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Sammanfattning 
Linköpings kommun ska införa samordnad varudistribution för transporter till kommunens 
verksamheter. I nuläget går kommunens transporter direkt från leverantörerna till 
kommunens verksamheter. Med samordnad varudistribution kommer kommunens gods att 
anlända till en samlastningscentral där godset samlastas och körs ut till de kommunala 
verksamheterna. Förhoppningen är att detta ska ge en minskning av koldioxidutsläpp, 
partikelutsläpp, godshantering vid verksamheterna och minskad tung trafik vid kommunens 
verksamheter. För att kunna utvärdera resultatet av samordnad varudistribution krävs att 
transportpåverkan innan ett införande kan mätas och jämföras med dess påverkan efter ett 
införande. För att dessa mätningar ska kunna jämföras krävs att mätningarna genomförs på 
samma sätt före och efter införandet. Det finns en osäkerhet kring hur detta skulle kunna 
mätas. Syftet med studien är att undersöka vilka nyckeltal som är intressanta att mäta före och 
efter ett införande av samordnad varudistribution. 
  
Många städer har svårigheter gällande trafikstockningar och miljöfarliga utsläpp som leder 
till negativa effekter för både människor och miljön. Godstrafiken behövs för att transportera 
gods från fabriker till slutkunder men påverkar både växthuseffekten och stadsmiljö genom 
miljöfarliga utsläpp, buller och trafikolyckor. Temperaturhöjningen på jorden bidrar till stora 
konsekvenser för klimatet och för att jordens temperatur inte ska stiga ännu mer krävs det att 
koldioxidutsläppen minskar väsentligt. Genom att minska på körsträckan, samlasta godset 
samt använda miljövänligare bränsle kan koldioxidutsläppen i staden minska. En 
samlastningscentral minskar bland annat på de negativa externa effekterna av godstransporter 
i städerna och är ett tillvägagångssätt för att bland annat komma ett steg närmare målet med 
minskat koldioxidutsläpp. För att kunna utvärdera transporters påverkan kan nyckeltal 
studeras. För att kunna jämföra olika nyckeltal ska de helst kunna mätas. Det finns olika 
nyckeltal som kan studeras för att kunna analysera miljöpåverkan, utsläpp och buller. 
  
Intervjuer har genomförts för att undersöka hur andra verksamheter som infört samordnad 
varudistribution gått tillväga och vad de fått för resultat. Det framkom att det var svårigheter 
med att få fram transportdata före införandet och att transportsituationen är väldigt komplex. 
En del verksamheter har genomfört olika mätningar, beräkningar, simuleringar och 
uppskattningar om transporterna innan införandet. Efter införandet har många verksamheter 
fått transportdata från den upphandlade transportören. Alla verksamheter har kommit fram till 
att samordnad varudistribution medför minskade leveranser, minskad miljöbelastning och 
ökad trafiksäkerhet. Genom att verksamheterna har mer information om sina godstransporter 
underlättar det för dem att planera och styra över dem. En ökad positiv miljöeffekt för staden 
skulle kunna nås om fler verksamheter använde sig av samlastning.  
  



     

 

Abstract 
Linköping municipality will introduce consolidated distribution of goods for transports to the 
municipality's businesses. At present, the municipalities are transporting directly from the 
suppliers to the municipality's businesses. With consolidated goods distribution, the 
municipality's goods will arrive at a consolidation center where the goods are collected and 
transported to the municipality's businesses. The hope is that this will reduce CO2 emissions, 
particulate emissions, goods handling at the businesses and reduced heavy traffic in the 
municipality's businesses. In order to be able to evaluate the results of consolidated 
distribution of goods, transport impacts before an introduction must be measured and 
compared with its impact after the introduction. In order for these measurements to be 
compared, the measurements must be performed in the same way before and after the 
introduction. There is an uncertainty about how this could be measured. The purpose of the 
study is to investigate which Key Performance Indicators (KPI) that is interesting to measure 
before and after the introduction of consolidated distribution of goods. 
 
Many cities have difficulties with urban congestion and environmentally hazardous emissions 
that adversely affect humans and the environment. Freight traffic is needed to transport 
materials and goods from factories to customers but affects both the greenhouse effect and 
the urban environment through environmental emissions, noise and traffic accidents. The 
temperature rise on earth contributes to major environmental consequences. In order for the 
temperature of the earth not to rise even more, it is necessary to reduce the carbon dioxide 
emissions considerably. By reducing the mileage, consolidating goods and using more 
environmentally friendly fuel can the carbon dioxide emissions in the city decrease. The use 
of a consolidation center reduces, among other things, the negative external effects of freight 
transport in the cities, and is a useful way of getting one step closer to the goal of reducing 
carbon dioxide emissions. In order to evaluate the impact of transports, KPI can be studied. In 
order to compare different KPI, they should preferably be measurable. There are various KPI 
that can be studied to analyze environmental impact, emissions and noise. 
 
Interviews have been carried out to investigate how other municipalities that implemented 
consolidated distribution of goods have gone through with it and what results they have 
achieved. It was found that there were difficulties in obtaining transport data before the 
introduction and that the transport situation is very complex. Some of the businesses have 
carried out various measurements, calculations, simulations and estimates of the transport 
situation before the introduction. After the introduction, many businesses have received 
transport data from the procured carrier. All businesses have concluded that consolidated 
goods distribution entails reduced deliveries, reduced environmental impact and increased 
road safety. When the businesses have more information about their freight transport, it 
makes it easier for them to plan and control them. An increased positive environmental 
impact for the city could be achieved if more businesses utilized consolidation.  
 
 

  



     

 

Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet på kandidatutbildningen Samhällets logistik 
på Linköpings tekniska högskola. Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort denna studie 
möjlig. Ett extra stort tack till Jörgen Svensson som har varit vår kontakt på Linköpings 
kommun och som har möjliggjort denna studie. Vi vill även tacka de kommuner som ställt 
upp på intervju och bidragit med värdefull information till studien.  
 
Ett extra stort tack till vår handledare Joen Dahlberg som gett oss goda råd under arbetets 
gång, alltid varit tillgänglig och varit snabb på att svara på våra frågor och att ge feedback.  
Vi vill även tacka vår examinator Stefan Engevall som har gett oss bra feedback och 
förbättringsförslag. Slutligen vill vi även tacka våra opponenter Maria Olsson och Matilda 
Björkman Höglund för er feedback som hjälpt oss att förbättra studien.  
 
Norrköping, juni 2017 
Milena Ilic och Marie Svensson 
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1 Inledning 
Flera städer i Europa har höga halter av miljöfarliga utsläpp och för att dessa effekter ska 
kunna dämpas krävs ett internationellt samarbete där alla länder i Europa behöver bidra med 
sin del (Europeiska kommissionen u.å). För att Linköpings kommun ska kunna minska på de 
negativa miljöeffekterna i kommunen har de tagit beslutet att införa samordnad 
varudistribution för kommunens gods.  
 
Linköpings kommun driver detta som ett miljöprojekt och för att kunna utvärdera den 
faktiska effekten av samordnad varudistribution behövs en kartläggning av nuläget som sedan 
kan jämföras med läget efter införandet. Flera kommuner i Sverige har infört samordnad 
varudistribution och genomfört mätningar, beräkningar och uppskattningar på effekterna av 
införandet. Genom att sammanställa vad dessa verksamheter kommit fram till och analysera 
teori undersöks intressanta nyckeltal som Linköpings kommun skulle kunna använda sig av 
för att utvärdera effekterna av den samordnade varudistributionen. 

1.1 Verksamhetsbeskrivning 

Linköpings kommun är en politisk styrd organisation där alla beslut som rör kommunen 
fattas av politiker och en tjänstemannaorganisation hjälper till att genomföra besluten. 
Kommunen består av sju förvaltningar där alla har olika ansvarsområden som driver 
verksamheten framåt och till sin hjälp har respektive förvaltning en direktör som leder 
förvaltningen (Linköpings kommun 2016).  
 
I Linköpings kommun var det 8 154 anställda år 2015 och de hade en omsättning på ungefär 
8 miljarder kronor (Linköpings kommun u.å.a). Huvuddelen av kommunens arbete bekostas 
av skattemedel (Linköpings kommun u.å.b). Linköpings kommun arbetar med utbildnings-, 
samhällsbyggnads-, omsorgs-, fritids- och kulturverksamhet (Linköpings kommun u.å.a).  

1.2 Problembakgrund 

Linköpings kommun har tagit ett beslut om att införa samordnad varudistribution för alla 
kommunens varuleveranser. Samordnad varudistribution innebär att leverans av gods sker till 
en samlastningscentral där godset sedan samlastas och körs ut till verksamheterna (Moen 
2013). Till samlastningscentralen kan det komma in gods från flera olika leverantörer som 
sedan packas om och körs ut i lastbilar till flera olika verksamheter (Jonsson & Mattsson 
2011). Fördelar med att samlasta gods är att de tunga transporterna i staden kan minska, 
vilket bidrar till minskad negativ miljöpåverkan av utsläpp och buller samt ökad säkerhet för 
invånarna i staden (Moen 2013). Miljöfarliga utsläpp från transporter ger en negativ natur- 
och klimatpåverkan och är även hälsofarligt för människor (Jonsson & Mattsson 2011). 
Nackdelar med samlastningscentraler är att de kan vara dyra att införa och driva samt att en 
extra omlastning kan ta både tid och kosta pengar (Allen, Browne & Holguín-Veras 2015). 
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För att kunna utvärdera trafikpåverkan av en samlastningscentral behövs det genomföras 
mätningar (Moen 2013). Vidare beskriver Moen (2013) att det är svårt att mäta huruvida 
antalet transporter minskar då det skulle innebära att alla leveranser skulle behöva kartläggas 
och spåras, vilket har bidragit till att simulering är användbart istället för mätning för att se 
möjliga utfall.  

1.3 Problembeskrivning 

Linköpings kommun har en förhoppning om att samordnad varudistribution ska ge mindre 
koldioxidutsläpp, mindre partikelutsläpp och minskad trafik kring kommunens verksamheter 
samt att verksamheterna ska få färre leveranser, vilket leder till minskad godshantering. Trots 
detta antagande finns det osäkerheter kring hur effektiv lösningen skulle vara, hur bland annat 
påverkan av koldioxid- och partikelutsläpp samt fordon är i dagsläget jämfört med efter 
införandet, samt hur detta skulle kunna mätas. Risken med detta kan vara att det blir svårt att 
utvärdera resultatet och därmed inte veta om det sker någon miljömässig förbättring för 
kommunens verksamheter och kommuninvånarna. Det kan då uppstå problem vid 
utvärdering av nyttan, vilket kan påverka planering av fortsatt drift samt utveckling. Därför 
bör intressanta nyckeltal för mätning av den existerande varuleveransen definieras och 
analyseras för att Linköpings kommun sedan ska kunna jämföra detta resultat med resultatet 
efter införandet av samordnad varudistribution.  
 
Linköpings kommun är intresserade av hur andra kommuner som idag driver en samordnad 
varudistribution har mätt sina resultat före och efter införandet av samlastningen, för att 
kunna ta hjälp av deras nyckeltal. Dessa nyckeltal ska Linköpings kommun sedan kunna 
använda vid deras mätning. 

1.4 Mål 

Målet med denna studie är att identifiera vilka nyckeltal som är intressanta att mäta före och 
efter ett införande av samordnad varudistribution. 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka nyckeltal som är intressanta att mäta för att 
kunna utvärdera påverkan av ett införande av samordnad varudistribution. 

1.6 Forskningsfrågor 

För att ta fram vilka nyckeltal som är intressanta att mäta före och efter ett införande av 
samordnad varudistribution har följande forskningsfrågor tagits fram:  
 
● Hur har andra verksamheter som infört samordnad varudistribution mätt sina resultat 

och vilka nyckeltal har de utgått från? 
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● Finns det andra nyckeltal, utöver de nyckeltal som använts av andra verksamheter 
som infört samordnad varudistribution, som är intressanta att analysera och mäta 
innan och efter ett införande av samordnad varudistribution för att utvärdera 
resultatet? 

 
● Hur skulle nyckeltal som andra verksamheter utgått från samt nyckeltal som är 

intressanta att analysera för att utvärdera samordnad varudistribution kunna mätas? 
 
För att kunna identifiera och undersöka nyckeltal som kan mätas för att utvärdera effekten av 
samordnad varudistribution är det intressant att undersöka vilka nyckeltal andra verksamheter 
som infört samordnad varudistribution utgått från och hur de mätt sina resultat. Dessa 
mätningar kan sedan användas vid ett jämförande i ett senare skede då samordnad 
varudistribution är uppstartad för att utvärdera resultatet. Intressanta nyckeltal och hur de kan 
mätas kan användas för att analysera och utvärdera påverkan av koldioxid, partiklar, 
leveranser och fordon i den existerande lösningen av varuleveransen samt efter införandet av 
samordnad varudistribution.   

1.7 Avgränsningar 

Inom ramen för denna studie kommer det inte göras några mätningar för att analysera 
påverkan av varutransporter i den existerande lösningen. Det kommer inte heller göras några 
mätningar efter införandet av samordnad varudistribution. Någon jämförelse mellan eventuell 
data uppmätt före eller efter införandet av samordnad varudistribution kommer inte att 
genomföras. Ekonomisk påverkan av ett införande av samordnad varudistribution kommer 
inte att studeras. I figur 1 och 2 redovisas en förenklad beskrivning av det studerade systemet. 
Figur 1 förklarar hur systemet är uppbyggt utan en samlastningscentral medan figur 2 visar 
hur det är uppbyggt med en samlastningscentral.    
 

 
Figur 1: Ett flödesnätverk av ett transportsystem utan samlastningscentral. Det studerade systemet är markerat 
med rött. 
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Figur 2: Ett flödesnätverk av ett transportsystem med samlastningscentral. Det studerade systemet är markerat 
med rött. 

1.8 Rapportens struktur 

I kapitel 2 behandlas metodbeskrivningen, där tillvägagångssättet och inhämtningen av 
information beskrivs. I kapitel 3 behandlas teori kring logistik, godstransporter i staden, 
citylogistik, miljöpåverkan av godstransporter, samlastning av gods i staden och nyckeltal för 
godstransporter. I kapitel 4 beskrivs nulägesbeskrivningen. I kapitel 5 återfinns insamlad data 
om samordnad varudistribution hos andra verksamheter som infört eller planerar att införa 
samordnad varudistribution och en sammanställning av intervjudata. I kapitel 6 presenteras 
analysen och diskussionen. I kapitel 7 presenteras slutsatsen, där frågeställningarna besvaras, 
och rekommendationer till Linköpings kommun. 

  



     

5 

2 Metodbeskrivning 
För att undersöka vilka nyckeltal som är intressanta att analysera före och efter ett införande 
av samordnad varudistribution kommer en kvalitativ litteraturstudie och intervjuer att 
genomföras. Nedan presenteras metodteori och studiens tillvägagångssätt.    

2.1 Litteraturstudie 

Forsberg och Wengström (2003) beskriver att en organiserad litteraturstudie går ut på att 
värderat och rannsakat söka aktuell information inom ett område. Information kan uppsökas 
genom artiklar, rapporter, böcker och internet (Patel & Davidson 2003). Av funktionella 
anledningar går det inte alltid att få med all väsentlig litteratur, utan informationen är 
beroende av vilken litteratur som återfinns (Forsberg & Wengström 2003). I böcker återfinns 
oftast utarbetade förklaringar inom ett visst område men då det kan ta tid att få böcker 
publicerade återfinns oftast de senaste upptäckterna i rapporter, konferenssammanställningar 
och artiklar (Patel & Davidson 2003).  

2.2 Kvalitativ och kvantitativa metod 

En kvalitativ metod gör det möjligt att få en överblick över hela systemet (Holme & Solvang 
1997). Den kvalitativa metoden genererar information om vad som sagts, om något inträffat 
eller vad någon observerat (Ahrne & Svensson 2015). Dess tillstånd kan sedan underlätta för 
att få en bild av händelsen (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009).   
 
En svaghet och styrka med en kvalitativ metod är att den är flexibel; det går att under 
studiens gång få mer och mer kunskap om ämnet, vilket är en styrka, men det gör också att 
det kan vara svårt att jämföra insamlad data då datan insamlats med olika nivåer av kunskap 
inom ämnet (Holme & Solvang 1997). Vidare beskriver Holme och Solvang (1997) för att 
väga upp svagheten som en kvalitativ metod kan ha, går det att komplettera metoden med 
kvantitativ data. Med kvantitativ data menas information i form av mätvärden uttryckt i bland 
annat procentform (David & Sutton 2014). Kvantitativa metoder innehåller ett antal 
matematiska procedurer för att analysera kvantitativ data (Eliasson 2013). Kvantitativa 
metoder är lämpligt att använda när det är väsentligt att kunna sätta siffror på det som 
analyseras (Eliasson 2013; David & Sutton 2014). Vidare beskriver Eliasson (2013) att 
kvantitativa metoder används i många fall för att genomföra generaliseringar utifrån en 
mindre grupp, till skillnad från kvalitativa metoder som används för att fördjupa sig inom 
ämnet.  

