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I. Förord 

Denna rapport har genomförts på uppdrag av Lunds kommun där möjligheterna för 

införandet av ett nytt koncept inom citylogistik granskats. Arbetet har fortskridit under våren 

2017 och utgör det avslutande momentet av författarnas civilingenjörsutbildning inom 

Elektroteknik på Lunds Tekniska Högskola. Arbetet har utförts på institutionen 

Produktionsekonomi av studenter som läser specialiseringen Produktion, Logistik och 

Affärer. 

 

Under arbetet har författarna fått möjligheten att applicera teoretiska kunskaper som 

tillskansats under utbildningen. Arbetet har också utvecklat färdigheter som är av nytta inför 

framtida utmaningar i yrkeslivet. 

 

Vi, författarna av denna rapport, vill passa på att uttrycka vår tacksamhet till de som har 

hjälpt oss under denna process. Först och främst vill vi tacka vår handledare Ingela Elofsson 

för ovärderlig handledning och stöd under arbetets gång. Dessutom vill vi rikta ett stort tack 

till Anders Söderberg och Lisa During från Lunds kommun, som har försett oss med 

information samt resurser för genomförandet av undersökningen. Inte minst vill vi även tacka 

Helena Ensegård från Miljöbron för både förmedlingen av examensarbetet och det 

hjälpsamma stödet. 

 

Återigen stort tack. 

 

Lund, 8 maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Vass   Amanda Kontros 
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II. Abstract 

Swedish cities are under constant development, and this also applies to the city of Lund. To 

maintain its rich cultural heritage, modernization is conducted in harmony with preservation 

of the city. The historical structure of the city, with narrow cobblestone streets causes some 

difficulties in terms of accessibility for the traffic. As the transports to the center of Lund 

constitutes a strain on the city’s traffic network, it generates an ambition to streamline this 

flow. Improvements can be made by coordinating the transports within the central parts of 

the city and thereby create a joint delivery system. However, if such a system is to be 

successfully implemented it requires knowledge of the traders’ needs. This need for an 

investigation leads to the purpose of this study, which is: “Investigating and determine the 

needs and desiderata of traders regarding a joint delivery system within a city center.” 

 

By identifying the needs and desiderata of the traders, it can be determined whether a 

common delivery system is desirable and also how the system should be designed to meet 

identified criteria. In order to answer the purpose and mediate the traders’ preferences, a 

combination of methods was chosen where case studies and a survey were conducted. The 

case studies were carried out by personal semi-structured interviews, supplemented with 

information gathered by desktop surveys. Based on the material from the cases, a survey in 

form of a postal questionnaire was formulated. 

 

In order to address the purpose of this study, relevant theories had to be selected to form a 

theoretical framework. This framework consists of Porter’s model The value system, 

definitions of distribution systems and last but not least, the delivery service and its elements 

along with how they can be evaluated are described. 

 

Subsequently, data obtained from the different case studies are presented. Firstly, the 

restaurant chain Tugg Burgers is described, followed by case studies of the stores Tant Hulda, 

Coop Mårtenstorget, MQ Lund City and Åhléns. Finally, a case study of Handelsföreningen 

Lund is presented in order to explain the needs for a joint delivery system from an objective 

point of view. In addition, the data obtained by the questionnaire are presented in a schematic 

manner by using various diagrams and tables. All collected data is then analyzed based on 

the theoretical framework described previously. 

 

Based upon the collected material it was concluded that the traders in central Lund had major 

differences in terms of preferences, but that the majority did not have a need for a joint 

delivery system. The ones that are in need of such a system was identified to be traders which 

are not part of a retail chain, source goods from a large variety of suppliers and does not use 

a central warehouse. For these traders, the joint delivery system should offer frequent 

deliveries at fixed times, mainly early in the working day. Furthermore, traders within central 

Lund exhibited that the most important aspects of the delivery service are: Delivery 

reliability, Delivery dependability and Lead time. With these conclusions in mind, some 

recommendations to Lund Municipality could be made. These are presented along with a 

potential plan for further actions. Finally, the contributions from the thesis and reflections 

are presented. 

 

Keywords: Joint delivery system, Value system, Distribution channel, Delivery service 
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III. Sammanfattning 

I Sveriges städer pågår det en ständig utveckling, och det gäller inte minst för staden Lund. 

För att upprätthålla dess anrika kulturarv sker en modernisering i samklang med bevarandet 

av stadens historia. Den ålderdomliga strukturen av stadens uppbyggnad med små trånga 

kullerstensgator medför därför en del svårigheter vad gäller framkomlighet för trafiken. Då 

transportflödet till handeln i Lund centrum utgör ytterligare en påfrestning i stadens trafiknät, 

medför det ambitioner om att effektivisera detta flöde. Ett förslag på hur detta skulle kunna 

göras, är att samordna stadens transporter och därmed skapa ett gemensamt leveranssystem. 

Men för att kunna introducera en sådan lösning krävs det att det finns en efterfråga från 

näringsidkarna i Lund centrum. Detta leder i sin tur till syftet för arbetet, vilket är: ”Att 

undersöka och kartlägga näringsidkares behov och önskemål av ett gemensamt 

leveranssystem i en stadskärna.” 

 

Genom att identifiera näringsidkares behov och önskemål kan det sedan fastställas huruvida 

ett gemensamt leveranssystem är eftertraktat och vilka attribut de i så fall måste ha för att 

tillgodose de identifierade behoven. För att kunna besvara syftet valdes en metod-

kombination där både fallstudier och en surveyundersökning genomfördes. Informationen 

som låg till grund för fallstudierna inhämtades via personliga semistrukturerade intervjuer 

vilka kompletterades av skrivbordsundersökningar. Utifrån detta material kunde sedan en 

surveyundersökning i form av ett postalt frågeformulär utformas. 

 

För att kunna angripa frågeställningen krävdes dessutom relevanta teorier i form av ett 

teoretiskt ramverk, vilket genererades från litteraturstudier. Detta ramverk inleds med Porters 

modell Värdesystemet för att identifiera var i försörjningskedjan detta arbete har sitt fokus. 

Modellen följs av en redogörelse av olika distributionssystem för att ge läsaren en förståelse 

för hur leveranssystem kan vara uppbyggda. Avslutningsvis beskrivs leveransservice och 

dess ingående leveransserviceelement vilka kan användas för att utvärdera näringsidkarnas 

behov och önskemål. 

 

Därefter presenteras data som erhållits från de olika fallstudierna med näringsidkare inom 

olika branscher. Inledande presenteras hamburgerkedjan Tugg Burgers, följt av butikerna 

Tant Hulda, Coop Mårtenstorget, MQ Lund City samt Åhléns. Avslutningsvis redogörs även 

en fallstudie av Handelsföreningen Lund för att presentera en objektiv bild av stadens behov 

av gemensamt leveranssystem. Ytterligare, presenteras även de data som tagits fram via 

frågeformuläret på ett schematiskt vis med hjälp av olika diagram och tabeller. All insamlad 

data analyseras sedan med stöd av det teoretiska ramverk som presenterades dessförinnan. 

 

Utifrån detta material kunde det sedan konstateras att näringsidkarnas behov och önskemål 

var mycket spridda, men att majoriteten inte hade något behov av ett gemensamt 

leveranssystem. De som är i behov av ett sådant system är butiker som använder många 

leverantörer och inte är del av en kedja eller använder sig av ett centrallager. Vidare bör ett 

gemensamt leveranssystem fokusera på att erbjuda tidiga och frekventa leveranser som 

näringsidkarna kan styra över. Dessutom bör det förbättra leveransserviceelementen 

Leveranspålitlighet, Leveranssäkerhet och Ledtid. Med dessa slutsatser i åtanke presenteras 

även rekommendationer till Lunds kommun tillsammans med en potentiell handlingsplan. 

Avslutningsvis redogörs undersökningens bidrag och reflektioner kring arbetet. 

 

Nyckelord: Gemensamt leveranssystem, Värdesystem, Distributionskanal, Leveransservice 
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1. Introduktion  

Inledningsvis beskriver detta kapitel olika trender som berör det område som 

kommer att analyseras under detta arbete. Detta görs främst för att läsaren ska 

förstå vad frågeställningen grundar sig i samt för att ge en bild av situationen 

i dagsläget. Avslutningsvis presenteras syftet och avgränsningarna för arbetet. 

1.1. Omvärldsanalys 

I detta avsnitt beskrivs världsomfattande trender och hur dessa påverkat 

Sverige i stort. 

 

Samhällsekonomiska och politiska trender som har och som kommer att 

påverka utformning av städer och därmed dess näringsidkares förutsättningar är 

följande: 

● Urbanisering 

● Klimatförändringar 

● Ny teknik 

(Ljungberg et al.2012) 

 

Nedan följer kortfattade förklaringar av dessa trender och deras potentiella 

påverkan på städer, samt transporter inom dessa och näringsidkarna. 

1.1.1 Urbanisering 

Urbanisering är en trend som har pågått i decennier och innebär att människor i 

allt större utsträckning väljer att bo i städer. Trenden prognostiseras även att 

fortgå under flera decennier framöver (United Nations, 2014). Sverige har inte 

varit något undantag från denna utveckling utan även här har en drastisk 

förändring skett. Siffror som illustrerar den stora samhällsförändringen är till 

exempel att år 1860 bodde 11,3 % av Sveriges befolkning i städer medan 

motsvarande siffra år 1965 är 53,8 %. På senare tid har vissa stadsgränser som 

tidigare varit tydliga blivit mer utspridda vilket försvårar uppskattningen av hur 

många som bor i städer. Det står dock klart att urbaniseringen i Sverige har 

fortsatt (Ylander, n.d.). 

  

Denna utveckling påverkar staden kraftigt. Städerna blir tätare vilket innebär att 

varje enskild individ får mindre yta att leva på vilket kan påverka dennes 

välbefinnande. Detta gör att ett annat fokus sätts på yteffektivitet för kommuner 

och fastighetsägare. Vidare kommer generellt sträckan på resor för många att 

minska eftersom allt fler människor via urbaniseringen får större möjligheter 

och tillgång till diverse erbjudanden i sitt närområde. Inom storstadsområdena 

kommer också cykel, gång och kollektivtrafik troligtvis att bli allt vanligare 

(Ljungberg et al. 2012). 
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Trenden ställer stora krav på hållbar utveckling där beslutsfattare måste se till 

att fördelarna med städernas tillväxt fördelas rättvist och att tillväxten sker 

balanserat (United Nations, 2014). 

1.1.2 Klimatförändringar 

Vårt klimat har förändrats i flera decennier, bland annat har temperaturen i havet 

och atmosfären stigit, och det är otvetydigt att människan har påverkat detta. 

Dessa förändringar i klimatet har en omfattande påverkan på människans och 

naturens miljöer 

(IPCC, 2014). 

  

För att hantera dessa klimatförändringar har den svenska regeringen antagit 16 

stycken miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i respektive område i den 

svenska miljön som miljöarbetet är tänkt att leda till. Flera av dessa 

miljökvalitetsmål påverkar de svenska städerna. Exempel är   

● Begränsad klimatpåverkan 

● Frisk luft 

● God bebyggd miljö 

(Naturvårdsverket, 2016 a) 

  

Dessa miljömål har fått flera praktiska konsekvenser för beslut på nationell, 

regional och kommunal nivå. En konsekvens av miljömålet God bebyggd miljö 

är att många kommuner arbetar aktivt för en minskad personbilstrafik, speciellt 

i städer och dess centrala delar. Detta innebär ofta också satsningar på cykel- 

och kollektivtrafik samt framtagning av regionala och kommunala strategier för 

hållbara transporter. De satsningar som görs för att främja kollektivtrafiken kan 

delvis finansieras av statliga bidrag (Naturvårdsverket, 2016 b).  

  

Miljömålet Frisk luft har till exempel lett till trängselskatter i våra största städer 

och att kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara 

stadsmiljöer. Det mycket omfattande miljömålet Begränsad klimatpåverkan har 

lett till statliga stöd för energi- och klimatomställning och har ett allmänt syfte 

att minska den energi som förbrukas. Konsekvenser av detta är till exempel att 

kommuner eller landsting kan söka stöd för stadsmiljöavtal där man får hjälp 

med att finansiera regionala respektive lokala kollektivtrafiksprojekt i tätorter 

(Naturvårdsverket, 2016 c; Naturvårdsverket, 2016 d).  

 

Ovanstående visar tydligt att klimatförändringarna har påverkat den svenska 

politiken och många av de beslut som påverkar våra städer. 
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1.1.3 Ny teknik 

Teknologi har under århundraden haft stor påverkan på vårt samhälle. Den 

utgjorde grunden för industrialiseringen och på senare tid har IT-revolutionen 

förskjutit makten till kunderna och öppnat vägen för helt nya marknader (EY, 

2016). 

  

För att hålla städer moderna i den snabba utvecklingen krävs stora satsningar på 

uppgraderingar och infasning av ny teknologi i städernas existerande 

infrastruktur (EY, 2016). Vidare kan teknologi komma att revolutionera 

transportbranschen på flera olika sätt. Samåknings-plattformar kan lätt tänkas 

förändra hur personer väljer att förflytta sig. En annan stor förändring är att 

utvecklingen av bilar går mot att bli självkörande (EY, 2016; Trafikverket, 

2014). 

  

År 2020 prognostiseras det finnas sju gånger fler uppkopplade enheter än 

människor vilket har potential att förändra ett flertal olika branscher i grunden. 

En av dessa branscher är varutransportbranschen där sakernas internet (från 

engelskans ”internet of things”) potentiellt sett skulle kunna bidra med högre 

effektivitet, ökad säkerhet, högre pålitlighet och större bekvämlighet (PWC, 

n.d.; Intel Corporation, 2014).   

 

På senare tid har också e-handel ökat kraftigt (Statistiska centralbyrån, 2016 a). 

Det faktum att många konsumenter redan använder butiker för att prova och 

känna på varorna för att sedan beställa dem över internet utgör ett hot mot 

handeln i städerna. Somliga menar att framtiden för butiker kan vara att 

transformeras till showrooms där butikerna sätter ovanstående i system och 

försöker skapa en lönsam affärsmodell kring detta (Hiiemaa, 2015; Capgemini, 

2012). 
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1.2 Förändringar i Sveriges städer 

Följande avsnitt behandlar nationella riktlinjer och effekter som påverkat 

utformningen av städer i Sverige.  

 

Dagens städers utformning är ett resultat av mängder av beslut tagna av olika 

människor över en lång tidsrymd. Dessa beslut har tagits med olika politiska 

agendor präglade av dess samtida utmaningar. Att fullständigt förklara 

utseendet av våra svenska städer är därför i det närmaste omöjligt men vissa 

särskilda beslut och riktlinjer har kommit att få speciellt stor betydelse. Somliga 

av dessa händelser beskrivs nedan.  

1.2.1 Riktlinjer om stadsplanering och Scaft 68 

En viktig händelse i Sveriges städers utveckling var då SCAFT (Stadsbyggnad, 

Chalmers, Arbetsgruppen för Trafiksäkerhet) gav ut SCAFT 1968: Riktlinjer 

för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet. SCAFT 68 gav riktlinjer för 

stadsplanering under en tid då miljonprogrammet var i full gång. 

Miljonprogrammet är en sammanfattande benämning på den bostadspolitik från 

1964-1975 som syftade till att lösa bostadsbristen under målsättningen och 

parollen “En miljon bostäder på 10 år” (Nationalencyklopedin, n.d. a). Detta 

gjorde att SCAFT 68 snabbt fick en stor påverkan på svenska städers 

utformning. Riktlinjerna var utformade utifrån grundsyftet att öka 

trafiksäkerheten och hade 4 stycken huvudsakliga planeringsprinciper, 

nämligen: 

 

- Lokalisera verksamheter och funktioner.  

Exempel på motivering: Konflikter mellan gång- och körtrafik bör i första hand 

elimineras genom lokaliseringsåtgärder, t.ex. så att husentréer vetter mot 

gångväg och parkeringsplats förläggs mellan gata och hus. 

- Separera olika trafikslag i tid och rum, framför allt vid stora trafikmängder, 

högre hastigheter och vid barns resvägar.  

Exempel på motivering: Eliminerar konflikter mellan trafik med olika 

egenskaper, framför allt mellan den ”hårda” biltrafiken och ”mjuka” 

gångtrafiken.  

- Differentiera inom varje trafiknät med avseende på funktioner och 

egenskaper.  

Exempel på motivering: Trafiksäkerheten förbättras om genomfartstrafik skiljs 

från lokaltrafik.  

- Skapa överskådlighet, enkelhet och enhetlighet i utformning av trafikmiljön.  

Exempel på motivering: Trafikanterna bör ha fri sikt så att tid ges för ett 

trafiksäkert beteende (Hagson, 2004). 
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SCAFT 68 som fick stort inflytande på stadsplanering innebar att bilen sattes i 

fokus vilket är uppenbart i de ovanstående planeringsprinciperna. Gång- och 

cykeltrafikanter skulle förpassas till speciella gator då olika trafikslag inte skulle 

samsas om samma väg. Den nya staden skulle anpassas till bilens rörlighet och 

dess höga hastighet (Hagson, 2004). SCAFT 68 har även fått inflytande på flera 

efterföljande planeringsprinciper med riktlinjer för stadsplanering som delar 

många av dess grundidéer. Riktlinjerna har dock fått ta emot mycket kritik då 

den tydligt satte framkomlighet framför exteriör och skapade därmed enligt 

kritikerna en oattraktiv stadsmiljö (Hagson, 2004). Det visade sig att SCAFT 68 

inte balanserade framkomlighet och trafiksäkerhet gentemot städernas andra 

kvaliteter tillräckligt väl i ett Europa där massbilismen hade blivit ett stort 

problem och samspelet mellan människa och bil inte fungerade (Hagson, 2004).  

1.2.2 Omlokalisering av handeln 

Trots Scaft 68 och flera andra efterföljande riktlinjer kring stadsbyggnad som 

var tänkta att främja biltrafiken blev alltså bilens roll i staden inte självklar. 

Istället kom en tydlig trend av att handeln flyttade ut från städerna. Fram till 

1950-talet dominerades handeln av små lokala affärer i bostadsområden. Men 

under 1950-talet tog självbetjäningsbutiker och snabbköp över delar av 

marknaden från den mer traditionella handeln. Från 1960-talet och framåt har 

förekomsten av varuhus växt och sedan 1970-talet har även så kallade 

stormarknader tagit över stora delar av handeln. Detta innebär att en stor 

skiftning av den fysiska lokaliseringen av detaljhandeln har ägt rum där den i 

stor utsträckning förlagts i externa handelsområden (Svanström, 2011; 

Statistiska Centralbyrån. 2011).  

 

Denna utveckling har gått så långt att majoriteten av alla handelsområden idag 

inte längre ligger i städer utan är placerade i ytterområden. Orsaker till denna 

utvecklingen är bland annat att hyrorna för marken är lägre vid externa 

handelsområden vilket gör att butikerna kan erbjuda mer konkurrenskraftiga 

priser samt enkel tillgänglighet med bil och parkeringsplatser. En annan faktor 

är att handeln i ytterområden är associerade med bilanvändande och kunder 

föredrar i stor utsträckning att använda sig av bil som transportmedel till sitt 

handelsområde (Alzubaidi et al. 1997). Från 1975 till 2016 har antalet 

personbilar ökat från cirka 2,6 miljoner till cirka 4,8 miljoner och möjligheten 

att färdas med bil har alltså ökat kraftigt (Statistiska Centralbyrån. 2016 b). 

 

Ytterligare en orsak till varför folk väljer att handla i varuhus, är att butikerna 

är lokaliserade på ett begränsat område i dessa. Konsumenter kan därmed 

rationalisera sina inköp och gör dem mer tidseffektiva (Husz, 1999). 
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Ovanstående ska jämföras med handel i städer där olika köpmän och 

fastighetsägare ofta har svårt att utveckla gemensamma strategier för att skapa 

en attraktiv miljö och där parkeringsplatser allt som oftast är en bristvara 

(Kilander, n.d.). Konsekvenserna av denna förskjutning har lett till att antalet 

butiker i landet drastiskt sjunkit. Som exempel kan nämnas att antalet butiker 

inom detaljhandeln i Sverige har minskat från cirka 30 000 stycken butiker år 

1970 till cirka 5900 stycken butiker år 2007 (Svanström, 2011). En annan 

konsekvens av utvecklingen av den externa handeln har varit att de stora 

dagligvarubutikerna i städerna försvunnit och ersatts med 

sällanköpsvarubutiker, delikatessbutiker samt ett brett utbud av restauranger. 

Det finns dock exempel såsom Jönköping, där uppkomsten av externa 

handelsområden har lett till satsningar i närliggande cityhandel som genom 

dessa har blivit mer attraktiva och vunnit tillbaka marknadsandelar (Kilander, 

n.d.). 
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1.3 Lund 

I avsnitt 1.2 Förändringar i Sveriges städer har samhällsförändringar 

beskrivits på en nationell nivå. Konsekvenserna av dessa förändringar kan se 

olika ut och har varierande stor effekt på olika platser runt om i landet. Effekter 

och förändringar i Lunds stad beskrivs i denna del. 

1.3.1 Hur riktlinjer om stadsplanering har påverkat 

Lunds stad 

Lund är en kulturrik stad med många byggnader av historiskt värde. Viljan att 

bevara dessa byggnader och därmed Lunds stadsbild har gjort att beslutsfattare 

inte anpassat staden till bilen i lika stor utsträckning som i många andra städer. 

Ett tydligt exempel på detta är under 1960-talet då många städer delvis gjordes 

om för att göra plats för vägar. I Lund revs då 17 % av lägenhetsbyggnader som 

var byggda innan år 1900 medan motsvarande siffror för många andra städer i 

liknande storleksordning var 60–70 % (Larsson, 2003). 

 

Även om Lund har haft en vilja att bevara sina byggnader kan man konstatera 

att Lund i stor utsträckning har följt de trender som varit i Sverige. Exempelvis 

präglades trots allt 1960-talet av rivningar och i slutet av årtiondet gjordes större 

nyinvesteringar i trafiken. Ett exempel på detta är att stadsbussarnas 

centralhållplats flyttades från Stortorget till Botulfsplatsen i syfte att minska 

kollektivtrafiken där. Strax därefter kom även personbilar att stängas av från 

Stortorget (Larsson, 2003). 

 

Kring 1970 kom en vändpunkt i utvecklingen av stadskärnan. Ideologin gick 

från att ha varit saneringsorienterad, där det gamla skulle bort och ersättas av 

nytt, till att bli bevarandeorienterat och ett nytt fokus lades även vid denna 

tidpunkt på miljö och resursfrågor. Under detta nya stadsförnyelseparadigm 

skulle trafiken anpassas till det befintliga gatunätet istället för tvärtom (Larsson, 

2003). Denna bevarandepolitik kom att utvecklas även under 1980-talet och 

hade till början av 1990-talet hunnit slå igenom fullständigt. Under 1990-talet 

revs således väldigt få byggnader, istället blev det vanligare med ombyggnad 

och förbättringsarbeten. Detta gjorde också att trafiksystemet i stadskärnan i 

stort sett förblev oförändrat (Larsson, 2003). 

 

År 1999 började ett arbete i Lund kallat LundaMaTs - Lunds strategi för ett 

hållbart transportsystem där "MaTs" står för MiljöAnpassat TransportSystem. 

LundaMaTs anger riktlinjer för politikers och tjänstemäns arbete med trafik- 

och transportfrågor och tar tydligt avstånd ifrån bil- och 

framkomlighetsorienterad politik. I LundaMaTs som har omarbetats 2006 och 

2014, läggs istället fokus på hållbarhet där man främjar gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. Ett mål i detta arbete är också att totalt sett minska 

motorfordonstrafiken (Lunds kommun, 2014; Lunds kommun, 2016).   
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1.3.2. Hur omlokalisering av handeln har påverkat Lund 

En stor del av Lunds cityhandel utgörs av små och otillgängliga butiker med 

höga hyror. Dessutom har restriktioner lagts på hur, var och när varutransporter 

får ske i syfte att bevara en gammaldags känsla, minska påfrestningar på 

byggnader och samtidigt gynna cykel-, gång- och kollektivtrafik. 

Varulogistiken för butikerna är därför problematisk, speciellt när den ställs i 

jämförelse med externa handelsområden som till exempel Nova Lund/Mobilia 

området. Lunds kommun överväger därför att föreslå en logistiklösning för 

näringsidkarna i stadskärnan för att förenkla deras varutransporter där man 

hoppas kunna sänka transportkostnaderna och möjliggöra större lagerhållning 

samtidigt som man kan minska antalet transporter (Söderberg, 2016). 

1.4. Syfte   

”Detta examensarbete syftar till att undersöka och kartlägga näringsidkares 

behov och önskemål av ett gemensamt leveranssystem i en stadskärna.” 

1.5. Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas geografiskt för att fokusera på näringsidkare som 

är verksamma i Lund. Vidare kommer inte samtliga, utan ett medvetet och 

förhoppningsvis representativt urval av näringsidkarna att studeras.   
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2. Metod 

Metoden beskriver de forskningsstrategier och forskningsmetoder som valdes i 

denna studie, samt förhållandet mellan dessa. Först ges en översiktlig bild av 

det metodval som gjordes. Därefter presenteras de olika metoderna mer 

ingående med motivering till varför de valts. För att möjliggöra ett 

återskapande av studien ges sedan ingående förklaringar till hur de olika 

metoderna tillämpades. Därefter beskrivs hur analys av de olika datatyperna 

genomfördes. Slutligen presenteras de avvägningar som gjordes i metodvalet 

och vilka eventuella svagheter dessa kan ha orsakat, i syfte att åstadkomma en 

transparens i studien. 

2.1. Forskningsstrategin 

Detta avsnitt förklarar dels vad en forskningsstrategi är för något men framför 

allt beskriver det arbetets forskningsstrategi på en översiktlig nivå. 

 

En forskningsstrategi är en handlingsplan som är specifikt utformad för att 

uppnå ett visst mål. Detta innebär att man har en bred infallsvinkel med en tydlig 

forskningslogik som formar en handlingsplan för att hantera ett tydligt 

identifierat forskningsproblem. För att genomföra strategin kan olika 

forskningsmetoder användas såsom exempelvis frågeformulär, intervjuer och 

observationer (Denscombe, 2016). 

 

Några vanliga forskningsstrategier är surveyundersökningar, fallstudier, 

experiment och aktionsforskning (Denscombe, 2016). Tre olika 

forskningsstrategier och exempel på ingående metoder illustreras i Figur 1. 

Denna studie har använt sig av en strategi kallad metodkombination. 

Metodkombination betraktar det aktuella forskningsproblemet ur flera 

perspektiv och kännetecknas av att flera olika metoder används (Denscombe, 

2016). Kombinationerna av olika metoder kan göras på ett stort antal sätt. I detta 

arbete har skrivbordsundersökningar, forskningsintervjuer och frågeformulär 

använts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1 – Olika forskningsstrategier och exempel på ingående metoder 
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Strategin som valts kan ses som en kombination av de två olika 

forskningsstrategierna surveyundersökning och fallstudier, vilket har valts då 

dessa kompletterar varandra väl. Den valda strategin och de tillämpade 

metoderna visas i Figur 2. Den kvalitativa data som samlades in via fallstudierna 

bidrog till en större förståelse för forskningsproblemet vilket användes för att 

optimera nyttan av det frågeformulär som utformades för studien. Slutligen 

ledde även denna forskningsstrategi till en metodologisk triangulering där 

jämförelser mellan resultat insamlade på olika vis kunde göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2 – Den valda forskningsstrategin metodkombination och 
dess ingående metoder 



24 
 

2.2. Forskningsstrategier och dess ingående 

forskningsmetoder 

Denna del beskriver de olika forskningsstrategier som valts med deras ingående 

forskningsmetoder som har tillämpats under arbetet mer noggrant. Det 

beskriver även varför de olika strategierna och metoderna har valts.   

2.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier är en forskningsmetod som innebär att en analys av sådan 

information som finns tillgänglig från studier inom det relevanta ämnet 

genomförs och därigenom skapas en helhetsuppfattning om nuläget i 

kunskapsområdet. Metoden är snarlik skrivbordsanalys och ordet används 

ibland direkt utbytbart med detta. I detta arbete har en distinktion mellan 

begreppen gjorts, där skrivbordsanalys avser uppsökande av konkret 

information kopplat till ett specifikt ämne, såsom exempelvis information om 

ett företag. Litteraturstudie avser istället uppsökandet av mer teoretisk 

information kopplad till frågeställningen. Att genomföra litteraturstudier är 

därmed en iterativ process där sakkunskapen hos den person som utför den ökar 

i takt med att den genomförs. Därför kan sökprocessen successivt förfinas när 

exempelvis terminologin klarnat. Litteraturstudier är en nödvändig del av större 

arbeten och möjliggör för utföraren att ligga i framkanten av kunskapsfronten 

(Höst et al. 2006). 

 

Metoden litteraturstudie användes i detta arbete av just denna anledning, att 

säkerställa att använd information låg i framkanten av kunskapsfronten och 

även för att förse utövarna med ett teoretiskt ramverk.  

2.2.2 Fallstudie 

Fallstudier är en forskningsstrategi som används för att studera specifika 

händelser och fenomen. Fallstudier används främst då dessa händelser eller 

fenomen är svåra att urskilja från sin omgivning (Höst et al. 2006). 

 

Händelserna eller fenomenen som studeras kan vara av olika slag som till 

exempel en händelse i form av en strejk, en organisation i form av ett företag, 

en plats i form av ett köpcentrum eller en process i form av en 

personalutbildning (Denscombe, 2016). Fallstudier används för att gå på djupet 

och beskriva ett visst fenomen och resultatet från dem kan därmed inte antas 

vara direkt generaliserbara och kunna tillämpas rakt av på andra fall. Däremot 

ifall två olika fall har liknande förutsättningar är sannolikheten stor att 

slutsatserna från dessa kommer att vara likartade (Höst et al. 2006). 
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Under fallstudier använder man sig oftast av någon av metoderna 

forskningsintervjuer, observationer eller skrivbordsundersökningar för att 

generera data (Höst et al. 2006). I denna studie har forskningsintervjuer och 

skrivbordsundersökningar tillämpats. 

 

Forskningsstrategin fallstudie användes för ett antal näringsidkare i Lund 

centrum för att få en förståelse av deras verksamhet och speciella behov, 

framför allt i form av kvalitativa data. De kvalitativa data som erhölls i 

fallstudierna låg till grund för de frågeformulär som därefter framställdes. 

 

2.2.2.1 Forskningsintervju 

En forskningsintervju är en forskningsmetod som går ut på att samla data genom 

att ställa frågor. Denna data utgörs alltså av en form av självrapportering där 

man förlitar sig på att det den tillfrågade säger är sant. Det innebär att man utgår 

ifrån att den tillfrågade faktiskt gör det som den säger att den gör, tror det den 

säger sig tro och så vidare (Denscombe, 2016). 

 

Forskningsintervju är lämplig att använda då komplexa fenomen undersöks 

snarare än då enkla och okontroversiella data söks. Om man är intresserad av 

människors åsikter, uppfattningar eller försöker förstå komplexa system lämpar 

sig därför forskningsintervjuer väl (Denscombe, 2016). 

 

Forskningsintervjuer kan delas in i klassificeringar beroende på hur strukturerad 

intervjun är. De olika klassificeringarna är: strukturerad intervju, 

semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju, vilka även åskådliggörs i 

Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under detta arbete tillämpades semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 

2016). 

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig lista med 

ämnen och frågor som ska besvaras. Dock lämnas utrymme för följdfrågor och 

möjligheter för den som blir intervjuad att utveckla sina tankar och idéer. Svaren 

på intervjufrågorna är öppna vilket innebär att svaret på frågan inte behöver vara 

en diskret variabel och fokus under intervjun ligger på att den tillfrågade ska 

kunna utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2016). 

 

 

 

Forsknings-
intervu

Strukturerad 
intervju

Semi-
strukturerad 
intervju

Ostrukturerad 
intervju

Figur 3 – Olika klassificeringar av intervjustrukturer samt 

markering av vald struktur, alltså semistrukturerad intervju 
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Utöver att klassificera forskningsintervjuer utifrån hur strukturerade de är, kan 

även en uppdelning göras beroende på vilka och hur många som deltar i 

intervjun. Uppdelning åskådliggörs i Figur 4 och görs mellan personliga 

intervjuer, gruppintervjuer och fokusgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

Under detta arbete har personliga intervjuer tillämpats (Denscombe, 2016). 

 

Personliga intervjuer innebär, som namnet antyder, att en intervju utförs med 

en person. Fördelar med en personlig intervju är att det är lätt att arrangera 

mötet, det blir relativt lätt att kontrollera intervjun och det är lätt att veta var en 

tanke eller idé härstammar ifrån.   