2.3 Deduktiv och induktiv studie 

En induktiv studie betyder att data samlas in och analyseras för att sedan leda till ett resultat 
(David & Sutton 2014). En deduktiv studie innebär att teori samlas in först och sedan 
analyseras den och därigenom framkommer ett resultat om teorin är sann eller måste avfärdas 
(Fejes & Thornberg 2015). David och Sutton (2014) beskriver att en kvalitativ studie oftast är 
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induktiv och en kvantitativ studie oftast är deduktiv, men en kvalitativ studie kan vara 
deduktiv och en kvantitativ studie kan vara induktiv. Fejes och Thornberg (2015) beskriver 
vidare att en nackdel med en deduktiv studie är att den som utför studien kan vilja påvisa att 
teorin är sann och därmed ta mindre hänsyn till insamlad data som motsäger detta.  

2.4 Intervjumetodik 

Enligt Bell och Waters (2016) finns det många fördelar med att genomföra intervjuer, där den 
största fördelen är att intervjun är väldigt anpassningsbar. Vid en intervju har intervjuaren 
möjlighet att ställa följdfrågor, resonera kring svaren och få respondenten att motivera svaren 
(Bell & Waters 2016). En intervju ger även möjligheten att få höra flera personers tankar och 
reflektioner kring ett ämne och därmed få olika perspektiv (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
2015). Dock finns det även nackdelar med intervjuer, exempelvis att det är väldigt 
tidskrävande, det finns stor risk att det vinklas mycket samt att det kan vara svårt att tolka och 
analysera alla svar (Bell & Waters 2016). Intervjuer kan många gånger ge en begränsad bild 
av problemet och måste utifrån den informationen som fåtts analyseras, därför är det viktigt 
att även använda sig av andra metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015).  
 
Intervjuer kan ske både på distans, det vill säga genom exempelvis telefonintervju eller e-
postintervju samt genom ansikte mot ansikte (Gillham 2008). Det finns både för- och 
nackdelar med distansintervjuer och att intervjua ansikte mot ansikte (Gillham 2008). Det är i 
många fall mer praktiskt att intervjua på distans, dels på grund av att kostnaderna är mycket 
lägre samt att personen i fråga inte alltid kan intervjuas på annat sätt (Krag Jacobsen 1993). 
Däremot har distansintervjuer även sina nackdelar speciellt gällande mer personliga frågor 
(Gillham 2008). När en intervjufråga ställs genom e-post leder det oftast till att respondenten 
är försiktig med sitt svar samt att intervjuaren kan ha svårigheter att tolka signaler om en 
fråga är för känslig eller inte (Gillham 2008). Det är även svårt att tolka alla svar när 
intervjun genomförs genom telefon då kroppsspråket blir förlorat (Krag Jacobsen 1993).  

2.4.1 Intervjustruktur  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) går det att genomföra kvalitativa intervjuer på 
flera olika sätt, och inget sätt är mer rätt än det andra. Vid utförandet av kvalitativa intervjuer 
kan intervjuaren välja mer fritt kring hur många slutna frågeformuleringar som skall finnas, 
hur mycket som ska fyllas ut med öppna frågor samt ordningen på frågorna (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015). Öppna frågor innebär att det inte finns några förvalda 
svarsmöjligheter (Trost 2010).  
 
Intervjuer kan formas på olika sätt, men de viktigaste intervjuformerna som brukar tas upp är 
strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju (Bryman 2011). Med strukturerad 
menas att frågorna i en intervju har på förhand utvalda svarsmöjligheter (Trost 2010). 
Motsatsen till strukturerad är ostrukturerad intervju som innebär att svarsalternativen är 
öppna (Trost 2010). Intervjuaren har vid en ostrukturerad intervju endast en lista på teman 
eller mer öppna frågeställningar som tas upp under intervjun (Bryman 2011). Vidare 
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beskriver Bryman (2011) att det oftast kan förekomma mer personliga frågor, men att olika 
intervjuare uttrycker sig på olika sätt.  
 
Begreppet semistrukturerad intervju innefattar många olika typer av intervjuer (Bryman 
2011). Under en semistrukturerad intervju har intervjuaren en samling med frågor som ställs 
men där ordningsföljden på frågorna växlar (Bryman 2011). Bryman (2011) nämner även att 
semistrukturerade intervjuer skiljer sig från strukturerade intervjuer på det sättet att 
semistrukturerade frågor oftast är mer allmänt utformade samt att intervjuaren får ställa 
följdfrågor. För att en semistrukturerad intervju ska ge data av hög kvalitet krävs att de 
insamlade svaren är giltiga och vidareutvecklade, frågorna ska vara korta och svaren långa, 
intervjun behöver inte förtydligas och den som intervjuar förklarar under intervjun hur denne 
tyder svaren (Kvale & Brinkmann 2014). 

2.4.2 Urval 

Det tar lång tid att genomföra intervjuer och i praktiken går det inte att utföra hur många 
intervjuer som helst, utan det krävs att det görs ett urval (Bryman 2011). Vid kvalitativa 
undersökningar är det viktigt med stor variation, därför behövs ett lämpligt urval av personer 
där alla inte är likartade (Trost 2010). Enligt David och Sutton (2016) finns det olika 
urvalsmetoder och dessa kan delas in i två olika grupper; sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval handlar om att varje fall i urvalsunderlaget har lika stor 
chans att bli valda. Icke-sannolikhetsurval nyttjas när det förekommer svårigheter att 
identifiera alla möjliga fall i urvalsunderlaget. Kontakt med urvalspersoner tas många gånger 
skriftligt via e-post eller brev där även en bestämt mötesplats arrangerats (David & Sutton 
2016).   

2.4.3 Dokumentation 

Intervjuer kan dokumenteras genom inspelning, genom att skrivas ned eller genom att minnas 
(Kvale & Brinkmann 2014). Genom att spela in intervjun går det att gå tillbaka och lyssna på 
vad som sagts under intervjun, men det är tidskrävande och det är inte alla intervjuade som 
går med på att intervjun spelas in (Trost 2010). När intervjun avslutats är det en fördel att 
skriva ned egna kommentarer om intervjun (Trost 2010). 

2.4.4 Etiska aspekter 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjuer ger upphov till etiska dilemman, dels 
genom dokumentationen av intervjun där inspelat och nedskrivet material behövs tas bort 
efter att intervjun sammanställts samt att den intervjuade personen ska hållas anonym om 
intervjun innehåller känsligt material. Den som medverkar i en studie ska informeras om 
studiens syfte, ställa upp av egen fri vilja och informeras om rättigheten att kunna avbryta 
medverkan om så önskas (David & Sutton 2016; Kvale & Brinkmann 2014). Den som utför 
studien ska ansvara för att studien har kvalitet genom att innehållet är sanningsenligt och 
relevant (Kvale & Brinkmann 2014).   
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2.5 Analysmetodik 

En viktig del i forskningsarbete är att förmedla resultatet som undersökningen har kommit 
fram till (Trost 2010). Vid utförande av kvalitativa intervjuer är det viktigt att analysera 
informationen i efterhand, vilket är en tidskrävande och omständlig process (Holme & 
Solvang 1997). Det finns inga konkreta regler på hur det ska gå till, utan det skiljer sig 
mycket åt och det är viktigt med fantasi och kreativitet (Trost 2010). Det blir oftast svårt på 
grund av den form som informationen har när det gäller kvalitativa intervjuer i jämförelse 
med exempelvis enkäter där all informationen i förväg är väldigt organiserad och strukturerad 
(Holme & Solvang 1997). Vid enkäter är informationen färdigställd så att den kan analyseras 
direkt och är därmed inte lika tidskrävande eller omständlig (Holme & Solvang 1997), till 
skillnad från kvalitativa intervjuer där all information måste struktureras och organiseras efter 
att insamlingen är avslutad (Trost 2010). Det finns inte heller några rutiner, procedurer eller 
tekniker gällande bearbetningen av all information vid intervjuer (Trost 2010). All 
information som tas fram innehåller väldigt många detaljer, vilket gör det viktigt att försöka 
skära ner på detaljerna och få fram det viktiga i stora drag (Tufte 2011). För att inte få en allt 
för stor arbetsbelastning vid analysen är det viktigt att från början göra klart vilka problem 
som kan uppkomma (Eidevald 2015). Annars kan det leda till att viktigt informationsmaterial 
blir liggande och därmed outnyttjad (Holme & Solvang 1997).  

2.6 Reliabilitet och validitet 

Två termer som ofta används för att undersöka trovärdighet är reliabilitet och validitet 
(Gillham 2008). En studie anses vara pålitligt och därmed ha en hög reliabilitet om det vid en 
upprepning av mätningar ger samma resultat eller om nästan samma resultat fås under flera 
mätningar som görs utan att vara beroende av varandra (Holme & Solvang 1997). För att få 
en hög reliabilitet för viktig data kan den mätas på flera olika sätt (Holme & Solvang 1997). 
För att öka reliabiliteten kan delar av en studie genomföras flera gånger för att undersöka om 
flera utföranden ger liknande utfall (Bjereld, Demker & Hinnfors 2009). Vid en intervju kan 
reliabiliteten påverkas av hur frågorna ställs, om den som intervjuas ändrar svar eller ger 
andra svar i en annan intervju (Kvale & Brinkmann 2014).  
 
Validitet innebär att det som är tänkt att mätas verkligen mäts (Tufte 2011; Holme & Solvang 
1997). Det gäller även att det som uppmäts är relevant för studien (Holme & Solvang 1997; 
Bjereld, Demker & Hinnfors 2009) och vidare beskriver Holme och Solvang (1997) att det 
som uppmäts ska kunna bidra till att svara på forskningsfrågorna. 

2.7 Tillvägagångssätt 

Holme och Solvang (1997) beskriver att en kvalitativ metod ger en överblick över en hel 
situation och för att nå en överblick över hela situationen med samordnad varudistribution har 
denna studie utgått från ett kvalitativt synsätt. Enligt Ahrne och Svensson (2015) ger ett 
kvalitativt synsätt information om något som inträffat, vilket lämpar sig då studien 
undersöker om andra som har infört eller planerar att införa samordnad varudistribution har 
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genomfört några mätningar före och efter införandet samt vad de har fått för resultat. Precis 
som Holme och Solvang (1997) skriver så har mer och mer kunskap om ämnet insamlats 
under studiens gång, vilket har bidragit till olika kunskapsnivåer vid insamlandet av data, 
som i denna studie har varit en styrka då det gett mer förståelse om ämnet.  
 
Enligt Fejes och Thornberg (2015) ska en studie med deduktiv ansats ha teorin insamlad 
innan analysen sker, vilket har följts i denna studie då teori insamlats först för att få en 
överblick över ämnet och sedan har teorin tillsammans med den sen insamlade datan 
analyserats för att nå fram till ett resultat.  

2.7.1 Litteraturstudie 

Forsberg och Wengström (2003) beskriver att en litteraturstudie går ut på att uppsöka 
dagsaktuell information om ett ämne och därför uppsöks aktuell information om samordnad 
varudistribution, logistik, transporter och miljö i denna studie. Patel och Davidson (2003) 
beskriver att information kan återfinnas i artiklar, rapporter, böcker och internet och med 
utgångspunkt från detta har information uppsökts via dessa källor. För att ta fram 
vetenskapliga artiklar om ämnet har sökmotorn Unisearch på Linköping universitets 
biblioteks hemsida och Google Scholar använts. Sökmotorn Google har använts för att ta 
fram information om kommuner som infört samordnad varudistribution. I tabell 1 redovisas 
använda sökord. Källor har även återfunnits genom att studera vilka källor som använts i de 
funna artiklarna och rapporterna. 
 
Tabell 1. Använda sökord samt i vilken databas/sökmotor de är uppsökta.  

Område Databas/sökmotor Sökord 

Samordnad varudistribution Unisearch Samlastningscentral, Urban consolidation centre, UCC, 
Construction logistics, Urban distribution center, City 
Distribution Center, Construction consolidation, UDC, 
Samordnad varudistribution  

Samordnad varudistribution Google scholar Urban freight consolidation centres 

Samordnad varudistribution Google Samordnad varudistribution 

Transport Unisearch Urban freight distribution, Urban distribution 

Citylogistik Unisearch Citylogistik, City logistics, City logistics UDC 

Nyckeltal Unisearch KPI, Key Performance Index, Key Performance Index 
and Distributions Centrals, Key performance indicators 
UDC, Key performance indicators UCC, Key 
performance indicators logistics, Key performance 
indicators and urban freight distribution, Distributions 
Center KPI, Key Performance Index UCC/UDC, Urban 
distribution center KPI  

Miljö Google Eldrivna bilar miljö, biodiesel, diesel hälsoeffekter 
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Verksamheter som infört 
samordnad varudistribution 

Google Linköpings kommun samordnad varudistribution, 
Jönköpings kommun samordnad varudistribution, 
Karlstad kommun samordnad varudistribution, 
Kungsbacka kommun samordnad varudistribution, 
Växjö kommun samordnad varudistribution, 
Norrköpings kommun samordnad varudistribution, 
Ystad kommun samordnad varudistribution, 
Södertörnskommuner samordnad varudistribution,  
Halmstads kommun samordnad varudistribution 

 
Patel och Davidson (2003) beskriver att i böcker återfinns utarbetade förklaring inom ett 
område och därför har information i böcker främst används till metoddelen i studien men 
även för att ta fram teorier kring logistik, miljö och transport. Patel och Davidson (2003) 
beskriver att den färskaste informationen inom ett område oftast återfinns i rapporter och 
artiklar och därför har information om samordnad varudistribution, transporter och miljö 
uppsökt i dessa källor för att få den senaste informationen.   

2.7.2 Intervju 

Då Bell och Waters (2016) skriver att det finns många fördelar med att genomföra intervjuer 
har det i denna studie valts att utföras intervjuer för att få fram information från de som infört 
eller planerar att införa samordnad varudistribution. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 
beskriver att genom intervjuer går det även att få information om hur flera personer upplever 
en händelse och därför har det i denna studie valts att intervjua flera verksamheter som infört 
eller planerar att införa samordnad varudistribution. 
  
I denna studie har valts att genomföra både intervjuer på distans via Skype och telefon och 
även ansikte mot ansikte. Krag Jacobsen (1993) beskriver att distansintervjuer ibland kan 
vara mer praktiska och det är med utgång från detta som det valts att utföra vissa intervjuer 
via Skype eller telefon då reseavståndet varit långt mellan intervjuare och respondent.   
  
Bryman (2011) beskriver att en semistrukturerad intervju utgår från färdigställda frågor som 
sedan kan ställas i olika ordningsföljd och kan följas upp med följdfrågor, vilket har 
tillämpats i denna studie då frågorna varit förutbestämda men ställts i lite olika ordning 
anpassat efter intervjun samt att det vid behov har ställts följdfrågor för att få mer 
information. Vid författandet av intervjufrågorna har det utgåtts från vad Kvale och 
Brinkmann (2014) beskrivet om att hålla frågorna korta. För att få ut så detaljerad fakta som 
möjligt från intervjuerna skickades intervjufrågorna ut i förväg till de som skulle intervjuas.   
 
Bryman (2011) beskriver att antalet intervjuer måste begränsas genom att göra ett urval och 
därför har det i denna studie gjorts ett urval. Urvalet utgick från att undersöka vilka 
kommuner som har infört, eller planerar att införa, samordnad varudistribution och vilka 
personer som var insatta i ämnet i kommunerna. Det har utgåtts från vad David och Sutton 
(2016) beskriver om sannolikhetsurval där alla har samma chans att bli valda. David och 
Sutton (2016) redogör att utvalda personer oftast kontaktas via mail eller brev och därför 
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valdes att tas kontakt via mail. Intervjuer skedde sedan med alla kontaktade som hade 
möjlighet att ställa upp på intervju. Totalt intervjuades 10 kommuner om samordnad 
varudistribution och dessa presenteras i tabell 2. 
  
Tabell 2. Intervjuade kommuner och information om tid, datum och typ av intervju. 

Kommun Datum för intervjun Typ av intervju Varaktighet för 
intervju (min) 

Kungsbacka 2017-03-31 Skype 22 

Karlstad 2017-04-03 Telefon 19 

Norrköping 2017-04-05 Ansikte mot ansikte 30 

Halmstad 2017-04-10 Telefon 22 

Huddinge 2017-04-11 Skype 24 

Botkyrka 2017-04-12 Telefon 30 

Växjö 2017-04-12 Telefon 17 

Jönköping 2017-04-24 Telefon 30 

Örebro 2017-04-24 Skype 22 

Ystad 2017-05-05 Telefon 24 

  
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjuer kan dokumenteras genom anteckningar 
eller inspelningar och med utgång från detta dokumenterades intervjuerna genom 
anteckningar och inspelningar. Trost (2010) beskriver att det inte är alla som vill bli inspelade 
därför frågades innan varje intervju påbörjades om det var okej att spela in intervjun.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att dokumentationen kan ge upphov till etiska dilemman 
vid hanteringen av anteckningar och inspelat material och detta löstes genom att anteckningar 
och inspelningar från intervjun raderades när intervjun var sammanställd. Kvale och 
Brinkmann (2014) beskriver även att den intervjuade personen ska kunna hållas anonym och 
därför har det vid intervjuerna tillfrågats om de intervjuade vill vara anonyma där majoriteten 
svarade att det inte spelade någon roll. Då vi även fick svaret att istället ange 
anställningsposition valdes att benämna alla intervjuade med respektive kommunnamn.  
 
David och Sutton (2016) och Kvale och Brinkmann (2014) skriver att den som intervjuas ska 
ställa upp av fri vilja, kunna avbryta sin medverkan om de önskar och upplysas om studiens 
syfte och med utgång från detta har de intervjuade personerna meddelats om studiens syfte 
innan intervjuns början och först efter det har intervjun påbörjats. Efter att intervjun avslutats 
är det enligt Trost (2010) en fördel att skriva ned egna tankar kring intervjun och detta har 
följts för att bättre kunna gå tillbaka och minnas vad som sagts under intervjun.       
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2.7.3 Analysmetodik 

Holme och Solvang (1997) beskriver att i en kvalitativ studie är det viktigt att i efterhand 
analysera informationen som samlats in, vilket har gjorts i denna studie genom att den 
insamlade datan från intervjuerna har analyserats tillsammans med den funna teorin för att nå 
fram till ett resultat. Enligt Tufte (2011) har insamlad information många detaljer och att det 
därför gäller att skära ned på informationen och få fram det som är viktigt i stora drag, vilket 
har behövts göras i denna studie då intervjuerna gett mycket detaljerad information, men den 
har sedan analyserats efter vad som ansågs vara viktiga aspekter för studien.  

2.7.4 Studiens reliabilitet och validitet 

För att öka studiens reliabilitet har det angetts sökord och databaser för att det vid en 
upprepning av litteratursökning ska ge liknande resultat. Det har även beskrivits vilken metod 
som används och hur resultatet ska analyseras. Holme och Solvang (1997) beskriver att en 
hög reliabilitet nås om data mäts på flera olika sätt, och för att öka studiens reliabilitet har 
information sökts både genom att läsa litteratur och genom intervjuer.   
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att intervjuns reliabilitet kan påverkas av hur frågor 
ställs och för att öka intervjuernas reliabilitet har intervjufrågorna utformats för att vara så 
tydliga som möjligt. För att ytterligare öka reliabiliteten har frågorna inte formulerats om när 
de ställs utan innebörden av frågan har varit densamma genom alla intervjuer. Det har dock 
under intervjuerna ställts olika följdfrågor, vilket kan ha påverkat studiens reliabilitet. Det har 
under intervjuns gång utgåtts från att låta den intervjuade prata till punkt och avvaktats innan 
nästa fråga ställts ifall den intervjuade kommer på något mer att tillägga, vilket ökar studiens 
reliabilitet då mer information om frågan framkommer. För att ytterligare öka studiens 
reliabilitet har intervjufrågorna bifogats i Bilaga A och Bilaga B, så att det vid en upprepning 
av studien ska vara möjligt att ställa samma frågor.  
 
Holme och Solvang (1997) och Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver att validitet 
innebär att det som mäts är relevant för studien, och för att öka studiens validitet har därför 
litteratur som anses vara relevant för samordnad varudistribution uppsökts. Tufte (2011) och 
Holme och Solvang (1997) beskriver att validitet innebär att det som tänkts mätas verkligen 
mäts och för att öka studiens validitet har därför intervjufrågorna utgått från att undersöka hur 
mätningar inom samordnad varudistribution utförts då syftet med studien är att finna 
intressanta nyckeltal som kan mätas före och efter ett införande av samordnad 
varudistribution. Holme och Solvang (1997) beskriver vidare att det som uppmäts ska kunna 
svara på forskningsfrågorna och därför har intervjufrågorna i studien utformats efter 
forskningsfrågorna, vilket ökar studiens validitet. Litteratursöket har även utgått från vilken 
teori som kan bidra till att svara på forskningsfrågorna.   
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3 Teoretisk referensram   
För att få mer information om intressanta nyckeltal som kan undersökas före och efter ett 
införande av samordnad varudistribution studeras teori inom områdena logistik, samordnad 
varudistribution, nyckeltal, hållbarhet och miljö. Studiens teori presenteras nedan.   

3.1 Logistik 

Alla människor påverkas på något sätt av logistik, men reflekterar oftast inte över det så länge 
det fungerar som det ska (Stock & Lambert 2001). Logistik innebär att kunna förflytta gods 
på ett produktivt sätt för att minska kostnader och påverkan på miljön (Jonsson & Mattsson 
2011). Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2013) beskriver att logistik innefattar att organisera 
så att godset når ut till beställare när de önskar få dem levererade, dit de vill ha dem 
levererade och till rätt pris. För att logistiken ska fungera krävs transporter av material och 
produkter (Bloomberg, LeMay & Hanna 2002).  
 
Varje del av logistiken är beroende av transporter, byggnaders lokalisering, 
informationsöverföring, hantering av gods och lager (Bloomberg, LeMay & Hanna 2002). 
Fredholm (2013) beskriver att de fysiska aktiviteterna, det vill säga inköp, lagring, 
tillverkning och distribution, har under längre tid varit styrande. Dock har information blivit 
allt mer dominerande den senaste tiden för att få ett effektivt logistikflöde och i dagsläget har 
informationsflödet lika stor betydelse som godsflödet (Fredholm 2013).  
 
Omplacering av gods genom transport har en inverkan på miljön men denna påverkan kan 
minskas genom att få ned behovet av leveranser (Jonsson & Mattsson 2011). Genom att 
bland annat veta vem som levererar godset, vem som ska ta emot det, vad godset väger och 
hur stor volymen är går det att planera logistiken kring transporter (Gleissner & Femerling 
2013). Inom logistiken står transporter för den största utgiften (Stock & Lambert 2001; 
Bloomberg, LeMay & Hanna 2002; Bowersox, Closs & Cooper 2002), vidare redogör 
Bloomberg, LeMay och Hanna (2002) att transporterna utgör cirka 50 procent av kostnaden 
av alla logistikverksamheter medan Bowersox, Closs och Cooper (2002) beskriver att det 
utgör cirka 60 procent av företagets logistikkostnader. 

3.2 Citylogistik 

Över 75 procent av människorna i Europa bor i städer, vilket påverkar den lokala miljön i 
staden (Gogas & Nathanail 2017; Europeiska Unionen 2013). En ökning av antal invånare i 
staden bidrar till ett ökat behov av godsleveranser (Browne, Allen, Nemoto, Patier & Visser 
2012; Allen, Browne & Holguín-Veras 2015). Flera städer runt om i världen har svårigheter 
gällande trafikstockningar i städerna, miljöutsläpp samt andra faktorer, som i sin tur bidrar till 
negativa effekter för både människor och miljön (Kiba-Janiak 2016). Processen för 
citylogistik definieras som att förbättra logistiken och transporter i tätorten och samtidigt 
gynna ekonomin, miljön samt sociala- och säkerhetsaspekter (Montoya-Torres, Muñoz-
Villamizar & Vega-Mejía 2016).  
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Citylogistik syftar till att förbättra stadsmiljön, vilket gör att målen för alla involverade 
aktörer och deras handlingssätt måste beaktas (Taniguchi & Thompson 2015). Vid 
stadsplanering är det viktigt att ta hänsyn till stadens godstransporter. Trafikstockning, 
reglering av transporter, väntan på att andra lastbilar ska lossa och svårfunna adresser 
försvårar godstransporter i städerna (Allen, Browne & Holguín-Veras 2015). Genom att 
förbättra och utveckla citylogistiken i stadsplaneringen kan det bidra till en mer attraktiv stad 
som i sin tur kan ge en reducering av exempelvis trafikstockningar i stadsområdet (Montoya-
Torres, Muñoz-Villamizar & Vega-Mejía 2016). Citylogistik har blivit en viktig del för 
stadsutvecklingen men utnyttjas sällan fullt ut (Faure, Burlat & Marquès 2016). Vidare 
beskriver Faure, Burlat och Marquès (2016) att en samlastningscentral är en lämplig lösning 
för en bättre citylogistik. Aktörer som kan påverka citylogistiken är transportörer, 
verksamhetsägare och politiker (Allen, Browne & Holguín-Veras 2015). 
 
Enligt Kiba-Janiak (2016) består citylogistikens svårigheter i att bland annat samordna, 
planlägga, utföra samt dirigera skeden inom ett specifikt stadsområde där det finns en 
koppling mellan människor, gods och information, och samtidigt bidra till minskade 
kostnader och bättre hälsa. Godstransporter i staden kan bidra till motsättningar då de 
innefattar både samhälle, miljö och kostnader (Allen, Browne & Holguín-Veras 2015). Dock 
är det stora målet med citylogistik att få en förbättrad miljö, livskvalitet och flexibilitet (Kiba-
Janiak 2016; Taniguchi & Thompson 2015). Vidare beskriver Taniguchi och Thompson 
(2015) att gällande flexibiliteten krävs det ett jämnt och anpassbart varuflöde i staden, vilket i 
sin tur även reducerar trafikstockningar. För att uppnå en bättre hållbarhet krävs att den 
negativa miljöpåverkan reduceras, både gällande utsläpp och buller från transporter. För att 
uppnå ett fridfullt och hälsosamt liv för befolkningen i stadskärnan är det nödvändigt att 
fokusera på säkerhetsfrågor för på så sätt öka livskvaliteten i staden (Taniguchi & Thompson 
2015). Enligt Kiba-Janiak (2016) är det nästintill omöjligt att finna vilka framgångsfaktorer 
som är väsentliga för citylogistik, eftersom olika intressenter har olika förväntningar.   
   
Kiba-Janiak (2016) beskriver att det finns olika klassindelningar av citylogistikens 
intressenter, men att de största delarna hör till transporter som levererar gods i städerna. Det 
finns sex olika intressenter som brukar nämnas och dessa är kommunen, befolkningen, 
leverantörer, godsmottagare, transportbolag samt kollektivtrafikbolag (Kiba-Janiak 2016). 
Vidare beskriver Kiba-Janiak (2016) att alla dessa intressenter skiljer sig åt gällande 
citylogistik då de har som tidigare nämnt olika förväntningar och krav. Däremot beskriver 
Taniguchi och Thompson (2015) att de fyra viktigaste intressenter är speditören, 
transportören, kommunen och befolkningen. För att speditören ska bidra till nyttorna krävs ett 
effektivt utnyttjande av lämpliga logistiktjänster, och för transportören gäller det att hålla sig 
inom tidsfönstret som finns uppsatta (Taniguchi & Thompson 2015). Genom att använda 
tidsfönster går det att bestämma fasta tider för när leveransen tidigast och senast ska anlända 
och om leveransen inte anländer inom tidsfönstret kan det ge åtgärder som vite eller att 
leverantören inte tillåts att lasta av godset (Eglese & Black 2015). Kommunen vill öka den 
ekonomiska utvecklingen, förbättra miljön och få en energiminskning medan befolkningen 
strävar efter en bättre och säkrare livskvalitet (Taniguchi & Thompson 2015).    
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3.3 Miljöpåverkan av godstransporter 

Lastbilar levererar gods som är nödvändiga för verksamheter och invånare i staden 
(Lindholm 2010; Nathanail, Gogas & Adamos 2016). Vidare beskriver Lindholm (2010) att 
transporterna blir fler och fler och det bidrar till en ohållbar situation. 
Godstrafiken medverkar till växthuseffekten och påverkar stadsmiljön genom miljöfarliga 
utsläpp, buller och trafikolyckor (McKinnon 2015a; Browne et al. 2012). Vidare beskriver 
Browne et. al (2012) att detta bidrar till en ökad risk för invånarna att drabbas av 
sömnproblem, luftvägsbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar samt en ökad skaderisk. Buller kan 
även bidra till koncentrationssvårigheter, hörselskador, svårigheter i skolan samt ett sänkt 
värde på fastigheter (Piecyk, Cullinane & Edwards 2015). 
 
Europeiska Unionen (2013) har tagit ett beslut att luften ska bli så pass ren att den inte 
medför en hälso- och miljöfara. Det har visats att temperaturhöjningen på jorden som 
transporterna bidrar till är en mycket mer överhängande fara än vad som dessförinnan 
antagits (McKinnon 2015a). Temperaturhöjningarna bidrar till miljökatastrofer som 
översvämning, torka, bränder, stormar och mer aggressiva sjukdomar hos allt levande på 
jorden (Europeiska Unionen 2013). För att jordens temperatur inte ska stiga med mer än 2 
grader Celsius till år 2100 krävs att koldioxidutsläppen minskar väsentligt innan år 2050 
(McKinnon 2015b). Till år 2020 har det beslutats att Europa ska minska sina 
växthusgasutsläpp med 20 procent i jämförelse med år 1990 (Europeiska Unionen 2007). En 
målsättning från EU-kommissionen är att år 2050 ska växthusgasutsläppen ha minskat med 
60 procent jämfört med utsläppsnivåerna av växthusgaser år 1990 (Nocera & Cavallaro 
2015). För att miljömålen ska nås krävs att politiker inom alla områden arbetar med 
miljöfrågor (Europeiska Unionen 2013). Politiker har sedan 10-15 år tillbaka börjat oroa sig 
mer för miljön och därmed har företagen blivit mer uppmanade till att minska miljöpåverkan 
i sina leveranser (McKinnon 2015a). Politiker kan styra verksamheter och köpare att bli mer 
miljömedvetna (Europeiska Unionen 2013). Politiker kan minska miljöriskerna genom att 
begränsa godstransporter i staden (Browne et al. 2012).  
 
För att begränsa körsträckor i staden kan samlastning, trängselskatt och bränslebeskattning 
vara bidragande faktorer (Browne et al. 2012). Lastbilar har över åren blivit mer miljövänliga 
genom ny teknik men den stadiga ökningen av transporter har bidragit till att underminera 
denna effekt och en minskning av transporter skulle därför ha större positiv miljöeffekt än 
nya miljövänligare lastbilar (McKinnon 2015a). Fyllnadsgrad, utsläppsstandard på lastbilar 
och byte till miljövänligare bränsle kan bidra till att minska utsläppen (Browne et al. 2012).  
 
Godstrafiken ökar proportionellt med den ekonomiska tillväxten och om en minskning av 
godstrafik skulle behövas kan det ha negativ inverkan på ekonomin (McKinnon 2015a). För 
att få en hållbar utveckling där människors handlingar för att uppnå sina behov idag inte ska 
påverka att människor i framtiden inte kan tillgodose sina behov så krävs att bland annat 
politiker, företag och dess kunder tar ansvar (Piecyk & Björklund 2015). För att lösa världens 
miljöproblem krävs att alla länder på jorden arbetar mot samma mål (Europeiska Unionen 
2013).    
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Piecyk, Cullinane och Edwards (2015) beskriver att de flesta lastbilar körs på väte- och 
kolbaserad diesel och när bränslet förbrukas släpps kolväten samt kol- och kväveoxider ut, 
men utsläppsmängden är bundet till vilket bränsle lastbilen kör på. Den lokala miljön 
påverkas av lastbilarnas hälsofarliga utsläpp av tungmetaller, partiklar, kol- och kväveoxid, 
svaveldioxid och ammoniak. Hur mycket en lastbil inom EU får släppa ut har varit lagstadgat 
sedan 1990-talet och kallas för Euro-standard. Det finns sex olika standarder där Euro 1 
tillåter mest utsläpp och Euro 6 minst utsläpp (Piecyk, Cullinane & Edwards 2015).  
 
För att minska den negativa påverkan från transporter kan gods från flera avsändare lastas 
tillsammans och miljövänligare lastbilar användas (Moutaoukil, Neubert & Derrouiche 2015; 
Jonsson & Mattsson 2011). Vidare beskriver Moutaoukil, Neubert och Derrouiche (2015) att 
det även går att ta kontroll och styra transporterna genom att bestämma tider för när 
transporter får köra i staden, vilka fordon som tillåts samt hur tungt lastade de får vara. 
 
Enligt Leonardi, Cullinane och Edwards (2015) kan miljöpåverkan från transporter minska 
genom att använda andra varianter av bränsle som t.ex. biodiesel, som minskar 
koldioxidutsläppen med uppåt 65 procent jämfört med dieseldrivna lastbilar. Biogas minskar 
koldioxidutsläppen med uppåt 60 procent jämfört med dieseldrivna lastbilar, även fast biogas 
innehåller växthusgasen metan som kan ge 21 gånger mer klimatpåverkan än koldioxid men 
som oftast övergår till energi vid produktionen av biogas. Eldrivna lastbilar ger inte något 
koldioxidutsläpp då de körs och de genererar dessutom mindre buller (Leonardi, Cullinane & 
Edwards 2015). Söderholm (2012) beskriver att beroende på hur elektriciteten framställs kan 
det ge olika påverkan på miljön och kan vid många fall ge större negativ miljöpåverkan än 
bensin- och dieseldrivna bilar. Det är vid produktionen som eldrivna bilar är avsevärt sämre 
än bensin- och dieselbilar. De finns företag som använder så kallad “grön el” som inte släpper 
ut någon koldioxid men den stora negativa miljöpåverkan kommer till följd av produktion när 
fabrikerna inbringar elektricitet från fossila bränslen, vilket ger större miljöbelastning än 
bensin- och dieseldrivna bilar (Söderholm 2012). Elfordon bidrar inte till någon lokal 
miljöpåverkan utan det är själva elproduktionen som bidrar till klimatpåverkan 
(Energirådgivningen 2017). 
 
Insatser att minska koldioxidutsläpp genom att använda dieseldrivna fordon leder istället till 
en ökning av partikelutsläpp (Krzyzanowski, Kuna-Dibbert & Schneider 2005). Produktionen 
av grödor som använts för att framställa biobränslen kan leda till en större negativ 
miljöpåverkan än den positiva miljöpåverkan av koldioxidminskningen som fås ut av fordon 
som drivs på biobränslen (Europeiska kommissionen 2008). Genom att optimera rutten vid 
leveranser går det att minska den körda sträckan vilket kan ge minskad bränsleåtgång, lägre 
kostnader och mindre miljöfarliga utsläpp (Eglese & Black 2015).     