 

Semistrukturerade personliga forskningsintervjuer valdes i detta arbete i syfte 

att generera primära kvalitativa data som låg till grund för förståelsen av olika 

näringsidkares tankegångar och perspektiv. Dessa utgjorde därmed en väsentlig 

del av fallstudierna. 

 

2.2.2.2 Skrivbordsundersökning  
Skrivbordsundersökning innebär att sådant material och dokumentation som har 

tagits fram i ett annat sammanhang än den aktuella undersökningen, granskas 

(Höst et al. 2006). Det innebär att informationen som erhålls från en 

skrivbordsundersökning oftast tagits fram i ett annat syfte och är därmed en 

form av sekundärdata. Forskningsmetoden användes under arbetet för att 

komplettera informationen som erhållits via intervjuer för att få en helhetsbild 

över företagen som var föremål för fallstudier. 

  

Intervju-
deltagare

Personlig 
intervju

Grupp-
intervju

Fokusgrupp

Figur 4 - Olika typer av intervjuer baserat på antal deltagare med markering av vald 
intervjuform, alltså personlig intervju 
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2.2.3 Surveyundersökning 

Surveyundersökning är en forskningsstrategi som använder sig av sådana 

forskningsmetoder där kontakt skapas med lämpliga personer för att få 

information ifrån dessa. Detta kan göras på en rad olika sätt, där några exempel 

är telefonintervjuer, frågeformulär eller intervjuer ansikte mot ansikte. Då man 

utför en surveyundersökning gör man en uttömmande och detaljerad granskning 

(Denscombe, 2016). Detta överensstämmer väl med studiens syfte som går ut 

på att undersöka och kartlägga näringsidkares behov och önskemål av ett 

gemensamt leveranssystem i en stadskärna. I denna studie har 

surveyundersökningen genomförts med hjälp av forskningsmetoden postala 

frågeformulär. 

 
2.2.3.1 Frågeformulär 

Forskningsmetoden frågeformulär kan utformas på en rad olika sätt och 

användas i många olika sorters syften. De frågeformulär som är vetenskapligt 

utformade har dock tre stycken gemensamma karaktärsdrag. Dessa kriterier 

innebär för det första att informationen som samlas in görs så i syfte att senare 

användas som data för analys. Detta innebär att frågeformuläret inte ska ha 

något annat syfte, såsom att informera svarspersonen eller liknande. För det 

andra ska frågeformuläret bestå av en nedtecknad rad frågor. Alla de olika 

respondenterna ska alltså få frågorna på exakt samma sätt. Det tredje och sista 

kriteriet är att informationen ska samlas genom att fråga människor direkt. Det 

ska inte ställas frågor runt omkring ämnet för att indirekt få svar på frågan. Ifall 

en persons attityd till något söks, ska frågan rörande den eftersökta 

informationen ställas direkt till källan på ett tydligt sätt (Denscombe, 2016).   

 

Frågeformulär lämpar sig väl ifall den information som söks är okomplicerad, 

ifall det finns behov av standardiserade data och när det sociala klimatet är 

tillräckligt öppet för att fullständiga och ärliga svar kan förväntas (Denscombe, 

2016). 

 

I denna studie utformades ett postalt frågeformulär där frågor ställdes kring hur 

leveranssystemet är utformat i dagsläget, värderingar av utformningen samt hur 

olika aspekter av leveransservice värdesätts. Frågeformulärets syfte var att 

samla in data från näringsidkare i Lund centrum för att få en bild av deras behov 

och önskemål vid leveranser. Genom att samla in data från ett antal olika 

näringsidkare kunde sedan analyser med större tillförlitlighet göras.  
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2.3. Tillämpning av forskningsmetoder 

Denna del beskriver hur de olika forskningsmetoderna tillämpades i praktiken. 

 

Tillämpningen av forskningsmetoderna inleddes med en omfattande 

litteraturstudie som inriktades på att sätta arbetets frågeställning i ett perspektiv. 

Vidare uppsöktes teoretiska modeller som kunde ligga till grund för analysen 

av frågeställningen. Olika modeller som kunde komplettera varandra valdes 

med omsorg. 

2.3.1 Kartläggning av näringsidkare  

Datainsamlingen inleddes med en kartläggning av vilka näringsidkare som var 

aktiva i Lund och vilken bransch de tillhörde. Kartläggningen utgick ifrån 

Lunds Citysamverkans hemsida som listar samtliga butiker och restauranger i 

Lunds stadskärna. De verksamheter som ansågs ligga i Lunds stadskärna 

definierades som de butiker som låg innanför Clemens-, Krafts-, Drottens- och 

Vårfru rote, enligt Figur 5. Det gjordes dock ett par undantag, där 

verksamheterna vid Lund Station samt i Stadsparken fick ingå i studien då dessa 

låg på gränsen för det definierade området. Vidare gjordes en avgränsning där 

verksamheter som uteslutande sysslar med service valdes bort. Dessa valdes 

bort med arbetets syfte i beaktning då dessa antas ha ett mindre varuflöde. Även 

små justeringar av de resterande verksamheterna enligt Citysamverkans 

hemsida gjordes då ett fåtal butiker stängt igen och bytts ut. Hur urvalet 

utformades redogörs ytterligare i samband med att surveyundersökningens 

utförande förklaras.  

Figur 5 - Karta över den geografiska avgränsning som tillämpades i studien 
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2.3.2 Fallstudier med näringsidkare    

Efter den genomförda kartläggningen kunde det konstateras att de tre största 

branscherna bestod av Mat och Vin, Kläder och Restauranger. Mat och vin 

representerar i detta fall samtliga butiker med försäljning av livsmedel såsom 

delikatessbutiker, dagligvarubutiker men även konditorier. Därmed valdes 

dessa kategorier ut, och intervjuer med företag inom dessa utfördes. I valet av 

verksamheter inom dessa kategorier tillämpades ett bekvämlighetsurval. Detta 

gjordes genom att flera olika näringsidkare inom dessa kategorier tillfrågades. 

De verksamheter som var beredda att delta fick också ingå i undersökningen. 

Då minst två centralstyrda och två icke centralstyrda företag hade valt att delta 

i studien avslutades sökandet efter fler fallföretag. Med ett centralstyrt företag 

avses ett företag där beställning av varor sker från central ort och inte från 

butiken dit varorna sänds.  

 

Intervjuer med Tugg Burgers, Tant Hulda, MQ Lund City, Coop Mårtenstorget 

och Åhléns i Lund genomfördes. Detta gjordes med personer som var väl insatta 

i verksamheterna och deras leveranser, vilket oftast innebar att intervjupersonen 

var butikschef eller inköpsansvarig. Vid fallstudien med Åhléns ändrades 

intervjupersonen strax före intervjun vilket innebar att en försäljare fick 

representera varuhuset. Utöver detta genomfördes även en intervju med 

ordförande för Handelsföreningen i Lund. Handelsföreningen är en ideell 

förening som verkar för att öka attraktionskraften för Lunds stadskärna och har 

därigenom kontakt med många av näringsidkarna. De intervjuades i egenskap 

av att kunna bidra med en överblick och ge en objektiv, yttre bild. Alla 

intervjuerna genomfördes som semistrukturerade personliga intervjuer och 

utgick ifrån frågor enligt Bilaga 1 och Bilaga 2. En distinktion gjordes mellan 

centralstyrda och icke-centralstyrda verksamheter då de har olika 

förutsättningar gällande leveranssystemens uppbyggnad och reglering. Därför 

utformades två olika intervjudokument, ett för de centralstyrda kedjorna och ett 

annat för de egenstyrda näringsidkarna.  

 

Frågorna som ställdes var kopplade till arbetets syfte och tog avstamp i de 

teoretiska modeller som hade identifierats via litteraturstudien. De berörde 

bland annat allmän information om företagen, leveranstider, frekvenser och 

flera leveransserviceelement. Med avsikt att undersöka näringsidkarnas vilja att 

samarbeta och ingå i ett gemensamt leveranssystem ställdes även frågor kring 

ett tänkt koncept. Detta koncept valdes till att vara en omlastningscentral som 

konsoliderar olika varutransporter till Lunds stadskärna. Valet att introducera 

ett koncept gjordes då det antogs förenkla ställningstagandet till ett gemensamt 

leveranssystem om ett verkligt förslag beskrevs. Konceptet presenterades på en 

mycket översiktlig nivå och finns att läsa i både Bilaga 1 och Bilaga 2. Utöver 

datainsamling via intervjuer erhölls även information om fallföretagen via 

skrivbordsundersökningar både före och efter intervjuerna. Informationen som 

framkom i dessa kompletterade den data som hade insamlats genom 

intervjuerna. Därefter sammanställdes all information från intervjuer såväl som 

från skrivbordsundersökningar. 
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2.3.3 Surveyundersökning  

En surveyundersökning genomfördes där forskningsmetoden postalt 

frågeformulär tillämpades. Hur urvalet och genomförandet av frågeformuläret 

gick till beskrivs nedan. 

 

2.3.3.1. Specificering av urvalet för surveyundersökningen 

Urvalet av näringsidkare för enkätundersökningen har återigen utgått från de 

verksamheter som är listade på Lunds Citysamverkans hemsida. 

Verksamheterna är listade under totalt 54 olika kategorier. För denna 

undersökning ingår inte serviceföretag i urvalet vilket gör att en del kategorier 

såsom Frisörer och Trafikskola uteblir. Dessutom finns det kategorier där 

samtliga verksamheter även finns listade under andra kategorier. Exempel på 

detta är Barnkläder och barnartiklar, där butikerna redan finns med antingen 

under kategorin Kläder eller Leksaker. De företag som listats under flera 

kategorier har därför bara listats en gång i urvalet, vilket medfört att en del 

kategorier försvunnit. Utöver detta finns det även företag som är lokaliserade 

utanför det geografiska område som undersökningen avser. Under kategorin 

Djur och foder ligger samtliga butiker utanför undersökningens definition av 

Lunds stadskärna och därmed är dessa butiker inte heller med i urvalet. 

 

Efter dessa justeringar består urvalet av totalt 28 olika kategorier, vilka är: 

Apotek, Belysning, Blommor och trädgård, Böcker, Datorer och datortillbehör, 

Foto, Hälsokost och friskvård, Hemelektronik, Heminredning och presenter, 

Hobby och handarbete, Inramning, Kläder, Kosmetik, Leksaker, Optiker, 

Papper kontor och konstnärsmaterial, Skivor, Skor och skomakare, Smycken 

och klockor, Souvenirer, Spel, Sport och friluftsliv, Tidningar tobak och spel, 

Jourbutik, Mat och vin, Bageri konditori, Choklad och konfektyr samt 

Restaurang. 

 

Ytterligare justeringar gjordes där uppdateringar om nedlagda verksamheter 

fördes in. Totalt utgör dessa 334 stycken olika verksamheter i urvalet. De olika 

företagen finns listade under Bilaga 3 i Appendix under de 28 olika 

kategorierna. 

 

De kategorier som efter de nämnda justeringarna inte ingår i urvalet för 

enkätundersökningen är följande: Antikviteter, Auktioner, Banker, Barnkläder 

och barnartiklar, Cyklar och cykelservice, Djur och foder, Fair Trade, 

Fastighetsmäklare, Filmuthyrning, Frisörer, Galleri och konsthandel, 

Kemtvätt, Konsthantverk, Kopiering och tryckeritjänster, Kroppsvård och 

skönhet, Nycklar och larm, Övrigt, Resebyråer, Second hand och vintage, 

Sjukvårds specialister, Skräddare tapetserare och uthyrning av festkläder, 

Tapetserare, Telefoni, Trafikskola, Träning och fitness samt Vitvaror. 
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2.3.3.2. Genomförandet av surveyundersökningen   

Surveyundersökningen genomfördes i form av att en postal enkät skickades till 

de näringsidkare som ingick i urvalet. Enkäten utformades, likt intervjufrågorna 

i fallstudierna, med hjälp av de teoretiska modeller som hade valts. Vissa delar 

som hade uppkommit via fallstudierna lades även till. Frågeställningen liknande 

därför på många sätt den i fallstudierna och framfördes här på ett sätt för att 

minimera risken att frågorna kunde tolkas på flera olika sätt, eftersom inga 

ytterligare klargöranden var möjliga. Centralt var frågor om leveransfrekvenser, 

tider och leveransserviceelement. Även i frågeformuläret presenterades ett 

koncept kring gemensamt leveranssystem. Exempel på information som inkom 

via fallstudierna och användes i frågeformuläret är vissa kriterier kopplade till 

leveranser, utöver de leveransserviceelementen som finns förankrade i teorin. 

Dessa kriterier utgjordes av Pris, Relationer till leverantör och/eller transportör, 

Miljövänlighet för transporten och Smidighet vid beställning. Enkäten finns att 

läsa som Bilaga 4. Efter ett ursprungligt utskick skickades påminnelser enligt 

Bilaga 5 elva dagar senare. Då påminnelserna sändes ut fanns en del 

begränsningar av material vilket medförde att alla näringsidkare i det 

ursprungliga urvalet inte kunde få en påminnelse. Av de 334 stycken som initialt 

ingick i undersökningen kunde endast 168 stycken näringsidkare få en 

påminnelse, till följd av bristen på svarskuvert. Därför skickades påminnelsen 

ut till varannan näringsidkare i listan som ännu inte hade svarat. Detta gjordes 

för att få en jämn fördelning mellan de olika kategorierna.  

 

Den tidsmässiga begränsningen av denna undersökning gjorde att en initial 

målsättning om totalt 50 svar sattes. Målet nåddes redan inom tre veckor men 

ett beslut om att fortsätta samla in svar i ytterligare ett par dagar togs. 

Datainsamlingen fortlöpte fram till och med en månad efter att undersökningen 

initierats. De svar som ankom därefter ingick därför inte i resultatet.  

 

Efter insamlingen av enkäterna sammanställdes ett slutgiltigt resultat utifrån 

totalt 89 stycken enkäter och analyser på all insamlad data genomfördes. 

Undersökningen påbörjades den 10 mars och avslutades den 10 april, därmed 

med en omfattning på totalt en månad. 
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2.4. Datainsamling  

Att skapa en rapport med vetenskapligt stöd kräver att data samlas in på ett 

korrekt sätt men även att de är i rätt form. Det finns olika typer av data som 

karaktäriseras av olika egenskaper vilka lämpar sig olika väl i diverse 

sammanhang. De olika tillvägagångssätten, datans struktur och analyssätt 

presenteras i följande avsnitt. 

 

Den data som använts för denna studie har hämtats från olika källor och därmed 

kan de klassificeras i olika kategorier, nämligen primärdata och sekundärdata. 

Primärdata är sådan data som har tagits fram specifikt för en viss studie. Det 

skiljer sig alltså från sekundärdata som är sådan data som tagits fram av någon 

annan, oftast i ett annat syfte. Primärkällor anses ofta generera en bättre form 

av data eftersom man vet att den är framtagen i rätt syfte och att den inte tolkats 

eller förvrängts på vägen innan den blir använd (Akademin för ekonomi, 

samhälle och teknik, 2016). Primärdata har inhämtats från både 

semistrukturerade personliga intervjuer och enkätundersökning med olika 

näringsidkare i centrala Lund.  

 

Utöver detta har även sekundärkällor använts för att komplettera studien med 

data. Dessa har genererats från skrivbordsundersökningar samt litteraturstudier 

och försett utövarna med kunskap om fallstudieföretagen och kring det 

teoretiska ramverk som har använts, där många tillförlitliga källor fanns till 

hands.  

2.4.1. Kvalitativ och kvantitativ data  

Data kan även klassificeras utefter hur de representeras och i detta fall har flera 

olika former använts i olika sammanhang för att kunna komplettera varandra. 

Datainsamlingen som skedde via personliga intervjuer hade som mål att fånga 

den komplexitet som finns i dagens leveranssystem och därmed lämpade sig 

kvalitativa data bäst. Kvalitativa data är ett samlingsbegrepp som inkluderar 

beskrivande representationer som kan anges i olika former. Det kan vara i form 

av text som presenteras antingen skriftligt eller via tal, eller så kan det dels även 

vara presenterat illustrativt i form av bilder eller figurer (Denscombe, 2016). 

Den deskriptiva formen av insamlad kvalitativa data gjorde däremot att 

jämförelserna blev svårare då det oftast inte fanns någon naturlig skala eller 

absoluta mått för dessa.  

 

Informationen som erhölls via intervjuerna användes sedan för att utforma 

enkäter som främst samlade in kvantitativa data, alltså sådan data som kan 

presenteras i form av siffror. För en del frågor som ingick i 

surveyundersökningen innebar detta att svarsalternativ kodades om till ett värde 

vid analysen. Exempelvis innebar detta att svarsalternativet Mycket positiv 

kodades om till värdet 5 och liknande. Detta gjordes eftersom denna dataform 

är mer definitiv och lättare att analysera, samtidigt som risken för 

misstolkningar är små (Denscombe, 2016). 
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2.4.2. Kvalitativ och kvantitativ analys 

För att generera en valid analys gäller det att data hanteras utefter dess kategori, 

därmed har kvalitativa data analyserats med hjälp av kvalitativa metoder samt 

kvantitativa data med hjälp av kvantitativa metoder under detta arbete.  

 

Fördelen med att ha använt kvalitativ analys är att det har gett en bättre skildring 

av verkligheten, förutsatt att det har utförts på ett korrekt sätt. Eftersom de 

kvalitativa data som har använts vid denna analysmetod varit deskriptiva har 

vissa samband lätt kunnat identifierats. Det hade varit betydligt svårare att 

beskriva denna komplexa situation med endast kvantitativa data.  

 

Jämförelsevis var fördelarna med den kvantitativa analysen att det gick lätt att 

redovisa resultaten på ett schematiskt vis med hjälp av tabeller, diagram och 

grafer. Attributen hos kvantitativa data har dessutom gjort att risken för 

misstolkningar vid analysen varit små och resultatens validitet har främst berott 

på kvalitén hos insamlade data. Dessutom kunde dessa kvantitativa data 

analyseras relativt snabbt med hjälp av olika sorters datorfunktioner, vilket 

gynnat sammanställningen av svaren från frågeformulären där mängden data är 

stor (Denscombe, 2016).  
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2.5. Kritik mot metodval och utvärdering av 

validitet och reliabilitet 

För att hjälpa läsare att identifiera eventuella svagheter i rapporten och i syfte 

att ha en transparens i arbetet, lyfts här de nackdelar med metodvalen som har 

identifierats.   

 

Valet av metoder är tänkt att stödja validiteten hos studien, vilket uppnås då 

metoderna väl uppfyller sina ändamål och de kompletterar varandra. Detta val 

av metoder innebär ofta avvägningar, där varje metod har olika för- och 

nackdelar. Eventuella nackdelar och svagheter med de forskningsstrategier som 

valdes i detta arbete skall presenteras, men först följer korta beskrivningar av 

två centrala begrepp när det gäller utvärdering av forskning, nämligen validitet 

och reliabilitet. 

2.5.1. Validitet och reliabilitet 

Det kan vara problematiskt att överföra teoretiska föreställningar i form av 

begrepp och modeller till empiriska observationer. För att göra detta på ett 

korrekt sätt är det nödvändigt att beakta validitet. Validitet beskriver ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas (Eriksson, 2001). 

 

Ett begrepp som är starkt kopplat till validitet är reliabilitet. Hög validitet 

säkerställer att det som avses mätas verkligen mäts. Reliabilitet däremot innebär 

att ett mätinstrument ger tillförlitliga och stabila utslag. Hög reliabilitet 

indikerar att samma eller väldigt liknande resultat erhålls varje gång som 

mätningen görs. För att kontrollera ifall reliabiliteten för en studie är hög kan 

det därför vara tänkvärt att begrunda huruvida andra undersökare hade kommit 

fram till samma resultat om de använt samma metod. Reliabilitet utgör ett 

speciellt stort problem då det är fråga om tolkande utredningar (Eriksson, 2001).  

 

För att hantera detta problem är det betydelsefullt att lägga extra vikt vid att vara 

konsekvent vid datainsamling samt ihärdiga ansträngningar för att nå noggranna 

resultat (Locke et al. 2004). 
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2.5.2 Fallstudie   

Fallstudierna bestod av två forskningsmetoder, nämligen skrivbords-

undersökningar och semistrukturerade personliga forskningsintervjuer. Inga 

direkta svagheter eller nackdelar med att använda skrivbordsundersökningar för 

att komplettera information om företag har identifierats. Då det gäller 

forskningsintervjuer hade ingen av utförarna någon omfattande erfarenhet av 

metoden. Detta är en metod som somliga spenderar stora delar av sitt arbetsliv 

för att utveckla kunskaper kring. Denna avsaknad av erfarenhet är en faktor som 

eventuellt utgör en svaghet i denna metod. 

 

För de stora kedjebutiker som intervjuades såsom MQ Lund City och Åhléns i 

Lund framkom det att dessa butiker inte själva är ansvariga för inköp till 

butikerna. Därmed saknas insikt från de intervjuade personerna i somliga av de 

frågor relevanta för studien. Att få tag på personer som sitter med dessa frågor 

centralt på företagen som var villiga att ställa upp på intervjuer visade sig 

svårt.    

 

I valet av vilka företag som blev föremål för fallstudie tillämpades ett 

bekvämlighetsurval. Detta gjordes då få företag var villiga att ställa upp och 

därmed välkomnades de som kunde tänka sig att delta. En risk är att 

benägenheten att delta i studien på något vis korrelerar med attityder kopplat till 

studiens frågor vilket skulle kunna generera skeva resultat. Denna risk ansågs 

dock vara svår att frånkomma. 

2.5.3 Surveyundersökningen   

I surveyundersökningen tillämpades ett frågeformulär som skickades till ett 

flertal näringsidkare. Frågeformuläret skickades till samtliga näringsidkare som 

ingick i urvalet vilket naturligtvis försäkrar en representativitet. En potentiell 

svaghet skulle dock kunna vara de avgränsningar som gjordes i urvalet. Här 

valdes rena servicebolag bort, då dessa ansågs vara mindre troliga att ha ett stort 

varuflöde. Det skulle dock kunna vara så att somliga servicebolag har större 

tillflöde av varor än vissa butiker. Exempelvis skulle det kunna vara så att en 

frisör mottar större volym varor jämfört med en optiker. Anledningen att denna 

uppdelning ändå valdes var att företag som inte alls påverkades av den 

undersökta problematiken annars hade kunnat utgöra en stor del av urvalet samt 

att urvalet annars hade blivit ohanterligt stort.  

 

För att underlätta kategoriseringen av respondenterna togs beslutet att utforma 

en fråga där svarspersonen skulle fylla i vilken storleksordning verksamheten 

hade. Här fanns möjlighet att välja en av följande kategorier: Litet företag, 

Medelstort företag och Stort företag. Denna indelning gjordes enligt EU:s 

definition för storleksindelning av företag. Till kategorin Litet företag tillhör de 

som har en årsomsättning på maximalt 10 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 

95 miljoner kronor. Medelstora företag har däremot en årsomsättning mellan 

10–50 miljoner euro, vilket ungefär är i storleksordningen 95–470 miljoner 
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kronor. Stora företag är de som omsätter över 50 miljoner euro, alltså 470 

miljoner kronor årligen (Länsstyrelsen, 2015). 

 

Efter att surveyundersökningen hade avslutats framkom det ur resultaten att 

denna indelning inte var optimal, då de flesta näringsidkare i Lund centrum 

kategoriseras som Litet företag. Detta medförde att slutsatser baserade på 

verksamheternas storlek inte kunde göras i den utsträckning som hade varit 

önskvärt.  

    

2.5.3.1 Bortfall 

Bortfall är vid statistiska undersökningar de fall där svar av olika anledningar 

inte kommer in. Detta kan bero på tekniska problem eller svarsvägran, det vill 

säga att en tillfrågad person väljer att inte svara. Bortfall kan i en undersökning 

utgöra ett stort problem, speciellt ifall benägenheten att svara beror på åsikt i 

frågan som undersöks. Om så är fallet finns det en stor risk att svaren blir 

systematiskt orepresentativa (Nationalencyklopedin n.d. b). Man bör därför 

vidta åtgärder för att minimera bortfallet. 

 

Inför utformningen av surveyundersökningen konstaterades att bortfallet 

förväntades bli högt. En initial uppskattning av svarsfrekvensen beräknades 

med hjälp av erfarenhet till 20–30 %. Därav skapades ett stort urval med totalt 

334 stycken näringsidkare så att analyser skulle kunna göras med ett adekvat 

antal verksamheter. Det finns olika metoder som kan tillämpas för att minimera 

bortfallet som till exempel belöningar eller påminnelser. Denna undersökning 

tillämpade metoden med påminnelser. 

 

Efter att surveyundersökningen hade genomförts kunde bortfallet granskas och 

svarsfrekvensen beräknas. Av de 334 näringsidkarna i urvalet var det totalt 89 

stycken som deltog i undersökningen under den utsatta tidsramen. Detta innebar 

att svarsandelen totalt blev 26,6 %, vilket överensstämde väl med 

förväntningarna. Efter granskning av deltagarna framkom det att en del 

branscher hade högre andel bortfall än andra, exempelvis hade kategorin 

Restaurang högt bortfall. Hur branschfördelningen såg ut för urvalet men även 

för respondenterna presenteras tillsammans med en jämförelse i delkapitel 

4.7.1. Respondenternas fördelning och representativitet. Förutom differenser 

mellan olika branscher fanns det även skillnader mellan verksamheter av olika 

storlek. Enligt resultaten hade stora och medelstora företag större benägenhet 

för bortfall. 

2.5.4 Metodernas samspel 

Kombinationen av metoder valdes då de kvalitativa data som insamlades 

utgjorde en grund för utformandet av frågeformuläret och insamlingen av 

kvantitativa data. Att använda olika metoder kopplat till samma frågeställning 

skapade även en metodologisk triangulering där jämförelser mellan resultat 

insamlade på olika vis kunde göras. Detta för att stärka både validitet och 

reliabilitet för studien. En potentiell risk skulle dock kunna vara att den 

uppfattning som skapades genom fallstudierna påverkade utövarna och 
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kontaminerade frågeställningen vid utformning av frågeformuläret. Denna risk 

minimerades dock genom att flera personer fick korrekturläsa frågorna och 

intyga att de var neutralt ställda. 

 

En annan risk med valet av metodkombination är att näringsidkare påverkat 

varandra innan insamling av frågeformulären genomfördes. Ifall de intervjuade 

personerna från fallföretagen berättade om frågor och la in värderingar i dessa 

för andra näringsidkare kan deras attityder ha påverkats. Då risken för detta 

vägdes mot att inte utföra intervjuer ansågs dock fördelarna med att utföra dem 

övervinna nackdelarna. 

 

Ett sätt att försäkra sig om att de resultat som erhållits i en studie är trovärdiga 

är att jämföra med resultat från andra studier och kontrollera ifall dessa liknar 

varandra. Om de liknar varandra så tyder det på att reliabiliteten är god. Detta 

tillvägagångssätt kräver dock naturligtvis att liknande undersökningar har 

genomförts. I den aktuella studien har ingen liknande studie hittats vilket har 

omöjliggjort en jämförelse.  
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3. Teori 

Detta avsnitt presenterar olika teorier och modeller som tillsammans bygger 

upp det teoretiska ramverk som behövs för att kunna besvara syftet med arbetet. 

De olika modellerna beskrivs först var för sig och därpå följer en förklaring om 

hur de gemensamt ska användas för att kunna förstå näringsidkares behov av 

leveranssystem.  

 

Inledningsvis beskrivs det teoretiska ramverket Värdesystemet och hur detta är 

tänkt att tillämpas. Detta görs för att med hjälp av denna modell sedan beskriva 

var i försörjningskedjan som detta arbete har sitt fokus. Därefter förklaras olika 

distributionssystem som finns identifierade i litteraturen. Detta görs för att förse 

läsaren med kunskap om hur den del av försörjningskedjan som studeras kan 

beskrivas i teorin. För att utvärdera vad näringsidkarna anser vara väsentligt 

för att ett distributionssystem ska uppnå god leveransservice, används en 

leveransservicemodell med olika leveransserviceelement. Slutligen presenteras 

hur de olika modellerna bildar det teoretiska ramverk som krävs för att uppnå 

syftet med arbetet.   
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3.1. Värdesystemet och Värdekedjan 

Värdesystemet och dess ingående värdekedja presenteras som grundmodeller i 

detta ramverk och kommer att användas för att precisera var i 

försörjningskedjan detta arbete har sitt fokus. 

  

Värdekedjan (The Value Chain) är en del av Värdesystemet (The Value System) 

och är en modell skapad av Michael Porter år 1985, där man kategoriserar alla 

aktiviteter som utförs inom den betraktade organisationen. Tillsammans är det 

dessa aktiviteter som skapar företagets produkt eller tjänst. Modellen 

Värdekedjan kan användas för att identifiera de aktiviteter som skapar störst 

värde för kunderna, samt de aktiviteter som inte genererar större betydenhet. 

Modellen kan dessutom användas för strategiska ändamål, där den strategiska 

positionen kan utvärderas och det kan klargöras var i företaget de strategiska 

förmågorna ligger (Johnson et al. 2015). 

3.1.1 Värdesystem 

Grundläggande för modellen Värdesystemet är att varje företag, som alltså 

utgör en värdekedja, är en länk i ett större system av flera värdekedjor. Ett 

sådant system kallas ett värdesystem och illustreras i Figur 6. Sett utifrån ett 

företag kan det till exempel finnas värdekedjor uppströms såsom 

leverantörsvärdekedjor och nedströms såsom kanalvärdekedjor och 

köparvärdekedjor. Kanalvärdekedjor är sådana företag som en produkt 

eventuellt passerar igenom innan den når köparen. För att kunna åstadkomma 

och upprätthålla konkurrensfördelar är det nödvändigt att dels förstå sin egen 

värdekedja men även hur den passar in i det större värdesystemet (Porter, 1998). 

 

 

  

  

 

 

 

 

  Figur 6 – Värdekedjor som tillsammans utgör ett värdesystem 
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3.1.2. Företagets värdekedja 

Värdekedjan grundar sig i att ett företagets alla aktiviteter påverkar helheten och 

att aktiviteterna därför utgör grunden till att kunna differentiera sig.  

 

3.1.2.1. Aktiviteter i företagets värdekedja 

De olika aktiviteterna hos ett företag delas in i två huvudkategorier: primära 

aktiviteter och stödjande aktiviteter. De primära kan betraktas vara de aktiviteter 

som driver det operativa flödet inom företaget och består av: 

● Ingående logistik 

● Produktion 

● Utgående logistik 

● Marknadsföring och försäljning 

● Tjänster 

 

De stödjande aktiviteterna klassas däremot som indirekt värdeadderande 

aktiviteter. Syftet för dessa stödjande aktiviteter är oftast att öka effektiviteten 

hos de primära aktiviteterna och de kan delas in i följande fyra generiska 

kategorier: 

● Anskaffning/Inköp 

● Forskning och utveckling 

● Personaladministration 

● Företagets struktur 

 

(Porter, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Var och en av dessa generiska aktiviteter, primära och stödjande, behöver oftast 

bli vidareuppdelade i mindre delaktiviteter. Till exempel skulle Marknadsföring 

och försäljning kunna delas upp i reklam, försäljningsarbete, 

försäljningsadministration etc. Ibland kan även dessa mindre delaktiviteter 

behöva delas upp så att nivåer skapas där aktiviteterna blir allt mer konkreta ju 

djupare man går i strukturen. Hur djupt man väljer att gå i sin struktur beror på 

en rad faktorer kring aktiviteterna och även på syftet till att använda modellen. 

Tillsammans bildar dessa aktiviteter i sin struktur det som kallas för en 

värdekedja och illustreras i Figur 7.  

Figur 7 - Värdekedjan och dess ingående aktiviteter 
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3.1.2.2. Länkar mellan aktiviteterna i värdekedjan 

Aktiviteterna i värdekedjan utgör byggnadsblock för konkurrenskraft men är 

inte självständiga utan bör betraktas som ett system av aktiviteter som beror av 

varandra (Porter, 1998). Det är således inte bara utförandet av aktiviteterna i sig 

som skapar värde i denna struktur, utan det är även samspelet mellan 

funktionerna som utgör en framgångsfaktor (Armstrong et al. 2015). Länkar 

mellan de olika aktiviteterna i strukturen kan beskrivas som förhållandet mellan 

de olika aktiviteterna (Porter, 1998). Ett exempel på en hur en länk påverkar en 

annan är då en inköpare köper in material som ska användas i produktionen. 