3.4 Samlastning av gods i staden 

En samlastningscentral är en logistikbyggnad som oftast är placerad relativt nära platserna 
som den betjänar (Allen, Browne, Woodburn & Leonardi 2014; Gogas & Nathanail 2014; 
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Allen, Browne, Woodburn & Leonardi 2012; Browne, Allen & Leonardi 2011). För att skilja 
på transporterna innanför och utanför staden är en samlastningscentral en användbar lösning 
(van Rooijen & Quak 2010). Allt gods från leverantörerna levereras till en 
samlastningscentral där allt sorteras och samordnas och slutligen körs ut till respektive 
verksamhet (Allen et al. 2014; Oliveira, Dutra, Correia, Neto & Guerra 2012; Browne, Allen 
& Leonardi 2011). Vidare beskriver Oliveira et al. (2012) att en samlastningscentral är ett 
hjälpmedel som minskar de negativa externa följderna av godstransporterna i städerna, vilket 
i sin tur bidrar till en positiv miljöpåverkan och därför är en samlastningscentral ett viktigt 
koncept för logistiken i städerna. 
  
Genom samlastning kan ofördelaktig påverkan från lastbilar i staden minska (Oliveira et al. 
2012; Browne, Sweet, Woodburne & Allen 2005). En samlastningscentral möjliggör att 
större lastbilar med mer kapacitet kan transportera gods till samlastningscentralen där godset 
sedan packas om på mindre lastbilar som släpper ut mindre koldioxid och är mer trafiksäkra 
än de större lastbilarna (van Rooijen & Quak 2010; Gogas & Nathanail 2017). Genom 
samlastning kan flera transporter med mindre fyllnadsgrad leverera till samlastningscentralen, 
där godset lastas om till transporter med högre fyllnadsgrad som sedan leverera ut i staden, 
vilket då bidrar till färre transporter (Allen et al. 2012; van Rooijen & Quak 2010; Gogas & 
Nathanail 2017). Vidare redogör van Rooijen och Quak (2010) att små lastbilar kan bidra till 
fler transporter i staden för att få med allt gods som rymdes i de större lastbilarna. Allen et al. 
(2014) beskriver att det oftast är miljövänliga transporter som används vid utkörningen till de 
olika slutdestinationerna. Van Rooijen och Quak (2010) anser däremot att från erfarenheter 
av tidigare fall har det visat att antalet verksamheter som använder sig av elektriska 
transporter till slutleveranserna i verkligheten troligen är väldigt låg.   
 
Browne et al. (2005) redogör för markanta fördelar som transporter med samlastningscentral 
bidrar med, däremot varierar fördelarna beroende på hur mycket som kan tas med samt vilket 
system som används. Samlastning ger en ökning av graden volym- och viktutnyttjande för 
lastbilar och ger en minskning av antal resor och körda kilometer (Browne et al. 2005; Allen 
et al. 2012). Vidare beskriver Browne et al. (2005) att det även inte krävs lika många fordon 
kring de platserna som samlastningscentralen betjänar och att tiden att köra till olika 
slutdestinationerna kan minska på grund av att varuutlämning för leverantörerna blir 
smidigare. 
   
Samlastningscentraler har visats vara miljövänliga och reducerar antal transporter (Gogas & 
Nathanail 2017; Lundesjo 2011), vidare beskriver Gogas och Nathanail (2017) att det dock i 
många fall krävs en satsning av politiker för dess ekonomiska fortlevnad. Enligt Lundesjo 
(2011) leder en samlastningscentral till tydliga miljöfördelar då det ger en reducering av 
trafikstockningar samt minskning av koldioxidutsläpp. Andra fördelar som kan komma till 
följd av samlastning är ökad trafiksäkerhet för fotgängare i stadsområden (Allen et al. 2014; 
Allen et al. 2012; Browne, Allen & Leonardi 2011). Allen et al. (2014) beskriver vidare att en 
annan fördel är minskning av buller och Browne, Allen och Leonardi (2011) utvecklar vidare 
att minskningen av buller kan komma av att använda fordon med lägre ljudnivå. 
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Enligt Allen et al. (2014) ger en samlastningscentral med en planerad transportsträcka till 
olika slutdestinationer en kortare sträcka per enhet för allt gods som levereras i stadsområdet. 
En följd av detta är att det ger en reducering av växthusgasutsläppen samt att luftkvaliteten i 
stadsområdet ökar, vilket leder till en bättre miljöpåverkan i staden (Allen et al. 2014; 
Browne, Allen, Leonardi 2011). Genom samlastning minskar den totala tiden i 
avlastningszonen, vilket vidare leder till minskad trängsel (Allen et al. 2014; Browne, Allen 
& Leonardi 2011). Browne et al. (2005) redogör att en samlastningscentral ger planering- och 
logistikfördelar samt att vid införandet av samlastningscentralen kan ett nytt 
informationssystem introduceras. Vidare beskriver Browne et al. (2005) andra möjliga 
fördelar med samlastningscentraler, som att det ger en bättre kontroll på lagret och bättre 
resursutnyttjande på leveransplatser. 
 
Browne et al. (2005) och Allen, Browne och Holguín-Veras (2015) beskriver att en 
samlastningscentral kan medföra nackdelar, vilket bland annat kan vara en hög kostnad som 
förekommer vid införandet av en samlastningscentral och i vissa fall även en hög 
driftkostnad, då det kan finnas svårigheter att behandla stora mängder gods i ett utrymme. 
Genom att införa en samlastningscentral tillkommer ett till steg i försörjningskedjan som 
leder till en ökad leveranskostnad, dock varierar denna kostnad beroende på hur väl 
samlastningscentralen är sammankopplad i försörjningskedjan. Andra nackdelar är att det 
finns otillräcklig information och regler för transporter som inte tillhör samlastningscentralen 
samt ett förlorat förhållande mellan leverantören och beställaren (Browne et al. 2005; Allen, 
Browne & Holguín-Veras 2015). Vidare beskriver Browne et al. (2005) att en 
samlastningscentral kan leda till en monopolställning med minskning av konkurrens. Allen, 
Browne och Holguín-Veras (2015) beskriver vidare att en samlastningscentral som ligger för 
långt utanför transportörernas rutter kan vara föga tilldragande.  

3.5 Nyckeltal för godstransporter 

Transporter behövs för samhällets välstånd men påverkar miljö och människor negativt och 
det gäller att få ut så mycket positiv effekt samtidigt som de negativa effekterna behövs 
minskas (Trafikverket 2010a). För att utveckla och göra en process bättre används nyckeltal 
och för att kunna göra processen bättre behövs först bestämmas tillvägagångssätt, vad som 
ska mätas och vilket mål som ska uppnås (Woxenius 2012). Målet med att använda nyckeltal 
är att kunna utvärdera transporters påverkan och för att kunna jämföra nyckeltal ska de helst 
kunna mätas men det går även att lägga till kvalitativ data för en mer fullständig utvärdering 
(Trafikverket 2010a). Woxenius (2012) beskriver att mätningar ska genomföras, undersökas 
noggrant och resultatet ska sedan granskas och baserat på detta ska åtgärder göras för att 
förändra processen till det bättre. En förbättrad process tas ofta fram för att sparar pengar och 
göra det mer funktionellt (Woxenius 2012). 

 
Gogas och Nathanail (2017) beskriver en utvärderingsmodell för samlastningscentraler där 
område som berörs, kännetecken för området och de nyckeltal som ingår tas upp. Påverkan 
på miljön kan analyseras genom att undersöka hur ren luften är genom att studera nyckeltalen 
ammoniakhalt, kolmonoxidhalt, svavel- och kväveoxidhalter. För att undersöka hur mycket 
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utsläpp som påverkar växthuseffekten kan nyckeltalen halter av metan, dikväveoxid och 
koldioxid studeras. Ett annat nyckeltal kopplat till miljöpåverkan är bullernivå (Gogas & 
Nathanail 2017). Trafikverket (2010a) beskriver att NTMCalc kan användas som en 
vägledning för att undersöka transporters miljöpåverkan. NTMCalc är ett verktyg som 
används för att beräkna miljöeffekter för olika fordon, genom beräkningar av utsläpp från 
olika transporter, naturresursanvändning samt andra yttre påföljder (Network for transport 
measures u.å). Inom det samhälleliga området går det att undersöka nyckeltal som invånarnas 
välbefinnande (Gogas & Nathanail 2017).  
 
Nyckeltal går att mixtra med genom att använda ohederliga metoder som att använda mindre 
lastbilar eller inte lasta bilarna fulla (Woxenius 2012). Trafikverket (2010a) avråder från att 
använda för många nyckeltal då mätningar kostar pengar och ju mer data som finns inom ett 
område, desto högre trovärdighet. Woxenius (2012) beskriver att genom att bara mäta 
sträckan en lastbil kör utan att veta prestandan och hur stor volym lastbilen kan ta ges en 
osäker bild av trafikpåverkan. Vikten och volymen som transporteras i lastbilarna är inte det 
samma som vikten och volymen av förbrukat material. Det mäts bättre genom att undersöka 
hur många ton godset väger i förhållande till totala vikten lastbilen kan ta, uttryckt i procent, 
för att sedan multiplicera med antal meter som lastbilen kör samt att undersöka hur stor 
volym godset tar i förhållande till den totala volymen som lastbilen rymmer, uttryckt i 
procent, multiplicerat med antal meter lastbilen kör (Woxenius 2012).  
 
Woxenius (2012) beskriver att valet av nyckeltal bör utgå från att de på ett ekonomiskt 
genomförbart sätt ska kunna mätas på ett funktionellt sätt vid flera tillfällen. Genom att mäta 
sträckan som körs med en GPS-sändare samt tiden genom avläsning via radiovågor som 
registrerar när lastbilen når varje leveransställe går det att få fram transportdata (Woxenius 
2012). Lundesjo (2011) beskriver att miljöeffekten av en samlastningscentral kan analyseras 
genom att använda nyckeltalen transporttid, antal transporter som minskat, leveransservice 
och körda kilometer.   
 
Det har visat sig att utvärderade resultat från samlastningscentraler skiljt sig åt beroende på 
tillvägagångssätt och hur mycket kännedom som funnits om situationen innan införandet, 
men att i samtliga fall har det varit övervägande positivt resultat där körda kilometer, antal 
transporter och miljöfarliga utsläpp minskat (Trafikverket 2010b). 
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4 Nulägesbeskrivning 
Edlund, Hillerbrand och Andersson (u.å) beskriver att Linköpings kommun har ett mål att 
kommunen ska vara koldioxidneutral år 2025. För att bidra till att nå detta mål har 
kommunen bestämt att införa samordnad varudistribution för kommunens gods (Edlund, 
Hillerbrand & Andersson u.å). Genom att införa samordnad varudistribution hoppas 
kommunen på att få ned kommunens varutransporter till hälften av vad de är idag, vilket 
kommer bidra till högre trafiksäkerhet kring kommunens verksamheter och kan minska på 
miljöfarliga utsläpp (Linköpings kommun 2017). 
 
Linköpings kommun (u.å.c) beskriver att år 2014 levererade över 60 olika avsändare gods till 
kommunens ungefär 335 verksamheter. Under år 2014 genomfördes 68 000 leveranser av 
gods inom kommunen, där 25 000 var matvaror, 38 000 var kontor- och pappersmaterial och 
5000 var leveranser med möblemang och IT-utrustning. Kommunens gods levereras i 
dagsläget direkt från olika leverantörer till kommunens verksamheter och då ingen 
samlastning sker innebär det att kommunens verksamheter kan få ta emot gods från flera 
leverantörer under en dag. Linköpings kommun har tidsbestämda avtal med levererande 
företag (Linköpings kommun u.å.c).  
 
Enligt Linköpings kommun (2017) är upphandlingen om samordnad varudistribution färdig, 
transportföretaget GDL vann upphandlingen, och de har avsikt att starta den 1 november 
2017. I uppstarten kommer matvaror att ingå i samlastningen men det planeras att även övrigt 
gods ska kopplas på efterhand (Linköpings kommun 2017). Linköpings kommun berättar att 
alla matvaror förutom färsk fisk och bröd kommer ingå i samlastningen. Enligt Linköpings 
kommun (2017) kommer godset levereras till en samlastningscentral där godset sorteras och 
samlastas för att sedan levereras ut till kommunens verksamheter i planerade rutter, något 
som även underlättar för mindre lokala aktörer då de endast behöver transportera gods till 
samlastningscentralen. Linköpings kommun berättar att samlastningscentralen kommer vara 
placerad i Tornbyområdet i Linköping. Linköpings kommun har även ställt krav på att 
fordonen ska vara biogas- eller eldrivna, något som minskar de miljöfarliga utsläppen 
(Linköpings kommun 2017).  
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5 Samordnad varudistribution hos andra verksamheter 
I detta kapitel presenteras data om verksamheter som infört eller planerar att införa 
samordnad varudistribution och information som framkommit från intervjuerna.   

5.1 Verksamheter som infört/planerar att införa samordnad 
varudistribution 

Nedan presenteras information om verksamheter som infört eller planera att införa 
samordnad varudistribution. I detta kapitel är informationen framtagen från verksamheternas 
förstudier och hemsidor samt från rapporter där simuleringar för vad den samordnade 
varudistributionen kan ha för effekter finns beskrivna. 

5.1.1 Växjö kommun 

Växjö kommun (u.å) beskriver att målen med den samordnade varudistributionen är att 
generera en ekonomisk och logistiskt effektiv samlastningscentral som levererar ut till 
kommunens verksamheter. Målen är även att få en förbättrad miljö, bättre kvalitet på 
leveranserna och skapa en ökad trafiksäkerhet samt att kommunen beskriver att de vill 
minska på antalet lastbilar kring kommunens verksamheter (Växjö kommun u.å). 
 
Enligt Svensson och Stensiö (2009) anlitades företaget Logivia innan införandet för att 
undersöka effekterna av ett införande av samordnad varudistribution. Det skickades ut 
enkäter till de kommunala verksamheterna där de anställda under cirka två månader fick fylla 
i tidpunkter för leveranser och om leveransen innehöll fryst, uppvärmd eller kyld mat eller 
övrigt gods. De fick även fylla i information om ansvariga transportörer och leverantörer för 
leveranserna samt hur mycket gods som levereras, vad godset väger och om det sker några 
returer. Svensson och Stensiö (2009) beskriver att Logivia sedan genomförde en simulering 
av transporter i staden med utgång från en fingerad samlastningscentral, leveransadresser, 
levererande transportbolag och efterfrågan på transporter där transporterna med uppvärmd 
mat inte räknats med då de har behov av snabbare leveranser och kan därför vara mer 
komplicerat att samlasta. För att undersöka miljöeffekten av transporterna användes verktyget 
NTMCalc som beräknar miljöpåverkan och det antogs att transporterna var fyllda till hälften 
(Svensson & Stensiö 2009).   
 
Svensson och Stensiö (2009) beskriver att resultatet av simuleringen visade på en minskning 
av leveranser med 49,5 procent samt en minskning av antal körda kilometer med 32 procent 
varje dag. Simuleringen visade även att tiden för att lasta av gods skulle minska med 250 
minuter varje dag samt att miljö- och hälsofarliga utsläpp skulle minska med 33 procent 
(Svensson och Stensiö 2009).  
 
Växjö kommun (2017) redogör att samordnad varudistribution för kommunens övriga gods 
startade i oktober 2010 och för livsmedelstransporter i april 2011. Samlastningscentralen är 
placerad ungefär 7 kilometer utanför stadskärnan (Växjö kommun u.å). Växjö kommun 
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(2017) beskriver att på samlastningscentralen samordnar Alwex Transport AB ungefär 20 ton 
gods varje dag.  
 
Enligt Växjö kommun (2017) har lösningen med samordnad varudistribution lett till minskad 
miljöpåverkan samt en ökad trafiksäkerhet. Enligt kommunen har resultaten efter införandet 
av samordnad varudistribution visat sig vara bättre än vad som framkom i undersökningen år 
2009; till följd av samordnad varudistribution får Växjö kommun idag in 350 leveranser i 
veckan, i jämförelse med innan då det skedde 1900 leveranser. Koldioxidutsläppen har även 
minskat markant, med 95-97 procent, med hjälp av Euro 5-lastbilar som Alwex kör med samt 
att godset samlastas (Växjö kommun 2017). 

5.1.2 Karlstads kommun 

Enligt Karlstad kommun (2013) kan samordnad varudistribution minska på de negativa 
miljöeffekterna genom att använda miljövänliga fordon. Kommunen anser också att 
samordnad varudistribution kan leda till en minskning av antalet transporter, vilket har 
framkommit genom att studera andra kommuner som infört samordnad varudistribution. För 
att undersöka antal leveranser som kommunen har innan införandet av samordnad 
varudistribution har kommunen studerat hur många fakturor som skrevs under år 2012 och 
antagit att varje faktura motsvarar en leverans, förutom för matvaror som enligt avtal kan 
samlastas och därför utretts genom att kontakta kommunens största leverantörer av matvaror 
(Karlstad kommun 2013).  
 
Karlstad kommun har ett mål att minska miljöpåverkan med 25 procent från transport- och 
energiområdet. Kommunen vill minska på svaveldioxid, kvävedioxid, partiklar och marknära 
ozon för att få en renare luft där människor, djur och växter inte ska påverkas negativt av 
utsläppen samt ett minskat utsläpp av svavel- och kvävehalter (Karlstad kommun 2013).  
 
Karlstad kommun (2015) beskriver att samordnad varudistribution kommer minska 
leveranserna med hälften och därmed öka säkerheten vid kommunens verksamheter och 
minska miljöpåverkan. Det ska även bidra till att anställda vid kommunens verksamheter ska 
få minskade antal mottagningar av gods och ge möjlighet för lokala leverantörer att leverera 
till kommunens verksamheter då de inte behöver åka runt med godset till flera verksamheter 
utan leverera till en samlastningscentral (Karlstad kommun 2015).   
 
Karlstad kommun (2013) redogör att samordnad varudistribution kan bidra till att minska på 
körsträckan genom att ta fram en ruttoptimering samt öka på fyllnadsgraden genom att 
effektivisera transportplaneringen. Karlstad kommun menar även att en ökad trafiksäkerhet är 
ytterligare en följd av den samordnade varudistributionen då de anser att antalet lastbilar 
utanför kommunens verksamheter blir färre. Förutom att färre fordon vistas utanför 
kommunens verksamheter kan även bullernivån minska i stadskärnan (Karlstad kommun 
2013). Karlstad kommun (2015) beskriver att den samordnade varudistributionen infördes 
den 5 oktober 2015 och att det i den samordnade varudistributionen finns fordons- och 
bränslekrav.  
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5.1.3 Jönköpings kommun 

Jönköpings kommun (2012) beskriver att det innan införandet av samordnad varudistribution 
genomfördes en undersökning på antal leveranser hos en sjättedel av kommunens 
verksamheter, då de under 15 dagar antecknade antal leveranser. Det är endast antal 
leveranser som undersökts, inte körda kilometer och miljöfarliga utsläpp. Gods som kräver 
leverans direkt räknas bort då de inte är lämpliga för samlastning. Det har undersökts hur 
många leveranser som de verksamheter som får mer än två leveranser varje vecka egentligen 
är beroende av och utgått från detta har det antagits att de flesta av dessa verksamheter klarar 
sig på 2,5 leveranser i veckan. Detta skulle ge en minskning av leveranser med ungefär 70 
procent för dessa verksamheter och genom att även undersöka hur andra verksamheter skulle 
klara att minska antal leveranser antogs att totalt skulle de kommunala verksamheterna klara 
att halvera antal leveranstillfällen (Jönköpings kommun 2012).  
 
Jönköpings kommun (u.å) beskriver att samordnad varudistribution infördes i november 
2015. De arbetar tillsammans med Alwex Transport AB för att, enligt kommunen, minska på 
mängden transporter till kommunens verksamheter. Efter införande av samordnad 
varudistribution levereras allt gods till en samlastningscentral där allt gods samlas på ett 
ställe. Enligt Jönköpings kommun har denna lösning bidragit till stora fördelar för 
kommunens godstransporter, där antalet leveranser till verksamheterna har minskat med mer 
än hälften. Enligt kommunen har detta resulterat i förbättrad trafiksäkerhet, bättre standard på 
leveranserna, minskade negativa miljöeffekter etc. Alwex Transport AB använder sig även av 
förnyelsebart bränsle till deras transporter. En positiv följd av den samordnade 
varudistributionen är även att det blir lättare för mindre leverantörer att lämna anbud till 
kommunen (Jönköpings kommun u.å).   

5.1.4 Kungsbacka kommun 

Enligt Kungsbacka kommun (u.å) var anledningen till beslutet om samordnad 
varudistribution att kommunen ville minska utsläppen av koldioxid och öka säkerheten i 
trafiken. Kungsbacka kommun (2012) beskriver att de har ett uppsatt miljömål att minska 
koldioxidutsläppen från kommunala fordon med 30 procent utgått från år 1990 till år 2020. 
De har inte genomfört några direkta mätningar eller simuleringar innan införandet av 
samordnad varudistribution, utan det har istället undersökts hur andra kommuner som infört 
samordnad varudistribution har gått tillväga (Kungsbacka 2012).  
 
Kungsbacka kommun (2012) redogör att de genom att studera andra kommuner genomfört en 
analys av säkra och osäkra nyttor som kan uppnås med ett införande av samordnad 
varudistribution. De säkra nyttorna innebär att de uppnåtts av andra kommuner medan de 
osäkra nyttorna inte kan fastställas som en effekt av samordnad varudistribution.  
Kommunen anser att en säker nytta för samhället är en minskning av miljöfarliga utsläpp och 
en osäker nytta för samhället är att det kan leda till ett ökat gynnsamt arbete kring miljö. 
Kungsbacka kommun anser att för kommunen är säkra nyttor att det blir bättre miljö på de 
kommunala verksamheterna och att kommunen visar att de arbetar med miljöfrågor. De anser 
vidare att för invånarna är en säker nytta att säkerheten i trafiken ökar och en osäker nytta för 
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företagen i staden är att lokala mindre företag kan få möjlighet att leverera godset till 
kommunens verksamheter (Kungsbacka kommun 2012).  
 
Kungsbacka kommun (u.å) beskriver att samordnad varudistribution startade den 31 oktober 
2016 där PostNord vann upphandlingen. Den samordnade varudistributionen utgår från en 
samlastningscentral och levererar matvaror till kommunens boenden, skolor och förskolor 
med fordon som går på biogas. Kungsbacka kommun planerar att involvera fler av 
kommunens verksamheter och gods i den samordnade varudistributionen år 2017 
(Kungsbacka kommun u.å).         

5.1.5 Norrköpings kommun 

Enligt Norrköpings kommun (u.å) bestämde de år 2014 att införa samordnad varudistribution. 
Det planeras att kommunens gods ska gå till en samlastningscentral där det packas om och 
körs ut till kommunens verksamheter. Den samordnade varudistributionen kan leda till 
mindre miljöfarliga utsläpp, förbättrad möjlighet för lokala aktörer att vinna upphandlingar 
och ökad produktivitet på kommunens verksamheter då leveranser sker på bestämda tider 
(Norrköpings kommun u.å). Samordnad varudistribution kan även leda till ökad 
trafiksäkerhet och användandet av miljövänliga fordon som drivs utan fossilt bränsle 
(Norrköpings kommun 2016).  
 
Norrköpings kommun (2016) beskriver att i uppstarten kommer matvaror att samlastas, sedan 
kommer övrigt gods att kopplas på. Efter detta kommer det studeras om även transporttjänster 
kan ingå i den samordnade varudistributionen. Innan införandet av samordnad 
varudistribution sker 33 400 leveranser av livsmedel och 21 500 leveranser av övrigt gods 
varje år. Med samordnad varudistribution uppskattas att leveranserna kan minskas med 
ungefär 65 procent. Transporter och samlastningscentral kommer att upphandlas 
(Norrköpings kommun 2016).  

5.1.6 Ystad-, Simrishamn- och Tomelilla kommun 

Moen (2011) redogör att målet med den samordnade varudistributionen i Ystads-, 
Simrishamns- och Tomelilla kommun är framförallt att minska på den negativa 
miljöpåverkan. Den samordnade varudistributionen tros enligt kommunerna leda till 
minskade transporter och minskat utsläpp av koldioxid. Andra följder som kommunerna 
hoppas kommer med den samordnade varudistributionen är en minskning på antal körda 
kilometer och minskat buller i staden samt en högre fyllnadsgrad i lastbilarna. Andra mål 
med projektet är att mindre lokala leverantörer ska få större möjligheter att lämna anbud samt 
att samordnad varudistribution ska medföra en ökad trafiksäkerhet kring kommunernas 
verksamheter (Moen 2011). 
 
Persson (u.å) beskriver att Ystad kommun tillsammans med Simrishamns- och Tomelillas 
kommun startade upp samordnad varudistribution år 2013. Kommunerna har själva planerat 
transporterna och det är mat- och kemtekniska varor samt material till kontor som ingår i den 
samordnade varudistributionen. Den samordnade varudistributionen har lett till färre och mer 



     

25 

tidsbestämda leveranser (Persson u.å).    

5.1.7 Södertörnskommunerna 

Eitrem (2015) beskriver att i Södertörnskommunerna ingår Botkyrka, Haninge, Huddinge, 
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje samt Tyresö. Med hjälp av samordnad 
varudistribution vill kommunerna, som de beskriver, minimera antalet transporter till 
respektive kommuns verksamheter och därmed minska på miljöutsläppen. Om kommunerna 
uppnår, som de beskriver, en minskning av transporter kommer det även leda till att 
trafiksäkerheten ökar och att det leder till bättre hälsa samt minskade förslitningar på vägarna. 
Under 2012 utfördes en förstudie där kommunerna utforskade behovet av transporter vid ett 
införande av samordnad varudistribution. Undersökningen visade att koldioxidutsläppen 
kommer minska väsentligt samt att lösningen kommer leda till en minskad kostnad för 
kommunernas verksamheter (Eitrem 2015).  
 
Eitrem (2015) redogör att den samordnade varudistributionen har i Tyresö, Haninge, 
Nynäshamn och Huddinge varit i drift sedan våren 2015 och för Södertälje, Salem, Nykvarn 
och Botkyrka startade den därefter i september 2015.  
 
Enligt Salems kommun (2016) har Södertörn sett resultat gällande koldioxidutsläppen, där de 
har fått en minskning med cirka 50 procent sedan starten av samordnad varudistribution. 
Denna minskning har kommit till följd av högre krav på miljövänliga fordon, där 
transporterna endast kör med förnybart bränsle. Förutom minskning av miljöfarliga utsläpp är 
även målet att få en förbättrad säkerhet utanför verksamheterna och Södertörn har uppnått 
detta mål genom en minskning av antalet leveranser. De har efter införandet av samordnad 
varudistribution sex gånger färre leveranser till verksamheterna än vad de hade innan. 
Södertörn vill undersöka de olika miljömålen d.v.s. hur stor minskning av antalet kilometer 
och partikelutsläpp är samt minskningen av buller och detta ska göras tillsammans med 
Länsstyrelsen (Salems kommun 2016). 

5.1.8 Halmstads kommun 

Stensio (2011) beskriver att Halmstad kommun anlitade Logivia för att utreda transporterna 
innan ett införande av samordnad varudistribution. Enligt Halmstad kommun (2007) 
levererades det innan införandet av den samordnade varudistributionen mer än 1300 
leveranser varje vecka till kommunens verksamheter utan samlastning och många leveranser 
anlände utan förbestämda tider. Då transport av gods ingår i köpet av gods så finns ingen 
möjlighet att ställa krav på levererande lastbilar, utan förekomst av äldre eller stora lastbilar 
kan förekomma, vilket bidrar till säkerhetsrisker och miljöfarliga utsläpp. En simulering 
innan införandet visar på ungefär 60 procent minskning av körda kilometer, 40-60 procent 
mindre miljöfarliga utsläpp och ungefär 46 procent färre leveranser (Halmstad kommun 
2007).   
 
Enligt Halmstads kommun (u.å) infördes samordnad varudistribution med transportören 
Bring Express för kemtekniska-, sjukvårds-, kontors-, och skolprodukter år 2008. År 2009 
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utökades detta med matvaror. Godset transporteras till en samlastningscentral där det 
samlastas och körs ut till kommunens verksamheter. Den samordnade varudistributionen har 
medfört högre trafiksäkerhet vid kommunens verksamheter, mindre miljöfarliga utsläpp, 
minskad godsmottagning för kommunens anställda samt tidsbestämda leveranser och det 
underlättar för mindre aktörer att vinna upphandlingar. Halmstads kommun beskriver vidare 
att färre leveranser även innebär att leveranserna blir större, vilket kan leda till problem då de 
kan vara tunga, otympliga och ta stor lagringsplats (Halmstads kommun u.å).  

5.1.9 Örebro kommun 

Offentliga affärer (2015) beskriver att målen med införandet av samordnad varudistribution 
är att minska på den negativa miljöpåverkan, främja trafiksäkerheten utanför de kommunala 
verksamheterna samt att mindre företag ska få större möjligheter att kunna leverera sitt gods. 
Samordnad varudistribution ska enligt Örebro kommun ge möjlighet för mer personer att 
komma i arbete (Offentliga affärer 2015). Örebro kommun (2015) redogör att de har 
förhoppningar på att kunna minska antalet leveranser med över 40 procent till alla 
kommunens verksamheter, få en koldioxidminskning med över 40 procent även öka antal 
verksamheter som deltar i livsmedelsupphandlingen med över 20 procent.  
 
Offentliga affärer (2015) beskriver att i juni 2015 bestämdes det att samordnad 
varudistribution skulle införas för kommunens gods, där Bring Frigo AB och Bring Express 
AB kommer leverera godset. Ett transportbolag och en samlastningscentral har upphandlats. 
Konsultföretaget, Logivia utförde en undersökning där de loggade antalet leveranser 
(Offentliga affärer 2015).  
 
Enligt Örebro kommun (2015) har de uppsatta tidsfönster för leveranser, vilket leder till en 
högre förmåga för effektivisering och förbättring av schemaläggning. Örebro kommun anser 
att projektet med införandet av samordnade varudistributionen har lett till att kommunen har 
fått en ökad förståelse för de faktiska transportkostnaderna och det faktiska behovet av 
transporter inom kommunen. Kommunens transporter kommer drivas på biogas vilket 
kommer leda till en minskning av koldioxidutsläpp (Örebro kommun 2015).  

5.2 Sammanställda intervjuer 

Nedan presenteras den sammanställda information som framkommit genom intervjuer med 
verksamheter som infört eller planerar att införa samordnad varudistribution. 

5.2.1 Samordnad varudistribution 

De flesta kommuner1 har varit igång med samordnad varudistribution i ungefär 1-2 år. Några 
kommuner2 har varit igång en längre period, från 4-9 år. Alla intervjuade kommuner3 har 
eller planerar att upphandla den samordnade varudistributionen med transporter och 
samlastningscentral från ett befintligt transportbolag. Upphandlingarna sträcker sig i de flesta 
                                                
1 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka- och Örebro kommun. 
2 Halmstad-, Ystad- och Växjö kommun. 
3 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad-, Ystad-, Växjö- och Norrköpings kommun. 
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fall4 från 4 år med möjlighet till förlängning 2 plus 2 år. Gemensamt för de flesta 
kommunerna5 är att leverantören gör och ansvarar för ruttoptimeringen, endast en intervjuad 
kommun6 gör transportplaneringen själva.  
 
Majoriteten av de intervjuade kommunerna7 tillåter att transportbolaget även kör privata 
aktörers gods om det finns plats i lastbilarna för att öka fyllnadsgraden. Alla kommunernas8 
verksamheter ingår eller planeras att ingå i den samordnade varudistributionen. Varorna som 
körs med samordnade transporter varierar lite mellan de olika intervjuade kommunerna. 
Något som är gemensamt för alla kommunerna9 är att de kör eller planerar att köra livsmedel 
samt att majoriteten10 även kör övrigt gods såsom skolmaterial, idrottsmaterial, 
kontorsmaterial, förbrukningsmaterial etc. En kommun11 berättar att de har en huvudrutt med 
matvaror och övrigt gods som kan samlastas med matvarorna och en specialrutt där gods som 
inte kan samlastas med matvaror levereras, t.ex. kemprodukter.  
 
Placeringen av kommunernas samlastningscentral visade sig ha vissa likheter, flertalet av 
kommunerna12 har den placerad några kilometer från centrumkärnan, där några även har den 
lokaliserad på ett industriområde13. En kommun14 beskrev att placeringen av 
samlastningscentralen även var en viktig del vid upphandlingen. Tanken är att leverantörer 
och transportörer inte ska behöva åka onödigt långt.  
 
Alla intervjuade kommuner15 som har infört samordnad varudistribution har undersökt hur 
andra kommuner har gått tillväga innan införandet av deras egna samordnade 
varudistribution. Kommunerna tog till sig lite olika delar. Några av de intervjuade 
kommunerna16 tog lärdomar från andra kommuners upphandlingar, kravspecifikation, avtal, 
utförande och/eller förfrågningsunderlag. Krav på miljöfordon var även något en kommun17 
tog till sig av. Andra delar som en kommun18 tog till sig var att inte börja med alla 
varugrupper på en gång, att ta in priser i upphandlingen samt att kommunikation och 
information med verksamheter är väldigt viktigt både inför och under upphandlingen samt 
inför avtalsstart. Slutligen var det även en kommun19 som tog till sig av att ha någon 
dedikerad att ta hand om alla uppgifter. En kommun20 berättar att de kommuner de studerade 
hade sett minskningar gällande fordon och miljö, men ingen kunde presentera någon data, allt 
byggde på uppskattningar. Något som en kommun21 gjorde annorlunda var att de ställde 
högre fordonskrav med biogas. En annan aspekt som nämndes var att en intervjuad 

                                                
4 Kungsbacka-, Halmstad-, Karlstad-, Jönköping-, Örebro- och Ystad kommun 
5 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad- och Växjö kommun.  
6 Ystad kommun.  
7 Kungsbacka-, Halmstad-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka- och Örebro kommun. 
8 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad-, Ystad-, Växjö- och Norrköpings kommun. 
9 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad-, Ystad-, Växjö- och Norrköpings kommun. 
10 Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Ystad-, Halmstad- och Växjö kommun. 
11 Halmstad kommun 
12Botkyrka-, Halmstad-, Jönköpings-, Karlstad-, Örebro-, Ystad- och Kungsbacka kommun. 
13 Halmstad-, Karlstad- och Örebro kommun 
14 Örebro kommun 
15 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad-, Ystad- och Växjö kommun 
16 Kungsbacka-, Jönköpings-, Norrköpings- och Örebro kommun. 
17 Kungsbacka kommun 
18 Växjö kommun 
19 Huddinge kommun 
20 Botkyrka kommun 
21 Kungsbacka kommun 
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kommun22 inte bara skulle mäta koldioxidutsläppen och inte heller endast gå på lägsta pris 
vid upphandlingen.  
 