Kvaliteten av de material som inköparen köper in påverkar det arbete som utförs 

i produktionen.  

  

Det finns två sätt att uppnå konkurrensfördelar via länkarna, nämligen genom 

optimering och koordinering inom värdekedjan. För att förstå vad optimering 

innebär bör man uppmärksamma att länkarna ofta beskriver en sorts avvägning 

mellan olika aktiviteter (Porter, 1998). För att återgå till tidigare exempel så kan 

ett beslut från en inköpare att välja ett billigare material leda till fler 

komplikationer eller merarbete i produktionen medan ett beslut att köpa ett 

dyrare material är mer kostsamt men leder till färre komplikationer i 

produktionen. Optimering innebär att sådana förhållanden som länkarna 

beskriver optimeras utifrån företagets strategi (Porter, 1998). Koordinering 

däremot, innebär som namnet antyder att aktiviteter koordineras vilket 

exempelvis kan innebära att produktionen koordinerar med ingående logistik 

när varor kommer att bli levererade.  

 

3.1.3.1. Länkar mellan olika värdekedjor  

Utöver att länkar inom ett företag eller en värdekedja påverkar 

konkurrensfördelarna, kan även länkar mellan olika värdekedjor påverka 

konkurrenskraften. Sådana länkar definieras som vertikala länkar och erbjuder 

likt de andra länkarna möjligheter att uppnå konkurrensfördelar. Ofta handlar 

det inte om ett nollsummespel där ett företag konkurrerar med sin leverantör 

utan ett förhållande där alla parter kan tjäna på samarbete. Likt de vanliga 

länkarna så bör fokus kring de vertikala läkarna ligga på optimering och 

koordinering (Porter, 1998). 

 

De vertikala länkarna mellan ett företag och dess leverantörer blir ofta 

förbisedda men där finns ofta förbättringar att göra inom områden såsom 

exempelvis produktdesign, förpackning, kvalitetskontroll och service. När man 

ska exploatera de vertikala länkarna kan det ibland uppstå möjligheter till 

förändring som innebär att ett företags kostnader sjunker medan leverantörens 

kostnader höjs eller vice versa. Vid en sådan situation bör företaget som kan 

sänka sina kostnader kompensera sin partner för att göra förändringen såvida 

man då kan uppnå en situation som är lönsam för båda parter (Porter, 1998). 
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3.1.3. Vertikal länk mellan två värdekedjor i ett 

värdesystem 

Detta arbete kommer att studera delar av ett värdesystem och givet 

examensarbetets syfte kommer endast relationen/vertikala länken mellan en 

leverantörs värdekedja och ett företags värdekedja att studeras. Eftersom 

arbetets syfte är att undersöka och kartlägga näringsidkares behov av 

leveranssystem, kommer fokus att läggas på de aktiviteter och de delar av 

värdesystemet som berör leveranser. 

 

En leverans är naturligt en del av den generiska aktivitet som benämns Ingående 

logistik för det företag som tar emot varan. Aktiviteten Ingående logistik berör 

nämligen just mottagandet och förvaringen av varor (Porter, 1998).  

 

Detta är den enda generiska aktivitet där leveransen ingår hos mottagaren men 

detta är inte den enda del av värdesystemet som en leverans berör. Leveransen 

påverkar leverantören i de generiska aktiviteter som benämns Utgående 

logistik, Marknadsföring och försäljning och Service. Att leveransen påverkar 

leverantörens Utgående logistik faller sig naturligt eftersom Utgående logistik 

bland annat innefattar den fysiska distributionen av varor. Det är kanske inte 

fullt lika intuitivt att Marknadsföring och försäljning är en del av leveransen 

men denna aktivitet rymmer att möjliggöra köpet och är därmed en förutsättning 

för leveransen. Slutligen tar det mottagande företaget del av leverantörens 

Service kopplat till leveransen och därmed berörs även denna aktivitet av 

leveransen. Sammantaget kan alla de aktiviteter i värdesystemet som berörs av 

en leverans och därmed beskriver var denna studie har sitt fokus betraktas i 

Figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 8 - De röda fälten markerar vilka aktiviteter som berörs av 
leveranser i länken mellan en leverantörs- och en mottagares 

värdekedja 
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3.2. Distributionssystem 

I detta avsnitt beskrivs olika distributionsstrukturer som återfinns i teorin. De 

är tänkta att åskådliggöra hur den delen av försörjningskedjan som studeras 

kan se ut. 

 

Porters principiella vertikala länk kan preciseras av olika relationer och samspel 

mellan två värdekedjor. Den vertikala länken mellan en leverantörs värdekedja 

och ett företags värdekedja består av ett fysiskt flöde av varor vars struktur kan 

variera. I detta avsnitt beskrivs möjliga utformningar av ett sådant fysiskt flöde, 

vilket benämns som ett distributionssystem. Distributionssystemet består i sin 

tur av olika typer av kanaler, så kallade distributionskanaler, vilka kommer att 

redogöras mer ingående härnäst.  

 

En distributionskanal kan delas in i två separata delar, vilka benämns 

transaktionskanal och materialflödeskanal. En transaktionskanal utgörs av de 

logistiska aktiviteter som är kopplade till de affärsmässiga och administrativa 

aspekterna, men även informationsflödet mellan aktörerna. Exempel på sådana 

aktiviteter är: ordermottagning, orderbekräftelse och fakturering. 

Materialflödeskanalen avser istället de fysiska flöden som finns mellan 

leverantör och mottagare. Anledningen till att dessa separeras är att de inte 

nödvändigtvis behöver vara utformade likadant, utan de kan vara fristående från 

varandra (Jonsson & Mattsson, 2014). 

 

3.2.1. Transaktionskanaler 

Konsumentprodukter säljs ofta i små kvantiteter per slutkund vilket medför att 

det finns fördelar att introducera mellanhänder i transaktionskanalerna. De 

faktorer som vanligtvis driver användandet av mellanhänder är: stort antal 

kunder, små kvantiteter, höga frekvenser, krav på snabbhet, spridd kundkrets 

och etablerade standardprodukter. Dessa faktorer är vanligt förekommande 

inom konsumenthandeln vilket medför att det ofta finns en eller flera aktörer 

mellan det tillverkande företaget och slutkunden. De mest förekommande 

strukturerna finns illustrerade i Figur 9 (Jonsson & Mattsson, 2014). 

 

Ofta är kundernas krav på tillgänglighet och geografisk närhet högre än det 

produktionsföretaget kan erbjuda, och därför väljer de att introducera 

mellanhänder. Detaljisterna och grossisterna (utför partihandel) har en 

konsoliderande roll och kan även ansvara för lagerhållning av produkter. Det 

bör dock tilläggas att det finns de mellanhänder som inte har egna lager till 

förfogande (Jonsson & Mattsson, 2014). 
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Det är även möjligt för kunden att kombinera olika typer av kanaler samtidigt. 

Det betyder att en näringsidkare i detaljhandeln kan välja att köpa en del varor 

direkt från tillverkaren samtidigt som de köper andra varor från grossister, det 

vill säga att det ena inte utesluter det andra (Tanner & Raymond, 2012). Att en 

aktör kan använda olika kanaler samtidigt illustreras i Figur 10.  

  

 

  

Figur 9 – Fyra av de mest förekommande 
transaktionskanalerna inom konsumenthandeln 

Figur 10 - Kombination av olika kanalstrukturer 
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3.2.2. Materialflödeskanaler 

I denna sektion redogörs olika distributionsstrukturer som finns identifierade i 

teorin. Dessa beskriver hur det fysiska flödet mellan leverantör och mottagare 

kan se ut. Olika strukturer har olika för- och nackdelar vilket gör att de bör 

anpassas utefter behoven som finns i värdekedjan. 

 

3.2.2.1. Direktleveranser 

Direktleveranser innebär att flödet går från leverantören direkt till mottagaren 

vilket medför att transporterna blir snabba men samtidigt väldigt 

resurskrävande. En fördel med detta system är att det saknar tidsrestriktioner då 

alla de befintliga transporterna är oberoende av varandra. Därmed medför detta 

system att transportbehovet kan anpassas till transportköparens tidskrav. 

Nackdelar med detta system är att det uppstår ett stort antal flöden vilket bland 

annat gör att resursutnyttjandet blir lågt, systemet blir ineffektivt samt att det 

krävs ett stort antal fordon. Figur 11 nedan illustrerar den komplexitet som 

uppstår redan i ett system med få mottagare och leverantörer som alla använder 

direktleveranser (Lumsden, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Flerterminalsystem 

För att reducera antalet flöden i systemet kan man utveckla det genom att införa 

flera terminaler mellan leverantörer och mottagare. Även om detta innebär att 

förflyttningssträckan blir förlängd genererar denna struktur flera fördelar. 

 

Strukturen är uppbyggd på ett sådant sätt att materialflödet alltid är riktat från 

leverantören till mottagaren. Dessutom implementeras speciella förbindelser, 

där den ena benämns kundfokusering, vilket innebär att mottagaren alltid 

erhåller sin leverans från samma terminal, vilket visas i Figur 12 (Lumsden, 

2012). Tilldelningen av mottagare för varje terminal görs utefter en bedömning 

av flera parametrar. Geografiskt läge har en betydande roll, men även andra 

aspekter såsom koncernförhållanden inverkar.  

  

Figur 11 - Ett direktleveranssystem som beskriver hur flödet från 
leverantörer till mottagare kan vara utformat 
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Den andra förbindelsen kallas för producentfokusering, vilket innebär att varje 

leverantör förbinds med en specifik terminal vilket då blir det enda 

leveransplatsen. Därefter sker en spridning från terminalen som transporterar 

till alla mottagare i systemet enligt Figur 13. Implementering av kundfokusering 

samt producentfokusering innebär att antalet ingående och utgående leveranser 

minskas och resursutnyttjandet ökar till följd av att materialflödet kan 

samordnas på ett effektivare vis. En implementering av flerterminalsystem kan 

medföra att gods transporteras genom flera terminaler på vägen från 

leverantören till mottagaren.  

 

Detta system innebär inte endast en effektivisering utan det ger även upphov till 

vissa tidsrestriktioner rörande de utgående transporterna från terminalerna. De 

uppstår till följd av att alla varorna i utgående order först måste ha anlänt till 

terminalen innan de kan sändas vidare i systemet (Lumsden, 2012). 

 

3.2.2.3. Enterminalsystem 

Genom att reducera antalet terminaler i systemet till endast en terminal kan 

antalet leveranser reduceras. Implementeringen möjliggör att både in- och 

utflödet till terminalen kan koncentreras maximalt vilket leder till att 

skalfördelar kan uppnås. Likt flerterminalsystem uppstår även här en 

tidsrestriktion, men i detta fall i en större omfattning då utleveransen inte sker 

förrän alla inleveranser ankommit (Lumsden, 2012).  

 

Hur ett enterminalsystem ser ut åskådliggörs i Figur 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 14 -  Ett enterminalsystem med leverantörerna till vänster, 

terminalen i mitten och mottagarna till höger 

Figur 12 – Ett flerterminalsystem med 
kundfokusering, där en mottagare (cirkel till 
höger) endast får leveranser från en specifik 
terminal (fyrkant) 

Figur 13 - Ett flerterminalsystem med 
producentfokusering, där en leverantör 
(cirkel till vänster) endast levererar till en 
specifik terminal (fyrkant) 
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3.2.2.4. Navsystem 

Ett navsystem består av en form av centralterminal, kallat nav, samt länkar 

mellan olika aktörer vilka benämns ekrar. Systemet kännetecknas av att 

leverantörer och mottagare betraktas som lika, där båda har krav på in- och 

utleveranser. Denna struktur där leverantörer och mottagare betraktas lika, 

brukar vanligtvis tillämpas av tredjepartslogistikföretag som kan utnyttja 

systemet effektivt då de vanligtvis har stora nätverk. Detta dubbelriktade flöde 

som beskrivs för navsystem är inte alltid nödvändigt och lämpar sig inte för alla 

typer av företag, utan det används främst hos distributionsföretag eller företag 

där material insamlas efter förbrukning. Likt terminalsystemen har även 

navsystemet tidsrestriktioner, men nu även i andra riktningen. Inkommande 

gods kan ankomma vid godtyckliga tidpunkter medan de utgående leveranserna 

inte kan sändas förrän specifika kriterier uppfyllts (Lumsden, 2012). 

 

Ett navsystem och dess dubbelriktade flöde illustreras i Figur 15.   

  

Figur 15 – Ett navsystem där flödet mellan olika noder kan 
vara riktade på båda hållen 
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3.3. Leveransserviceelement 

I detta avsnitt beskrivs leveransservice och dess ingående element. Dessa utgör 

det verktyg som ska användas för att kunna besvara vad som är eftertraktat och 

önskvärt för näringsidkare vid leveranser. 

 

Leveransservice är ett begrepp som är starkt kopplat till kundservice men avser 

endast de delar i kundservice som rör det fysiska flödet mellan leverantör och 

kund. Teoretiskt anses en ökad leveransservice kunna höja lönsamheten hos 

leverantören ur ett långsiktigt perspektiv (Lumsden, 2012). 

 

I praktiken brukar man beräkna ett index för leveransservicen genom att 

sammanväga ett flertal element som anses vara betydande för att uppnå en god 

service, vilket illustreras i Figur 16. De olika elementen kan ha olika betydelse 

beroende på vilken fas av leveransen man betraktar. En vanlig uppdelning är; 

Innan leverans, Vid leverans samt Efter leverans. Det som försvårar 

uppskattningen av leveransservicen ytterligare, är det faktum att olika kunder 

värdesätter olika egenskaper olika högt. De skiftande preferenserna gör att 

leverantören måste skapa en uppfattning om vad som är mest värdeskapande för 

den specifika kunden. Enligt undersökningar som genomförts i ett flertal 

branscher har man bevittnat att leverantörer ofta överpresterar gällande ledtiden. 

Kunderna har inget behov av så pass snabba leveranser som leverantörerna tror, 

utan det är emellertid Leveranssäkerheten som är en betydande faktor hos de 

flesta. Att överprestera innebär sällan ökade intäkter utan genererar oftast endast 

utgifter samt ineffektivitet bland processerna (Sandberg, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 16 - Leveransservice och dess ingående leveransserviceelement 
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3.3.1. Ledtid 

Ledtid är ett vanligt begrepp inom logistiken som avser tidsintervallet mellan 

beställningen till att leveransen genomförts. De aktiviteter som utförs under 

detta tidsintervall kan variera beroende på om produkten är lagerförd och endast 

ska sändas eller om det är en Make To Order-produkt som tillverkas först efter 

att ordern har lagts (Lumsden, 2012). 

 

Generellt brukar kort Ledtid föredras, då detta innebär att kapitalbindningen är 

lägre, högre flexibilitet kan uppnås samt att risker förknippade med transport 

minskar samtidigt som kunden får varan snabbare (Jonsson & Mattsson, 2014). 

3.3.2. Leveranspålitlighet 

Detta element avser tillförlitligheten av leveransen, vilket kan mätas på flera 

olika sätt. Därför bör man se till att definitionen av begreppet är samma hos 

både leverantör och kund för att undvika missförstånd. Ett exempel på hur detta 

kan mätas är: antalet leveranser som utförts på utsatt tid ±1 dag. Mätningen kan 

även göras med olika mycket noggrannhet, där antingen varje orderrad betraktas 

var för sig eller så betraktas hela ordern som en enhet. 

 

Leveranspålitlighet har varierande betydelse för olika kunder. De som tillämpar 

LEAN eller JIT produktion har oftast inte mycket lager till hands och behöver 

därför ha hög Leveranspålitlighet för att säkerställa tillgången på material. 

Stopp i produktionen kan innebära höga förluster och kostnader och därmed kan 

dessa verksamheter vara villiga att betala extra för hög tillförlitlighet (Lumsden, 

2012). 

3.3.3. Leveranssäkerhet 

Denna faktor avser skicket och kvalitén av den levererade produkten men även 

om ordern är komplett, det vill säga, om rätt produkter har levererats till kunden. 

Ett vanligt sätt att definiera detta mått är: antalet order utan anmärkning i 

relation till totala antalet kundorder som levererats. Låg Leveranssäkerhet 

medför merkostnader både för leverantören och kunden i form av att det måste 

ske en ny försändelse, samt tidskrävande aktiviteter hos båda parter för att 

korrigera felen (Jonsson & Mattson, 2014). Ytterligare, finns det en speciell typ 

av Leveranssäkerhet där man betraktar samtidighet som en viktig faktor. Detta 

betraktas då det är avgörande för kunden att hela ordern ankommer vid samma 

tidpunkt på grund av ett beroende mellan enheterna (Lumsden, 2012). 
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3.3.4. Servicegrad 

Servicegrad beskriver hur stor andel av alla order som kan levereras direkt från 

lagerhyllan och uttrycks oftast som en procentsats (Björklund, 2012). 

Serviceelementet kallas även för lagertillgänglighet i en del sammanhang. En 

stor fördel med detta element är att beräkningen av dess nivå oftast är lätt och 

det går att precisera med stor noggrannhet (Lumsden, 2012). Däremot finns det 

även här ett flertal sätt att definiera beräkningen, och därmed kan resultaten 

variera beroende på hur beräkningen har utförts (Jonsson & Mattsson, 2014). 

Ytterligare bör nämnas att Servicegraden har en stark koppling till andelen 

säkerhetslager hos leverantören, där större lager genererar högre servicenivå 

och vise versa (Lumsden, 2012). 

3.3.5. Kundanpassning/Flexibilitet 

Flexibilitet avser leverantörens förmåga att anpassa sig till kundens behov. 

Detta kan exempelvis vara; korrigeringar av ledtiden, om leveransen behöver 

ske vid en specifik tid, speciell typ av emballage krävs eller specifik 

dokumentation. Denna anpassningsförmåga blir allt viktigare i 

logistikbranschen och kan användas som differentiering för att konkurrera med 

andra logistikföretag (Lumsden, 2012; Björklund, 2012). Flexibiliteten kan 

även beteckna förmågan att tillmötesgå ändringar i order som redan handlagts. 

Dessa ändringar innebär ofta större påfrestningar för leverantören eftersom de 

redan påbörjat själva orderprocessen. Hade korrigeringarna skett innan ordern 

lagts hade företaget kunnat ta ställning till ändringen tidigare och därmed hade 

planeringen kunnat skötas smidigare (Jonsson & Mattsson, 2014). 

3.3.6. Information 

Detta element avser främst informationsflödet från leverantören till kunderna, 

men flödet kan även vara dubbelriktat. Utvecklingen av informationsutbytet 

mellan aktörer växer med rask takt och detta har lett till att allt fler aktörer är 

integrerade med varandra för att automatisera informationsdelningen. Detta kan 

göras med hjälp av elektroniska stödfunktioner (Lumsden, 2012). Information 

angående avvikelser, uppdateringar samt möjligheten att spåra försändelser 

genererar ett mervärde för kunderna, som gör att de lättare kan planera sin 

verksamhet. Detta gör informationsutbytet till en viktig del av servicen 

(Björklund, 2012). 

3.3.7. Sammanvägning till ett index 

Sammanvägningen av de olika elementen till ett index för den generella 

leveransservicen kan göras på olika vis. Indexet kan fås antingen genom att 

beräkna ett genomsnittligt värde eller genom att vikta de olika serviceelementen 

med förutbestämda värden, beroende på hur pass viktigt elementet är för 

kunden. Ju mer eftertraktat elementet är, desto högre vikt får det i beräkningen. 

Ett högt värde på leveransservicen är att sträva efter för leverantörerna (Jonsson 

& Mattsson, 2014). 
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3.3.8. Kundvärde 

Kundvärdet uppstår då efterfråga och prestationer möts. Genom att tillgodose 

kunderna med serviceelement av den nivå som det finns ett behov av skapas en 

nytta, och därmed har värde genererats för kunden. Svårigheten med detta är att 

kundernas behov är subjektiva och varierar, vilket gör att det krävs en 

utvärdering av deras faktiska behov och önskemål. Genom att dela in 

leveransservice i ett antal ingående element kan dessa värderas för att i sin tur 

generera en uppfattning om vilka aspekter som är viktigast. Detta 

tillvägagångssätt gör att leverantören kan allokera sina resurser på ett optimalt 

sätt där både överprestation och underprestation kan undvikas (Sandberg, 

2015).  

 

Nackdelen med att överprestera är, som nämnts tidigare, att ineffektivitet samt 

ökade kostnader uppstår utan att servicen genererar ett större värde för kunden 

i fråga. Istället kan detta inverka negativt på kunderna, då ökade kostnader för 

leverantörerna ofta innebär höjda priser för kunderna (Sandberg, 2015). 

 

Det är inte bara överprestation som bör undvikas, utan det är minst lika viktigt 

att inte underprestera. Underprestation innebär att den som utför aktiviteten inte 

uppnår de förväntningar som finns och detta medför både kort- och långsiktiga 

konsekvenser. De kortsiktiga konsekvenserna består av de åtgärder som måste 

tas för att korrigera fel som uppstått, men även skadestånd och avgifter hör till 

denna kategori. De långsiktiga konsekvenserna är däremot negativa effekter i 

form av försämrat rykte, lägre intäkter och färre kunder (Jonsson & Mattson, 

2014). 

 

Dessa konsekvenser gör att leverantören bör sträva efter att prestera rätt nivå på 

rätt leveransserviceelement, och därmed befinna sig i det ofärgade området i 

prestationsmatrisen i Figur 17, för samtliga serviceelement och kunder. Genom 

att utvärdera tidigare prestationer kan det konstateras var prestationerna utförs 

över eller under förväntan. Resultatet av detta bör sedan användas för att 

omfördela resurserna och därmed förbättra underprestationer genom att 

använda överflödig kapacitet från områden med överprestationer (Jonsson & 

Mattson, 2014). Figuren indikerar även att service med hög betydelse för 

kunderna kräver en hög prestationsnivå från leverantörerna samt vice versa.  

 

  

Figur 17 – Prestationsmatrisen där det vita fältet visar önskvärd kombination av 
presterad kundservice och betydelse för kund 
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3.4. Samspelet mellan teoretiska ramverk 

Ovan har olika teoretiska modeller och begrepp presenterats. Dessa kommer 

att användas för att uppnå syftet med rapporten och för att beskriva och förstå 

näringsidkares behov och önskemål av gemensamt leveranssystem. Hur de ska 

användas för att uppnå detta beskrivs nedan. 

 

För att kunna besvara syftet med detta arbete är det först och främst viktigt att 

förstå vad det är som ska undersökas. Modellen Värdekedjan har därför använts 

för att på ett överskådligt sätt rama in var i värdesystemet arbetet har sitt fokus. 

Efter en förklaring av modellen och hur olika aktörer är sammankopplade i ett 

värdesystem, mynnar denna teori ut i en beskrivning av de områden som 

kommer att beröras framöver. Fokus kommer att läggas på leveranser vilket 

berörs av aktiviteterna: Utgående logistik, Marknadsföring och försäljning och 

Service, som återfinns i leverantörsvärdekedjan, samt aktiviteten Ingående 

logistik i företagets värdekedja. Detta fokus illustreras i Figur 18 där de 

undersökta aktiviteterna markerats i en del av ett värdesystem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då en uppfattning om vilken del av värdesystemet som kommer att beröras har 

genererats, kommer nästa del av det teoretiska ramverket som istället beskriver 

hur denna del av försörjningskedjan kan vara utformad. Detta görs för att ge en 

bild av hur olika leveranssystem kan se ut. Däribland beskrivs de vanligaste 

transaktionskanalerna och materialflödeskanalerna i form av olika typer av 

distributionsstrukturer som direktleveranser och navsystem. 

Transaktionskanalerna som behandlas åskådliggörs i Figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 – De aktiviteter i värdekedjan som berörs av 
distributionssystemet är markerade som röda 

Figur 19 – Fyra av de mest förekommande 
transaktionskanalerna inom konsumenthandeln 
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Den avslutande delen av teorin redogör för begreppet leveransservice och dess 

ingående element. Detta kommer att användas som ett verktyg för att utvärdera 

vad näringsidkares anser vara väsentligt för att uppnå en god leveransservice. 

Elementen består av Ledtid, Leveranspålitlighet, Leveranssäkerhet, 

Servicegrad, Flexibilitet och Information, vilket även illustreras i Figur 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De olika elementen kan värderas på varierande vis av olika kunder vilket leder 

till att rangordningen av elementen skiftar från kund till kund. För att optimera 

leveranssystemet är det viktigt att bemöta olika förväntningar från kunderna 

genom att förse dem med leveransservice som varken under- eller överträffar 

behoven. Därmed är leverantörernas målsättning att placeras i det ofärgade 

området i prestationsmatrisen som visas i Figur 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av dessa leveransservicemodeller kan analyser av vad näringsidkare 

värdesätter och kräver genomföras. De kommer alltså att användas för att 

utvärdera deras leverans-behov och önskemål. 

 

Sammantaget bidrar det teoretiska ramverket med verktyg för att förstå var i 

försörjningskedjan som fokus ligger, hur denna del kan vara utformad och vad 

som värdesätts i den.   

 

 

 

 

 

Figur 20 – Leveransservice och dess ingående leveransserviceelement  

Figur 21 – Prestationsmatrisen där det vita fältet visar önskvärd kombination 
av presterad kundservice och betydelse för kund 
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4. Empiri 
Empirin avser att förmedla näringsidkares bedömning av leveranssystemet i 

nuläget genom att dels kartlägga deras upplevda behov och även 

leverantörernas prestationer. Följande kapitel är indelad i två större delar, där 

den första delen presenterar mindre fallstudier av ett par näringsidkare som är 

verksamma inom olika branscher. De undersökta näringsidkarna presenteras 

var för sig. Leveranssystemet utvärderas genom att först behandla 

värdesystemet samt distributionssystemet för att därefter beskriva 

leveransservicen. Avslutningsvis beskrivs näringsidkarens ställningstagande 

till ett gemensamt leveranssystem, men även huruvida det finns andra aspekter 

inom leveransservicen som upplevs vara viktiga.  

 

Empirins andra del består av en redogörelse av de data som sammanställts från 

enkätundersökningen. Informationen presenteras i form av diagram samt 

procentuella fördelningar för att läsaren lätt ska kunna få en överskådlig bild 

av all data.  

4.1. Tugg Burgers i Lund  

I detta avsnitt presenteras empiriska data angående en restaurang i centrala 

Lund.  

 

Tugg Burgers är en hamburgerrestaurangkedja som startade med en restaurang 

i Borås för två år sedan. Idag har kedjan vuxit och det finns nu tre stycken Tugg 

Burgers restauranger, och utöver den i Borås så är dessa belagda i Göteborg och 

Lund. Restaurangerna är uppdelade i olika bolag men alla har samma ägare. 

Dessa ägare har ingen del i de dagliga verksamheterna för restaurangerna, vilket 

har medfört att ett fåtal anställda är ansvariga för driften av verksamheten vilket 

till exempel inkluderar alla inköp (Thaning, 2017). 

 

Konceptet för Tugg Burgers är att erbjuda goda hamburgare i ”en skön miljö” 

tillsammans med ett väl utvalt dryckessortiment. Tanken är att kunden ska ha 

lätt för att bestämma sig för vad denna vill ha och produkterna erbjuds till en 

låg kostnad. Restaurangen i Lund öppnade i mars 2016 och på restaurangen 

finns det idag totalt 30 stycken anställda varav merparten är deltidsanställda 

(Thaning, 2017). 
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4.1.1. Värdesystemet för Tugg Burgers 

Tugg Burgers värdesystem är relativt litet då de använder sig av få leverantörer. 

Deras huvudleverantör som står för majoriteten av Tugg Burgers inköp är 

Menigo, som är en helhetsleverantör inom mat och dryck. Totalt använder sig 

Tugg Burgers av antingen fyra eller fem stycken olika leverantörer. Utöver 

Menigo består dessa till exempel av Axfood, Pilsner Urquell och Galatea. 

Axfood levererar bröd och torrvaror till Tugg Burgers medan både Pilsner 

Urquell och Galatea levererar dryck, framför allt öl. Av dessa aktörer är det 

endast Pilsner Urquell som är ett tillverkande företag, medan de övriga tre 

betraktas som grossister. Personalen som ansvarar för inköp till Tugg Burgers 

har inte någon bra översikt över tidigare steg uppströms i värdesystemet, det vill 

säga leden innan deras direkta leverantörer (Thaning, 2017). 

4.1.2. Distributionssystemet för Tugg Burgers 

Distributionssystemet för Tugg Burgers byggs till största del upp av deras 

huvudleverantör Menigo som levererar merparten av deras varor. Menigos 

centrallager ligger beläget i Strängnäs och de har även regionallager i bland 

annat Malmö och Göteborg (Menigo, 2017). Detta gör att samtliga Tugg 

Burgers restauranger har relativt nära till ett lager vilket de anser vara viktigt 

för deras verksamhet. Då det gäller varornas väg från produktion till Tugg 

Burgers i Lund varierar denna kraftigt för olika produkter, gemensamt för alla 

är dock att de passerar genom regionslagret i Malmö (Thaning, 2017). 

 

Menigo använder egna transporter för att få ut varorna till Tugg Burgers och 

dessa levereras på tisdagar, torsdagar och fredagar. Vid behov kan leveranser 

även ske på helger vilket oftast blir fallet. När det gäller Tugg Burgers 

varubeställning måste de ha lagt ordern före klockan 15.00 dagen innan den 

planerade leveransdagen för att varorna ska hinna komma med i leveransen 

(Thaning, 2017). 

4.1.3. Leveransservice för Tugg Burgers 

En viktig aspekt för Tugg Burgers vid leveranser är tiden, det vill säga när 

varorna blir levererade. Ifall varorna blir levererade tidigt på morgonen kan 

kökspersonalen tidigt omhänderta varorna och sedan ägna sig åt förberedelser i 

köket då det närmar sig lunchtid. Denna tidsaspekt gör att Tugg Burgers anser 

att leveransserviceelementet Leveranspålitlighet är av yttersta vikt (Thaning, 

2017). 

 

Tugg Burgers har tidigare haft mycket problem med Leveranssäkerheten. Detta 

har i största del utgjorts av att det kött som brukas i restaurangen ofta levereras 

i undermåligt skick. Vakuumförpackningarna är då inte intakta vilket gör att 

köttet är härsket. På grund av denna problematik som Tugg Burgers upplevt är 

Leveranssäkerheten på produkterna mycket viktig för dem (Thaning, 2017). 
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Resultatet för hur Tugg Burgers värdesätter de olika leveransserviceelementen 

åskådliggörs i Figur 22. De allra viktigaste leveransserviceelementen är, som 

tidigare nämnts, Leveranspålitligheten och Leveranssäkerheten, medan 

Information är det element som klassas som minst viktigt för restaurangen. Hur 

väl Tugg Burgers leverantörer sammantaget presterar i nuläget visas i Figur 23.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att jämföra resultaten från Figur 22 med Figur 23 kan leveransservicen 

evalueras. Detta görs i Figur 24 som illustrerar att Tugg Burgers överlag är 

nöjda med de flesta leveransserviceelementen, bortsett från just 

Leveranssäkerheten. Detta kan avläsas genom att fem av sex punkter ligger nära 

diagonalen, vilket är det område där den presterade kundservicen uppnår den 

förväntade kundservicen. Punkt nummer tre, det vill säga Leveranssäkerheten, 

ligger utanför detta område. Denna punkt befinner sig i fältet för underprestation 

och därmed finns det förbättringspotential för detta leveransserviceelement. 

Figur 22 - Leveransserviceelementens betydelse för Tugg Burgers 

där varje element har värderats på en skala mellan 1 till 10 

Figur 23 - Tugg Burgers bedömning av presterad leveransservice där 
prestationerna för varje element har värderats på en skala mellan 1 till 10 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Behov och önskemål av leveranssystemet för 

Tugg Burgers 

Utöver de preferenser Tugg Burgers har på leveranssystemet som beskrivs av 

leveransserviceelementen hade de även ett par andra punkter som är viktiga för 

dem. En sådan aspekt är relationen till leverantören. Galatea som är en av Tugg 

Burgers dryckesleverantörer anordnar tävlingar för sina kunder, som går ut på 

att sälja mest av deras produkter, där de olika restauranger har chans att vinna 

priser såsom resor. Denna typ av relationsskapande aktiviteter från 

leverantörens sida är mycket uppskattat av Tugg Burgers och påverkar 

helhetsbilden av deras leverantör (Thaning, 2017). 

 

En annan del kopplat till leveranser som är viktigt för Tugg Burgers är 

smidigheten vid beställning. De vill att det ska gå snabbt och enkelt att beställa 

och helst från så få olika ställen som möjligt. Med detta i åtanke var ett förslag 

från Tugg Burgers att de skulle kunna göra alla beställningar via det 

introducerade konceptet omlastningscentral. Förslaget var då att ett datorsystem 

kopplat till omlastningscentralen skulle ha information kring näringsidkarnas 

olika leverantörer och vilka produkter som brukar beställas. 

Butiker/Restauranger skulle därmed kunna göra alla sina beställningar enbart 

till omlastningscentralen, som i sin tur ansvarar för att varorna finns på plats. 

Ett annat förslag från Tugg Burgers gällande omlastningscentralen var att det 

skulle finnas gemensamma lager av somliga varor. Exempelvis menar de att 

många olika näringsidkare använder sig av tomater, och restauranger skulle 

därmed kunna ha ett gemensamt lager av tomater. Detta skulle göra att risken 

för att en enskild näringsidkares lager av tomater tar slut minskade (Thaning, 

2017). 

 

Angående konceptet omlastningscentral gjorde Tugg Burgers det klart att 

införandet av en sådan inte får innebära att varorna kommer fram senare till 

dem, ifall de ska vara intresserade. Införandet får alltså inte ha negativ inverkan 

på Ledtiden. Slutligen är priset en viktig aspekt för Tugg Burgers kopplat till 

leveranser (Thaning, 2017). 

Figur 24 - Leveransserviceelementens placering i prestationsmatrisen för Tugg Burgers där 
det nedre högra hörnet utgör underprestation och det övre vänstra hörnet utgör överprestation  
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4.2.Tant Hulda 

Följande avsnitt presenterar data som framkom vid fallstudien av en mindre 

butik inom konfektionssegmentet.  

 

Tant Hulda är en nischad butik som specialiserar sig på hållbart mode och 

kvalitetsgarner. Det hela började med att ägaren kommersialiserade sin passion 

för vintage genom att sälja vintage-plagg via internet. Men det märktes tidigt att 

kunderna var intresserade av att prova plaggen innan de köpte dem. Detta 

resulterade i att en liten butik startade i en friggebod utanför centrala Lund för 

cirka sju år sedan. Verksamheten utvecklades och butiken ändrade lokal för fyra 

år sedan. Sedan dess har Tant Hulda varit verksam på Stora Gråbrödersgatan i 

Lund centrum. Däremot har utbudet ändrats sedan flytten. Från att enbart sälja 

vintagekläder, till att sedan även sälja kvalitetsgarn samt nyproducerade kläder 

med hållbar produktion. Nyligen har beslutet tagits att vintage-försäljningen 

kommer att upphöra, då det är svårt och tidskrävande att hitta spännande plagg 

i bra kvalité. Istället satsar butiken på försäljning av garn och kläder som 

produceras i små skalor och är unika i sitt slag. Tant Hulda är en mycket 

miljömedveten butik och upprätthåller sin gröna profil genom att sälja textilier 

som är certifierade (Sölve, 2017). 

4.2.1. Värdesystemet för Tant Hulda 

Tant Hulda butikens värdesystem består av många olika leverantörer, 

uppskattningsvis mellan 30–40 st. Men hur ofta de beställer från de olika 

leverantörerna varierar kraftigt. En del leverantörer köper de av så sällan som 

en eller två gånger per år medan de handlar av Järbo, som är den största 

leverantören, i princip varannan vecka. Järbo är en väletablerad grossist inom 

branschen som förser butiken med både garn och stickor som är certifierade 

enligt flera olika standarder (Järbo Garn, 2017). I övrigt importerar Tant Hulda 

en hel del från Danmark, Estland, Lettland och Shetlandsöarna där mycket av 

varorna köps in direkt från tillverkarna (Sölve, 2017). 

4.2.2. Distributionssystemet för Tant Hulda 

Det största varuflödet genereras från leverantören Järbo som har sitt centrallager 

i Sandviken. Tant Huldas ägare menar att Järbo har ett relativt utvecklat system 

för att vara i den konservativa garn-branschen. Deras webbsystem gör att det 

går smidigt att beställa varor och det går att följa orderns status hela vägen, från 

att ordern läggs till plockning och sändning (Sölve, 2017). 

 

De övriga leverantörerna är inte lika utvecklade och en del brukar fortfarande 

pappersfakturor vilket gör att administreringen inte blir lika effektiv. Däremot 

är relationen till de små leverantörerna mycket god vilket anses vara viktigt för 

Tant Hulda. Varuflödet från dessa aktörer består av många mindre försändelser 

och de kommer från många olika platser. Även om leveranserna är små försöker 

Tant Huldas ägare se till att inte beställa allt för ofta, utan beställer kvantiteter 

som medför att frakten blir fri. Gränsen för fraktfritt varierar från en leverantör 
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till en annan, men oftast gäller det att beställa varor över 2 000–3 000 kr för att 

nå gränsen. Leverantörerna väljer själv vilken distributör de vill använda och 

därför är det många olika tredjepartslogistiker som levererar till Tant Hulda 

butiken. De vanligaste bland dessa är: Postnord, Schenker, Bring, DHL och 

UPS. Leveranserna består vanligtvis av ett par paket i veckan, där varje paket i 

snitt väger 15 kg (Sölve, 2017). 

 

Tant Hulda butiken har endast ett litet lager i sina lokaler vilket gör att i princip 

alla varor redan finns ute i butiken. Därmed måste leveranserna ske i små 

mängder för att hålla antalet produkter vid jämna nivåer (Sölve, 2017). 

 

Butikschefen/ägaren för Tant Hulda nämner att det ofta kommer många olika 

transportörer samtidigt vilket gör att den lilla gatan utanför blir helt belamrad. 

Även om det finns flera olika lastzoner i närheten blir det problem då olika 

distributörer skall fram till alla småbutiker längs gatan. Oftast är det skåpbilar 

som kommer men enstaka gånger är det även lastbilar. Problematiken uppstår 

ofta på grund av att de anslutande gatorna är enkelriktade vilket medför att alla 

transporter inom området måste köra ut samma väg. Just därför anser Tant 

Huldas ägare att någon form av samordning borde införas.  

4.2.3. Leveransservice för Tant Hulda  

Tant Huldas ägare nämner att deras Ledtid är mellan tre till fem dagar och att 

det inte går att påverka denna tid. Många leveranser sker från utlandet och 

därmed går det inte att få mycket kortare Ledtid. När det gäller 

Leveranspålitligheten är denna mycket god. De allra flesta leveranserna sker på 

utsatt tid med enstaka undantag (Sölve, 2017). 

 

Även Leveranssäkerheten är ett serviceelement som håller hög nivå. 

Butikschefen för Tant Hulda kan bara minnas att det levererats ett skadat paket 

vid ett enda tillfälle och att endast ett paket har förlorats vid leverans. Däremot 

kan ibland fel varor skickas, speciellt när det gäller den lettiska leverantören, 

men detta beror på kommunikationen. Leverantören talar varken svenska eller 

engelska vilket gör att missförstånd sker. Men det anses vara en del av charmen 

med leverantören (Sölve, 2017). 

 

Servicegraden är låg i Tant Hulda butikens värdesystem, men detta beror till 

stor del på hur leverantörerna bedriver sin verksamhet. Butikschefen förklarar 

att det inte är negativt att Servicegraden är låg, utan att det ska vara så. Runt 

hälften av varorna som beställs kan levereras direkt medan den andra hälften 

sys upp eller produceras på beställning. Detta bidrar till unicitet av det sortiment 

Tant Hulda butiken har. Däremot framkom det senare att de trots allt är relativt 

missnöjda med Servicegraden. Denna underprestation beror främst på att de inte 

kan se vad som finns tillgängligt hos de små leverantörerna som saknar 

webbsidor, och har en stark koppling till informationsflödet mellan dem (Sölve, 

2017). 
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Information var det leveransserviceelement som bedömdes vara mest 

problematiskt. Informationens betydelse för butiken anses vara relativt hög 

medan leverantörernas prestationer inte är tillräckliga för att bemöta deras 

behov. Enligt Tant Huldas butikschef beror den undermåliga prestationen dels 

på den mänskliga faktorn, men även att de små leverantörerna inte alltid har tid 

samt saknar ett strukturerat elektroniskt system (Sölve, 2017). 

 

Leveranssystemet för Tant Hulda butiken har ingen större Flexibilitet men det 

är sällan som Tant Huldas ägare ångrar sina inköp och varorna kräver inga 

speciella transporter. Därmed är Flexibilitet relativt oviktigt för butiken och om 

de vill göra några ändringar i beställningen handlar det oftast om att lägga till 

varor. Detta brukar leverantörerna kunna lösa efter att butikschefen på Tant 

Hulda sänt ett mail. Annars brukar det gå lika bra att vänta med beställningen 

och lägga ordern vid nästa tillfälle (Sölve, 2017). 

 

Hur pass betydande de olika leveransserviceelementen är för Tant Hulda 

butikens verksamhet åskådliggörs i Figur 25. Ur figuren framgår det att 

Leveranspålitlighet samt Leveranssäkerhet bedöms vara viktigast medan 

Ledtiden anses vara minst viktig. I Figur 26 presenteras hur väl leverantörerna 

presterar i dagsläget. Det element där leverantörerna presterar främst är 

Leveranspålitlighet, tätt följt av Leveranssäkerhet. Som nämnts tidigare är 

Information och Servicegrad de element där prestationerna är som lägst.  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Figur 26 - Leveransserviceelementens betydelse för Tant Hulda där varje 
element har värderats på en skala mellan 1 till 10 

Figur 25 - Tant Huldas bedömning av presterad leveransservice där 
prestationerna för varje element har värderats på en skala mellan 1 till 10 
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Sammantaget åskådliggörs de olika leveransserviceelementen i 

prestationsmatrisen i Figur 27. Ur figuren kan man avläsa att Leveranssäkerhet 

och Leveranspålitlighet har stor betydelse samtidigt som leverantörerna 

presterar väl. Ledtid och Flexibilitet är inte lika viktiga men prestationerna 

uppfyller behoven tillräckligt väl. Underprestation sker, som tidigare nämnts, 

för elementen Servicegrad och Information (Sölve, 2017). 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 27 - Leveransserviceelementens placering i prestationsmatrisen för Tant Hulda där det 

nedre högra hörnet utgör underprestation och det övre vänstra hörnet utgör överprestation 
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4.2.4 Behov och önskemål av leveranssystemet för 

Tant Hulda 

Som en mycket miljömedveten butik utgör miljöaspekterna en viktig del av 

Tant Hulda butikens önskemål för ett optimalt leveranssystem. Redan innan 

konceptet Omlastningscentral nämndes tog Tant Huldas ägare upp ämnet och 

förespråkade samordning av leveranserna i stadskärnan. Enligt ägaren är e-

handeln en bidragande faktor till ökade avgasutsläpp. Detta tillsammans med 

vagnparkers höga ålder hos ett flertal distributörer gör att det krävs ett krafttag 

för att få bukt med miljöförstörelsen. Tant Huldas butikschef/ägare är gift med 

ägaren av franchisebolaget Move By Bike i Lund och är därmed insatt i hur 

olika leveranssystem är uppbyggda. Move By Bike är ett företag som 

tillhandahåller transporttjänster via cykel och eldrivna fordon, vilket också är 

något som butikschefen gärna vill se mer av i dagens leveranssystem (Sölve, 

2017). 

 

Då konceptet Omlastningscentral nämndes hade butikschefen för Tant Hulda en 

mycket positiv inställning och förmedlade förhoppningen om att ett sådant 

system skulle införas redan innan slutet av 2017 (Sölve, 2017). 

 

De viktigaste aspekterna, enligt Tant Huldas ägare, som måste finnas med i ett 

sådant system är god Leveranssäkerhet och att kostnaden inte får bli högre än 

vad den är nu. Även om Tant Huldas ägare hade varit beredd att betala lite mer 

för en miljövänlig transport är det inte alla näringsidkare som är beredda att göra 

det, vilket gör att kostnaden blir viktig. Systemet får inte heller innebära 

försämring av någon form, utan bör snarare endast medföra förbättringar för att 

det ska kunna få fäste bland stadens näringsidkare. Systemet bör generera mer 

Flexibilitet och det ska vara god kommunikation mellan alla inblandade aktörer. 

Exempelvis borde näringsidkaren får ett meddelande då en leverans är på väg, 

menar Tant Huldas ägare (Sölve, 2017). 

 

En svårighet som bör tas hänsyn till vid införandet av en omlastningscentral är 

själva optimeringen av rutterna och de logistiska aktiviteterna. Det krävs 

mycket för att kunna göra ett system så effektivt som möjligt. Men sammantaget 

är inställningen hos Tant Huldas ägare att de har en mycket positiv attityd till 

införandet av en omlastningscentral, och de hade gärna varit en del av systemet 

om konceptet hade implementerats (Sölve, 2017). 
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4.3. Coop Mårtenstorget 

I detta avsnitt behandlas de data som sammanställts vid fallstudien av en större 

matvarubutik i centrala Lund.  

 

Coop Mårtenstorget är en anrik butik beläget på en plats där det funnits en 

matbutik sedan 1960-talet. Butiken har genom årens lopp förändrats mycket, 

det har till exempel funnits butiksyta på två våningsplan, där har varit 

restauranger i anslutning till butiken och det har funnits försäljning av kläder. 

Den butik som finns idag är en butik på ett våningsplan utan varken försäljning 

av kläder eller anslutande restauranger. I början av 2016 renoverades butiken, 

då genomfördes en omstrukturering av butiksdelarna och butiken fräschades 

upp, vilket mottagits väl av kunderna (Jönsson, 2017). 

 

Coop Mårtenstorget är en stor butik med 45 stycken anställda och butiken ingår 

i det som kallas CBS Sverige (Coop Butiker & Stormarknader AB) som har 

cirka 280 stycken butiker (Jönsson, 2017). Coop Butiker & Stormarknader AB 

är i sin tur en del av Kooperativa Förbundet, KF (Bloomberg, 2017). 

 

Totalt finns det 659 stycken Coop butiker i landet och visionen för dessa är att 

vara den goda kraften i dagligvaruhandeln. För att uppnå detta ska Coop stå för 

en attraktiv kundupplevelse, värde för pengarna, starka egna varumärken, ett 

tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet samt ett unikt medlemskap 

(Coop, 2017). 

 

4.3.1. Värdesystemet för Coop Mårtenstorget 

Coop Mårtenstorget säljer produkter från massvis av olika leverantörer. Detta 

gör att deras värdesystem är väldigt stort och komplext. För att det ska bli 

hanterligt för de enskilda butikerna har därför värdesystemet centraliserats. De 

flesta varor som anländer till Coop Mårtenstorgets kommer därmed från Coops 

centrallager, som sänder laster nästan varje dag. Utöver dessa har de en del varor 

som kommer direkt från de tillverkande företagen såsom Skånemejerier AB, 

Arla Foods AB, GB Glace med flera. Denna typ av leverantörer står också för 

bröd till butiken samt förser salladsbaren med varor (Jönsson, 2017). 

4.3.2. Distributionssystemet för Coop Mårtenstorget 

Coop har tre stycken centrallager som finns belägna i Mellansverige. Dessa har 

olika områden som de specialiserar sig på, ett av dem är specialiserat på kolonial 

och non-food, det vill säga torrvaror och varor som inte är mat. Ett annat 

specialiserar sig på frysta varor och det sista på färska varor (Coop Sverige, 

2015). I regel fungerar det så att färskvaror skickas från centrallagret till ett 

regionallager i Malmö för att sedan vidaredistribueras till Coop Mårtenstorget. 

Andra varor skickas direkt från respektive centrallager till Coop Mårtenstorget. 

Hur denna leverans utförs, huruvida delar körs med tåg eller om allt utförs med 

lastbil, är något som personalen på Coop Mårtenstorget inte känner till. 
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Leveranser från Coops lager kommer måndag till lördagar och kan bestå av flera 

leveranser per dag. Företaget Alwex Transport AB står för mycket av 

transporterna från Coop men även andra transportföretag används. Varorna som 

kommer från Coop utgörs av väldigt många olika leverantörer eftersom många 

varumärken finns representerade i deras affärer (Jönsson, 2017). 

 

Utöver de leveranser som samordnats av Coops centrallager finns som tidigare 

nämnts även de leverantörer som levererar direkt till butiken. Till exempel har 

Coop Mårtenstorget fyra stycken olika brödleverantörer som kommer direkt till 

butiken. Dessa levererar bröd varje dag, måndag till söndag. Coop 

Mårtenstorget ser en fördel med direkt-leveranser, speciellt när de är lokalt 

förankrade såsom Skånemejerier. Ifall deras varor först skulle skickas till Coops 

centrallager för att sedan levereras till Coop Mårtenstorget skulle högre 

transportkostnader uppstå samtidigt som det blir en miljövinst om varorna hålls 

lokalt (Jönsson, 2017). 

 

Totalt får Coop Mårtenstorget cirka 10–15 leveranser om dagen och volymerna 

som kommer är så pass stora att de inte kan uppskatta varken hur mycket en 

genomsnittlig leverans väger eller värdet av en sådan. I butiken har de ett lager 

på cirka 300–400 m2 där de tar in varor vid varumottagning (Jönsson, 2017). 

 

Då det gäller Coop Mårtenstorgets beställning av varor har de ett avancerat 

system som styr detta. Ett datorsystem lägger in att varorna finns i butiken direkt 

vid varumottagningen. Därefter registreras hur många av de olika varor som 

försvinner vid varje köp automatiskt vid kassorna. Då mängden varor nått en 

viss beställningspunkt skickas automatiskt en beställning av den varan. Detta 

system behöver dock sporadiskt kompletteras med mänskliga inventeringar då 

varor kan försvinna på andra sätt än att de blir köpta, till exempel genom snatteri 

(Jönsson, 2017). 

 

4.3.3. Leveransservice för Coop Mårtenstorget 

När det gäller preferenser kring leveranser anser Coop Mårtenstorget att det är 

viktigt att få leveranserna tidigt på morgonen. Vidare är det viktig att de får stora 

leveranser för att de ska slippa att omhänderta flera små leveranser (Jönsson, 

2017). 

 

Ledtiden beror på leverantörerna och eftersom de använder sig av många olika 

leverantörer är detta varierande men för det flesta varor ligger denna på två 

dagar. Med de stora volymer som Coop Mårtenstorget tar emot menar de att det 

i princip inte går att förbättra Ledtiden (Jönsson, 2017). 
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På Coop Mårtenstorget är de relativt nöjda med Leveranspålitligheten och 

varorna uppskattas komma i tid i 90–95 % av fallen. Ifall en leverans är en 

halvtimme till en timme sen är detta inte ett stort problem utan fullt acceptabelt. 

Problemen uppstår när leveranser är flera timmar sena. När detta händer beror 

det oftast på yttre omständigheter såsom att väg eller järnväg har stängts av 

(Jönsson, 2017). 

 

Leveransserviceelementet Leveranssäkerhet är något som de på Coop 

Mårtenstorget är mycket nöjda med. Den är givetvis inte 100 % men mycket 

nära. De få problem som uppstår är oftast att produkter av fel märke har blivit 

skickade. Exempelvis kan det vara att Kellog’s cornflakes har skickats när 

Coops cornflakes har beställts. När eventuella fel behöver korrigeras brukar de 

ringa till leverantören som då ser till att ordna så att det blir rätt (Jönsson, 2017). 

 

Hur hög Servicegraden är på Coop Mårtenstorget är väldigt svårt att uppskatta. 

Detta beror på att de har många olika leverantörer samt att många av varorna är 

säsongsbetonade. I början av 2017 har till exempel sallad och tomater varit svårt 

att få tag på vilket har berott på vädret i Sydeuropa. Denna typen av 

omvärldshändelser går inte att styra över men gör att Servicegraden varierar och 

är svår att uppskatta (Jönsson, 2017). 

 

Vid kundanpassningen är det naturligtvis viktigt för Coop Mårtenstorget att 

deras leverantörer kan erbjuda speciella transporter som är anpassade för kyl 

och frysvaror. I dagsläget är de nöjda med den Flexibilitet som erbjuds i deras 

leveranssystem (Jönsson, 2017). 

 

Då det gäller informationsdelen är Coop en kedja som strävar efter att ligga i 

framkant. Deras beställningssystem som tidigare beskrivits är tänkt att 

säkerställa detta och tillåter dem att hålla koll på precis vilka varor de har i sin 

butik. Detta möjliggörs också av att varje lastpall som anländer till butiken har 

ett lastpalls-ID som kan scannas och innehåller information kring vilka varor 

som blivit levererade. Coop Mårtenstorget har dock inte möjlighet att spåra, och 

se hur långt på vägen som skickade paket kommit. Då avvikelser uppkommer 

rapporteras detta via mail eller per telefon (Jönsson, 2017). 
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Hur Coop Mårtenstorget värderar de olika leveransserviceelementen visas i 

Figur 28 (Jönsson, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som går att utläsa från figuren är Ledtiden, Leveranspålitligheten och 

Information de element som är allra viktigast för Coop Mårtenstorget. Hur väl 

deras leverantörer presterar i nuläget presenteras i Figur 29. Från detta syns att 

Leveranssäkerheten sticker ut som de enskilda element där deras leverantörer 

presterar bäst. Resultaten som åskådliggörs i Figur 28 och Figur 29 bildar 

sammantaget en situation som visas i Figur 30 (Jönsson, 2017). 

 

  

Figur 28 - Leveransserviceelementens betydelse för Coop Mårtenstorget 
där varje element har värderats på en skala mellan 1 till 10 

Figur 29 - Coop Mårtentorgets bedömning av presterad leveransservice där 
prestationerna för varje element har värderats på en skala mellan 1 till 10 
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Ur denna bild går det att konstatera att deras leverantörer inte presterar 

tillräckligt väl kring Information. Resterande leveransserviceelement ligger 

dock inom det område där prestationen från leverantörerna motsvarar de 

förväntningar som ställs.   

4.3.4 Behov och önskemål av leveranssystemet för 

Coop Mårtenstorget 

Någonting som både Coop Sverige och Coop Mårtenstorget tar på största allvar 

är miljöaspekter (Coop Sverige, 2015; Jönsson, 2017). Detta genomsyrar 

verksamheten och får konsekvenser i deras leveranssystem. Till exempel 

försöker Coop att i största möjliga mån att använda tåg för sina transporter och 

redan 2015 gick en tredjedel av alla deras transporter via tåg (Coop Sverige, 

2015). Denna miljömedvetenhet yttrar sig också i att Coop strävar efter att alltid 

ha så fulla lastbilar som möjligt (Coop Sverige, 2015). I övrigt upplevde de på 

Coop Mårtenstorget att leveransserviceelementen fångade de aspekter som är 

viktiga för dem vid leveranser (Jönsson, 2017). 

 

Konceptet omlastningscentral tycks inte passa Coop Mårtenstorget. De menar 

att de inte kan göras någon förbättring på strukturen för deras leveranssystem 

jämfört med i nuläget. Coop Mårtenstorget har som enskild näringsidkare flera 

fulla lastbilar som kommer varje dag och därmed skulle den konsolidering som 

en omlastningscentral kan erbjuda inte ge någon positiv effekt för en så pass 

stor butik. Däremot tror de att ett sådant koncept hade kunnat vara bra för 

mindre näringsidkare (Jönsson, 2017). 

  

Figur 30 - Leveransserviceelementens placering i prestationsmatrisen för Coop Mårtenstorget där 
det nedre högra hörnet utgör underprestation och det övre vänstra hörnet utgör överprestation 
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4.4. MQ Lund city 

Härnäst beskrivs en butik som styrs centralt där den undersökta butiken är en 

del av en större butikskedja.  

 

MQ Holding AB är en stor koncern på den svenska marknaden och bedriver 

verksamhet både genom butiker och e-handel. I koncernen ingår två stora 

varumärken, dels MQ och även Joy som förvärvades i maj 2016. MQ Retail AB 

består av 119 butiker i Sverige, online försäljning samt tre butiker i Norge som 

kommer att avvecklas. Redan år 1957 startade MQ som ett inköpssamarbete 

mellan flera privatägda butiker och har tidigare haft en franchise-liknande 

struktur. Företaget har utvecklats och organisations-strukturen har ändrats i 

flera steg. 2006 skedde en ombildning som innebar att samtliga MQ butiker blev 

helägda av MQ Holding AB. Koncernen börsnoterades sedan år 2010 på den 

svenska börsen (MQ Holding AB, 2016). 

 

MQ:s koncept är att erbjuda moderiktiga varumärken i attraktiva butiker och e-

handel butik med kunden i fokus. Deras mål är att vara Sveriges främsta 

omnikanal inom varumärkesmode, vilket för MQ:s del innebär en samordning 

av e-handel och fysisk försäljning. De varumärken som säljs av MQ består både 

av externa och egna varumärken. Bland de egna varumärkena återfinns bland 

annat Stockh lm, Zoul, Emilio och Bläck (MQ Holding AB, 2016). 

 

MQ butiken i Lund är en av de 119 butiker som ägs av MQ koncernen sedan 

2009. I augusti samma år flyttade butiken även från Lilla Fiskaregatan till Stora 

Södergatan, gatan där andra stora aktörer såsom H&M och Åhléns även finns. 

Efter att ägarstrukturen ändrades har styrningen skötts mer centralt vilket gör 

att inköpen sköts av huvudkontoret. Butiken i Lund tar inga beslut om när 

leveranser sker eller vad som kommer att levereras, vilket är förekommande hos 

centralstyrda butikskedjor. För närvarande är det totalt fem heltidsanställda som 

arbetar i butiken, men de tar även in deltidspersonal vid behov (Eckerström, 

2017). 

4.4.1. Värdesystemet för MQ Lund city 

Värdesystemet för MQ Holding AB består av totalt 117 leverantörer, varav 54 

stycken är sådana leverantörer som varit del av MQ:s värdekedja redan innan 

uppköpet av Joy. Dessa består av både varumärkesleverantörer som 

tillhandahåller varor från externa varumärken, men även leverantörer som bistår 

med varor under MQ:s egna kollektioner. De egna varumärkena har sin 

produktion i både Europa samt Asien och har även inköpskontor lokaliserade i 

Bangladesh, Kina och Turkiet. Härifrån distribueras enorma mängder av varor, 

men enligt MQ:s årsrapport strävar koncernen efter att effektivisera sina 

varutransporter för att minska klimatpåverkan (MQ Holding AB, 2016). 
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Koncernen arbetar aktivt med sin försörjningskedja som granskas kontinuerligt 

för att upprätthålla de krav som ställs. Bland annat har MQ Holding AB en 

bindande uppförandekod som måste följas av aktörerna i värdekedjan. Denna 

granskning sköts centralt av koncernen (MQ Holding AB, 2016). 

4.4.2. Distributionssystemet för MQ Lund city 

MQ har inget eget centrallager utan anlitar DHL Texport som är ett externt 

logistikföretag som tillhandahåller de logistiska aktiviteterna. De tillämpar ett 

system som bygger på efterfrågan där påfyllning sker utefter hur försäljningen 

har gått (MQ Holding AB, 2016). När en kund köper en vara registreras detta i 

en dator som skickar iväg informationen till centrallagret flera gånger om dagen, 

därmed kan centrallagret se vad som behövs fyllas på ute i de olika butikerna. 

De enskilda butiker tar inte enbart emot varor som ska ut i butiken utan de tar 

även emot varor som kunder köpt via hemsidan och de agerar då som ett 

uthämtningsställe (Eckerström, 2017). 

 

DHL Texport använder även tidsstyrda leveranser och deras centrallager för 

MQ:s varor ligger i Borås. Härifrån skickas varorna ut till alla butikerna under 

vardagarna utom måndagar med DHL:s egna leveranssystem. Under helgerna 

är det istället AKKA Frakt som står för själva distributionen. Trots att 

centrallagret är ägt av DHL så är det MQ som äger produkterna hela vägen från 

leverantören tills dess att de levereras till butikerna och kunderna (Eckerström, 

2017). 

 

Varorna kommer till MQ Lund City via både skåpbilar och större lastbilar, 

beroende på hur mycket som ska levereras. Storleken på leveranserna är 

säsongsbetonade vilket gör att uppemot 80–90 kartonger levereras då nyheter 

ska ut i butiken, medan det endast är tre till åtta kartonger i veckan som levereras 

mellan säsongerna (Eckerström, 2017). 

 

När nya kollektioner ska ut i butikerna bestämmer inköpsavdelningen vilket 

antal som skall till respektive butik. Antalet artiklar varierar beroende på 

butikens storlek vilket gör att exempelvis MQ Emporia får fler varor än MQ 

Lund City. Antalet är redan utsatt på förhand och Texport skickar ut endast en 

uppsättning av varorna till butiken och lagerför extra varor av samma sort i 

centrallagret (Eckerström, 2017). 

 

Butiken i Lund City är klassad som en G12:a vilket innebär att alla leveranserna 

måste komma innan klockan 12. Kommer leveransen inte i tid behöver MQ inte 

betala för transporten, vilket gör att transportören har incitament till att komma 

i tid. Anledningen till detta upplägg är även att varorna ska vara på plats i 

butiken tidigt så att personalen hinner administrera produkterna under dagen. 

Om leveransen blir sen, vilket sällan händer, rapporterar butiken det till 

kontaktpersonen hos DHL. Uppskattningsvis sker detta så sällan som totalt tio 

gånger per år vid transport till butiken i Lund, vilket anses vara acceptabelt från 

MQ:s sida. 
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Något som MQ uppskattar rörande leveranserna är att de har en ordinarie 

chaufför som kör ut varorna till dem, detta gör att de har skapat en bra relation 

till varandra. Chauffören ansvarar för DHL:s leveranser till ett avgränsat 

område vilket gör att MQ Nova Lund har en annan chaufför. Fördelen med detta 

system, är enligt butikschefen på MQ Lund City, att de kan lita på sin chaufför 

som brukar ha god vetskap om vad som skall levereras. Är det något som saknas 

eller på annat sätt blivit fel brukar chauffören veta om detta (Eckerström, 2017). 

 

Butikens lager består av ett litet rum på cirka 20 kvadratmeter. Utrymmet räcker 

vanligtvis men emellanåt, som exempelvis innan rea-start eller då en ny säsong 

skall ut i butiken, brukar lagret bli rörigt. Därför hade butiken önskat sig ett 

något större lager (Eckerström, 2017). 

 

Efter att varorna sänts från Borås anländer de till en terminal i Malmö där 

paketen packas om, där alla paket som ska till ett specifikt område läggs i 

samma fordon. Dessa transporter konsoliderar alltså varor från olika avsändare 

och därmed blir systemet effektiviserat (Eckerström, 2017). 

4.4.3. Leveransservice för MQ Lund city 

Det faktum att MQ Lund City inte själv tar beslut angående leveranserna gör att 

det inte var relevant att tillfråga butikspersonalen kring deras syn på de olika 

leveransserviceelementen. Därmed poängsattes inte leveransserviceelementen, 

vilket gjordes för flera av de övriga näringsidkare som ingått i fallstudier. 

Istället utfördes en kvalitativ bedömning av de aspekter MQ Lund City har 

kännedom om.   

 

När det gäller Leveranssäkerheten anser MQ Lund City att varorna kommer i 

ett bra skick. Ibland händer det att kartongerna är tilltryckta men det är inget 

som skadar varorna eftersom de består av textilier. Däremot kan det uppstå 

skillnader mellan listan på väntade varor och det som faktiskt levereras. Detta 

beror till stor del på att MQ tilldelas listan innan DHL Texport tar emot listan 

på vad som ska plockas, där revidering kan ha skett. Alltså är det oftast Texport 

som vet det rätta antalet och det är ytterst sällan som de sänder fel kvantiteter. 

Dock måste MQ Lund City stämma av med den nya listan så att leveransen är 

korrekt, vilket görs genom att stämma av med kontaktpersonen hos DHL. 

Denne kontaktperson har hand om alla MQ Lund Citys ärenden och brukar 

smidigt lösa problem som uppstår (Eckerström, 2017). 

 

Flexibiliteten i systemet är liten i förhållande till icke-centralstyrda 

organisationer, men butiken kan ändå påverka leveranserna till en viss del. 

Bland annat kan de gå in i ett system där de kan beställa eller önska varor som 

de anser säljer extra bra. Dessutom kan de, ifall någon storlek är slut och de inte 

hunnit få påfyllning, också lägga en beställning för en specifik kund via online-

butiken (Eckerström, 2017). 
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Gällande information om avvikelser i leveranssystemet brukar butiken få 

information från DHL då det avser omfattande händelser, medan lokala fel 

vanligtvis måste omhändertas av butiken själv (Eckerström, 2017). 