I intervjuerna framkom det att alla kommuner23 som infört samordnad varudistribution har 
uppsatta tidsfönster som leveranserna måste hålla sig inom och detta har bidragit till positiva 
effekter genom att de har fått bättre leveransprecision. Andra fördelar med tidsfönster är att 
det underlättar för medarbetare i kommunen att veta när leveranserna anländer och de kan då 
planera för det. En kommun24 nämner att det blir viten om leveransen sker utanför 
tidsfönstret och en annan kommun25 berättar att de tagit fram ett verktyg som visar hur 
transporterna ligger inom tidsfönstret för att öka leveransprecisionen. Andra positiva effekter 
som framkom från en kommun26 med samordnad varudistribution var att det medfört 
nätverkande, att kunna sprida detta till fler och att även kunna sprida det internationellt.  
 
Ett par kommuner beskriver att det finns några negativa aspekter kring samordnad 
varudistribution, även fast många anställda är positiva till förändringen efter införandet är det 
t.ex. en kommun27 som berättar att verksamheter är missnöjda med förändringarna eller 
vilken tid deras leverans kommer. Vissa kan få sina leveranser på olämpliga tider, t.ex. 
lunchtid, vilket inte går att styra eller påverka då rutten ska vara optimal och då verksamheten 
ligger på ett visst ställe längs med rutten. Då kan leveransen hamna mellan klockan tolv och 
ett. Några kommuner28 berättar att samordnad varudistribution kan leda till att leveranserna 
kommer mer sällan, är större och tyngre och kan vara mer svårhanterliga, och i en intervju 
framkom det att det upplevts som negativt av kommunens anställda.   
 
En kommun29 beskriver att effekten kring att fler små aktörer skulle kunna leverera till 
kommunen i och med samordnad varudistribution verkar ha uteblivit i många fall och att det 
kanske skulle behövas andra åtgärder för att möjliggöra för dem att kunna leverera till 
kommunen. En annan kommun30 berättar att de fått in fler mindre leverantörer i och med 
samordnad varudistribution. En kommun31 berättar att de hämtar med sig mindre lokala 
aktörers gods på väg tillbaka till samlastningscentralen samtidigt som de kör ut godset. 

5.2.2 Logistik  

I intervjuerna framkommer att flera kommuner32 är osäkra på hur leveranser in till 
samlastningscentralen utförs. När det gäller varugrupper som kommunen beställer stora 
partier av kan transportörerna i vissa fall endast ha kommunens gods med sig i lastbilarna, 
men särskilt de större transportbolagen skulle även kunna ha privata aktörers gods med sig i 
lastbilarna. De flesta kommunerna33 berättar att de endast kan undersöka om samordnad 

                                                
22 Norrköpings kommun 
23 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad-, Ystad- och Växjö kommun 
24 Botkyrka kommun 
25 Halmstad kommun 
26 Kungsbacka kommun 
27 Karlstad kommun. 
28 Huddinge- och Jönköpings kommun. 
29 Kungsbacka kommun. 
30 Växjö kommun. 
31 Växjö kommun. 
32 Botkyrka-, Huddinge-, Jönköpings- och Ystad kommun.  
33 Halmstad-, Kungsbacka-, Växjö-, Jönköpings-, Karlstad- och Örebro kommun. 
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varudistribution blir en förbättring för kommunen men inte kan uttala sig om effekterna för 
staden i stort. Några kommuner34 nämner att effekterna skulle bli större om fler verksamheter 
använde samlastning och ett par kommuner35 nämner att det i framtiden kan vara aktuellt att 
undersöka staden i stort gällande transporter och miljöpåverkan. Några kommuner36 menar att 
samordnad varudistribution är positivt för staden då det blir, som de beskriver, färre 
transporter i staden, vidare berättar en kommun37 att samordnad varudistribution inte är ett 
citylogistikprojekt utan ett kommunalt projekt.  

5.2.3 Miljöpåverkan av godstransporter 

Alla intervjuade verksamheter38 som har infört eller planerar att införa samordnad 
varudistribution har gjort det för att uppnå miljöeffekter. Bland annat nämns mål som 
minskade miljö- och hälsofarliga utsläpp, färre leveranser, miljövänligare fordon och mer 
effektiva transporter samt, som kommunerna beskriver det, minskade transporter. Flera 
kommuner39 betonar att den samordnade varudistributionen är ett miljöprojekt. Samordnad 
varudistribution ska även medföra förbättrad arbetsmiljö för de anställda40, leveranser på 
bestämda tider41, högre kvalitet vid varje leveranstillfälle42, ökad trafiksäkerhet utanför 
kommunens verksamheter43, mindre backande fordon44, mer ekologiskt och närproducerat 
gods45 och underlätta för mindre leverantörer att kunna lämna anbud till kommunen då de 
endast behöver leverera till en plats istället för till flera av kommunens verksamheter46. En 
kommun47 nämner även att de har ställt sociala krav, där företaget som de samarbetar med 
ska kunna tillhandahålla en tjänst för t.ex. en långtidsarbetslös.  
 
Alla intervjuade kommuner48 har krav på att det transportbolag som vinner upphandlingen 
ska köra med miljövänliga lastbilar; allt från biogas, HVO-bränsle, Euro 5, Euro 6 och 
fossilfria bränslen. En kommun49 berättar att de fordonskrav som ställs från början kan bli en 
inlåsningseffekt vid långa avtal. En följd av samordnad varudistribution som en intervjuad 
kommun50 nämner är att genom att ställa fordonskrav på transportörens lastbilar bidrar detta 
till att leverantörerna införskaffar nya fordon som har minsta möjliga miljöpåverkan och 
effekten blir därmed att alla verksamheter, även privata aktörer i staden, som beställer från 
denna leverantör får sina leveranser i nya fordon.   
 
Många kommuner har sett att leveranserna har blivit färre, mellan 50-82 procent51 och ett par 
kommuner har beräknat en minskning av koldioxidutsläpp på mellan 50-98 procent52. Fyra av 

                                                
34 Halmstad- och Botkyrka kommun. 
35 Kungsbacka- och Botkyrka kommun. 
36 Ystad- och Jönköpings kommun.  
37 Jönköpings kommun. 
38 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad-, Ystad-, Växjö- och Norrköpings kommun. 
39 Kungsbacka-, Norrköpings- och Huddinge kommun. 
40 Kungsbacka- och Norrköpings kommun. 
41 Kungsbacka kommun. 
42 Jönköpings kommun. 
43 Kungsbacka-, Halmstad-, Jönköpings-, Norrköpings-, Huddinge-, Växjö- och Örebro kommun.  
44 Jönköpings kommun. 
45 Växjö kommun. 
46 Kungsbacka-, Halmstad-, Växjö- och Örebro kommun. 
47 Örebro kommun. 
48 Kungsbacka-, Karlstad-, Jönköping-, Huddinge-, Botkyrka-, Örebro-, Halmstad-, Ystad-, Växjö- och Norrköpings kommun. 
49 Botkyrka kommun. 
50 Örebro kommun. 
51 Växjö-, Jönköpings-, Halmstad-, Kungsbacka-, Norrköpings-, Karlstad- och Jönköpings kommun. 
52 Karlstad-, Huddinge-, Botkyrka- och Växjö kommun.  
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kommunerna53 nämner att de inte har mätt koldioxidutsläppen före införandet av samordnad 
varudistribution, vilket gör att de inte kan göra någon jämförelse och därmed inte få fram den 
procentuella minskningen. En kommun54 nämner att de i dagsläget mäter, som de beskriver, 
antalet transporter före och efter införandet av samordnad varudistribution och resultatet från 
denna undersökning har visat att transporterna har minskat kraftigt och kommunen anser 
därmed att det är rimligt att utgå från att även koldioxidutsläppen har minskat. Kommunen55 
redogör även att koldioxidutsläppen skulle minska även om antalet transporter förblivit 
oförändrat, eftersom lastbilarna nu drivs på biogas.  
 
En kommun56 berättar att de efter införandet av samordnad varudistribution har sett, som de 
beskriver det, en skillnad av transporter lokalt men inte på de stora regionala vägarna och för 
att nå en regional effekt behövs att fler använder samlastning. En annan kommun57 berättar 
att om samordnad varudistribution skulle utökas till att även innefatta privata företag i staden 
så skulle troligtvis en hållbarare innerstad kunna uppnås.  

5.2.4 Nyckeltal för godstransporter 

I intervjuerna med kommuner som infört samordnad varudistribution framkom att 
kommunerna mätt lite olika före införandet. Några kommuner58 berättar att de har anlitat en 
extern konsult, Logivia, som har mätt alla inkommande leveranser till kommunens 
verksamheter under 14 dagar genom att de som tog emot gods fick fylla i ett formulär. Sedan 
genomfördes en simulering för att undersöka vilken effekt en samlastning skulle leda till. En 
del kommuner59 berättar att de har gjort liknande, där leveranser undersökts genom formulär 
till godsmottagare, där det bland annat undersökts hur många leveranser som tas emot, vilka 
leverantörer som anländer och under vilka tider de anländer. En kommun60 berättar att det ska 
vara enkelt för de anställda att fylla i formuläret så det inte blir en belastning. Det framkom 
att en kommun61 även undersökt om lastbilarna kan vända efter leveranserna. Andra 
kommuner62 har undersökt hur många leveranser som sker genom att studera hur mycket 
gods som beställs. En kommun63 har även mätt genom att använda Google Maps och 
uppskattat antal körda kilometer genom att undersöka hur långt det är mellan 
leveranspunkterna.  
 
Flera kommuner64 poängterar att trafiksituationen innan införandet är väldigt komplex och att 
även om antal leveranser till kommunen är känt så finns det ingen information om hur 
mycket annat gods som lastbilarna har med sig. Några kommuner65 försökte få fram 
transportdata innan införandet från transportbolag som levererade i kommunen, men av 

                                                
53 Ystad-, Halmstad-, Jönköpings-, och Kungsbacka kommun. 
54 Kungsbacka kommun. 
55 Kungsbacka kommun. 
56 Botkyrka kommun. 
57 Halmstad kommun 
58 Halmstad och Växjö kommun. 
59 Örebro-, Botkyrka-, Jönköpings-, Norrköpings kommun. 
60 Örebro kommun. 
61 Botkyrka kommun 
62 Örebro- och Norrköpings kommun. 
63 Karlstad kommun. 
64 Botkyrka-, Jönköpings- Norrköpings och Örebro kommun. 
65 Botkyrka- och Jönköpings kommun. 
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okända anledningar ville inga transportbolag lämna ut dessa data. Flera kommuner66 
beskriver att mätningar och beräkningar bygger på uppskattningar då de inte har exakta 
uppgifter om transporterna innan införandet av den samordnade varudistributionen och en 
kommun67 nämner även att mätningarna och beräkningarna bygger på prognoser.  
 
En kommun68 berättar att de gärna ville jämföra miljöbelastningen före och efter ett införande 
men då det inte gick att få fram tillräckligt mycket data om leveranserna innan införandet så 
gick det inte att komma tillräckligt nära sanningen, så de valde att inte räkna på det. De visste 
hur mycket gods som anlände till deras verksamheter men att leverantörerna även hade andra 
aktörers gods med sig och inte visste hur många körda kilometer som kunde kopplas till just 
kommunens leveranser.  
 
En kommun69 har genomfört nyttoanalyser och en annan kommun70 har genomfört en 
ruttoptimering. En kommun71 berättar att de har mätstationer som mäter partiklar på ett par 
större vägar i kommunen och även en mätstation som mäter kvävedioxid, men att koldioxid, 
buller och andra luftföroreningar är svårt att mäta utan det beräknas med hjälp av 
dataprogram.  
 
Det framkommer i intervjuerna att det finns omständigheter som kan påverka mätningarna. 
En kommun72 berättar att vid mätningar av kvävedioxid kan blåst påverka mätresultatet. 
Andra kommuner73 berättar att omständigheter som kan påverka mätningar med formulär till 
godsmottagare är att utomstående leveranser som inte kommunen står för som loggas som 
kommunens leveranser, att någon leverans loggas felaktigt eller inte registreras. Detta 
upplevs dock som mindre fel som inte påverkar mätningens resultat nämnvärt.  
 
I intervjuerna framkommer att många kommuner74 har mätt efter införandet. I flera 
kommuners75 fall fås kontinuerlig data om transporter och leveranser från de upphandlade 
transportörerna då detta ställs som ett krav i upphandlingen. Data som registreras och 
används är bland annat koldioxidutsläpp, leveransprecision, körda kilometer, antal leveranser, 
vikt, kolli, bränsletyper, förbrukning på lastbilar och samordningsgrad. Med samordningsgrad 
menas hur många inkommande fordon som anländer jämfört med antalet utgående fordon. En 
kommun76 berättar att de efter införandet kan räkna på koldioxidutsläpp men att det inte blir 
lika intressant att veta detta då de inte har data på hur det var innan införandet och därför inte 
har något att jämföra med.  
 
En kommun77 har mätt arbetsmiljö genom att ge ut enkäter till medarbetare på kommunala 
verksamheter som tar emot gods för att undersöka hur de upplever samordnad 
                                                
66 Örebro-, Huddinge-, Botkyrka- och Norrköpings kommun. 
67 Örebro kommun. 
68 Ystad kommun. 
69 Kungsbacka kommun. 
70 Norrköpings kommun. 
71 Botkyrka kommun. 
72 Botkyrka kommun. 
73 Halmstad-, Karlstad- och Jönköpings kommun. 
74 Halmstad-, Karlstad-, Kungsbacka-, Ystad-, Huddinge- och Botkyrka kommun. 
75 Halmstad-, Karlstad-, Ystad-, Norrköpings, Huddinge- och Botkyrka kommun. 
76 Halmstad kommun. 
77 Kungsbacka kommun. 
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varudistribution. En annan kommun78 har tänkt mäta kundnöjdhet genom att utvärdera hur de 
anställda upplever den samordnade varudistributionen, t.ex. om verksamheterna får sina 
leveranser på de tider som de önskar och om de kommer inom tidsfönstret. 
 
En kommun79 ska även undersöka om de positiva effekter som samlastningen ger kommunen 
även påverkar staden i stort. En kommun80 nämner att omständigheter som skulle kunna 
påverka resultatet av mätningarna skulle vara om det på något sätt skulle fuskas med 
drivmedel eller standarden på lastbilar.  
 
De intervjuerna kommunerna beskriver även andra intressanta nyckeltal som kan vara 
tänkbara att mäta för att utvärdera resultatet av den samordnade varudistributionen. Ett 
exempel som framkom från en kommun81 var att alla inkommande och utgående leveranser 
skulle kunna utvärderas genom att undersöka antal körda kilometer, genomsnittlig vikt per 
leverans eller genomsnittstid för en leverans. Detta skulle därmed kunna mätas utifrån data 
som framkommer vid leveranserna. Sedan skulle det gå att slå ihop olika parametrar mot 
varandra och få fram ett resultat. Vidare beskriver kommunen att det skapas en mängd data 
av fordonen som körsträcka per bil och rutt, förbrukat bränsle etc. Med hjälp av detta går det 
att beräkna bland annat emissioner och koldioxidhalt. En annan kommun82 beskriver att det är 
intressant att mäta koldioxid per transporterat kilo eller koldioxid per antalet leveranser. 
 
En kommun83 använder sig av en debiteringsmodell, dvs. varje gång en beställning görs finns 
det en fast och en rörlig kostnad baserat på godsets vikt. Genom detta vill de kunna se ifall de 
beställande verksamheterna tänker till, om de börjar tänka smartare genom att exempelvis 
göra gemensamma beställningar med närliggande kommunala verksamheter, eller om det går 
att utläsa en trend att istället för att göra flera beställningar på t.ex. kontorsmaterial, kanske 
att det beställs mer sällan då frakten kostar. 
 
En kommun84 berättar att ett alternativ för att kunna mäta hur de kommunala verksamheterna 
upplever samordnad varudistribution är att genomföra en mätning på nöjdkundindex genom 
att undersöka och mäta om alla får sina leveranser på den tid som önskat, om det kommer 
inom tidsfönstret, om de får levererat det avtalet säger etc.  
 
I tabell 3 har det sammanställts information kring nyckeltal som har framkommit i 
intervjuerna; vilka nyckeltal kommunerna har utgått från, vad de har mätt och beräknat före 
och efter införandet av samordnad varudistribution samt vilka resultat de har kommit fram 
till.  
 
 
 
 

                                                
78 Jönköpings kommun. 
79 Botkyrka kommun. 
80 Norrköpings kommun. 
81 Halmstad kommun. 
82 Karlstad kommun. 
83 Örebro kommun. 
84 Jönköpings kommun. 
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Tabell 3. Information som framkommit under intervjuerna om vilka nyckeltal kommunerna har utgått från och 
hur de har mätt före och efter införandet av samordnad varudistribution samt resultatet som framkommit.  