4.4.4 Behov och önskemål av leveranssystemet för MQ 

Lund city 

Som en helhet, anser MQ Lund City att leveranssystemet fungerar bra även om 

det ibland sker incidenter, vilket är acceptabelt med avseende på koncernens 

storleksordning. Stora organisationer måste enligt butikschefen acceptera en 

viss felmarginal. Butikschefen anser sig därför vara nöjd med dagens 

utformning av MQ:s leveranssystem och har därför inga direkta önskemål för 

hur systemet borde vara upprättat eller förändras (Eckerström, 2017). Av denna 

anledning kommer fokus för deras behov och önskemål istället läggas på vad 

de har för åsikter angående ett gemensamt leveranssystem.   

 

Då konceptet introducerades för de på MQ Lund City var den spontana 

reaktionen att det är ett system som inte kommer införlivas av centralstyrda 

organisationer. Butikschefen för MQ Lund City menar att Lund Citys handel 

består av ett stort antal kedjor som alla redan har ett effektivt leveranssystem. 

Varje aktör har optimerat sin distributionskanal och därför blir det svårt att 

samordna dessa. De enda som skulle kunna tänkas vara intresserade av ett 

sådant system är de små näringsidkarna (Eckerström, 2017). 

 

Enligt det uppgifter som framkom under intervjun med MQ Lund City verkar 

det otänkbart att MQ Holding skulle vara beredd att ingå i ett sådant system med 

lokal förankring. I deras mening skulle det enbart innebära en merkostnad för 

koncernen samt att varorna måste fraktas till ytterligare en terminal, vilket inte 

är intressant. DHL har redan ett optimerat system för sina varor och om de skulle 

leverera varorna till en omlastningscentral utanför Lund, så skulle de ta betalt 

för den sträckan också. Alltså blir systemet inte billigare för någon part, anser 

butikschefen på MQ Lund City (Eckerström, 2017). 

 

Ett gemensamt leveranssystem skulle kunna innebära att flera leveranser till en 

butik samordnas till större utskick, istället för att de ska mottaga enstaka paket 

vid flera tillfällen. Detta är något som inte upplevs som en fördel för 

verksamheten på MQ Lund City, utan de uppskattar att få mindre leveranser 

med ett kontinuerligt flöde. Detta gör att de hinner administrera varorna från 

leveranserna i den takt som de tillströmmar under dagen. Dessutom ansågs det 

att ett sådant system skulle innebära att kunderna hade fått vänta längre på sina 

beställningar. Ytterligare en faktor som talar emot en sådan lösning är att lagret 

är så pass litet att det inte rymmer mottagande av större leveranser. MQ Lund 

City är därför mycket nöjda med det system de har i dagsläget. 

Leveranssystemet fungerar väl för hela kedjan och därför tror de inte att ett 

gemensamt leveranssystem i Lund skulle medföra några vinster (Eckerström, 

2017). 
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4.5. Åhléns i Lund 

Följande avsnitt behandlar ett stort varuhus som är beläget i centrala Lund. 

 

Åhléns är ett starkt varumärke i den svenska handeln och består av totalt 69 

fysiska butiker runt om i landet, utöver deras internetbutik. Åhléns är i grunden 

ett familjeföretag som startades 1899 i Insjön. Idag är företaget en del av 

koncernen Axel Johnson AB (Åhléns, n.d.). 

 

Koncernen består av en rad olika verksamheter, vilka varierar mellan allt från 

investeringsbolag, bilservice, dagligvaror, detaljhandel, IT-produkter med 

mera. Gemensamt för de olika verksamheterna i koncernen är att de delar en 

gemensam strategi som delats upp i fyra olika delar. Dessa är: Hållbart 

erbjudande, God arbetsgivare, Hållbar produktion och Resurseffektiv 

verksamhet. Varje bolag har i sin tur specifika mål som ska uppnås, vilka bygger 

på koncernens hållbarhets-vision om att bidra positivt till samhället 

(Hallvarsson & Halvarsson i samarbete med Axel Johnson, 2016). 

 

Under hösten 2015 påbörjades en omstrukturering av Åhléns som omfattade 

deras arbetssätt, sortimentsutveckling samt marknadsföringsstrategi. Tanken 

med det nya upplägget är att kundupplevelsen ska sättas i fokus. Utöver ett 

trevligt bemötande av personalen ska butikerna även vara attraktiva för att locka 

kunder. Därför har flera varuhus renoverats under den senaste tiden 

(Hallvarsson & Halvarsson i samarbete med Axel Johnson, 2016). 

 

Ytterligare en förändring i verksamheten är att en del arbetsuppgifter har 

ändrats. Tidigare skötte butikspersonalen larmning och galgning av varorna, 

men dessa aktiviteter utförs numera av personalen på centrallagret söder om 

Stockholm (Åhléns, 2016. a). 

 

Även i Lund har en stor förändring skett under 2016. Den lokal som brukades 

av Åhléns byttes i början av 2016 till det varuhus som tidigare har varit Carl 

Werner-gallerian. Flytten innebär att Åhléns Lund nu har en yta på totalt 2 500 

kvadratmeter i en helt nyrenoverad lokal (Skogar, 2015). 

 

Åhléns Lund City har för närvarande totalt 25 anställda, där största delen har 

deltidstjänster. I princip är det endast cheferna som är anställda på heltid 

(Persson, 2017). 

 

Åhléns Lund City skiljer sig från andra Åhlénsbutiker med avseende på utbudet. 

Det senaste året har inneburit en rad olika förändringar där en hel del 

varumärken har tagits ur sortimentet men även nya varumärken, mer nischade 

för Lunds marknad, har tillkommit. En annan stor förändring är att herr-

avdelningen kommer läggas ner i Lunds varuhus. Istället kommer 

skönhetsavdelningen, som redan är stor, att utökas ytterligare. Förändringarna 

görs för att spegla marknadens behov, och dessa anpassningar görs kontinuerligt 

i varuhuset (Persson, 2017). 
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Även de organisatoriska förändringarna har märkts av på Åhléns Lund City. 

Säljarna ska rekommendera och göra kunderna medvetna om de miljövänligare 

Bra Val-produkterna, i allt större utsträckning. Totalt sett är Lund en stad med 

hög medvetenhet om miljövänliga alternativ, vilket speglas i att de har bra 

kännedom om Åhléns gröna utbud (Persson, 2017). 

4.5.1. Värdesystemet för Åhléns Lund 

Åhléns värdekedja är stor och komplex. Den består av många olika aktörer, men 

trots det arbetar de med att förbättra hela systemet, från det att produkten 

utvecklas tills den är uttjänt (Åhléns, 2016. a). 

 

Omstruktureringar har även genomförts uppströms i värdesystemet vilket 

medfört att antalet leverantörer och producenter har blivit färre. Enligt 

årsrapporten har Åhléns 359 leverantörer och totalt 650 fabriker i nuläget. 

Åhléns strategi är att reducera antalet för att på så sätt stärka kommunikationen 

och få en bättre översyn av verksamheten. I dagsläget utförs kontroller hos 78 

% av leverantörerna och fabrikerna, en något lägre siffra än vad de hade önskat 

uppnå (Åhléns, 2016. a). De allra flesta leverantörerna är verksamma i Europa 

och i Asien, vilket även är fallet för Åhléns egna tillverkare. En stor del av de 

egentillverkade produkterna produceras i Asien, där Åhléns även har ett 

inköpskontor (Åhléns, 2016. b). 

 

Något som särskiljer Åhléns från en del andra näringsidkare är att de ställer krav 

på speditörer och transportörer i form av att de måste arbeta aktivt med miljö, 

arbetsmiljö och säkerhet. ISO 14001 listar processer som bör bedrivas för 

systematiskt miljöarbete och förespråkas av Åhléns. Andra miljöinitiativ såsom 

brukandet av miljövänliga fordon uppmanas också (Åhléns, 2016. b). 

 

4.5.2. Distributionssystemet för Åhléns Lund 

Som en del av Åhléns hållbarhetsarbete ingår även effektiviseringen av 

transporterna i värdesystemet. Företaget är mycket måna om att optimera sina 

rutter, att transporterna har hög fyllnadsgrad och samordning mellan alla olika 

delar av verksamheten. För att öka fyllnadsgraden i distributionssystemet har 

Åhléns implementerat ett IT-system som hanterar alla varuflöden och kan 

därmed utnyttjas för att effektivisera transportsystemet. Organisationen arbetar 

ständigt med att hitta lösningar för att öka effektivitet och fyllnadsgrad för 

transporterna. Den uppmätta fyllnadsgraden på inkommande containrar var  

80 % år 2015, men deras ambitioner är att nå målet på 90 % (Åhléns, 2016. b). 
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Åhléns har en egen distributionscentral i Jordbro. Härifrån utgår alla produkter 

under Åhléns egna varumärke, men även övriga externa varumärken. En stor 

del av dessa produkter kommer från Asien och frakten därifrån sker mestadels 

via båt, vilket är bland de mest miljövänliga transportalternativen. Det gods som 

sänds från de europeiska och nordiska länderna transporteras huvudsakligen 

med lastbilar men i enstaka fall även med flygtransport (Åhléns, 2016. b). 

 

Utöver de varor som ska ut i butik, ansvarar distributionscentralen i Jordbro 

dessutom för varor som säljs via internetbutiken. För att effektivisera även detta 

flöde, som består av enstaka varor till privatpersoner, har företaget valt att 

uppmana kunderna att hämta ut varorna i varuhusen. Därmed kan det som köpts 

via nätbutiken konsolideras tillsammans med övrigt gods vilket reducerar totala 

antalet transporter (Åhléns, 2016. b). Kundens fördelar med att hämta ut varan 

i butik är att frakten blir kostnadsfri samt att de har samma möjlighet att lämna 

tillbaka varan som om de hade köpt den i butik. De behöver alltså inte skicka 

tillbaka varan via post, utan kan lämna in den i närmaste varuhus, även om det 

märket inte är en del av varuhusets ordinarie sortiment (Persson, 2017). 

 

Eftersom att Åhléns är centralstyrt registreras alla produkter som säljs i butiken, 

och lagersaldon uppdateras. När lagersaldot har nått sin lägsta gräns, alltså 

orderpunkten, läggs en order automatiskt till centrallagret. Orderpunkten 

varierar för olika produkter, exempelvis beroende på hur omsättningen är och 

allting kontrolleras av inköpare som sitter på central ort. När produkterna sedan 

levereras till butiken kommer de i så kallade B-pack, alltså 

sekundärförpackningar med ett specifikt antal varor. Dessa är vad som ofta 

kallas SKU:s (Stock keeping unit) och innebär exempelvis att ett B-pack med 

mascaror kan innehålla sex stycken. Det innebär alltså att butiken inte tar emot 

enskilda mascaror utan de får antingen 6, 12, 18 osv. mascaror vid en leverans. 

Order sammanställs och skickas från varuhuset till centrallagret två gånger i 

veckan. Varorna packas sedan samt skickas ut till den specifika butiken. Hel 

förloppet tar mellan sju till tio dagar i genomsnitt. Däremot brukar 

kundbeställningar kunna levereras inom tre till fyra dagar, vilket är avsevärt 

snabbare. Därför rekommenderar butiken kunderna att beställa online då de 

söker en vara som är tillfälligt slut (Persson, 2017). 

 

För att säkerställa att lagersaldon i systemet stämmer behöver personalen göra 

inventeringar kontinuerligt. Det är mycket viktigt att dessa är korrekta, annars 

kan personalen vänta på produkter som inte blivit beställda (Persson, 2017). 

 

Leveranserna kommer från Jordbro till Åhléns City Lund via lastbilar från 

Schenker samt DHL. Lastbilarna kör in på baksidan av varuhuset där det finns 

möjlighet att lasta in hela pallar. Dessa stora leveranser sker tre gånger under en 

vecka, de kommer måndagar, onsdagar och fredagar. Varje leverans beräknas 

uppgå till i snitt 15–20 kubikmeter, förutom vid högtider då det istället kan bli 

upp emot 40 kubikmeter som levereras vid ett tillfälle. Vid leveransen 

administreras godset genom att personalen scannar de streckkoder som finns på 

varje pall. Denna data förs sedan in i datorsystemet vilket i sin tur gör att 

lagersaldon uppdateras med nya värden. Alltså räknar inte personalen de 
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enskilda varorna utan de förlitar sig på att antalet stämmer. Detta system gör 

godsmottagningen mycket tidseffektiv (Persson, 2017). 

 

Dessa lastbilar som kommer från centrallagret i Jordbro är oftast välfyllda. 

Genom att samlasta varor som ska till olika Åhlénsbutiker i närheten kan de 

utnyttja lastutrymmet optimalt. Transportflödet består av leveranser som 

transporterar varor direkt från centrallagret ut till de enskilda butikerna, utan att 

stanna till på terminaler (Persson, 2017). 

 

Utöver de fasta tidpunkterna tre gånger i veckan, ankommer transporterna även 

fasta tider på dygnet. Leveranserna ska ske halv nio på morgonen då det finns 

schemalagd personal som tar emot varorna. Personalen har då tid att få undan 

så mycket som möjligt innan klockan är tio, då varuhuset öppnar och kunderna 

kommer. Personalen anser att detta är en bra tid, då tidigare leveranser hade 

inneburit att personal måste vara på plats tidigare, vilket i sin tur medför att det 

blir färre personal under eftermiddagarna när det är som högst tryck i 

försäljningen. En senare leveranstid hade istället medfört att personal måste ta 

hand om leveranser samtidigt som butiken är öppen. Därför anser de att 

upplägget är bra så som det är utformat i dagsläget (Persson, 2017). 

 

Fördelen med att få leveranser vid fasta tidpunkter tre gånger i veckan anses 

vara just regelbundenheten. Personalen kan då planera sitt arbete bättre eftersom 

de vet huruvida butiken ska få leverans under dagen eller inte. De dagar där det 

inte finns leveranser kan personalen istället fokusera på att få ut produkterna i 

butiken. En anställd från kosmetikavdelningen nämner att det är viktigt att 

varorna hinner tas från lagret innan det fylls upp igen, på så sätt blir det inga 

gamla varor stående inne på lagret (Persson, 2017). 

 

Utöver de stora leveranserna kommer även små leveranser där enstaka varor 

levereras. Det är oftast Schenker eller Postnord som utför dessa transporter vilka 

görs i samband med att de levererar till andra kunder i ett avgränsat område. 

Dessa leveranser har inga fasta dagar utan de kommer vid behov. Exempelvis 

kan det vara varor som inte hunnit komma i tid till en kampanj och är därför 

skickas det separat då de levereras fortare än om det hade sänts med de stora 

standard-leveranserna. Flödet av de små leveranserna varierar kraftigt men i 

snitt beräknas att det levereras mellan tre till fem paket i veckan. Detta flödet är 

alltså inte jämförbart med volymen för de ordinarie transporterna som sker tre 

gånger i veckan. Till skillnad från de stora leveranserna som skickas direkt, 

transporteras dessa enstaka paket med transportörernas optimerade flöde och 

därmed omlastas godset på ett antal terminaler innan det når sin slutdestination 

(Persson, 2017). 
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Oavsett hur produkterna transporteras ut till varuhuset har de gemensamt att de 

tidigare sänts från centrallagret i Jordbro. Trots att producentens varulager 

ligger närmare varuhuset än centrallagret, som till exempel Isadora som har sin 

produktion utanför Malmö, skickas alltid varorna till centrallagret innan de når 

butiken (Persson, 2017). 

 

Det genomsnittliga värdet av en standard-leverans är mycket svårt att beräkna. 

Det beror på den stora variationen av varor som levereras till varuhuset. En pall 

som är lastad med exempelvis möbler har ett lägre värde än en pall med 

parfymer eftersom en parfymflaska kostar ett par hundra kronor samtidigt som 

volymen är mycket liten. På så sätt är en pall lastad med kosmetik och parfymer 

värda väsentligt mycket mer än en pall med möblemang. Därmed är det mycket 

svårt att uppskatta det totala värdet av godset vid en leverans, men det går 

åtminstone att konstatera att det är väldigt högt (Persson, 2017). 

 

Åhléns City Lund är en av Lunds större butiker med en stor butiksyta och 

därmed även ett stort lager på cirka 150 kvadratmeter. Lagret är väl organiserat 

så att personalen lätt kan hitta det som eftersöks. Produkterna är uppdelade 

utefter kategorier såsom konfektion, skönhet och inredning. Systemet är väldigt 

strukturerat och personalen kan scanna en vara och få information om vilken 

pall produkten är lagerförd på. Dessutom har varje leverantör unika 

utformningar av sina sekundärförpackningar vilket gör att personalen lätt kan 

identifiera rätt förpackning (Persson, 2017). 

4.5.3. Leveransservice för Åhléns Lund 

Eftersom Åhléns Lund City är centralstyrt kontrollerar de själva inte de 

logistiska flödena ut till varuhuset. Insikterna om hur transportflödet ser ut och 

hur väl leveransservicen uppfylls finns hos personalen på huvudkontoret i 

Stockholm och de enskilda butikerna har ingen större nytta av att kontrollera 

dessa aspekter (Persson, 2017). Det är därför som de enskilda 

leveransserviceelementen inte kommer att granskas i detalj med kvantitativa 

bedömningar, utan snarare kommer en övergripande beskrivning i form av en 

kvalitativ uppskattning av situationen i dagsläget.  

 

Upplägget med tre fasta leveranser vid specifika tidpunkter varje vecka gör att 

personalen i varuhuset snabbt uppfattar om leveransen är sen eller inte. Dessa 

fasta tider brukar vanligtvis hållas, men i enstaka fall finns det förseningar som 

ofta uppstår på grund av väder- eller trafikförhållanden. Uppemot 95 % av 

leveranserna uppskattas komma i tid, och vid de tillfällen då förseningar väl 

inträffar finns en god kommunikation mellan transportören och varuhuset via 

telefon (Persson, 2017). 
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Trots det stora flödet av produkter levereras de oftast i gott skick. Det är ytterst 

sällan varor är trasiga, men någon gång händer det att en schampoflaska, eller 

liknande, går sönder. Det är inte endast Leveranspålitligheten som är god, utan 

även Leveranssäkerheten anses hålla en hög nivå. Det är ovanligt att det är fel 

varor som levereras ut till butikerna. Om det någon gång blir fel brukar 

varuhuset påtala detta för inköpskontoret, som ansvarar för leveranserna, och 

därefter vidtas åtgärder baserat på omfattningen av felet (Persson, 2017). 

 

Centralstyrningen av varuhusets leveranser medför låg Flexibilitet. Det är 

inköparnas uppgift att beställa in varor och de beslutar när varorna ska levereras 

ut till butikerna samt vilka kvantiteter varje butik ska få. Inköparna är alltid flera 

månader framåt i planeringen vilket gör att det inte alltid är möjligt för dem att 

förse butiker med produkter som har en oväntat hög efterfrågan. Butikerna kan 

förmedla om de upplever att kunderna efterfrågar specifika produkter. Men 

inköparna har inte alltid möjlighet att tillmötesgå dessa efterfrågningar 

(Persson, 2017). 

 

Den låga flexibiliteten vägs istället upp av att företaget utökar sin webbhandel. 

Allt fler varumärken finns att tillgå i nätbutiken och målsättningen är att 

hemsidans sortiment ska vara i samma storleksordning som varuhuset Åhléns 

City i Stockholm. Än är det en bit kvar innan visionen uppfylls, men hemsidan 

växer kontinuerligt och utvecklas för var vecka (Persson, 2017). 

 

Informationsflödet angående leveranser upplevs vara relativt enkelriktat, där 

mycket information kommer från huvudkontoret samtidigt som det är sällan 

information om leveranser går åt andra hållet. I sådana fall avser det information 

angående avvikelser och fel. Den information som är av högsta vikt för 

huvudkontoret gällande de enskilda varuhusen, är data angående försäljningen. 

Som tidigare nämnts sänds denna information från varuhuset till huvudkontoret 

två gånger per dag (Persson, 2017). 
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4.5.4 Behov och önskemål av leveranssystemet för 

Åhléns Lund 

Gällande Åhléns egna leveranssystem finns det inga direkta önskemål och de 

anser att behoven uppfylls väl med det system som finns i dagsläget (Persson, 

2017). Därav kommer attityder angående ett gemensamt leveranssystem att 

redogöras istället, vilket görs för att fånga butikens perspektiv på ett eventuellt 

införande av systemet.  

 

Då konceptet omlastningscentral introducerades för representanten för 

varuhuset var den första reaktionen att systemet verkar rörigt. Hon ansåg att 

samordningen mellan olika aktörer från olika branscher skulle bli svår att 

implementera. Olika produkter kräver helt olika förutsättningar när det gäller 

transport och lagring. Hon tror därför, tillsammans med det faktum att systemet 

för koncernen redan är optimerat, att Åhléns inte skulle vilja vara en del av ett 

sådant system (Persson, 2017). 

 

Även om miljöaspekten är viktig tror sig företrädaren för Åhléns att det trots 

allt kommer vara den ekonomiska aspekten som avgör framgången för 

systemet. Det är en svår balansgång mellan pris och miljö, det är sällan som 

dessa går ihop och alltför ofta tvingas man till kompromisser. 

Teoretiskt låter konceptet som en ideal lösning, men den stora frågan är 

huruvida det fungerar i praktiken. Upplägget har dessutom en del liknelser med 

hur Schenker arbetar i dagsläget. Deras transporter verkar i geografiskt 

avgränsade områden, likt en omlastningscentral uppger representanten från 

Åhléns (Persson, 2017). 

 

Eventuellt hade lösningen varit passande för mindre företag med små 

leveranser. Men det skulle endast vara attraktivt om det hade medfört en 

kostnadsreducering för dem. Förutsättningen för att man ska kunna pressa priset 

med en sådan lösning är att det är många olika näringsidkare som ingår i 

systemet. Även för de större aktörerna är implementeringen en kostnadsfråga. 

Systemet hade i princip medfört ett extra stopp i transportsystemet, och därmed 

en extra kostnad. Dessutom tar det längre tid för varorna att komma ut till 

butiken. Det extra stoppet hade antagligen även gett negativa miljöeffekter 

jämfört med dagens upplägg. Av dessa skäl anses det inte av representanten från 

Åhléns vara troligt att större kedjor skulle vara intresserade av ett gemensamt 

leveranssystem (Persson, 2017). 
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4.6 Handelsföreningen Lund 

Avsnittet presenterar information ur ytterligare en synvinkel, där en ideell 

handelsförening som en utomstående part fått redogöra sin uppfattning om 

leveranssystemet samt näringsidkarnas behov och önskemål. 

 

Handelsföreningen Lund är en ideell organisation som funnits sedan år 1950. 

Organisationens föregångare, Lunds köpmannaförening, startades av den 

dåvarande ägaren av Berlingska Boktryckeriet redan år 1896 men antog alltså 

namnet Handelsföreningen i Lund år 1950 (Henning, 2013). 

 

Handelsföreningen strävar efter öka Lunds attraktionskraft och bidra till 

utveckling och gemenskap. Deras arbete skall gynna såväl stora rikstäckande 

handelskedjor såväl som enmansföretag. För att göra detta arbetar de med 

många olika projekt för orten, exempelvis införande av ett presentkort som 

gäller i många av stadens butiker, utbildningskurser för näringsidkare, resor, 

inspirationsföreläsningar med mera. Bredden för deras verksamhet är därmed 

stor. Handelsföreningen har för tillfället åtta stycken medlemmar i sin styrelse 

men det är framför allt tre av dessa som arbetar aktivt med deras frågor. 

Eftersom organisationen är ideell och inte tillhandahåller lön för nedlagt arbete 

har alla styrelsemedlemmar andra arbeten vid sidan av, förutom ordförande Mai 

von Gegerfelt som endast arbetar med handelsföreningens frågor (Gegerfelt, 

2017). 

 

Många av Lunds näringsidkare är medlemmar i Handelsföreningen och betalar 

varje år in en medlemsavgift. Av dessa pengar återförs så mycket som möjligt i 

form av olika aktiviteter för näringsidkarna. Handelsföreningen har även 

stiftelser som stadens näringsidkare kan söka stipendier ifrån (Gegerfelt, 2017). 

 

Handelsföreningen är en del av det som kallas Lunds Citysamverkan som utöver 

Handelsföreningen består av Lunds kommun och fastighetsägare. Denna 

organisation kan driva projekt av större magnitud än de som Handelsföreningen 

bedriver på egen hand. Det gemensamma presentkortet för många av Lunds 

näringsidkare var ett exempel på ett större projekt som drevs via Citysamverkan 

(Gegerfelt, 2017). 

 

Införandet av ett gemensamt presentkort för näringsidkare i Lund centrum hade 

diskuterats under flera år inom handelsföreningen. Då beslutet om att 

genomföra projektet togs valde de att genomföra det via Citysamverkan då 

projektet ansågs vara allt för stort för att drivas enbart av handelsföreningen. 

Tidigt fastslogs det att minst 100 stycken behövde ansluta sig för att göra 

presentkortet ekonomiskt hållbart. De första 89 näringsidkarna var relativt lätta 

att få med sig, men efter det visade det sig vara betydligt svårare att hitta de allra 

sista som krävdes. Det var många som hade en positiv inställning till 

presentkortet innan projektet påbörjades, men då näringsidkarna ställdes inför 

ett ställningstagande vid implementeringen var det många som drog sig ur. 

Andra svårigheter som uppstod var att projektet blev förskjutet då de som 

tryckte upp korten hade gjort fel vilket innebar att alla korten fick tryckas om. 
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Sammantaget tog införandet två år att genomföra och därför anser ordförande 

från Handelsföreningen att liknande samordnande projekt enbart ska införas 

efter noggranna överväganden (Gegerfelt, 2017). 

4.6.1. Samordning kring leveranssystem i Lunds stad 

Handelsföreningens bild är att samarbetsviljan mellan olika näringsidkare i 

staden är mycket god. Framför allt är sammanhållningen stark mellan de 

näringsidkare som är medlemmar i Handelsföreningen, eftersom dessa har 

mycket sammankomster och ibland resor ihop. Däremot upplevs de större 

kedjorna vara mindre intresserade av projekt som kräver samordning från flera 

av stadens näringsidkare (Gegerfelt, 2017). 

 

Ordförande Mai von Gegerfelt upplever att de stora butikskedjornas 

föreståndare ofta är mindre benägna att ingå i samarbeten och att detta kan bero 

på att många av dem endast ser deras sysselsättning som ett arbete men saknar 

känsla för staden. Med anledning av detta har Handelsföreningen anordnat 

guidade turer som heter “Lär känna ditt Lund” i hopp om att öka kunskapen och 

känslan för staden (Gegerfelt, 2017). 

 

Handelsföreningens erfarenhet är att samarbeten med många näringsidkare 

generellt sett är svåra att genomföra. Anledningen är att olika näringsidkare har 

olika preferenser och värderingar vilket gör att det är väldigt svårt att nå 

konsensus (Gegerfelt, 2017). 

 

Då det gäller näringsidkarnas behov kring ett gemensamt leveranssystem har 

Handelsföreningen inte noterat något missnöje kring utformningen i nuläget. 

Däremot menar handelsföreningens ordförande att en omlastningscentral har 

diskuterats bland näringsidkare i Lund. Samtalen kring detta har dock inte lett 

till några konkreta slutsatser. Vidare är handelsföreningens ståndpunkt att om 

ett koncept såsom en omlastningscentral ska införas är det bäst ifall detta inte 

är valbart utan att en institution med mandat bestämmer vad som skall gälla 

(Gegerfelt, 2017). 

 

Handelsföreningens ordförande menar att en viktig faktor att arbeta med vid 

införandet av en omlastningscentral är relationen mellan transportören och 

näringsidkarna. Det är alltså viktigt att där finns en god mänsklig kontakt mellan 

dessa parter. Slutligen tros inte de stora butikskedjorna vara intresserade av ett 

sådant koncept (Gegerfelt, 2017). 
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4.7. Sammanställning av enkätundersökning 

I följande avsnitt presenteras de empiriska data som tagits fram genom en 

enkätundersökning där näringsidkare har fått besvara frågor angående 

utformningen av leveranssystemet i dagsläget, samt även attityd och 

utvärderingsfrågor. Dessa primärdata kommer sedan användas för att 

analysera näringsidkares behov och önskemål gällande leveranssystemet i 

Lund centrum.  

 

Först presenteras en översikt av svarsfördelningen så att det tydligt framgår 

huruvida svaren är representativa. Därefter behandlas leveranssystemets 

utformning tillsammans med hur pass nöjda respondenterna är i dagsläget. 

Detta följs sedan av en utvärdering av olika leveransserviceelement samt 

ytterligare faktorer såsom Pris och Relationer. Allra sist presenteras 

respondenternas attityder gällande ett gemensamt leveranssystem och deras 

samarbetsvilja.  

 

I följande avsnitt presenteras insamlade data i form av tabeller och diagram där 

antalet ingående svar redogörs i form av n. Alltså innebär n=89 att totalt 89 svar 

använts för att generera resultatet.  

4.7.1. Respondenternas fördelning och representativitet 

Härnäst redogörs respondenternas storlek samt branschtillhörighet vilket ställs 

i relation till urvalets fördelning.  

 

Informationen som samlats in via enkätundersökningen har främst genererats 

av näringsidkare som klassas som Litet företag. Totalt står de för 84 % av svaren 

i denna undersökning. Fördelningen mellan respondenternas storlek förtydligas 

dessutom i Figur 31. 

 
Figur 31 – Fördelning av respondenterna baserat på EU:s storlekskategorisering 

 

Även om de allra flesta näringsidkare i Lund centrum tillhör kategorin Litet 

företag, är de stora och medelstora företagen underrepresenterade i denna 

undersökning. Uppskattningsvis är det cirka 20 % av stadens näringsidkare som 

ingår i rikstäckande kedjor, där majoriteten antas vara antingen Stort eller 

Medelstort företag. Men endast 14 % av svaren från undersökningen 

genererades av företag inom dessa kategorier. I och med att de små 

näringsidkarna är överrepresenterade speglar resultaten främst deras 

leveranssystem och behov.  
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Utformningen av denna undersökning gör att även branschtillhörigheten bör 

granskas för att säkerställa att svaren speglar den rådande situationen i Lund 

centrum. I Figur 32 åskådliggörs fördelningen av verksamheterna i urvalet 

medan Figur 33 redogör hur fördelningen såg ut för respondenterna. Då dessa 

jämförs blir det tydligt att en del kategorier blivit underrepresenterade medan 

andra blir överrepresenterade. Detta bör tas i beaktning vid vidare analyser av 

materialet. 

 

De kategorier med störst avvikelser är Restauranger samt Kläder, där 

skillnaderna är -4 respektive +8 procentenheter jämfört med urvalet. Dessutom 

har kategorin Övrigt ökat sina andelar med 3 procentenheter medan kategorin 

Smycken och klockor har minskat med samma mängd, alltså 3 procentenheter. 

Utöver det ser svarsfördelningen ut att stämma relativt bra med det initiala 

urvalet, där övriga differenser endast är av storleksordningen 1–2 

procentenheter. Vad gäller svarsfrekvensen för undersökningen, uppmättes den 

till att vara 26,6 %.  

Figur 32 - Branschfördelningen av urvalet för enkätundersökningen 

Figur 33 - Branschfördelningen av respondenterna som deltagit i undersökningen1 

                                                
* Elektronik representerar kategorierna Hemelektronik, Belysning och Datorer och datortillbehör. 
** Böcker och papper representerar kategorierna Böcker och Papper kontor och konstnärsmaterial. 

*** Övrigt representerar kategorierna Blommor och trädgård, Foto, Hälsokost och friskvård, Hobby och handarbete, 

Inramning, Kosmetik, Leksaker, Skivor, Skor och skomakare, Souvenirer, Spel, Sport och friluftsliv, Tidningar tobak och Spel, 
Jourbutik och Bageri och konditori. 
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4.7.2. Utformning och bedömning av leveranssystemet i 

dagsläget  

Detta avsnitt avser att förmedla de resultat som genererats av 

enkätundersökningen med fokus på leveranssystemets struktur i dagsläget. 

Genom att dels granska uppbyggnaden men även näringsidkarnas utvärderingar 

kan en större förståelse för vad som eftertraktas skapas.  

 

4.7.2.1 Transaktionskanaler 

För att få en bild av hur värdesystemet i Lund centrum är uppbyggt granskades 

brukandet av två olika typer av transaktionskanaler. Totalt sett står grossister 

för 68,3 % av varuflödet till näringsidkarna inom det granskade urvalet, medan 

producenter står för 31,7 %. Detta redogörs även i Figur 34. Det som ej framgår 

i figuren är att de flesta näringsidkare använder en kombination av de två olika 

typerna.  

 

Det komplexa värdesystemet i Lund centrum uppvisar variationer mellan olika 

branscher och därmed har resultatet brutits ned för att granska omfattningen av 

dessa differenser. Skillnaden mellan de tre största branscherna inom 

undersökningen redogörs i Figur 35. Både kategorin Kläder samt Restaurang 

visar en högre andel av införskaffning från grossister jämfört med genomsnittet. 