Kommun Nyckeltal Hur kommunerna 
mätt/beräknat 
före 

Hur kommunerna 
mätt/beräknat 
efter 

Resultat 

Kungsbacka - Antal leveranser 
- Arbetsmiljö 
 

- Nyttoanalys - Inga mätningar på 
leveranser efter, 
hade redan 
information om 
detta 
-
Enkätundersökning 

- Minskade 
leveranser, inga 
direkta siffror, minst 
halverat 
livsmedelstransporter
na. 
- De flesta anställda 
nöjda med 
samordnad 
varudistribution. 
- Inga siffror på 
trafiksäkerhet men 
anställda på skolorna 
säger att det är 
minskade fordon. 
- Positiv 
uppmärksamhet, 
nätverkande, sprida 
nationellt.  

Karlstad - Antal leveranser 
- Körda kilometer 
- Koldioxidutsläpp 

- Google Maps 
- Simulering/ 
uppskattning på 
antal leveranser 

- Får data från 
upphandlad 
transportör. 

- Minskade 
leveranser med 65-70 
%.  
- Minskade 
koldioxidutsläpp 
med över 90 %.  

Norrköping - Antal leveranser - Undersökt hur 
mycket livsmedel 
som beställts. 

 - Förhoppning att 
leveranserna ska 
minska med ca. 60 
%.  

Halmstad - Antal leveranser 
- Samordningsgrad 
- Inkommande 
transporter 
- Ansvariga 
leverantörer 
- Vikt  
- Antal kolli 
- Typ av flöde 
- Körda kilometer 
- Bränsletyp 
- Förbrukning på 
lastbilar 
- Leveransprecision 

- Simulering av 
Logivia. 

- Får data från 
upphandlad 
transportör.  
- Mätt om 
leveranser ligger 
inom tidsfönstret 
och tagit fram ett 
verktyg för att 
leverantören ska se 
om de ligger inom 
tidsfönstret.  

- Förbättrad 
samordningsgrad. 
- Förbättrad 
leveransprecision.  
- Mer än halvering av 
antal leveranser. 

Huddinge - Miljöfarliga utsläpp  
- Leveransprecision 

- Uppskattning/ 
beräkning på hur 
mycket utsläppen 
skulle minska 
beroende på val av 
drivmedel.  

- Undersöker om 
leveranser kommer 
i tid samt 
avvikelser.  

- Minskat 
miljöpåverkan med 
över 50 %. 
- Uppnått ett visst 
antal leverantörer i 
samordnade 
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varudistributionen. 
- Förändrad 
arbetsmiljö, 
beställare efterfrågar 
kända tider.  
- Mer synlighet hur 
leverantörerna 
arbetar. 
- Mer synlighet hur 
adresser fungerar.  

Botkyrka - Antal leveranser  
- Ansvariga 
leverantörer 
- Tider för 
leveranserna 
- Körda kilometer 
- Koldioxidutsläpp 
- Leveransprecision 
- Partiklar  
- Kvävedioxid 
- Buller 

- Mätt antal 
leveranser m.h.a 
formulär. 
- Mätstationer för 
halter av partiklar 
och kvävedioxid. 

- Får data från 
upphandlad 
transportör.  
- Mätstationer 

- Ca. 50-75 % 
minskning av 
koldioxidutsläpp.  
- Minskat antal 
leveranser. 
 

Växjö - Antal leveranser 
- Ansvariga 
leverantörer 
- Vikt per leverans 

- Simulering av 
Logivia 

 - Minskat antal 
leveranser med ca. 
80 %. 
-Koldioxidutsläppen 
har minskat med ca. 
98 %.  
- Minskade 
lossningstider med 
ca. 180 timmar i 
veckan.  
- Fått in mer mindre 
leverantörer.  

Jönköping - Antal leveranser 
 

- Anställda loggade 
leveranser med vikt 
och typ av gods.  

 - Ungefär halvering 
av leveranser. 
- Tar emot mer gods 
vid samma tillfälle. 
- Lättare planera för 
leveranser m.h.a 
tidsfönster.  
- Leveranserna lastas 
av på rätt ställe.   

Örebro - Antal leveranser - Mätt antal 
leveranser m.h.a 
formulär.  

 - Bättre planering av 
leveranserna.  

Ystad - Antal leveranser 
- Antal leverantörer 
- Körda kilometer 
- Lossningstid 
- Koldioxidutsläpp 

- Frågat 
verksamheterna hur 
många leveranser 
som sker under en 
vecka.  

 - Minskat antal 
leveranser med ca. 
75 %.  
- Fått in 6 nya 
mindre lokala 
leverantörer.  
- Mindre körda 
kilometer.  
- Bättre planering 
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med fasta 
leveranstider.  
- Besparing på 
personalens 
lossningstid med ca. 
4000-6000 timmar. 
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6 Analys och diskussion 
Nedan presenteras en analys och diskussion av studien gällande logistik, miljöpåverkan av 
godstransporter, samlastning av gods i staden samt nyckeltal för godstransporter.  

6.1 Logistik 

Samordnad varudistribution är en logistisk åtgärd för att bland annat öka leveransprecisionen 
till verksamheterna. Detta överensstämmer med hur Aronsson, Ekdahl och Oskarsson (2013) 
beskriver logistik; att planera så att godsmottagare ska kunna få godset levererat dit de vill ha 
det vid det tillfälle som de vill ha det. I intervjuerna framkommer dock att även om leveranser 
kommer på mer bestämda tider med samordnad varudistribution går det inte alltid att ta 
hänsyn till när beställarna vill ha godset levererat då det samtidigt ska levereras genom en 
planerad rutt. Det kan leda till problem om en leverans anländer när verksamheterna inte har 
möjlighet att ta emot gods, t.ex. mitt i lunchen. Det kan då bli svårt för verksamheten att 
planera för att ta emot godset. Om godset är i behov att förvaras i kylutrymme går det inte att 
låta godset stå utan det behövs då tas om hand omgående. Detta kan då, istället för att leda till 
en bättre planering, leda till en försämrad arbetsmiljö och ökad stress då godset anländer då 
arbetsbelastningen redan kan vara hög och det inte går att avvara anställda för att ta hand om 
godset. För att öka leveransprecisionen ytterligare bör det undersökas när verksamheter har 
möjlighet att ta emot gods och anpassa rutten efter detta. Rutterna kan dock vara svårare att 
påverka om upphandlade transportbolag som även har privata kunder på sina rutter planerar 
och styr över dessa. Möjligen skulle rutterna kunna läggas om då och då för att inte endast 
några verksamheter ska bli lidande av leveranser som kommer vid olämpliga tidpunkter.   
 
Förutom högre leveransprecision ska även samordnad varudistribution leda till färre 
leveranser till verksamheter som ingår i samlastningen. Dock framgår i intervjuerna att 
behovet av leveranser inte utgår från de kommunala verksamheternas dagliga behov, utan att 
de får förhålla sig till att få större leveranser mer sällan, något som enligt Halmstad kommun 
(u.å) kan leda till att leveranserna kan vara tunga, svårhanterliga och behöva stor 
lagringsplats, något som även bekräftas av ett par av de intervjuade kommunerna. Det kan 
diskuteras om det kan leda till en försämrad arbetsmiljö om godset tar lång tid att packa upp 
och det upplevs som det blir långa avbrott i det dagliga arbetet, vilket kan leda till stress samt 
att det kan leda till tunga lyft. Då kommunala verksamheter kan ha ansvar för att vårda eller 
ta hand om människor kan det vara svårt att avvara anställda under längre tider för att hantera 
gods. I intervjuerna framkommer dock att ett mål med samordnad varudistribution är att få en 
bättre arbetsmiljö för de anställda vid de kommunala verksamheterna. Det kan därför vara bra 
att undersöka hur de anställda upplever situationen och vad de efterfrågar för att det ska bli 
bättre för dem. 
 
Det skulle möjligen kunna underlätta för de anställda om det tillsätts en leveranstjänst som 
hjälper till att hantera och packa upp godset, då de anställda i första hand är anställda för att 
utföra andra tjänster. Detta skulle även kunna lösa problemet med att leveranser anländer vid 
mindre lämpliga tidpunkter då anställda har svårt att ta emot godset eller då godset är 
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skrymmande och svårhanterat. Det skulle även kunna undersökas om det går att utföra 
ytterligare tjänster på samlastningscentralen som skulle kunna underlätta godsmottagningen 
på de kommunala verksamheterna. Genom att även informera de anställda om varför 
samordnad varudistribution genomförs, vad det leder till för effekter och göra dem mer 
delaktiga kan mer positiva arbetsmiljöeffekter uppnås genom förbättrat samarbete. Det går 
även att planera för att en anställd med kunskap i godsmottagningen kan avsätta tid för att ta 
emot godset, vilket kan effektivisera godsmottagningen.   
 
Genom att kommunerna har mer information om godset som levereras efter införandet av 
samordnad varudistribution kan de styra sina transporter på ett helt annat sätt. Detta 
överensstämmer med vad Gleissner och Femerling (2013) beskriver; att genom att ha 
information om leveranser så går det att planera transporter. Kommunerna kan planera för hur 
ofta verksamheterna är beroende av leveranser och därmed minska på leveranserna till ett 
minimum av vad de kan hantera. Detta i sin tur tänker vi kan leda till högre fyllnadsgrad i 
lastbilarna och mer effektiva transporter. Det gäller dock att hitta en balans för vad 
verksamheterna klarar att hantera, så att samordnad varudistribution inte försvårar 
verksamheternas godsmottagning utan istället leder till förbättrad arbetsmiljö. Kommunerna 
skulle även kunna ta kontroll över vilken standard, storlek och typ av bränsle som används av 
levererade fordon. Det kan även diskuteras om kommunerna skulle kunna minska sina 
leveranser utan samordnad varudistribution genom att ställa krav på att de kommunala 
verksamheterna endast får beställa gods ett visst antal gånger i veckan.   

6.2 Miljöpåverkan av godstransporter 

Alla intervjuade kommuner beskriver att huvudmålet med samordnad varudistribution är att 
uppnå positiva miljöeffekter. Det kan dock diskuteras om huruvida initiativ som samordnad 
varudistribution inom kommunala verksamheter verkligen ger en positiv miljöeffekt i staden i 
stort, då trafiksituationen innan ett införande är svår att mäta och utvärdera. Enligt 
kommunerna leder samordnad varudistribution till färre leveranser och minskade utsläpp, 
vilket är en bidragande faktor till att få en förbättrad stadsmiljö och minskad påverkan på 
växthuseffekten. Det kan dock diskuteras om en minskning av leveranser kan jämställas med 
en minskning av transporter eller en minskning av koldioxid. Även om en lastbil inte stannar 
för att göra en leverans kan den fortfarande köra runt till andra adresser och då fortsätter 
lastbilen att släppa ut koldioxid ut i staden. Så leder verkligen minskade leveranser till en 
minskad miljöbelastning? Det krävs mer information än så för att veta om det stämmer. Den 
samordnade varudistributionen kanske leder till färre leveranser för kommunens 
verksamheter men det kan även vara så att fordonen kör längre sträckor än innan. Därför är 
det även viktigt att analysera körsträckan för lastbilarna som körs inom den samordnade 
varudistributionen för att kunna avgöra om det genererar mindre koldioxidutsläpp för de 
kommunala transporterna.    
 
Flera intervjuade kommuner nämner att de kan kontrollera och påverka kommunens fordon 
genom att de bland annat kan ställa krav på att transportörerna ska använda miljöklassade 
fordon, något som även överensstämmer med vad Moutaoukil, Neubert och Derrouiche 



     

38 

(2015) beskriver; att det går att ta kontroll och styra över transporterna genom att bestämma 
vilka fordon som får användas. Många kommuner berättar att samordnad varudistribution lett 
till färre leveranser med minskade miljöfarliga utsläpp som följd. Men beror denna 
minskning av miljöfarliga utsläpp på samordnad varudistribution eller på kraven på 
miljöfordon? Med ett sådant krav, att alla leverantörer som ska leverera gods till kommunen 
måste anlända i miljövänligare fordon, går det att nå liknande miljöeffekter utan samordnad 
varudistribution? Det kan dock diskuteras om det kan vara ekonomiskt svårt att få igenom ett 
krav på att transportbolagen ska investera i nyare miljövänligare bilar utan att de får någon 
ekonomisk kompensation. Genom samordnad varudistribution garanteras transportören en 
stor drift av gods under många år som gör det lönsamt för transportören att införskaffa 
miljövänliga fordon och kan därmed bidra till att kunna få igenom ett sådant krav. Samtidigt 
beskriver McKinnon (2015a) att effekten av miljövänliga lastbilar undermineras av den 
stadiga ökningen av transporter och att en minskning av transporter har större positiv 
miljöeffekt än miljövänliga lastbilar. Det kan dock diskuteras hur miljöeffekterna skulle 
påverkas om transporterna ökade utan att mer miljövänliga lastbilar skulle införas, 
trafiksituationen skulle antagligen försämras ytterligare. Då behovet av fordon ökar kan 
samlastning vara en åtgärd för att försöka minska på antalet fordon samtidigt som krav på 
miljöfordon ställs.  
 
Vid användandet av miljövänligare bränsle registreras oftast bara de positiva lokala 
effekterna som bränslet kan bidra med. Dock är framställningen av de miljövänligare 
bränslena inte alltid så miljövänlig. För att utvärdera den positiva miljöeffekten borde 
egentligen åtgärden med miljövänligare bränsle analyseras från dess framställning och 
eventuell transport till förbrukning innan resultatet utvärderas. Det har betydelse vilket 
perspektiv som eftersöks, om det är den lokala miljön och luftkvaliteten i staden eller den 
globala miljön.  
 
Enligt McKinnon (2015a) leder temperaturhöjningen på jorden till miljökatastrofer och 
Europeiska Unionen (2013) har som mål att minska koldioxidutsläppen med 60 procent i 
Europa till år 2050. Intervjuerna med de olika kommunerna har visat att samordnad 
varudistribution är en riktlinje för att uppnå en bättre miljö och därmed är det en lösning som 
kan utnyttjas för att kunna uppnå kraven som ställs av Europeiska Unionen. På grund av att 
flera kommuner tagit beslutet att införa samordnad varudistribution och fått övergripande 
kontroll över sina transporter samt ställt hårdare utsläppskrav på fordonen så har dessa 
kommuner tagit ett steg i rätt riktning mot en hållbarare värld och ökat chanserna att nå 
Europeiska Unionens uppsatta miljömål. För att få en övergripande effekt och en ökad hållbar 
utveckling krävs att fler kommuner och privata aktörer ansluter sig till samlastningen. 
 
Genom att minska trafiken på vägarna genom effektivare transporter minskas de miljöfarliga 
utsläppen och det blir en bättre miljö för invånarna i städerna. Genom att kunna utvärdera hur 
situationen är i nuläget går det utgående från detta åstadkomma synliga och mätbara 
förändringar. Genom att faktiskt kunna se vilken effekt en åtgärd får, går det lättare att 
motivera och produktivt genomföra förändringar. Det går att sätta faktiska mål på vad 
förändringen ska uppnå och arbeta mot dessa.  
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6.3 Samlastning av gods i staden 

Gemensamt för alla kommuner är att de undersökt hur andra kommuner genomfört 
samordnad varudistribution och sedan tagit till sig stora delar av vad andra gjort. Vår 
fundering blir då; vem säger att de kommunerna som varit bland de första att införa 
samordnad varudistribution har gjort på det bästa sättet? Alla kommuner bygger sina 
lösningar på vad andra kommuner gjort och antar att de kommer få samma resultat, vilket är 
logiskt då liknande åtgärder borde ge liknande resultat, dock kan resultat variera lite beroende 
på exempelvis storleken på staden. Detta kan leda till en ond cirkel där alla kommuner förlitar 
sig på resultaten som de tidigare kommunerna fått, och därmed utgår från att det är en bra 
lösning utan att kommunerna har fått fram någon data som visar på att samordnad 
varudistribution verkligen leder till en bättre miljö i stort.   
 
Enligt de intervjuade kommunerna har alla kommunerna fått färre leveranser till följd av 
införandet samt att flertalet av kommunerna även tillåter transportbolaget att köra privata 
aktörers gods, dock endast om det finns plats i lastbilarna, vilket leder till att kommunerna 
alltid strävar efter att få en så hög fyllnadsgrad som möjligt för att minska på antalet lastbilar 
ut i staden. Det kan dock diskuteras om samlastning leder till färre lastbilar och är mer 
miljövänligt. Rimligtvis borde större lastbilar generera mer miljö- och hälsofarliga utsläpp än 
mindre lastbilar. Däremot om allt gods som rymdes i de större lastbilarna som kör in till 
samlastningscentralen inte får plats på en mindre lastbil som sedan levererar ut till 
verksamheterna, utan godset istället måste levereras i flera små lastbilar, då kanske två 
mindre lastbilar släpper ut mer miljö- och hälsofarliga utsläpp än en stor lastbil. Sedan beror 
det även på vilken typ av bränsle som används vid båda fallen. Det är väldigt svårt att avgöra 
om det är en bättre eller sämre lösning för miljön att använda mindre lastbilar. För att avgöra 
detta bör mer undersökningar genomföras där utsläppen från transporterna mäts och sedan 
avgöra vad som gör minst skada på miljön. Mindre lastbilar borde dock rimligtvis vara mer 
trafiksäkra än stora lastbilar men samtidigt kan två mindre lastbilar vara mindre trafiksäkra än 
en stor lastbil. Men i de fall där en stor lastbil kan ersättas med endast en liten lastbil borde 
det bli både bättre för miljön och öka trafiksäkerheten.  
 