Däremot är resultatet för kategorin Mat och vin det motsatta. Dessvärre var 

svarsdeltagandet för denna fråga i undersökningen mycket låg, vilket bör 

påpekas. 

 
Figur 34 - Fördelning mellan olika transaktionskanaler inom Lund centrum 

 

 
Figur 35 – Fördelning mellan olika transaktionskanaler för de tre största branscherna 
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4.7.2.2. Leveransfrekvenser 

Gemensamt för de allra flesta näringsidkarna är att majoriteten anser att 

leveranserna kommer vid lagom antal tillfällen. Alltså anser de att 

leveransfrekvenserna uppfyller deras behov. Totalt var det drygt 90 % som 

ansåg att leveranserna kommer lagom ofta.  

 

I Figur 36 åskådliggörs hur leveransfrekvenserna skiftar mellan olika 

näringsidkare samt hur fördelningen ser ut. De uppmätta frekvenserna varierar 

allt från en gång i månaden upp till över 25 gånger under en vecka. Även om 

fördelningen är spridd indikerar svaren att sammanlagt 46,0 % av 

respondenterna får omkring två till sex leveranser per vecka.   

 
Figur 36 – Fördelning av antalet leveranser per vecka inom Lund centrum 

 

Då leveransfrekvenserna granskas för de tre största branscherna inom urvalet 

fås resultaten i Figur 37. Här framgår det att endast Mat och vin har 

verksamheter där leveransfrekvensen överstiger 25 leveranser i veckan. Mat och 

vin kategorin har en mycket fragmenterad indelning, där de antingen får 

leveranser mycket ofta eller relativt sällan. Svarsfördelningen för kategorin 

Kläder är däremot mycket jämnare och är mycket snarlik en normalfördelning. 

Även kategorin Restaurang har en jämn svarsfördelning, med undantag för en 

ökning av svaret 16–25 gånger per vecka. Då de olika kategorierna jämförs, har 

näringsidkare inom branschen Restaurang en tendens att få leveranser mer 

frekvent än näringsidkare inom kategorin Kläder. 
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Figur 37 – Fördelning av antalet leveranser per vecka för de tre största branscherna 

 

4.7.2.3. Leveranstidpunkter 

När det gäller tidpunkterna då leveranserna ankommer är det även kraftiga 

variationer mellan respondenterna. Många av dem tar emot leveranser under 

stora delar av dagen, men trots det visar resultatet av undersökningen att de allra 

flesta leveranser koncentreras till de tider då verksamheterna i Lund centrum 

öppnar. De allra flesta butikerna öppnar klockan 10 och restaurangerna öppnar 

strax innan lunchtid, runt klockan 11. Resultaten visar att drygt 39,5 % av 

leveranserna sker mellan klockan 9.00 till 10.59 samt 27,4 % sker mellan 11.00-

12.59, vilket även kan utläsas ur Figur 38. Därav utförs totalt 66,9 % av alla 

transporterna mellan klockan 9.00-12.59. Innan klockan nio på morgonen är det 

avsevärt färre som tar emot leveranser. Dessutom stagnerar leveranserna under 

dagen efter klockan 13.00. Av de som svarat på enkäten är det ingen som tar 

emot gods efter klockan sju på kvällen. 

 
Figur 38 – Leveranstidpunkter för stadens näringsidkare, där respondenterna angett 

andelen mottagna leveranser för varje angiven tidpunkt  

 

Vid granskning av leveranstidpunkterna för de tre största kategorierna 

uppvisade resultaten en del skillnader mellan dem. För kategorin Kläder är 

leveranstidpunkterna mer koncentrerade jämfört med de övriga. Dessutom 

ligger tyngdpunkten för deras leveranser tidigt under arbetsdagen. Restauranger 

börjar ta emot varor redan innan klockan 7.00 och majoriteten får sina 

leveranser innan lunchtid. Mat och vin aktörer har mer spridda leveranser och 

uppvisar en ökning av leveranser vid klockan 15.00-16.59, enligt Figur 39.  
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Figur 39 - Leveranstidpunkter för de tre största branscherna, där respondenterna 

angett andelen mottagna leveranser för varje angiven tidpunkt 

 

Resultaten från undersökningen visar även att majoriteten av näringsidkarna är 

nöjda eller mycket nöjda med de tider då leveranser tas emot. Uppemot 75,3 % 

anger att de är mycket nöjda eller nöjda vilket kan jämföras med de 2,2 % som 

upplever missnöje med leveranstiderna. Däremot visar undersökningen att 

merparten av de som har restriktioner gällande leveranstider anser att det hade 

varit Värdefullt eller Mycket värdefullt att avskaffa dessa. Sammantaget var det 

77 % som hade restriktioner och 29,9 % av alla respondenter finner värde i att 

ta bort restriktionerna samt 14,9 % som inte finner värde med att ta bort dem. 

Resterande hade angett svaret Varken eller.  

 

4.7.2.4. Vikt av genomsnittlig leverans 

Volymmässigt finns det en mycket stor spridning mellan de olika 

verksamheterna i Lund centrum. Den distribuerade vikten varierar från några 

enstaka kilo i veckan för små verksamheter, upp till flera ton dagligen för stora 

aktörer inom exempelvis livsmedelsbranschen. Utifrån de svar som genererades 

av undersökningen kunde genomsnittsvikten för en leverans beräknas, vilket 

presenteras i Fel! Hittar inte referenskälla.. Den genomsnittliga vikten för alla 

branscher inom urvalet beräknades vara 110 kg. Detta kan i sin tur jämföras 

med värden för de tre största kategorierna. Ur tabellen utläses att Kläder erhåller 

gods som väger 15 kg i snitt, Mat och vin tar emot 375 kg och Restaurang tar 

emot 157 kg per leveranstillfälle i genomsnitt.  

 

Något som framkom ur studien var att det var relativt få som kunde ange 

storleksordningen av sina leveranser. Detta skulle kunna bero på antingen att 

det finns mycket stor variation när det gäller volymen som levereras, eller så 

dokumenteras detta sällan av företaget varvid det blir svårt för dem att uppskatta 

volymen. Även om volymen var svår att uppskatta framkom det att de är nöjda 

med de mängder de får.  
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Tabell 1 - Olika aspekter av materialflödet redovisade som medelvärden för olika 

branscher samt totalt. Antalet ingående svar varierar mellan olika aspekter inom 

samma bransch 

 

 

4.7.2.5. Inköpsvärde 

Inköpsvärdet av godset för en genomsnittlig leverans varierade mellan 1 250 kr 

upp till 100 000 kr. Ett medelvärde för respondenterna beräknades till cirka 13 

500 kr, vilket även redovisas i Fel! Hittar inte referenskälla.. Den 

övervägande majoriteten av de som besvarade frågan uppgav värden inom 

spannet 5 000–10 000 kr per leverans. Då snitten beräknades för de tre största 

kategorierna genererades resultaten: Kläder: 15 900 kr, Mat och vin: 16 700 kr 

och Restaurang: 10 100 kr i genomsnitt för en leverans. Likt volymen hade även 

uppskattningen av inköpsvärdet en låg svarsfrekvens, där merparten svarade Vet 

ej/ingen åsikt i undersökningen.  

 

4.7.2.6. Lagermöjligheter 

Även när det gäller lagerutrymmen var det många som inte kunde bedöma 

storleksordningen och en övervägande del av de som besvarade frågan gav ett 

uppskattat värde av lagerytan. Utifrån de uppgifter som angavs kunde även här 

ett genomsnitt beräknas, vilket också redovisas i Fel! Hittar inte 

referenskälla.. Totalt sett har näringsidkarna en lageryta på 65 kvadratmeter i 

medelvärde. För restauranger är denna yta 33 m2, Mat och vin 404 m2 samt för 

kategorin Kläder är ytan 22 m2. Anledningen till att ytan är så pass stor för 

kategorin Mat och vin beror på att en av näringsidkarna hade ett lager på 1700 

m2, samtidigt som det enbart var fem respondenter inom kategorin. Detta gjorde 

att genomsnittet blev mycket större än för de övriga två kategorierna. Utan 

denna aktör, som tydligt avviker från de övriga vad gäller lageryta, får kategorin 

Mat och vin ett genomsnitt på 80 m2 och det totala genomsnittet för staden blir 

istället 42 m2. Det gick även att konstatera att 67 % av alla verksamheter som 

besvarade enkäten hade en lageryta som var 30 m2 eller mindre. 

 

När det gäller den kvalitativa bedömningen av lagrets storleksordning framkom 

det att 34,9 % ansåg att lagrets yta är antingen För liten eller Alldeles för liten. 

Däremot svarade merparten, alltså 59,3 %, att de ansåg att lagret var varken för 

stort eller för litet. Endast 2,3 % ansåg att lagret var För stort. Resterande hade 

svarat Vet ej/Ingen åsikt.  

 

 

 Kläder Mat och vin Restaurang Alla branscher 

Vikt (kg) 15 375 157 110 

Värde (kr) 15 900 16 700 10 100 13 500 

Lager (m2) 22 404 33 65 

Leverantörer (st) 19 21 9 33 



90 
 

4.7.2.7. Antal leverantörer per näringsidkare 

Ytterligare ett medelvärde beräknades för de olika branscherna, vilket var 

antalet leverantörer som brukas per näringsidkare. Spridningen var här stor där 

näringsidkare uppgav allt ifrån en enda leverantör till 500 stycken. Totalt sett 

har varje aktör i genomsnitt 33 stycken leverantörer. För Restaurang är denna 

siffra däremot nio stycken, för Kläder 19 stycken samt för Mat och vin 21 

stycken, vilket även redogörs i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

De tre största kategorierna har alltså samtliga ett medelvärde som är lägre än 

genomsnittet, vilket innebär att många av de övriga kategorierna har ett 

medelvärde som är högre än 33 stycken leverantörer.  

 

4.7.2.8. Fördelning mellan olika typer av transportfordon 

För studien var det även intressant att kartlägga fördelningen mellan olika 

transportmedel för att få en bild av hur systemet är utformat. Enligt 

undersökningen sker 46,8 % av transporterna med lätt lastbil, vilket är det mest 

förekommande transportmedlet. Minst förekommande är cykeltransporter, där 

endast 0,5 % av leveranserna distribueras via cykel. I övrigt visar 

undersökningen att skåpbilar och lastbilar står för nästintill all transport inom 

Lund centrum. Fördelningen redogörs även i Figur 40 nedan. Skillnaden mellan 

de olika branscherna redogörs i Figur 41. Enligt resultaten transporteras Kläder 

främst via lätt lastbil medan restauranger använder en större variation av 

transportfordon. 

 
Figur 40 - Fördelning mellan olika transportfordon inom Lund centrum. Respondenter 

som angav flera alternativ angav även den procentuella fördelningen 

0,5%

2,3%

29,3%

46,8%

21,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cykel

Personbil

Skåpbil

Lätt lastbil

Tung lastbil

Transportfordon

n=74



91 
 

 

Figur 41 – Viktad fördelning mellan olika transportfordon för de tre största branscherna. 

Respondenter som angav flera alternativ angav även den procentuella fördelningen. 

 

4.7.2.9. Fördelning av aktörer som utför transporter 

De som utför transporterna är främst leverantörerna själv eller ombud som 

exempelvis Postnord, DHL eller Schenker. Utöver det, står 20,2 % av 

näringsidkarna för egna transporter som kompletterar leveranssystemet och 

ytterligare 6,7 % får leveranser på annat sätt. Det finns flera näringsidkare som 

använder olika typer av kanaler för leveranser till sin verksamhet. Hur 

fördelningen ser ut illustreras i Figur 42.  

 

 
Figur 42 - Fördelning mellan olika aktörer som utför transporter inom Lund centrum. 

Flera alternativ kunde väljas 

 

Vid granskning av resultaten av de tre största branscherna visar det att kategorin 

Kläder nästintill enbart får leveranser via ombud. Restauranger har istället 

större tendens att erhålla leveranser som utförs av leverantören själv. Dessutom 

utförs transporter av företaget själv i snarlik storleksordning som brukandet av 

ombud, enligt Figur 43. 
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Figur 43 – Fördelning mellan olika aktörer som utför transporter för de tre största 

branscherna. Flera alternativ kunde väljas 

4.7.3. Rangordning av leveransserviceelement samt 

utvärdering av leverantörers prestationer  

De olika leveransserviceelementen bedömdes var för sig, där respondenten fick 

ange hur pass viktiga de olika elementen är för dem och deras verksamhet på en 

femgradig skala. Resultaten från undersökningen visar att Leveranssäkerhet och 

Leveranspålitlighet är de två element vilka rangordnas som allra viktigast och 

Ledtiden rangordnas som tredje viktigast. Detta åskådliggörs i Figur 44. 

Ledtiden bedöms här vara nästintill lika viktig som Leveranspålitlighet och 

Leveranssäkerhet. 

 

Men för den frågeställning då respondenterna istället ombads att välja de två 

viktigaste elementen visade resultaten att det var en tydlig skillnad mellan de 

två viktigaste elementen och Ledtid. Denna skillnad åskådliggörs i Figur 45. I 

denna figur är skillnaderna mellan de övriga leveransserviceelementen också 

större än i Figur 44. Rangordningen av elementen är lika för båda figurerna med 

undantag för Leveranssäkerhet och Leveranspålitlighet. Enligt Figur 44 är 

Leveranssäkerhet aningen viktigare än Leveranspålitlighet, men enligt 

resultatet i Figur 45 rangordnas Leveranspålitlighet som det allra viktigaste 

elementet. 
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Figur 44 - Leveransserviceelementens betydelse för näringsidkare i Lund centrum 

 

 

 
 

Figur 45 - Serviceelementens betydelse då de två viktigaste elementen efterfrågades 
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Även leverantörernas prestationer gällande de olika leveransserviceelementen 

utvärderades i undersökningen och resultaten redogörs i Figur 46. Den 

vanligaste bedömningen var att leverantörernas prestationer mötte 

respondentens förväntningar. Sammantaget var det leveransserviceelement där 

leverantörerna presterade som bäst Leveranssäkerhet, alltså att godset kommer 

i rätt antal och utan skador. Detta element var även det som oftast ansågs 

överträffa förväntningarna med goda marginaler, alltså Mycket över förväntan. 

 

Figur 46 - Leverantörernas sammantagna prestationer för de olika 

leveransserviceelementen enligt näringsidkare i Lund centrum 

 

Det element som oftast ansågs prestera under förväntan var Information, som 

avser informationsutbytet angående exempelvis avvikelser eller spårning av 

gods. Totalt sett var det fler som ansåg att deras leverantörer presterade över 

förväntan jämfört med under förväntan, för alla elementen.  

 

Resultaten som presenteras i Figur 44 och Figur 46 har sedan använts för att 

generera en tabell med leveransserviceelementens genomsnittliga index, dels 

när det gäller elementets betydelse men också leverantörernas prestationer. 

Dessutom redogörs även skillnaden mellan de båda indexen i form av 

differensen mellan dem. 
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För att beräkna dessa index har svaren från Figur 44 kodats om på följande sätt: 

Helt oviktigt =1, Oviktigt = 2, Varken eller = 3, Viktigt = 4 och Mycket viktigt 

= 5. Därefter har ett medelvärde beräknats vilket har gett följande index för 

leveransserviceelementens betydelse, enligt Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Dessa index kan användas för rangordning av elementen.  

 

Beräkningen av indexen för leverantörernas prestationer utfördes även på 

liknande vis. Men skalan som användes vid kodningen av detta index var istället 

följande: Mycket under förväntan = 1, Under förväntan = 2, Varken eller = 3, 

Över förväntan = 4 samt Mycket över förväntan = 5. Indexen i Fel! Hittar inte 

referenskälla. antyder att näringsidkarna generellt anser att prestationerna är 

mellan Varken eller och Över förväntan. 

 

 

Tabell 2 - Beräknade index för leveransserviceelementen vad gäller betydelse, 

prestationer och differenser 

 

Leveransserviceelement A: Index 

Betydelse 

B: Index 

Prestationer 

C: Differens (A-B) 

Ledtid 4,55 3,47 1,08 

Leveranspålitlighet 4,72 3,59 1,13 

Leveranssäkerhet 4,73 3,63 1,10 

Servicegrad 4,43 3,52 0,91 

Flexibilitet 4,31 3,36 0,95 

Information 4,41 3,40 1,01 

 

För dessa index har enbart svar som anger värderingar tagits med i beräkningen. 

Alltså ingår inte svaren Ej svar och Vet ej/Ingen åsikt i uträkningarna. För 

exempelvis leveransserviceelementet Ledtid har beräkningen skett på följande 

vis: 

 

Helt oviktigt = 1∙0 st = 0 

 Oviktigt = 2∙0 st = 0 

 Varken eller = 3∙8 st = 24 

 Viktigt = 4∙17 st = 68  

Mycket viktigt = 5∙48 st = 240  

 

Totalt = 0 + 0 + 24 + 68 + 240 = 332 

Anta l = 8 st + 17 st + 48 st = 73 st 

Index = 
Totalt 

Antal
 = 

332

73
 = 4,54794 ≈ 4,55 
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Utvärderingen av den totala leveransservicen, där alla element utgör ett samlat 

begrepp, illustreras i  

Figur 47. Flertalet anser att leveransservice är Viktigt eller Mycket viktigt då de 

beslutar kring vilken leverantör de använder. 

 

 
 

Figur 47 - Sammanlagd betydelse av leveransservice vid val av leverantör enligt 

näringsidkare i Lund centrum 

 

4.7.4. Rangordning samt utvärdering av ytterligare 

faktorer  

Leveransservicen kan sedan ställas i relation till andra aspekter av leveranserna, 

så som Pris, Smidighet, Miljövänlighet och Relationer. Dessa faktorer nämndes 

vid upprepade tillfällen vid de olika fallstudierna och ansågs därmed vara 

viktiga att undersöka. Dessa faktorer ingår alltså inte i det teoretiska ramverk 

som presenteras i avsnitt 3. Teori. Istället har dessa faktorer identifierats under 

arbetsprocessen och har sedan utvärderats av ett flertal näringsidkare i 

frågeformuläret. 

 

Enligt resultaten i Figur 48 framgår det att Smidighet är allra viktigast, tätt följt 

av Priset för leveransen. Därefter placeras Relationer och allra sist 

Miljövänlighet. Miljövänlighet har allra störst spridning mellan svaren där det 

finns de som rangordnar det som Helt oviktigt medan andra rangordnar 

Miljövänlighet som Mycket viktigt. I Figur 49 är rangordningen densamma som 

i Figur 48, men skillnaden mellan de två viktigaste faktorerna, Smidighet och 

Pris, samt de två minst viktiga faktorerna blir mer påtaglig. Den höga andelen 

Ej svar i Figur 49 uppstod på grund av att många respondenter enbart valde en 

faktor som den allra viktigaste, istället för två, vilket efterfrågades. 

 

22,5%

41,6%
7,9%

1,1%
2,2%

9,0%

15,7%

Betydelse av leveransservice 
vid val av leverantör

Mycket viktigt

Viktigt

Varken eller

Oviktigt

Helt oviktigt

Vet ej/Ingen åsikt

Ej svar
n=89



97 
 

 

 

Figur 48 - Faktorernas betydelse för näringsidkare i Lund centrum 

 

 

 
 

Figur 49 – Faktorernas betydelse då de två viktigaste faktorerna efterfrågades 

 

Då respondenterna bedömt leverantörernas prestationer gällande de olika 

faktorerna var återigen Varken eller ett framträdande svar vilket också framgår 

i Figur 50. Det är endast för faktorerna Smidighet och Relationer där fler svarat 

att leverantören presterar Över förväntan, istället för Varken eller. Det visar sig 

att Miljövänlighet är den faktor där lägst andel anser att leverantörerna 

överträffar förväntningarna, samtidigt har även denna faktor uppvisat störst 

andel missnöje. 
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Figur 50 - Leverantörernas sammantagna prestationer för de olika faktorerna enligt 

näringsidkare i Lund centrum 

 

Även för de övriga faktorerna beräknades de genomsnittliga indexen för 

betydelser och prestationer. Dessa index baseras på resultaten i Figur 48 och 

Figur 50 och har kodats om på samma sätt som för leveransserviceelementen. 

De uträknade indexen samt differenserna mellan dem presenteras i Fel! Hittar 

inte referenskälla.. 

 

 

Tabell 3 - Beräknade index för faktorerna vad gäller betydelse, prestationer och 

differenser 

 

Övriga faktorer A: Index Betydelse B: Index Prestationer C: Differens (A-B) 

Pris 4,35 3,18 1,17 

Smidighet 4,49 3,50 0,99 

Miljövänlighet 3,81 3,04 0,77 

Relationer 4,30 3,67 0,63 
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4.7.5. Attityder gentemot ett gemensamt 

leveranssystem för Lund centrum 

I undersökningen ställdes ett par frågor angående näringsidkarens inställning 

och attityd gällande introducering av ett gemensamt leveranssystem i form av 

en omlastningscentral. Den spontana reaktionen till att införa en sådan lösning 

i Lund illustreras i Figur 51. Totalt 37,1 % av respondenterna har angivit att de 

har en negativ eller mycket negativ spontan reaktion. Däremot är det 23,6 % 

som har en Positiv eller Mycket positiv attityd.  

 

 
 

Figur 51 - Näringsidkarnas spontana inställning till konceptet omlastningscentral 

 

Andelen negativa svar ökade då de blev tillfrågade om de hade velat vara 

delaktiga i ett sådant system. Strax under hälften svarade antingen Nej eller 

Absolut inte, medan totalt 14,6 % svarade Ja eller Ja absolut. Svarsfördelningen 

illustreras i Figur 52. 

 

 
 

Figur 52 - Näringsidkarnas spontana inställning till delaktighet i konceptet 

omlastningscentral 

 

I samband med detta efterfrågades även inställningen till att samarbeta med 

andra näringsidkare inom centrala Lund, där resultaten visade mer positiva 

tendenser än för de föregående frågorna. 28,0 % var positiva eller mycket 

positiva, medan 24,7 % var negativa samt mycket negativa. Inställningen till 

samarbete finns redovisat i Figur 53.  
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Figur 53 - Näringsidkarnas spontana inställning till samarbete med andra näringsidkare 

inom centrala Lund för att få ett fungerande leveranssystem 

 

Näringsidkarna fick även möjlighet att framföra sina åsikter om vad de tror är 

positivt och negativt med en omlastningscentral, samt ytterligare tankar kring 

de ämnen som berördes av undersökningen. Dessa citat är sammanställda i 

Bilaga 6. Efter en granskning av kommentarerna kan en del likheter konstateras 

då det finns flera svar som berör liknande områden. Bland annat har både 

Miljövänlighet och färre transporter nämnts 11 gånger vardera då de positiva 

aspekterna med konceptet efterfrågades. För de negativa aspekterna var de mest 

utmärkande ämnena tidsfördröjning, som nämndes 18 gånger, men också ökad 

kostnad som berördes 12 gånger.  

 

Nedan följer ett urval av svar på frågan “Vad tycker Ni är positivt med en 

omlastningscentral?”: 

 

“Det är massor med bilar som levererar i Lund och att dra ner trafiken är super.” 

 

“Positivt för miljön och närmiljön.” 

 

“Förhoppningsvis fler bilar som kör med fulla flak.” 

 

“Jag kan se fördelar för vissa verksamheter men inte för mig.” 

 

“Det kan vara bra för att minska trafik i stadskärnan. Vore positivt med mer lagerutrymme som 

är lättillgängligt.” 
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Följande är ett urval av svar på frågan “Vad tycker Ni är negativt med en 

omlastningscentral?”: 

 

“Känner mig inte intresserad för egen del. Vill ha grejerna så snabbt som möjligt till butiken 

och vill inte att det ska vila någonstans på vägen.” 

 

“Ytterligare en part som kan skada/försena/tappa bort godset. Ytterligare kostnader.” 

 

“Fraktkostnaden ökar. Minskar Flexibiliteten och ökar Ledtiden. Viktigt att ha en relation med 

leverantörens fraktbefordrare. Ofta behöver vi leverans av extra varor med kort varsel och vid 

olika tider på dagen. Vi hanterar livsmedel och färskvaror varför kraven på leveranskvalitet 

(kylbil osv.) och leveranstid är höga.” 

 

“Vi behöver våra varor direkt till butik och det funkar väldigt bra som det är.” 

 

“Risk att leveranserna tar för lång tid. Snabba leveranser är mycket viktigt. För stora 

leveranser åt gången är svårhanterat. Våra uppackningsytor är mycket begränsade.” 

 

“Kostnaden. Ofta står leverantörer för viss del av transporten. Antar att det blir vi som får stå 

för det om det blir en omlastningscentral.” 

 

Då de generella tankarna kring ämnet efterfrågats blev svaren mycket spridda 

och innefattade många olika aspekter rörande allt från leveranser till 

företagande inom Lund city. Dessa kommentarer, tillsammans med resterande 

svar på ovanstående frågor, kan inspekteras i Bilaga 6 för ytterligare förståelse 

för näringsidkarnas tankegångar.  
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5. Analys  

I följande avsnitt analyseras de data som samlats in via både fallstudierna samt 

enkätundersökningen med hjälp av det teoretiska ramverket. Olika typer av 

samband presenteras och detta görs utefter samma indelning som återfinns i 

kapitel 3. Teori. Först inleds analysen med att presentera vad som konstaterats 

angående värdesystemen och värdekedjorna. Därefter analyseras 

distributionskanalerna utifrån olika perspektiv. Sedan behandlas de olika 

leveransserviceelementen samt andra faktorer som identifierats vara 

avgörande för ett väl fungerande leveranssystem.  

5.1. Analys av värdesystem och värdekedjor 

Denna del presenterar analys som är gjord med koppling till näringsidkares 

värdesystem. Den varierande komplexiteten av olika näringsidkares 

värdekedjor och värdesystem reds här ut. 

 

Totalt 334 stycken olika butiker ingår i urvalet för studien. Dessa är alla unika 

i något avseende och många av verksamheterna skiljer sig i grunden. Den 

omfattande variationen mellan de olika näringsidkarna avspeglar sig i många av 

fallen på deras värdesystem. Exempelvis varierar antalet olika leverantörer med 

vidden av allt ifrån användandet av en enskild leverantör till omkring 500 

stycken. Att skapa ett gemensamt leveranssystem som erbjuder alla dessa olika 

verksamheter en markant fördel innebär därmed vissa svårigheter. Ytterligare 

en komplicerande faktor är att verksamheterna i Lund centrum ideligen byts ut 

och ersätts av nya verksamheter med andra värdesystem. 

 

Enligt resultaten från enkätundersökningen visade det sig att varje verksamhet 

har 33 stycken olika leverantörer i genomsnitt. Då jämförelser mellan de tre 

största branscherna, Mat och vin, Kläder och Restauranger gjordes, framkom 

det emellertid att det finns en del olikheter mellan dem. Alla tre branscher har 

lägre antal leverantörer i snitt jämfört med medelvärdet för hela staden. De som 

skiljer sig mest är kategorin Restaurang som i genomsnitt endast har 9 stycken 

olika leverantörer per verksamhet. Därmed har många av de övriga branscherna 

fler leverantörer än det genomsnitt som presenterats. 

 

Utöver de stora skillnader i värdesystemens omfattning kan även stora 

strukturella skillnader ses mellan olika näringsidkare. Där finns dels de butiker 

som själva beställer varor, dessa utgör klar majoritet. Det finns även de butiker, 

oftast kedjor, där beställningar till butiker sker från en central ort inom företaget. 

Detta var exempelvis fallet för både MQ och Åhléns där fallstudier 

genomfördes. Professionella inköpare ansvarar då för inköp till kedjans olika 

butiker genom att följa försäljningen med mera via deras affärssystem. Då 

köpen styrs centralt vet sällan butikspersonal överhuvudtaget vilka varor som 

kommer att levereras. 
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Eftersom kontakt mellan dessa butiker och leverantörer saknas tillfrågades de 

inte kring hur många leverantörer de har. Den kunskap som har byggts upp 

under arbetet gör dock att antagandet att dessa butiker får varor ifrån ett stort 

antal leverantörer är högst troligt. Detta styrks av de fallstudier som 

genomfördes med MQ och Åhléns. Värdesystemen för dessa butiker är därmed 

att betrakta som komplexa vilket också avspeglar sig i deras 

distributionssystem. Med detta upplägg kan värdekedjorna för dessa 

verksamheter sägas skilja sig på det vis att de har den stödjande aktiviteten 

inköp beläget på en annan ort. Trots värdesystemens komplexitet är den del av 

värdesystemet närmast butiken uppströms förenklad genom att dessa ofta får 

varor från ett centrallager. Från detta centrallager körs samordnade transporter 

ut till butikerna vilket medför att antalet transporter kan minimeras. 

Centrallagret har alltså en konsoliderande funktion som gör att butiker inte 

behöver ha kontakt med leverantörerna, och förenklar därmed deras del av 

värdesystemet. Vid tillämpandet av detta system ställs höga krav på 

koordinering i länken mellan inköp och butiken, vilket möjliggörs av 

datorsystem där nödvändiga data delas.  

 

Då det gäller de butiker som själva beställer varor kan somliga distinktioner 

göras mellan dessa. Den kanske mest intuitiva strukturen är den då butikerna 

själva har kontakt med leverantörerna och beställer varor ifrån dessa. En annan 

struktur är den likt Coop Mårtenstorget använder sig av, där de själva beställer 

varor i butiken men där beställningen sker till företagets centrallager. 

Exempelvis beställer Coop Mårtenstorget varor ifrån Coops centrallager. En 

sådan lösning tycks lämpa sig väl för större företag. I Coops fall förenklas detta 

system av att deras affärssystem automatiskt genererar order utifrån vilka varor 

som säljs. Värdesystemen skiljer sig åt beroende på denna distinktion. I fallet 

där butikerna själva har kontakt med leverantörerna krävs en optimering i 

länken mellan inköp och andra butiksuppgifter. Den inköpsansvarige måste 

avväga hur mycket tid som ska läggas på beställning av varor, uppsökande av 

nya varor och balansera detta med hur mycket tid som behöver läggas på andra 

uppgifter i butiken. När ett system med ett centrallager tillämpas liknar 

värdesystemet det då centralstyrning används eftersom en förenkling av 

värdesystemet sker genom centrallagret och dess konsoliderande funktion. 
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5.2. Analys av distributionssystem 

Distributionssystemet kan indelas i två separata delar vilka benämns 

transaktionskanaler och materialflödeskanaler. Denna uppdelning har även 

gjorts då undersökningens insamlade data har analyserats. Först inleds en 

granskning av transaktionskanalerna i Lund centrum för att därefter granska 

hur materialflödet är strukturerat i nuläget. 

5.2.1. Transaktionskanaler 

Aktörer inom detaljhandeln har möjligheten att införskaffa produkter via olika 

typer av transaktionskanaler. Transaktionskanalerna avser flödet av 

administrativa uppgifter och information som sker mellan leverantör och 

mottagare. Dels kan näringsidkare välja att beställa direkt från tillverkaren, eller 

så kan de beställa från grossister vilka agerar som en konsoliderande part i 

värdesystemet. Det finns olika fördelar med de olika transaktionskanalerna och 

genom att kombinera dessa kan verksamheten erhålla ett system som uppfyller 

deras behov. Hur denna kombination ser ut skiftar mellan olika verksamheter.  

 

I detta arbete har information erhållits genom att tillfråga olika näringsidkare. 

Dessa har inte alltid haft vetskap om hur flödet av information sett ut i tidigare 

led av försörjningskedjan. Därmed har det endast kunnat göras distinktioner 

mellan de fall då detaljhandlare har kontakt med det tillverkande företaget och 

då de har kontakt med en partihandlare. Detta åskådliggörs i Figur 54.  

 

 

 

  

Figur 54 - De identifierade transaktionskanalerna i Lund centrum där 
distinktionen mellan de två transaktionskanalerna till höger ej kunnat göras 
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Vidare visade det sig svårt för näringsidkare att särskilja på det materiella flödet 

och informationsflödet. Under antagandet att det immateriella flödet är 

proportionerligt mot materialflödet kunde en genomsnittlig fördelning mellan 

de olika kanalerna beräknas. Utifrån de som kunnat besvara frågan visar det sig 

att en övervägande del av produkterna tillhandahålls från grossister. Generellt 

sett uppskattas det att cirka 68 % av flödet förses av partihandlare, medan 32 % 

tillhandahålls av producenter. Figur 55 visar en överskådlig bild av hur 

transaktionskanalerna i Lund centrum bedöms vara utformade.   

 

Figur 55 - Generell bild av hur transaktionskanalernas fördelning ser ut inom Lund 

centrum, där enbart kanalerna till näringsidkarna kunnat utvärderas 

 

En faktor som enligt fallstudierna visade sig ha stor betydelse för 

transaktionskanalerna var huruvida företaget använder sig av ett centrallager 

eller inte. De företag som använder sig av centrallager har ofta ett elektroniskt 

informationssystem, dessa kan vara utformade på olika vis med diverse 

funktioner men används delvis för att hålla reda på lagersaldon i butiken. 

Därmed finns det för dessa verksamheter ett stort kontinuerligt flöde av 

information som är riktat från näringsidkaren till central ort inom företaget. 

Denna information kan ibland också delas till ombud, som till exempel för MQ 

där information delgavs till DHL som var ansvariga för deras lager och 

transporter. Däremot verkar det inte finnas någon transaktionskanal mellan 

näringsidkaren och leverantören för dessa företag. Detta antas vara den 

vanligaste strukturen för centralstyrda verksamheter och slutsatsen är att 

majoriteten av alla kedjor i Lund bedrivs på detta vis. 

 

För de näringsidkare som inte har ett centrallager är informationsflödet mer 

obundet, där kontakt med leverantörer oftast upprättas när nya varor behövs. 

Därmed är flödet inte lika kontinuerligt och inte lika omfattande för dessa 

verksamheter.    
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5.2.2. Materialflödet i leveranssystemet 

Med hjälp av de data som samlats in analyseras i detta avsnittet materialflödet i 

Lund centrum. Utöver materialflödets utformning analyseras även aspekter 

kopplat till dess omfattning såsom frekvenser och volymer med mera. 

 

5.2.2.1. Materialflödets utformning 

Ett problem som anträffades under arbetet var att materialflödets utformning 

visade sig svår att kartlägga genom att tillfråga näringsidkare. Näringsidkarna 

visste i somliga fall, men inte alltid var deras varor kom ifrån och vilken väg de 

hade tagit från leverantörens lager. Vidare visade det sig svårt att formulera 

otvetydiga frågor till frågeformuläret rörande materialflödeskanaler utan att ge 

allt för långa förklaringar. Trots dessa svårigheter har vissa analyser kunnat 

göras. 

 

Likt som för transaktionskanalerna kunde likheter ses mellan företag som 

använder sig av centrallager. Dessa använder sig av en form av terminalsystem 

där stor del av deras varor kommer från samma terminaler. I fallstudien med 

Åhléns visade det sig att alla deras varor kom från en enda terminal. De 

använder sig alltså av ett enterminalsystem. Det som av olika näringsidkare 

kallas centrallager kan dock vara utformat på flera olika sätt. Coop 

Mårtenstorget sa sig också använda centrallager fast att de huvudsakligen erhöll 

varor från tre olika lager. Deras utformning är därmed en typ av 

flerterminalslager med en producentfokusering. Deras producentfokusering har 

gjorts på ett sätt så att en viss typ av varor förläggs till en viss terminal. 

Exempelvis var en av deras terminaler fokuserad på frysta varor. 

 

För de företag som istället för att använda centrallager får varor från 

leverantörer via ombud ser strukturen annorlunda ut. Informationen som 

insamlats kring ombudens strukturer i detta arbete är något begränsad men 

utifrån den data som insamlats kan det liknas vid ett navsystem. Där ombuden 

har terminaler på olika ställen och varor kan skickas mellan dessa. Till skillnad 

från vid användande av centrallager finns det alltså ingen huvudsaklig riktning 

på flödet för dessa. I fallstudien med MQ framkom det att de använde en 

kombination av ett enterminalsystem och navsystem. De använder en terminal 

i form av ett centrallager, där endast deras varor lagerförs, men där 

försändelserna utnyttjar ombudets navsystem. I praktiken har materialflödena 

därmed ibland mer komplicerade strukturer än de som beskrivs i teorin, men 

grunderna kan oftast urskiljas. 

 

För de företag som får sina leveranser av leverantörerna verkar strukturerna för 

materialflödet variera kraftigt och bero på storleken av leverantören. Ett 

exempel på hur det kan se ut är Tugg Burgers leverantör Menigo. De använder 

sig av ett flerterminalsystem, eftersom varorna endast rör sig i en riktning, men 

där varor också transporteras mellan olika terminaler. 
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Ett gemensamt leveranssystem kan utformas på flera olika sätt men eftersom 

leveranser utförs gemensamt innehåller det alltid en konsoliderande funktion. 

Ur ett materialflödesmässigt perspektiv står det klart att flera av de strukturer 

som används idag redan erbjuder konsoliderande funktioner. Ur detta 

perspektiv bör därmed ett gemensamt leveranssystem rikta sig till näringsidkare 

som använder många leverantörer och som inte använder ett centrallager, för att 

få en nytta av ett sådant system 

  

5.2.2.2. Materialflödets omfattning 

Som nämnts tidigare bestod materialflödet till näringsidkarna i Lund centrum 

till 68 % av varor från partihandlare och 32 % från tillverkande företag. 

Materialflödet har vidare kunnat analyseras genom att granska hur det ser ut 

inom den största branschen, nämligen Restauranger. För denna bransch är 

brukandet av grossister högre än för genomsnittet i staden. Bland restaurangerna 

är det 83 % av varorna som kommer ifrån partihandlare. Detta stödjs även av 

den information som erhölls under fallstudien av restaurangen Tugg Burgers, 

där det framkom att restauranger ofta använder helhetsleverantörer. En trolig 

förklaring till varför fördelningen skiftar mellan olika typer av verksamheter är 

att produkterna i sig förädlas i olika delar av försörjningskedjan. 

Restaurangerna erhåller råvaror som de förädlar till en slutprodukt inom den 

egna verksamheten, medan butiker vilka agerar som återförsäljare vanligtvis 

införskaffar produkten i samma form som den sedan ska säljas i. Därmed sker 

butikernas differentiering tidigare i systemet jämfört med för restaurangerna. 

Detta innebär att restauranger inte har samma behov av att införskaffa unika 

produkter, utan de kan istället köpa in råvaror från helhetsleverantörer. 

 

Gällande leveransfrekvenser framkom det i frågeformuläret att det var en stor 

spridning mellan de olika näringsidkarna. Även inom de olika branscherna 

förekom stora skillnader vilket skulle kunna innebära att det är omsättningen 

snarare än branschtillhörigheten som avgör hur ofta leveranser bör ske. Baserat 

på resultaten från surveyundersökningen kan det konstateras att 

leveransfrekvenserna koncentreras kring två till sex leveranser i veckan. Detta 

innebär att en stor del av företagen får leveranser var eller varannan dag. 

Dessutom finns det sammantaget en stor andel som får leveranser över sex 

gånger i veckan, vilket betyder att leveranser kommer flera gånger under en och 

samma dag. Via fallstudierna framkom det också att en del näringsidkare 

uppskattar att få en jämn fördelning av leveranser under dagen, då det blir 

ohållbart att ta emot allt för stora volymer vid ett tillfälle. Angående 

leveranstiderna framgår det tydligt ur fallstudierna att näringsidkarna prefererar 

leveranser tidigt under arbetsdagen. Alltså efterfrågas det att varorna kommer 

när det finns personal på plats, antingen strax innan öppning eller strax efter. 

Det är även vid dessa tider som de allra flesta butiker får sina leveranser i 

dagsläget enligt surveyundersökningen. Det uppdagades via fallstudierna att 

ännu en faktor som uppskattas av näringsidkarna är att ha förutbestämda 

leveranstidpunkter. Detta möjliggör att de kan planera arbetsuppgifterna utefter 

leveransen. 
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För att kunna analysera materialflödets omfattning efterfrågades även den 

genomsnittliga vikten och värdet vid en leverans. Detta visade sig vara svårt att 

besvara för flera av näringsidkarna. Men utifrån det material som samlats in 

kunde ett genomsnitt beräknas till 110 kg per leverans och näringsidkare. Det 

framkom att Mat och vin vanligtvis tar emot drygt tre gånger mer än 

genomsnittet och att klädbutiker tar emot väsentligt mycket mindre än 

genomsnittet. Det förefaller naturligt att klädbutiker får lätta leveranser då deras 

produkter vanligtvis inte väger mycket. Materialflödet till Mat och vin är alltså 

mycket stort vilket till stor del beror på att matvarubutiker innefattas i kategorin. 

En enskild matvarubutik kan omfatta flera pallar om dagen vilket kan uppgå till 

en vikt på flera ton. Så var till exempel fallet för fallföretaget Coop 

Mårtenstorget.  

 

Angående värdet av en genomsnittlig leverans låg majoriteten av alla butiker 

inom spannet 5 000–10 000 kr. Trots detta så låg medelvärdet för många av 

branscherna klart över detta. Detta tolkas som att det inom de flesta branscher 

finns dominerande näringsidkare som har klart mer värdefulla leveranser än sina 

konkurrenter. Hur godsets värde inverkar på samordningen av leveranser finns 

det inga tydliga belägg för. En möjlig effekt skulle dock kunna vara att ett 

gemensamt leveranssystem genererar längre Ledtider och därmed ökar det 

bundna kapitalet. I sådana fall finns risken att verksamheter med värdefulla 

produkter inte har samma benägenhet att vara delaktiga. Dessutom finns det 

risker med att införa ytterligare en part i leveranssystemet, vilket även kan öka 

bortfallet av verksamheter med kostbart gods. 

 

En faktor som påverkar omfattningen av materialflödet är näringsidkarnas 

förmåga att ta emot och lagerföra varor. Att lagerföra varor innebär ett 

risktagande från näringsidkarens sida, både i form av bundet kapital men även 

risk för inkurans. För en del näringsidkare finns det inget större värde i att ha 

ett lager då de likväl hade kunnat använda ytan som en del av butiken. De allra 

flesta verksamheterna inom Lund centrum har därmed små lagerutrymmen, 

vilket kan utläsas ur att 67 % av näringsidkarna har 30 m2 eller mindre. 

Kategorin Mat och vin utmärkte sig tydligt genom att ha större lageryta än andra 

kategorier. Med detta och den genomsnittliga vikten för kategorin Mat och vin 

i åtanke kan slutsatsen dras att materialflödet för denna kategori är mycket stort. 

Ett gemensamt leveranssystem hade eventuellt kunnat utformas så att 

näringsidkarna har möjlighet att lagerföra varor i systemet. Detta kan ses som 

att det medför en risk eftersom fler varor lagerförs. Men nästintill 35 % av de 

näringsidkarna anser att deras befintliga lager är för litet, och för dessa kan extra 

lagermöjlighet därför ses som en klar fördel. 

 

Avslutningsvis visade det sig att materialflödet framförallt utfördes med hjälp 

av lätta lastbilar. Lätta och tunga lastbilar tillsammans med skåpbilar stod för 

nästan alla leveranser i Lund centrum. 
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5.3. Analys av leveransserviceelement 

Följande text behandlar analys kopplat till den del av det teoretiska ramverket 

som består av leveransservice och dess ingående element. Dels utreds hur 

näringsidkarna värdesätter de olika elementen, hur leverantörerna presterar i 

dagsläget samt differensen mellan dessa. 

 

För att kunna upprätthålla ett hållbart leveranssystem krävs det att mottagarna 

upplever tillfredsställelse med leveransens olika egenskaper. Uppfattningar om 

vad en väl utförd leverans innefattar skiljer sig mellan olika näringsidkare. 

Därför har leveransservicen indelats i sex olika leveransserviceelement som 

identifierats vara betydande för en god kundservice, som sedan har utvärderats. 

Dessa är: Ledtid, Leveranspålitlighet, Leveranssäkerhet, Servicegrad, 

Flexibilitet och Information. 

 

Då näringsidkarna i Lund centrum fick utvärdera de angivna leveransservice-

elementen kunde elementens genomsnittliga betydelse fastställas. De slutgiltiga 

indexen för varje element har beräknats genom att väga in svaren från 

enkätundersökningen och presenteras även i Fel! Hittar inte referenskälla. i 

avsnitt 4.7.3. Rangordning av leveransserviceelement samt utvärdering av 

leverantörers prestationer. Indexen som anges i Fel! Hittar inte referenskälla. 

har använts för att ta fram följande rangordning av leveransserviceelementens 

betydelse, enligt Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Tabell 4 - Rangordning av leveransserviceelement baserat på index för betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla elementen har fått ett värde över 4, vilket innebär att de betraktas vara 

mellan Viktigt och Mycket viktigt. Även om skillnaderna mellan de olika 

elementen är marginella, kan slutsatser dras. Det framkommer bland annat att 

Leveranssäkerhet och Leveranspålitlighet upplevs vara de viktigaste elementen 

för näringsidkarna. Denna rangordning bevittnas även bland fallstudierna där 

både Tant Hulda och Tugg Burgers anser att dessa element är av högsta vikt. 

 

Med Leveranssäkerhet menas att leveransen sker i rätt antal och utan skador. En 

låg Leveranssäkerhet skulle därför innebära att godset ankommer i ett sådant 

skick att det inte kan säljas, vilket då skulle medföra merarbete samt en 

tidsfördröjning innan varan kommer ut i butiken. Även korrigeringar av antal 

innebär merarbete för näringsidkare vilket är mycket ineffektivt. Eftersom dessa 

tidskrävande korrigeringar innebär kostnader för verksamheten är det troligt att 

Leveransservice-

element 

Bedömning 

betydelse 

Leveranssäkerhet 4,73 

Leveranspålitlighet 4,72 

Ledtid 4,55 

Servicegrad 4,43 

Information 4,41 

Flexibilitet 4,31 
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detta är anledningen till att leveransserviceelementet rangordnas som det allra 

viktigaste. Det näst viktigaste elementet är Leveranspålitlighet, som avser 

leverantörens förmåga att leverera på utsatt tid. Att näringsidkarna värdesätter 

Leveranspålitligheten högt tolkas som att de uppskattar möjligheten att kunna 

planera sina arbetsuppgifter men också att många aktiviteter är beroende av att 

det finns varor på plats innan andra arbetsuppgifter kan utföras. Som ett 

exempel kan nämnas att Tugg Burgers måste ha sina råvaror på plats tidigt 

under förmiddagen så att de kan tillgodose kunderna med mat under de hektiska 

luncherna. Hade leveransen kommit efter lunch finns risk att råvarorna hade 

tagit slut innan alla gäster hunnit betjänas.  

 

Elementet som rangordnats på tredje plats är Ledtid. Även detta element har en 

stark koppling till tid, och definieras som den tid det tar från beställning tills 

dess att godset har levererats. Korta Ledtider möjliggör små lager och därmed 

lite bundet kapital men också lägre risk för inkurans. Det frisatta kapitalet kan 

istället investeras i andra delar av verksamheten. Detta kan vara anledningen till 

varför näringsidkarna har uppfattat elementet som viktigt. 

 

De övriga elementen rangordnas sedan i följande ordning: Servicegrad, 

Information och sist Flexibilitet. För dessa element och för Ledtid skiljer sig 

resultatet kraftigt från vad som visade sig i alla de olika fallstudierna. 

Rangordningen som presenteras i Tabell 4 återfinns alltså inte i någon av 

fallstudierna. Men eftersom tabellen utgår från ett flertal utvärderingar, där ett 

genomsnitt har beräknats, anses det vara mer representativt för staden som en 

helhet. För att kunna bemöta det som eftertraktas av majoriteten 

rekommenderas alltså att förbättringar i ett leveranssystem sker enligt denna 

rangordning. 

 

Då rangordningen från Fel! Hittar inte referenskälla. jämförs med 

rangordningen i Figur 45, som presenteras i avsnitt 4.7.3. Rangordning av 

leveransserviceelement samt utvärdering av leverantörernas prestationer, 

åskådliggörs en skillnad mellan dessa. I figuren har Leveranssäkerhet och 

Leveranspålitlighet skiftat plats, men då skillnaderna mellan de två elementen 

är mycket liten i båda fallen indikerar det att dessa betraktas vara jämbördiga 

vad gäller betydelse för näringsidkarna. I övrigt är rangordningen lika för 

resterande leveransserviceelement vilket stärker resultatets reliabilitet. 

 

Genom att sammanväga samtliga leveransserviceelement till ett index för 

leveransservicen, fås vikten av leveransservicen som en helhet. I detta fall har 

beräkningen utförts utan viktning av elementen. Detta index beräknades till 4,53 

på skalan 1 till 5, där 5 återigen betecknar Mycket viktigt.  
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Detta index kan sedan jämföras med resultatet från surveyundersökningen, där 

leveransservicen bedömdes som en helhet vid val av leverantör. Då resultatet 

kodades om och ett värde beräknades, med samma metod som för 

leveransserviceelementen, genererades indexet 4,07. Skillnaden mellan indexen 

är större än förväntat och orsaken till detta har inte kunnat fastställas. Eftersom 

4,07 är det värde som genererats då respondenterna blev direkt tillfrågade 

bedöms detta vara det mest korrekta. Slutsatsen är att näringsidkarna anser att 

leveransservice är Viktigt på en skala mellan Helt oviktigt och Mycket viktigt. 

Detta tyder på att studien har fångat många av de aspekter som är viktiga för 

näringsidkarna vid leveranser.  

 

Vid bedömning av leverantörernas prestationer framkom det att dessa fick 

nästan samma rangordning som betydelsen av elementen, med undantag för 

Servicegrad och Ledtid som har skiftat plats Denna rangordning åskådliggörs i 

Figur 46. Att rangordningen för prestationerna i övrigt följer samma mönster 

som för betydelsen är positivt då leverantörerna presterar som bäst för de 

element som anses vara viktigast. Indexen i Fel! Hittar inte referenskälla. 

antyder att näringsidkarna generellt anser att prestationerna är mellan Varken 

eller och Över förväntan. 

 

Tabell 5 - Rangordning av leverantörernas prestationer gällande 

leveransserviceelementen baserat på index för prestationer ur Tabell 2 

 

Leveransservice-

element 

Bedömning 

prestationer 

Leveranssäkerhet 3,63 

Leveranspålitlighet 3,59 

Servicegrad 3,52 

Ledtid 3,47 

Information 3,40 

Flexibilitet 3,36 

 

De uppmätta differenserna mellan indexen för betydelsen och prestationerna för 

var element presenteras enligt storleksordning i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

Syftet med att framhäva differenserna är för att kunna identifiera var 

prestationerna avviker som mest från preferenserna. Enligt Fel! Hittar inte 

referenskälla. visar det sig att differenserna är lika i storleksordning och att 

rangordningen är snarlik den för betydelsen av leveransserviceelementen. 

Servicegrad har lägst differens, alltså är det för detta element som prestationerna 

överensstämmer som bäst med betydelsen. Även om alla prestationer har lägre 

index än indexen för betydelsen, vilket skapar dessa differenser, innebär det inte 

att leverantörerna underpresterar. Alla prestationsindex har fått värden över 3 

vilket motsvarar svarsalternativet Varken eller och detta indikerar därmed att de 

presterar något över förväntan. Dessa differenser påvisar därför inte 

underprestation utan ger riktlinjer för var värderingar och utföranden skiljer sig 

som mest. 
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Tabell 6 - Rangordning av leveransserviceelement baserat på index för differenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid det scenario då ett gemensamt leveranssystem skall utformas bör 

implementeringen anpassas efter rangordningen i Fel! Hittar inte 

referenskälla.. Genom att fokusera på leveransserviceelementen i den ordning 

som de värderas kan ett attraktivt leveranssystem utarbetas. För ett gemensamt 

leveranssystem i Lund centrum bör först och främst Leveranssäkerheten och 

Leveranspålitligheten säkerställas till en hög nivå. Därefter bör Ledtiden 

adresseras och så vidare. 

  

Leveransservice-

element 

Differenser 

Leveranspålitlighet 1,13 

Leveranssäkerhet 1,10 

Ledtid 1,08 

Information 1,01 

Flexibilitet 0,95 

Servicegrad 0,91 
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5.4. Analys av övriga leveransservicefaktorer 

Likt leveransserviceelementen utreds därutöver fler faktorer som inverkar på 

hur leveranssystemet upplevs av näringsidkare. Dessa så kallade 

leveransservicefaktorer identifierades under fallstudierna och ingår därmed 

inte i det teoretiska ramverket. Faktorerna har utretts på samma sätt som 

leveransserviceelementen, både i surveyundersökningen av näringsidkarna och 

även i analysen av arbetet. 

 

Under arbetets gång identifierades ytterligare nyckelfaktorer för ett attraktivt 

leveranssystem vilka inte presenterats som leveransserviceelement. Då dessa 

faktorer nämndes vid ett flertal tillfällen under fallstudierna indikerade det att 

faktorerna har en avgörande roll vid utformningen av ett tilltalande 

leveranssystem, trots att de inte finns beskrivna i det teoretiska ramverket för 

detta arbete. För att kunna göra en jämförelse av betydelsen utreddes även dessa 

faktorer i surveyundersökningen, där följande resultat konstaterades. Den faktor 

som bedömdes vara allra viktigast var Smidighet. Dess index på 4,49 ligger 

nästintill mitt emellan värdena 4 och 5 vilka representerar Viktigt respektive 

Mycket viktigt. Definitionen av Smidighet i detta sammanhang avser hur pass 

lätt det är att lägga en beställning och att sedan få varorna. Alltså innebär hög 

Smidighet att tidsåtgången samt arbetsbördan för att utföra aktiviteterna är 

minimala. 

 

Faktorn som placerats på andra plats är Pris, vilket här betyder kostnaden för 

själva transporten. På tredje plats rangordnades Relationer, vilket i detta fall 

endast beträffar relationerna till transportörer/leverantörer. På sista plats, med 

avsevärt lägre index än de föregående faktorerna, placerades Miljövänlighet. 

Som namnet antyder står faktorn för miljövänligheten, men endast gällande 

transporterna av godset. Rangordningen samt indexen presenteras i Fel! Hittar 

inte referenskälla. och utgår återigen från de index som presenteras i Fel! 

Hittar inte referenskälla.. 

 

Tabell 7 - Rangordning av faktorer baserat på index för betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten i Fel! Hittar inte referenskälla. uppvisar samma rangordning som 

återfinns i Figur 49 i avsnitt 4.7.4. Rangordning samt utvärdering av ytterligare 

faktorer vilket styrker tillförlitligheten.  

 

Att faktorn Miljövänlighet rangordnades som minst viktigt beror på att det finns 

de som angett att Miljövänlighet är helt oviktigt för dem. Enligt 

Leveransservice-

faktorer 

Bedömning 

betydelse 

Smidighet 4,49 

Pris 4,35 

Relationer 4,30 

Miljövänlighet 3,81 
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surveyundersökningen har totalt 5,6 % angett att de betraktar Miljövänlighet 

som antingen Oviktigt eller Helt Oviktigt. Denna andel är avsevärt mycket högre 

än för de övriga faktorerna och leveransserviceelementen. Dessa värderingar 

kan bero på att mindre näringsidkare erhåller små kvantiteter och därmed anser 

de att en miljövänligare transport inte hade bidragit till märkbart positiva 

effekter. Däremot finns det även de näringsidkare med en hög miljöprofil där 

Miljövänlighet utgör en del av verksamhetens koncept. Detta gör att det 

genomsnittliga värdet för betydelsen av Miljövänlighet är nära 4 vilket indikerar 

Viktigt, trots den stora spridningen. 

 

Att goda relationer är viktigt nämns även vid flera tillfällen i fallstudierna men 

exakt vad goda relationer innefattar skiljer sig åt mellan de olika näringsidkarna. 

Tugg Burgers nämner att deras leverantörer utlyser tävlingar för de anställda i 

restaurangen, medan Tant Hulda istället beskriver de goda relationerna i form 

av att leverantörerna är mer tillmötesgående och flexibla.  

 

Att även Pris betraktas som en viktig faktor beror på att höga transportkostnader 

inte genererar ett högre värde av själva godset. Därmed finns det nästintill 

enbart positiva aspekter med låga transportkostnader för näringsidkarna. Dock 

finns ett undantag där något dyrare men miljövänligare transporter kan minska 

klimatpåverkan av produkten, vilket i sin tur ökar dess värde. Men generellt är 

det mest önskvärda att minimera transportkostnaderna.  

 

Sammanfattningsvis har alla faktorerna en viktig roll för leveranssystemet då 

samtliga index är nära eller högre än 4,0, som betecknar Viktigt. För att kunna 

utläsa leverantörernas prestationer i det rådande leveranssystemet i Lund 

centrum beräknades återigen ett genomsnittligt värde för de olika faktorerna. 

Hur leverantörerna presterar sammantaget redogörs i Fel! Hittar inte 

referenskälla..  

 

Tabell 8 - Rangordning av leverantörernas prestationer gällande faktorer baserat på 

index för prestationer ur Tabell 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt utvärderingen är Relationer den faktor där leverantörerna presterar som 

bäst med ett index på 3,67 av 5. Därefter placeras Smidighet, Pris och allra sist 

Miljövänlighet. Alla faktorerna har fått värden mellan 3 och 4 vilket innebär att 

prestationerna upplevs vara emellan Varken eller och Över förväntan.  

 

Att leverantörerna presterar som lägst gällande Miljövänlighet kan ha att göra 

med liknande omständigheter som presenterats i fallstudien av butiken Tant 

Leveransservice-

faktorer 

Bedömning 

prestationer 

Relationer 3,67 

Smidighet 3,50 

Pris 3,18 

Miljövänlighet 3,04 
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Hulda. Butiken har en mycket grön profil men eftersom det är deras leverantörer 

som väljer vilken distributör som ska användas kan de inte själva påverka 

transportens Miljövänlighet. Istället väljs oftast någon av de stora aktörerna på 

marknadens såsom DHL, Postnord eller Schenker   

 

Precis som för leveransserviceelementen har även differenserna mellan 

betydelsen och prestationerna för var faktor beräknats, som sedan ställts upp i 

Fel! Hittar inte referenskälla.. Ur tabellen framgår det att differensen är som 

störst för faktorn Pris, därmed är det här betydelsen och prestationerna skiljer 

sig åt som mest.  

 

Tabell 9 - Rangordning av faktorer baserat på index för differenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leveransservice-

faktorer 

Differenser 

Pris 1,17 

Smidighet 0,99 

Miljövänlighet 0,77 

Relationer 0,63 
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5.5. Sammanställning av 

leveransserviceelement och övriga faktorer  

I följande avsnitt kombineras rangordningen av leveransserviceelementen samt 

leveransservicefaktorerna i gemensamma tabeller för att skapa en uppfattning 

om förhållandet mellan dem. Baserat på denna sammanställning placeras de 

slutligen även i prestationsmatrisen. 

 

I syfte att ge ett helhetsperspektiv har tabellerna för leveransserviceelementen 

sammanställts med tabellerna för de övriga faktorerna som identifierats vara 

viktiga. Genom att kombinera resultaten erhålls följande rangordning av 

betydelserna, vilket presenteras i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

 

Tabell 10 - Rangordning av samtliga aspekter baserat på index för betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smidighet, som av leveransservicefaktorerna rangordnades allra viktigast, 

placeras härmed på en fjärde plats då det ställs i relation med 

leveransserviceelementen. Dessutom utgör de övriga faktorerna Pris, Relationer 

och Miljövänlighet tre av de fyra lägst rangordnade aspekterna. Ur detta resultat 

kan det därför utläsas att leveransserviceelementen sammantaget är av större 

vikt än leveransserivcefaktorerna.  

 

Vid jämförelser av leverantörernas genomsnittliga prestationer är återigen 

Relationer placerad allra högst, därefter kommer leveransserviceelementet 

Leveranssäkerhet med liten marginal. Det som kan utläsas ur Fel! Hittar inte 

referenskälla. är att leveransserviceelementen är jämnt fördelade mellan 

intervallet 3,63 och 3,36 medan de övriga faktorerna varierar från högst index 

på 3,67 till allra lägst index på 3,04 och har därmed nästintill dubbelt så stor 

spridning. Pris och Miljövänlighet placeras allra sist och deras värden avviker 

från de övriga. Orsaken till att prestationerna av dessa faktorer bedöms vara 

lägst, kan vara att Pris och Miljövänlighet kräver att transportören vidtar 

kostsamma åtgärder för att förbättra dessa. Miljövänligheten kan kräva en ny 

fordonsflotta och priset får direkt påverkan på intäkterna för transportören.   

Leveransservice-

aspekter 

Bedömning 

betydelse 

Leveranssäkerhet 4,73 

Leveranspålitlighet 4,72 

Ledtid 4,55 

Smidighet 4,49 

Servicegrad 4,43 

Information 4,41 

Pris 4,35 

Flexibilitet 4,31 

Relationer 4,30 

Miljövänlighet 3,81 
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Tabell 11 - Rangordning av leverantörernas prestationer gällande samtliga aspekter 

baserat på index för prestationer 

 

Leveransservice-

aspekter 

Bedömning 

prestationer 

Relationer 3,67 

Leveranssäkerhet 3,63 

Leveranspålitlighet 3,59 

Servicegrad 3,52 

Smidighet 3,50 

Ledtid 3,47 

Information 3,40 

Flexibilitet 3,36 

Pris 3,18 

Miljövänlighet 3,04 

 

Då differenserna jämförs ges bilden av att Pris är den faktor med störst skillnad 

mellan prestationer och betydelse. De första åtta aspekterna i listan har 

differenser kring värdet 1 medan de två sista skiljer sig från mängden, där 

Miljövänlighet och Relationer har betydligt lägre differens jämfört med de 

övriga, vilket även kan utläsas ur Fel! Hittar inte referenskälla..  

 

Tabell 12 - Rangordning av samtliga aspekter baserat på index för differenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån de index som tagits fram för varje element och faktor i Fel! Hittar inte 

referenskälla. och Fel! Hittar inte referenskälla. kunde dessa värdena sedan 

föras in i prestationsmatrisen. I detta fall skiljer sig prestationsmatrisen något 

från de matriser som presenterats vid fallstudierna eftersom skalorna är 

annorlunda. I Figur 56 nedan anges prestationerna i skalan: Mycket under 

förväntan upp till Mycket över förväntan. Alla punkter som placerats ovanför 

Varken eller visar att leverantörerna presterar något bättre än vad som förväntas 

av näringsidkarna. I detta fall krävs det därför inte att punkterna ligger ovanför 

diagonalen för att indikera överprestation. 

 

Leveransservice-

aspekter 

Differenser 

Pris 1,17 

Leveranspålitlighet 1,13 

Leveranssäkerhet 1,10 

Ledtid 1,08 

Information 1,01 

Smidighet 0,99 

Flexibilitet 0,95 

Servicegrad 0,91 

Miljövänlighet 0,77 

Relationer 0,63 
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1. Leveranssäkerhet 

2. Leveranspålitlighet 

3. Ledtid 

4. Smidighet 

5. Servicegrad 

6. Information 

7. Pris 

8. Flexibilitet 

9. Relationer 

10. Miljövänlighet  

 
Figur 56 - Aspekternas placeringar i prestationsmatrisen baserat på index för både 

betydelse och leverantörers prestationer. Bilden klargör inte enskilda aspekters 

prestationer utan redogör spridningen mellan dessa 

 

Det som kan utläsas ur Figur 56 är att elementen och faktorerna värderas mycket 

lika vad gäller både prestationer och betydelse, då de placeras i ett kluster till 

höger i figuren. För att kunna utläsa några skillnader mellan punkterna redogörs 

en närbild i Figur 57.  

 

 
 

Figur 57 - Närbild av aspekternas placering i prestationsmatrisen samt förtydligande av 

deras placering. De tre viktigaste aspekterna har markerats med grönt, de på plats 4 till 

6 har markerats med gult och de fyra minst viktiga har markerats med rött  
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I Figur 57 har punkterna Leveranssäkerhet, Leveranspålitlighet och Ledtid 

markerats med grönt för att påvisa att dessa tre element är de som rangordnats 

som allra viktigast. Dessutom upplevs prestationerna vara en bit över förväntan 

i dagens leveranssystem.  

 

Utöver det finns det även fyra punkter som markerats röda, vilka är: 

Miljövänlighet, Pris, Flexibilitet och Relationer. Dessa är de fyra aspekter som 

bedöms vara minst viktiga av näringsidkarna. Miljövänlighet, Pris och 

Flexibilitet är dessutom de tre lägst presterande aspekterna i dagens 

leveranssystem. Till skillnad från dessa presterar leverantörerna som bäst för 

faktorn Relationer, även om den rangordnas bland de minst viktiga aspekterna. 

Därmed indikerar detta på en viss överprestation i förhållande till de övriga 

aspekterna, där resurser som används för att skapa goda relationer istället hade 

kunnat brukas för att höja prestationerna för de allra viktigaste elementen.  

 

De gula punkterna visar Smidighet, Servicegrad och Information som alla ligger 

mellan en prestation som motsvarar Varken eller och Över förväntan. Samtidigt 

anser näringsidkarna att dessa element är mellan Viktigt och Mycket viktigt. 

 

Sammantaget kan slutsatsen göras att ett eftertraktat leveranssystem bör 

fokusera på leveransserviceelementen Leveranssäkerhet, Leveranspålitlighet 

och Ledtid. Ytterligare kan det även konstateras att dagens leveranssystem 

presterar på nivåer som överträffar näringsidkarnas förväntningar, men 

majoriteten av dessa överprestationer står i förhållande till betydelsen av 

elementen för näringsidkarna. 
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5.6. Näringsidkares attityder gällande ett 

gemensamt leveranssystem i Lund centrum 

Näringsidkarnas attityder som har kunnat urskiljas ur granskat material 

sammanställs härnäst. Attityderna utgör en grundläggande roll för framgången 

av ett gemensamt leveranssystem, och har en stark koppling till näringsidkarnas 

behov och önskemål för ett sådant system.   

 

Både fallstudierna och frågeformuläret avslutades med att utreda inställningen 

till ett gemensamt leveranssystem i form av ett introducerat koncept. Generellt 

var den negativa inställningen övervägande när det gäller den spontana 

reaktionen till konceptet. Utifrån informationen som tagits fram i denna 

undersökning kan det också konstateras att delaktighet i ett gemensamt 

leveranssystem eftertraktas av en minoritet av stadens näringsidkare. 

Diagrammet i Figur 52 , som redogör för näringsidkarnas inställning till 

delaktighet i systemet, ger en indikation om hur stor andel som eventuellt kan 

tänkas vara intresserade. Det framgår ur detta att 29,2 % av de tillfrågade 

näringsidkarna har en neutral eller positiv inställning. Däremot kommer denna 

andel att skifta, beroende på hur systemet valts att utformas. Exempelvis kan 

kostnaden för systemet avgöra hur villiga näringsidkarna är att delta. Dessutom 

har näringsidkarna enbart tillfrågats hypotetiskt, vilket innebär att andelen med 

positiv inställning kan reduceras då ett faktiskt leveranssystem skall införas. Att 

näringsidkare initialt har en positiv inställning men sedan är mindre villiga att 

delta i ett projekt vid införandet visade sig i fallstudien med Handelsföreningen 

vara förekommande. Ett exempel på detta var vid införandet av ett gemensamt 

presentkort.   

 

Även om många näringsidkare har en negativ inställning till det gemensamma 

leveranssystemet i dagsläget innebär inte det att det är otänkbart att någon av 

dessa i framtiden skulle kunna ingå i ett sådant system. När de tillfrågades 

presenterades endast översiktlig information om ett koncept, men exakt vilka 

fördelar det skulle innebära kunde inte uppvisas eftersom en utformning inte 

finns klarlagd. Om näringsidkare får ta del av sådan information är det fullt 

möjligt att de ändå skulle kunna tänka sig att ingå i ett sådant system, även om 

deras initiala inställning var negativ. Det är också tänkbart att kunskapen om 

gemensamma leveranssystem hos näringsidkarna inte är omfattande och att de 

genom att bli mer belästa på ämnet skulle kunna tänkas ändra uppfattning. 

Siffrorna för näringsidkarnas inställning är därmed mer att betrakta som 

riktlinjer för inställning i nuläget snarare än ett definitivt mått på vilka som kan 

tänkas vara en del av ett gemensamt leveranssystem. Detta styrks även av det 

resultat som redogörs i Figur 53 i avsnitt 4.7.5., som visar att inställningen till 

samarbete med andra näringsidkare inom staden är mer positiv jämfört med 

attityderna till konceptet. Därmed finns trots allt en vilja att ingå i ett samarbete.  

 

Det allra tydligaste resultatet som kunde utläsas ur fallstudierna var att de 

centralstyrda verksamheterna och de med centrallager hade en definitiv 

ståndpunkt emot deltagandet i ett gemensamt leveranssystem. Alla tre 
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fallföretag som brukar centrallager hävdade att systemet inte skulle kunna 

medföra förbättring för deras del och att de därför inte kan tänka sig att vara 

delaktiga. De hävdade att detta var genomgående för andra företag med 

liknande strukturer och att de som eventuellt hade kunnat gynnats är de mindre 

aktörerna. Då storleksindelningen av respondenterna inte var tillräcklig specifik 

kunde dessvärre ett sådant samband inte påvisas ur enkätundersökningen. 

 

Ifrån de öppna frågorna i frågeformuläret angående inställningen till ett 

gemensamt leveranssystem framkom det att en vanlig orsak till en negativ 

inställning är att ett sådant system skulle innebära ökade risker. Ett införande 

av ett sådant system skulle innebära att ytterligare en aktör förs in i 

näringsidkarnas värdesystem vilket exempelvis kan innebära en större risk för 

skadegörelse och inkurans om varorna packas om en extra gång.  

 

Eftersom inställningen till ett gemensamt leveranssystem är mer negativ än 

positiv dras slutsatsen att ett sådant system varken utgör ett behov eller ett 

önskemål för majoriteten av näringsidkarna i Lund centrum. Trots det, finns de 

näringsidkare som uppvisar just ett sådant behov.  

 

Det har tidigare kunnat konstateras att ett gemensamt leveranssystem lämpar 

sig bäst för näringsidkare som använder många leverantörer, och som inte är en 

del av en kedja eller använder sig av ett centrallager. Restauranger har tidigare 

identifierats som en kategori med få leverantörer och det har även visat sig att 

de som ingår i Mat och vin oftast använder ett centrallager. Genom att räkna 

bort de företag som ingår i dessa kategorier och alla som har svarat att de är 

centralstyrda återstår 42,7 % av alla verksamheter och dessa utgör de potentiella 

användarna. Totalt sett är det endast 10,1 % som är potentiella användare och 

har en positiv eller neutral inställning till ett gemensamt leveranssystem. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

De resultat och analyser som gjorts tidigare konkretiseras i detta avsnitt till 

slutsatser för rapporten. Behovet och önskemålen för ett gemensamt 

leveranssystem reds först ut. Därefter presenteras aspekter som är viktiga vid 

en eventuell implementering. Slutligen presenteras rekommendationer kring 

hur man kan gå vidare i planerna kring ett gemensamt leveranssystem. 

6.1. Generella slutsatser – näringsidkares behov 

och önskemål av ett gemensamt leveranssystem 

i en stadskärna 

Syftet med detta arbete har varit: ”att undersöka och kartlägga näringsidkares 

behov och önskemål av ett gemensamt leveranssystem i en stadskärna.” 

Undersökningen av stadens näringsidkare har i sin tur genererat ett antal 

slutsatser om deras behov och önskemål vilket redogörs härnäst.  

 

Behovet av ett gemensamt leveranssystem för näringsidkarna i Lunds centrum 

har visat sig vara begränsat. Ett gemensamt leveranssystem kan utformas på 

flera sätt men eftersom leveranserna på något sätt samordnas erbjuder det en 

konsoliderande funktion. Vilka har då nytta av detta? I analysen har olika 

faktorer sammanvägts och slutsatsen har dragits att företag som får varor ifrån 

ett centrallager inte är lämpliga för ett gemensamt leveranssystem. Somliga av 

de verksamheter som använder ett centrallager mottager fulla lastbilar som 

endast levererar till just den verksamheten. Andra får leveranser av ombud vars 

transporter delvis är fyllda med varor till andra verksamheter. I detta fall 

erbjuder ombudet med deras regionallager en konsoliderande funktion och 

gemensamt för båda fallen är att transportmedlet oftast är fullt. Både 

centralstyrda klädkedjor och kategorin Mat och vin verkar använda sig av 

centrallager och är därmed inte passande för ett gemensamt leveranssystem. En 

annan kategori som inte bedöms ha ett behov av ett sådant system är 

Restauranger, då dessa använder sig av få olika leverantörer. Dessa är ofta 

helhetsleverantörer där en konsoliderande funktion uppnås genom att samma 

leverantörer levererar till flera olika restauranger, där produkten differentieras 

sent i värdesystemet. 

 

Ett gemensamt leveranssystem bör därför riktas till butiker som använder 

många leverantörer och inte är del av en kedja eller använder sig av ett 

centrallager. En exakt siffra för hur stort detta segment är har inte kunnat 

erhållas. Men genom att dra bort kategorierna Restauranger och Mat och vin 

samt de företag som angav att de är centralstyrda erhölls 42,7 %. Troligtvis 

stämmer dock inte alla dessa överens med de identifierade karaktärsdragen och 

av denna andel är det endast 23,7 % som har varit neutralt eller positivt inställda 

till ett gemensamt leveranssystem. I analysen konstaterades att både 

Restauranger och Mat och vin hade färre leverantörer än genomsnittet. Detta 

innebär att många av de att resterande verksamheter har fler leverantörer än 



125 
 

genomsnittet vilket gör det mer troligt att de överensstämmer med de 

identifierade kriterierna.  

 

Till dessa bör man erbjuda ett leveranssystem som uppfyller de viktiga kriterier 

som identifierats i analysen. Detta innebär bland annat att tidiga och frekventa 

leveranser bör erbjudas, där näringsidkaren har god möjlighet att styra över 

vilken tid leveransen sker. Det innebär också att elementen Leveranspålitlighet, 

Leveranssäkerhet och Ledtid måste bli bättre eller åtminstone förbli 

oförändrade. Samtidigt måste leveranssystemet erbjuda en hög Smidighet. När 

differenserna mellan hur viktiga de olika elementen är och hur leverantörer 

presterar i nuläget analyserades, framkom ytterligare resultat som styrker vikten 

av de identifierade leveransserviceelementen. Utöver att elementen 

Leveranspålitlighet, Leveranssäkerhet och Ledtid ansågs vara viktigast, så var 

dessa tillsammans med Pris också de aspekter med störst differenser. Ifall ett 

leveranssystem ska utformas som ska förbättra situationen för näringsidkare 

kommer en vital del vara att erbjuda fördelar som dagens system inte besitter. 

För att tilltala näringsidkarna bör därför detta gap, mellan vad som efterfrågas 

och vad som idag erbjuds, fyllas av det gemensamma leveranssystemet. 

6.1.1. Implementering av ett gemensamt 

leveranssystem 

Närmast presenteras olika aspekter som bör begrundas inför implementering 

av ett gemensamt leveranssystem. 

 

Under arbetet har vissa aspekter uppdagats som kan vara viktiga att tänka på vid 

implementering av ett eventuellt gemensamt leveranssystem. En sådan aspekt 

är svårigheten av samarbete mellan flera olika näringsidkare. I samtal med 

Handelsföreningen blev det uppenbart att samarbeten som involverar flera olika 

parter tar tid att genomföra. Exempelvis tog projektet med introduktionen av 

Lund Citys presentkort, flera år att införa. Svårigheter vid införandet bör därför 

minimeras genom att presentera ett färdigt koncept, då rådfrågning av 

näringsidkare kan leda till långtgående diskussioner.  

 

Under detta arbete har det blivit tydligt att Lunds centrums näringsidkare har 

väldigt olika behov. En aspekt som bör övervägas vid ett införande är därför 

vilka branscher som ska innefattas och därmed vilka typer av varor som ska 

hanteras. Ifall känsliga varor såsom kyl, och frysprodukter skall ingå är det 

naturligtvis nödvändigt att det gemensamma leveranssystemet anpassas efter 

detta. 

 

Nackdelarna som näringsidkarna ofta ser med att använda ett gemensamt 

leveranssystem är att det genererar ytterligare en källa till risker. För 

näringsidkare innebär det att ytterligare en aktör förs in i deras värdesystem, 

vilket kan ge upphov till exempelvis fördröjningar eller att varorna ska lastas 

om en extra gång vilket innebär ökad risk för skador på varorna. Vid ett 

införande bör man därför fokusera på att minska denna oro, till exempel med 

hjälp av en tydlig ansvarsfördelning. 
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Ifall det gemensamma leveranssystemet kan erbjuda möjlighet till extra 

lagerhållning bör detta intressera flertalet näringsidkare eftersom hela 35 % av 

de som ingick i undersökningen uppgav att de upplevde sitt lager som för litet.  
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6.2. Rekommendationer till Lunds kommun 

Denna studie har syftat till att undersöka och kartlägga näringsidkares behov 

och önskemål av ett gemensamt leveranssystem i en stadskärna. De resultat som 

genererats i studien har via analysen utformats till rekommendationer som i 

detta avsnitt framförs ur en objektiv synvinkel. 

 

Vilken typ av företag som lämpar sig för att ingå i ett gemensamt 

leveranssystem och vad som värdesätts har identifierats. Tyvärr har inte denna 

studie kunnat fastställa hur stor denna målgrupp är. Det framgår dock att 

majoriteten av Lund centrums näringsidkare inte ingår. Ett gemensamt 

leveranssystem kan utformas på många olika sätt men innebär alltid att varor 

till olika butiker levereras gemensamt, och innefattar därmed en konsoliderande 

funktion. Huruvida antalet företag som ingår i målgruppen är tillräckligt för att 

uppnå skalfördelar med denna konsolidering klargörs tyvärr inte av denna 

studien, men framstår som tveksamt.  

 

Hur kan då fördelar uppnås? För att åstadkomma en lösning som kan dra fördel 

av den konsolidering som ett gemensamt leveranssystem erbjuder, föreslås att 

systemet dels riktar sig till de näringsidkare som identifierats som målgrupp och 

dessutom till Lunds kommuns egna verksamheter. Med kommunens 

verksamheter kan det gemensamma leveranssystemet få en betydligt bredare 

och tryggare kundbas vilket gör att fördelar med konsolidering med större 

sannolikhet kan nås. Därmed blir leveranssystemet klart mer attraktivt för 

eventuella näringsidkare som vill ingå. Dessa behöver då inte oroa sig för att 

den omsättning av företag i Lund, där verksamheter ofta läggs ner och byts ut, 

utgör en risk för leveranssystemet. Det skall dock påpekas att denna studie inte 

överhuvudtaget klarlagt behoven för de kommunala verksamheterna eller 

undersökt om dessa kan vara förenliga med ett gemensamt leveranssystem. 

 

Priset för att ingå i systemet kan naturligtvis inte vara alltför högt. Det verkar 

dock finnas utrymme för näringsidkarna att betala något mer för transporter, då 

aspekten Pris enligt Figur 57 i avsnitt 5.4.1. Sammanvägning av 

leveransserviceelement och övriga faktorer, inte ses som en av de viktigaste 

faktorerna. Priset för att ingå i systemet bör stå i relation till de förbättringar av 

de identifierade elementen som erbjuds. 

 

Med ovanstående i åtanke görs rekommendationen att en undersökning av 

huruvida kommunens verksamheter är förenliga med ett gemensamt 

leveranssystem utförs. Närmare bestämt föreslås att man följer den 

handlingsplan som illustreras i Figur 58.  
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Figur 58 - Exempel på en handlingsplan för uppdragsgivaren Lunds kommun 

 

Som går att avläsa i handlingsplanen beror rekommenderat tillvägagångssätt på 

utfallen av olika undersökningar. Ifall resultatet av utredningen om kommunala 

verksamheters behov innebär att de är förenliga med näringsidkarnas finns goda 

förutsättningar. Annars rekommenderas att projektet läggs ned. 

 

Parallellt med att utreda kommunens behov kan en undersökning med tekniska 

beräkningar påbörjas för att kontrollera huruvida förbättringar inom de 

identifierade parametrarna kan nås med hjälp av ett gemensamt leveranssystem. 

Om utfallet av denna undersökning visar att det inte är möjligt bör projektet 

läggas ned. Ifall utfallet istället innebär att det går att nå sådana förbättringar, 

rekommenderas att man går vidare i handlingsplanen. Då återstår endast att 

säkerställa att de verksamheter som vill och kan ingå är tillräckliga för att uppnå 

skalfördelar. Förhoppningen är att detta borde gå att nå, eftersom även 

kommunens verksamheter inkluderats. Ifall skalfördelar kan nås bör planerna 

för det gemensamma leveranssystemet verkställas. 
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7. Kunskapsbidrag och reflektioner 

Efter att undersökningen genomförts kunde bidragen som genererats under 

processen identifieras, vilka beskrivs närmare i kommande avsnitt. Därefter 

görs reflektioner över olika delar av undersökningen. En del av reflektionerna 

grundar sig i de frågor och funderingar som uppstått under arbetet.  

7.1. Bidrag till akademi samt generella bidrag 

Undersökningen har utförts i form av en objektiv granskning av en grupp 

heterogena verksamheter i ett geografiskt avgränsat område, för att se om det 

finns likartade preferenser vid utformning av ett leveranssystem. Hur denna 

undersökning bidragit till akademin samt generella bidrag redogörs härnäst. 

 
Ur ett akademiskt perspektiv har ett par olika områden berörts under detta 

arbete. Bland annat identifierades vilka delar av värdesystemet som inverkar på 

leveranssystemet genom att belysa de aktiviteter som kan kopplas till logistik. 

Genom att bryta ner värdesystemet till mindre beståndsdelar, vilka benämns 

värdekedjor, kunde ytterligare förståelse för leveranssystemet ges. 

 

Leveranssystemen är dessutom uppbyggda på en mängd olika vis, och därmed 

behandlades en del olika strukturer som identifierats i praktiken. Detta gjordes 

för att generera en förståelse för komplexiteten av implementeringar av olika 

leveranssystem. Utöver detta presenteras även en teoretisk mall för hur 

leveranssystemet kan utvärderas, vilket grundar sig i granskning av 

leveransservicen och dess ingående element. Tillsammans bildar detta 

teoretiska ramverk en utgångspunkt för identifiering av behov och önskemål för 

ett leveranssystem. Så vitt författarna känner till så är den kombinationen av 

olika teorier som bildar denna rapports teoretiska ramverk unik och har därmed 

aldrig tidigare använts. Detta angreppssätt för att kunna analysera behovet av 

flera vitt skilda verksamheter i en stad är därmed rapportens största akademiska 

bidrag.  

 
Denna studie har gjorts på uppdrag av Lunds kommun som ville utreda hur 

införandet av ett gemensamt leveranssystem för näringsidkare i Lund centrum 

skulle kunna genomföras. För en lyckad implementering krävs det att det finns 

ett behov och en vilja att vara delaktig i systemet. Istället för att börja med att 

undersöka en lösning i förhoppning att denna passar problematiken i Lund, 

valdes det att studera behoven. Därmed blev syftet med arbetet att undersöka 

och kartlägga näringsidkares behov och önskemål av ett gemensamt 

leveranssystem i en stadskärna. 

 

Det mest framträdande praktiska bidraget från undersökningen är att 

näringsidkarna fått förmedla sina behov och önskemål till beslutsfattare inom 

den kommunala verksamheten. Förhoppningen är att denna information ger 

inverkan på vad som bör adresseras för att skapa en välmående och attraktiv 

stadskärna, både för näringsidkare och deras kunder. 
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7.2. Reflektioner  

Likt de flesta processer väcker även denna undersökning ett antal frågor 

rörande allt från utformningen till de resultat som fastställts. Följande avsnitt 

avser att förmedla de tankar som uppstått under arbetets gång.  

7.2.1 Allmänna reflektioner  

Redan i ett tidigt skede, då fallföretag till denna undersökning eftersöktes, 

observerades att större företag som är centralstyrda eller använder centrallager 

generellt hade en negativ inställning till att medverka i studien. Främsta 

anledningen till att de avböjde deltagandet var för att de ansåg att ett gemensamt 

leveranssystem inte är något för dem. Vid upprepade tillfällen påpekade 

tillfrågade företag att sådana beslut ändå inte kan tas inom den enskilda butiken 

i Lund, utan att sådana beslut tas av ledningen som sitter på huvudkontoret. 

Dessutom ansåg de flesta att ett gemensamt leveranssystem som enbart omfattar 

Lund inte skulle vara tillämpbart av deras organisation. Dessa observationer 

kunde dessvärre inte framföras i empirin då åsikterna varken kunde presenteras 

under kategorin fallstudier eller surveyundersökning. Den negativa 

inställningen till deltagande i ett gemensamt leveranssystem observerades även 

för de centralstyrda fallföretag som ingick i studien.  

 

Då dataanalysen påbörjats uppdagades att beslutet om indelning av 

näringsidkarna enligt EU:s definition för storleksindelning, inte var det mest 

optimala. Anledningen att detta valdes var för att kringgå att direkt fråga efter 

företagens omsättning, vilket skulle kunna uppfattas som känsligt. Det visade 

sig dock att de allra flesta företagen klassades som Litet företag vilket gjorde att 

det blev svårt att granska samband som beror på storlek eller omsättning.  

I efterhand konstaterades det därför att undersökningen hade kunnat generera 

bättre analyser ifall näringsidkarnas specifika omsättning hade efterfrågats i 

surveyundersökningen. Exempelvis visade det sig att en av stadens allra största 

livsmedelsbutiker, som omsätter enormt stora mängder av dagligvaror, endast 

klassades som Medelstort företag enligt denna definition. Följaktligen 

uppfattades indelningen för grov för att kunna göra representativa grupperingar 

enligt storleksordning.  

 

Ännu ett problemområde som upptäcktes under arbetets gång var utredningen 

av materialflödeskanalerna i leveranssystemet. Teoretiskt sett är 

materialflödeskanalernas strukturer mycket viktiga för leveranssystemet då de 

beskriver hur godset förflyttas mellan olika aktörer. Redan tidigt under 

datainsamlingen kunde det konstateras att de allra flesta näringsidkare inte 

kunde beskriva detta flöde. I en del fall var det till och med svårt för dem att 

redogöra hur materialflödet är utformat i det sista steget, ut till den egna 

verksamheten. Därav hade andra källor behövts undersökas för att få ta del av 

sådan information. Exempelvis hade de som utför transporterna, såsom 

ombuden DHL, Postnord eller Schenker, säkerligen kunnat beskriva 

materialflödet mer detaljerat. Men på grund av tidsbegränsningar kunde detta 
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område inte granskas ytterligare, även om det hade gynnat utfallet av 

undersökningen. 

 

Ovanstående gäller dessutom för insikter angående fyllnadsgraden för diverse 

transporter inom Lund centrum. Även här uppvisade näringsidkarna mycket 

liten kännedom kring hur pass fyllda de olika transportfordonen är då godset 

transporteras till dem. Återigen är det främst de som utför transporterna som 

hade kunnat uppge bättre information kring ämnet. 

 

Efter analysen genomförts konstaterades att det finns en del omständigheter som 

försvårar utredningen av de identifierade leveransservicefaktorerna. Då dessa 

faktorer inte har utretts teoretiskt kan det finnas en del kopplingar mellan dessa 

faktorer och leveransserviceelementen. Bland annat uppvisades ett samband 

mellan leveransservicefaktorn Relationer och leveransserviceelementen 

Flexibilitet. Hur de olika faktorerna inverkar på varandra och på de olika 

elementen har inte utretts i denna studie, men bör trots allt uppmärksammas. 

7.2.2. Reflektioner kring enkätundersökningen  

Utformningen av enkätundersökningen kantades av en del olika resonemang. 

Den första problematiken som uppstod var att upprätta ett urval som kunde 

representera de verksamheter som främst blir berörda då leveranssystemet 

förändras. Därmed togs beslutet om att rena tjänsteföretag inte skulle vara med 

i urvalet. Huruvida detta beslut genererade resultat som är vridna eller ej skulle 

kunna diskuteras. Exempelvis kan det tänkas att frisörer har ett relativt stort 

varuflöde trots att deras huvudverksamhet består av tjänster. Därmed hade det 

eventuellt varit mer korrekt att även inkludera frisörer samt andra sådana 

verksamheter i undersökningen. Däremot fanns det en del restriktioner både när 

det gäller tid och resurser som gjorde att en del avgränsningar rättfärdigades. 

Dessutom skulle ett beslut om att tjänsteföretag skulle ingå i studien kunna 

innebära att vissa verksamheter som inte alls påverkas av den problematik som 

beskrivs i arbetet ingick. Därmed skulle detta också kunna leda till snedvridna 

resultat.  

 

En annan typ av avgränsning som gjordes var den geografiska avgränsningen, 

vilket illustreras i Figur 5 i avsnitt 2.3.1 Kartläggning av näringsidkare. Denna 

avgränsning infördes då enkätundersökningen skulle avse behov och önskemål 

från näringsidkare i centrala Lund. Avgränsningen gjorde att syftet uppnås men 

eftersom Lund är en tämligen liten stad finns det fler näringsidkare som hade 

kunnat inkluderas i undersökningen. Detta hade kunnat göras eftersom 

verksamheter strax utanför stadskärnan även hade kunnat vara en del av ett 

gemensamt leveranssystem. 

 

Som nämnts tidigare utgick urvalet från den lista av näringsidkare som finns 

tillgänglig på Lund Citysamverkans hemsida. Dessvärre visade det sig att listan 

inte var uppdaterad med de senaste tillskotten eller nedläggningar. Ett par 

verksamheter kunde tas bort från listan direkt medan andra togs bort från urvalet 

i efterhand då enkäterna returnerades med posten. Detta gjorde att en mer 
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korrekt lista av urvalet kunde erhållas först efter det första postala utskicket. När 

det gäller de nya verksamheterna som ännu inte listats på hemsidan visade det 

sig vara väsentligt svårare att identifiera dem. Därmed är det stor sannolikhet 

att urvalet som enkätundersökningen utgått ifrån inte är fullständigt komplett. 

 

Enligt det initiala upplägget av denna undersökning skulle datainsamlingen 

enbart ske via olika fallstudier. Därefter togs beslutet om att även genomföra en 

enkätundersökning för att i sin tur kunna genomföra mer tillförlitliga analyser. 

Genom enkätundersökningen kan man även fånga åsikterna från en större 

population, vilket är önskvärt i detta fall. Men i och med att beslutet om att 

genomföra en enkätundersöknings togs relativt sent i processen, medförde det 

en del begränsningar. Bland annat genomfördes endast ett påminnelseutskick 

av enkäten kort efter att det första hade sänts ut. Dessutom avslutades 

insamlingen av enkäterna efter drygt fyra veckor. Detta resulterade trots allt i 

en relativt bra svarsfrekvens, med tanke på att undersökningen genomfördes 

postalt. Men för att generera en hög kvalité av enkätundersökningen hade det 

ändå rekommenderats att ytterligare påminnelser hade sänts ut, och eventuellt 

även påminnelser via telefonkontakt. Dessutom hade insamlingstiden kunnat 

förlängas ytterligare för att försäkra att alla som sänt in svar registrerades i 

resultaten. Men bristen på tid gjorde att dessa begränsningar var tvungna att 

göras. 

 

Inför utformningen av enkäten diskuterades vilken insamlingsmetod som 

lämpade sig bäst för undersökningen. I slutändan stod valet mellan två metoder, 

antingen att skicka ut enkäten postalt eller att utforma en digital enkät som 

skickas ut via mail. Då den digitala metoden ansågs kunna samla in svar snabbt 

påbörjades en sammanställning av näringsidkarnas mailadresser. Snart därefter 

insågs att det fanns nackdelar med denna metod vilket gjorde att den postala 

metoden slutligen tillämpades. Den största nackdelen med att skicka ut enkäten 

via mail, hade varit att majoriteten av alla centralstyrda näringsidkare och 

butikskedjor hade fått enkäten till huvudkontoret. Därför hade det funnits en 

stor risk att enkäterna aldrig hade nått de tilltänkta respondenterna i Lund för 

dessa verksamheter. Ännu en nackdel med mail-metoden var att det inte gick 

att få tag på mailadresser till alla näringsidkare i urvalet. Dessa identifierade 

nackdelar fick jämföras med nackdelarna med att utföra undersökningen 

postalt, vilka var: att det är tidskrävande, ett högt förväntat bortfall och att det 

innebär merarbete då svaren ska föras in i datorn. För att inte kompromissa med 

kvalitén av undersökningen valdes därmed den något mer tidskrävande 

metoden, alltså postal enkät. 

 

Utförandet av metoden enkätundersökning visade sig vara utmanande. Det är 

oförväntat svårt att ställa frågor kring det ämne som undersöks som är 

otvetydiga, okomplicerade och korta. När alla svar hade samlats in och 

registrerats uppmärksammades att en del respondenter hade missuppfattat ett 

par frågor. En del frågor missförstods mer frekvent än andra. Exempelvis blev 

näringsidkarna tillfrågade hur stor andel av deras varor som köps in från 

grossister och en annan fråga om hur mycket som köps in direkt från 

producenter. Teoretiskt sätt kan summan av båda svaren inte överstiga 100 %, 
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men detta skedde ändå förvånansvärt ofta. Då det är svårt att tyda vilken andel 

respondenterna egentligen menade, var det svårt att tolka dessa fel. Därför var 

antalet svar som kunde användas i analysen väsentligt mycket lägre än för de 

övriga surveyfrågorna.  

 

Ytterligare en fråga som flera missförstod, var: ”Är det någon i Er 

butik/restaurang som ansvarar för inköp till butiken?”. Denna fråga var avsedd 

för att kunna göra en distinktion mellan centralstyrda och icke-centralstyrda 

verksamheter. Dessvärre var det flera små enskilda näringsidkare som svarade 

Nej, vilket indikerar på centralstyrning. Antagligen menade de att ingen av de 

anställda i butiken utför inköpen, utan att den som besvarade frågorna själv 

ansvarar för det. Trots att enkäten korrekturlästes av flera olika personer, och 

att en av dessa var erfaren i insamling av data via enkäter, var det ingen som 

reagerade på att detta kunde misstolkas. För att minimera att dessa typer av fel 

uppstår borde ett testutskick ha genomförts. Men eftersom det är en mycket 

tidskrävande åtgärd valdes att endast korrekturläsningar skulle genomföras.  

 

Men det är inte enbart misstolkningar som kan ge upphov till missvisande data. 

För de öppna frågorna krävdes det att näringsidkarna kunde ange olika typer av 

värden såsom lagerstorlek och genomsnittligt inköpsvärde av 

godset.  Problematiken med dessa öppna frågor är att svaren angivits i form av 

uppskattade värden då näringsidkarna vanligtvis inte brukar beräkna 

genomsnittliga värden för vare sig vikten eller inköpspris för leveranserna. Att 

dessa värden inte baseras på faktiska siffror utan snarare är subjektiva 

bedömningar gör att en viss felmarginal förs in resultaten.  

 

Vid utformningen av enkäten fick även avvägningar göras mellan antalet frågor 

och information som eftersökts. Ju mer omfattande enkäten var desto större risk 

var det för bortfall. Med detta i åtanke gjordes ett försök att korta ned enkäten. 

Slutresultatet blev, trots denna revidering, en ganska omfattande enkät med 

totalt 31 stycken frågor. 
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7.2.3. Undersökningens applicerbarhet  

Denna undersökning har gjort en ingående granskning av näringsidkarnas 

uppfattningar inom centrala Lund. Även om en del resultat kan förväntas vara 

generaliserbara för andra geografiska områden, bör dessa användas med 

varsamhet. De insikter som nåtts angående de centralstyrda företagen samt de 

som brukar centrallager anses däremot vara de som är mest tillämpbara, vilket 

beror på att strukturen är densamma för samtliga aktörer inom organisationen. 

 

För andra näringsidkare i Lund finns det däremot inte samma belägg för 

resultatens generaliserbarhet. Alltså kan det finnas andra städer där 

preferenserna skiljer sig från dem som presenterats i denna studie. Exempelvis 

kan avlägsna platser eventuellt lägga större vikt vid leveransernas ledtider. 

Utifall preferenserna beror på förutsättningarna i omgivningen, finns det en stor 

sannolikhet att resultaten som presenterats enbart är giltiga inom Lunds 

stadskärna. 

7.2.4. Avslutande ord 

Problematiken som framförs genom syftet av undersökningen uppfattades 

initialt som relativt överskådlig. Men allteftersom arbetet fortskred växte 

problemområdet till allt mer omfattande och komplexa nivåer. 

Leveranssystemets framgång beror inte enbart av de faktorer som identifierats i 

teorin utan utgörs av samspelet mellan aktörer i ett stort nätverk. Att skapa ett 

samordnat system av många delsystem som redan existerar inom staden visade 

sig vara enormt invecklat. Verksamheter inom en stad styrs till att bli alltmer 

heterogena av marknaden, då kunderna uppskattar ett varierande utbud. Detta 

har lett till att det finns ett fåtal näringsidkare inom varje bransch vilket gör att 

det blir svårt att finna de gemensamma faktorerna för stadens näringsliv. Trots 

detta är det författarnas tro och förhoppning att detta arbete kan belysa flera 

faktorer som är gemensamma, och bidra med en förståelse för vilka 

verksamheter som är lämpliga för ett gemensamt leveranssystem.  
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