Gemensamt för alla intervjuade kommuner är att samordnad varudistribution har bidragit till 
positiva effekter för miljön, vilket överensstämmer med Oliveira et al. (2012) antagande om 
att en samlastningscentral ger en förbättrad miljöpåverkan. Det råder dock delade meningar 
om hur stor positiv miljöeffekt samordnad varudistribution ger för staden i stort. En större 
effekt för staden i stort skulle kunna uppnås genom att fler aktörer anslöt sig till 
samlastningen. Men det kan diskuteras om det skulle kunna vara svårt att motivera privata 
aktörer att börja samlasta om de har en fungerande distribution i dagsläget då det tillkommer 
kostnader för att starta upp en samlastningscentral. En möjlighet för att uppnå att fler 
verksamheter ansluter sig till samlastningen i framtiden skulle kunna vara ett samarbete 
mellan kommunerna och de privata aktörerna. Politikerna i kommunen skulle även kunna 
reglera trafiksituationen i staden, men det kan vara svårt då transporterna i staden hänger ihop 
med den ekonomiska utvecklingen i staden. En för hård transportpolitik skulle kunna få en 
negativ påverkan på handeln och den ekonomiska utvecklingen i staden. Det gäller att hitta 
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en bra lösning för att minska transporterna samtidigt som handeln gynnas.   

6.4 Nyckeltal för godstransporter  

För att kunna förbättra en process behövs det, precis som Woxenius (2012) beskriver 
bestämmas tillvägagångssätt, mål och vad som ska mätas. Många kommuner berättar i 
intervjuerna att de med samordnad varudistribution har satt upp mål med att minska antal 
transporter. Det kan dock diskuteras om det kan upplevas som ett vagt begrepp, då “antalet” 
transporter inte är mätbart på ett väsentligt sätt och för att kunna utvärdera ett mål bör det 
vara mätbart. Många mål som kommunerna nämner kan upplevas som vaga då det inte är 
specificerat när de uppnåtts. Om kommunerna vill utvärdera om de t.ex. uppnått målet med 
att minska antal transporter bör de ha data på antal transporter innan införandet och sätta ett 
exakt mål med minskningarna de vill uppnå för att sedan utvärdera om detta mål uppnåtts. 
Begreppet “antal” transporter bör därför beskrivas mer precist eller bör annars inte användas 
för att bygga upp mål och mätningar på.     
 
Mätningarna kan sedan användas för att jämföra situationen innan samordnad 
varudistribution med situationen efter för att utvärdera resultatet. För att ge en rättvis bild bör 
mätningarna genomföras på samma sätt före och efter ett införande. Woxenius (2012) 
beskriver att baserat på mätningarna ska sedan åtgärder tas för att förändra processen till det 
bättre. Många kommuner nämner dock att det är svårt att få en bild över trafiksituationen 
innan ett införande av samordnad varudistribution då transporterna i staden är så komplexa 
och att datan som finns i många fall bygger på uppskattningar. Det blir då svårt att utvärdera 
resultatet med samordnad varudistribution och utvärdera om det lett till en förbättring, hur 
mycket bättre det blivit samt om andra åtgärder skulle kunna ge en större effekt.  
 
De nyckeltal som skulle vara intressanta att undersöka före ett införande av samordnad 
varudistribution är hur många transporter som kör runt med kommunens gods, hur långt de 
kör, standarden på lastbilarna, typ av bränsle, fyllnadsgraden i lastbilarna och hur tungt 
lastade de är. I intervjuerna framkommer att även om det går att undersöka hur mycket gods 
som levereras till de kommunala verksamheterna eller hur många leveranser de får, så 
levereras även privata aktörers gods troligtvis i samma leveranser, vilket även påverkar 
rutterna. Då kommunerna efter ett införande bara undersöker sina egna transporter måste de 
ha utrett vilka transporter de hade innan om de vill jämföra för att kunna utvärdera resultatet. 
En ungefärlig bild över kommunens transporter innan ett införande kan ge en fingervisning 
om vilket resultat den samordnade varudistributionen bidragit med, även om det skulle kunna 
vara en bit från sanningen hur det egentligen är i verkligheten.  
 
För att utvärdera trafiksäkerheten kring kommunala verksamheter kan det förutom att 
undersöka antal leveranser och backande fordon även vara intressant att studera storleken på 
lastbilarna som levererar, var godsmottagningen ligger i förhållande till var skolgården ligger, 
om det finns några närliggande gångvägar samt om leveranser sammanfaller när majoriteten 
av barnen börjar eller slutar skoldagen.  
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Då antal leveranser ibland mäts på olika sätt före och efter införandet av samordnad 
varudistribution kan det vara missvisande att jämföra de olika mätningarna. Det är även svårt 
att jämställa antal leveranser med antal transporter. Även om en kommunal verksamhet inte 
får en leverans en viss dag så kanske en transport går förbi på en rutt ändå till en annan 
kommunal verksamhet, fast den inte stannar vid just den här verksamheten. Genom att endast 
undersöka antal leveranser missas den miljöbelastning som den passerande transporten ger. 
Genom att transporterna åker runt på rutter som är okända för verksamheterna innan ett 
införande och levererar till både kommunala och privata verksamheter blir det även svårt att 
utvärdera körda kilometer genom att bara mäta avståndet från leverantör till godsmottagare. 
Sedan kan det också diskuteras om transporternas körda kilometer med tomma lastbilar 
tillbaka även räknas med, då även tomma lastbilar drar bränsle. För att räkna ut detta krävs 
information om hur mycket gods lastbilen har med sig och till vilka verksamheter de 
levererar till, både kommunala och privata.  
 
Ett par kommuner har mätt trafikpåverkan genom att undersöka hur mycket gods som 
beställts. Woxenius (2012) beskriver dock att vikten och volymen av förbrukat material inte 
är detsamma som vikten och volymen som transporteras i lastbilarna. I intervjuer 
framkommer också att en kommun har mätt transporternas körda kilometer. Woxenius (2012) 
beskriver dock att genom att bara mäta sträckan utan att veta lastbilens prestanda och möjlig 
lastvolym ges en osäker bild av trafikpåverkan. 
 
Enligt intervjuerna har många kommuner undersökt hur många leveranser de har och att de 
efter införandet av samordnad varudistribution har minskat på antalet leveranser. För att 
fastställa att det även körs färre kilometer med samordnad varudistribution är det viktigt för 
kommunerna att även undersöka avståndet som lastbilarna kör. Vi ställer oss frågan om 
kommuner genom minskade antal leveranser verkligen kan fastställa att samordnad 
varudistribution ger en så stor miljöpåverkan som många kommuner anser? Genom att 
undersöka både antalet leveranser och faktiska avståndet som lastbilarna kör skulle en mer 
trovärdig uppskattning av emissioner fås. Därmed skulle kommunerna kunna undersöka om 
de både har minskat på antalet leveranser och minskat avståndet och kan då säkrare bekräfta 
att det har gett en positiv miljöpåverkan. 
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7 Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel redogörs svar på forskningsfrågorna samt rekommendationer till Linköpings 
kommun.  

7.1 Hur har andra verksamheter som infört samordnad 
varudistribution mätt sina resultat och vilka nyckeltal har de utgått 
från? 

I intervjuer med verksamheter som infört eller planerar att införa samordnad varudistribution 
framkommer att många haft svårigheter att mäta innan införandet. Trafiksituationen innan 
införandet har varit väldigt komplex och det har upplevts svårt att få tag i transportdata samt 
att särskilja på transporter till kommunala verksamheter och privata verksamheter. Flera av 
de intervjuade verksamheterna som infört samordnad varudistribution har undersökt hur 
många leveranser som går till deras verksamheter samt hur mycket gods som levereras. Det 
har i många fall inte utförts några mätningar utan snarare beräkningar, uppskattningar och 
simuleringar. Det framkommer även i intervjuerna att t.ex. koldioxidhalt och buller oftast inte 
mäts utan beräknas utifrån transportdata. Antal leveranser och ansvariga leverantörer har 
mätts genom att anställda under ett par veckor får anteckna när gods anländer alternativt att 
det undersöks hur mycket gods de kommunala verksamheterna beställer och från vilken 
leverantör det beställs.  
 
De verksamheter som infört samordnad varudistribution berättar i intervjuerna att det efter 
införandet är enklare att få fram transportdata att undersöka, då många verksamheter får 
denna data från de upphandlade transportörerna. Verksamheterna har efter införandet 
information om bland annat hur många leveranser som sker, hur mycket leveranserna väger, 
hur lång tid det tar att lasta av gods, hur lång sträcka lastbilarna kör, hur mycket bränsle som 
förbrukas, vilken standard det är på lastbilarna etc. Med denna utförliga data kan 
verksamheterna räkna ut de nyckeltal som de är intresserade av att veta, men dessa nyckeltal 
gäller endast för verksamheternas egna leveranser och säger inget om hur leveranserna i 
staden i stort påverkas. I en del intervjuer framkommer dock att all denna information som 
finns efter införandet känns ointressant då det inte finns någon data före införandet av 
samordnad varudistribution att jämföra med.  
 
I intervjuerna framkommer att de nyckeltal som verksamheter som infört eller planerar att 
införa samordnad varudistribution utgått ifrån är antal leveranser, ansvariga leverantörer, hur 
mycket gods som beställs av kommunala verksamheter, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, 
leveransprecision, miljöpåverkan i form av koldioxidhalt, kvävedioxidhalt, partikelhalt, körda 
kilometer, samordningsgrad, vikt på gods, bränsletyper och standard på lastbilar.  
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7.2 Finns det andra nyckeltal, utöver de nyckeltal som använts av 
andra verksamheter som infört samordnad varudistribution, som är 
intressanta att analysera och mäta innan och efter ett införande av 
samordnad varudistribution för att utvärdera resultatet? 

För att kunna utvärdera resultatet av samordnad varudistribution är det intressant att analysera 
och mäta trafiksituationen innan ett införande; hur många transporter som levererar gods till 
verksamheter som sedan ska ingå i samordnad varudistribution och hur stor del av godset 
som är deras andel och hur stor del av godset som ska till andra beställare. Det är också 
intressant att veta hur långt lastbilarna kör och deras bränsleförbrukning. För att undersöka 
effekterna av samordnad varudistribution krävs att det före och efter införandet mäts på 
samma sätt och att dessa två situationer sedan jämförs med varandra och utvärderas. 
Trafiksituationen före införandet är dock väldigt komplex och svår att kartlägga vilket 
försvårar att genomföra mätningarna på samma sätt innan och efter införandet. Det är svårt 
att få fram information om trafiksituationen innan ett införande av samordnad 
varudistribution, men om det skulle vara möjligt skulle det vara intressant för att utvärdera 
miljöeffekterna av samordnad varudistribution.   
 
Förutom de nyckeltal som andra verksamheter som infört samordnad varudistribution har 
utgått från så finns det andra intressanta nyckeltal att analysera före och efter ett införande av 
samordnad varudistribution. För att utvärdera miljöaspekter som påverkar växthuseffekten är 
det förutom nyckeltalet koldioxidhalt även intressant att utvärdera metanhalt och 
dikväveoxidhalt. För att utvärdera hälsoaspekter kopplat till luftburna utsläpp från 
godstransporter är det förutom nyckeltalen partikelhalt och kvävedioxidhalt även intressant 
att utvärdera tungmetaller, kolmonoxid-, ammoniak-, och svaveldioxidhalter samt buller. 
 
I intervjuerna framkommer att andra intressanta nyckeltal som skulle vara intressanta att 
undersöka för att utvärdera resultatet av samordnad varudistribution skulle bland annat vara 
koldioxid per transporterat kilo, koldioxid per antal leveranser och nöjdkundindex.   

7.3 Hur skulle nyckeltal som andra verksamheter utgått från samt 
nyckeltal som är intressanta att analysera för att utvärdera samordnad 
varudistribution kunna mätas? 

I intervjuerna framkommer att verksamheter som infört eller planerar att införa samordnad 
varudistribution utgått från nyckeltalen antal leveranser, mängd gods som beställs av 
kommunala verksamheter, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, leveransprecision, miljöpåverkan i 
form av koldioxidhalt, kvävedioxidhalt, partikelhalt, körda kilometer, samordningsgrad, vikt 
på gods, bränsletyper och standard på lastbilar.  
 
Nyckeltalet trafiksäkerhet undersöks enligt intervjuer med verksamheter som infört 
samordnad varudistribution genom att beräkna antal leveranser och om antal leveranser 
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sänkts antas det att det är färre lastbilar vid verksamheterna och att det då blivit säkrare. I 
intervjuerna framkom även att antalet backande fordon kan påverka trafiksäkerheten negativt, 
vilket också antas ha minskat då det är färre leveranser. För att utvärdera trafiksäkerheten 
anser vi också att det är intressant att studera storleken på lastbilarna som levererar, var 
godsmottagningen ligger i förhållande till var skolgården ligger, om det finns några 
närliggande gångvägar samt om leveranser sammanfaller när majoriteten av skolbarnen 
börjar eller slutar skoldagen. 
 
Enligt intervjuerna med verksamheter som infört samordnad varudistribution mäts 
nyckeltalen antal leveranser och ansvarig leverantör före införandet på två olika sätt. 
Antingen genom formulär där anställda på kommunala verksamheter får fylla i när en 
leverans anländer och vem som är ansvarig för leveransen eller genom att kommunen 
studerar vilka varor som beställs av de kommunala verksamheterna från vilka ansvariga 
leverantörer och därifrån utvärderar hur många leveranser som sker. Utifrån denna 
information går det även att undersöka nyckeltalet vikt på gods.   
 
Nyckeltalen kvävedioxidhalt och partikelhalt mäts enligt intervjuer från verksamheter som 
infört samordnad varudistribution genom mätstationer som är placerade vid vägarna. 
Nyckeltalet leveransprecision mäts enligt intervjuer genom att använda sig av tidsfönster och 
undersöka om leveranserna håller sig inom de uppsatta tiderna. Nyckeltalet arbetsmiljö kan 
enligt intervjuer med verksamheter fås fram genom enkäter till de anställda på kommunala 
verksamheter.  
 
Nyckeltalet koldioxidhalt undersöks enligt intervjuer med verksamheter som infört 
samordnad varudistribution på lite olika sätt. Det är svårt att beräkna den del koldioxidhalten 
som kommunala transporter står för före ett införande av samordnad varudistribution då det 
är svårt att få fram transportdata och även om det fanns skulle det vara svårt att särskilja 
vilken koldioxid som kan kopplas till det kommunala godset och vilket som kan kopplas till 
privata aktörers gods då de körs i samma lastbilar. För att räkna ut koldioxidutsläpp krävs 
även information om hur fort lastbilarna kör, vilken standard det är på lastbilarna och vilket 
bränsle de körs på. Många verksamheter som infört samordnad varudistribution har därför 
valt att inte undersöka nyckeltalet koldioxidhalt. Dock har alla intervjuade verksamheter i och 
med samordnad varudistribution ställt krav på mer miljövänliga fordon vilket borde påverka 
koldioxidhalten positivt.  
 
Nyckeltalet körda kilometer kan enligt intervjuer med verksamheter som infört samordnad 
varudistribution mätas genom att undersöka avståndet mellan beställande verksamhet och 
leverantör och räkna ut avståndet mellan dessa med Google Maps. Det kan även mätas 
genom att anta att verksamheternas gods anländer till en fingerad samlastningscentral och 
mäta alla avstånd från denna ut till beställande verksamheterna. Med hjälp av denna data går 
det även att beräkna fram nyckeltalet samordningsgrad genom att beräkna antalet 
inkommande transporter i förhållande till antalet utgående transporter. 
 
Nyckeltalen körda kilometer, leveransprecision, samordningsgrad, koldioxidhalt, vikt på 
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gods, bränsletyper, standard på lastbilar, kolli förbrukning på lastbilar och tidsfönster går att 
få fram från transportörerna som loggar leveranserna. Det är inte alltid möjligt att få tag i 
denna data innan ett införande av samordnad varudistribution men efter ett införande går det 
att ställa som krav i upphandlingen att få ta del av denna data. Då all information om 
transporterna finns loggade av transportörerna går det att få fram nyckeltal om det mesta 
gällande transporterna. Utan data om transporter innan införandet går det inte att jämföra 
transportsituationen före och efter ett införande av samordnad varudistribution. Dock skulle 
denna data kunna användas för att jämföra med planerade förändringar i framtiden. 

7.4 Rekommendationer 

Vi rekommenderar Linköpings kommun att genomföra en enkätundersökning på de 
kommunala verksamheterna före och efter ett införande av samordnad varudistribution för att 
utvärdera effekterna av arbetsmiljö. Frågorna skulle kunna handla om t.ex. tider för när de 
helst vill ta emot gods, hantering av gods, hur mycket tid som läggs på godsmottagning, om 
något förarbete på samlastningscentralen skulle underlätta godsmottagningen, hur mycket de 
påverkas i sitt arbete av godsmottagningen, leder godsmottagningen till ökad stress, känner 
de anställda att de kan vara med och påverka godsmottagningen, hur de upplever 
kommunikationen mellan kommun, transportör och leverantör, kommer leveranserna på 
utsatt tid och har de med sig rätt gods etc.  
 
Vi rekommenderar även Linköpings kommun att undersöka hur många leveranser som 
anländer till de kommunala verksamheterna före och efter ett införande samt om det är en 
större eller mindre lastbil, för att kunna utvärdera trafiksäkerheten. Detta skulle exempelvis 
kunna mätas genom att de kommunala verksamheterna får logga antal inkommande 
leveranser under ett par veckor, genom att skriftligen fylla i information varje gång en 
leverans anländer. Information som skulle vara intressant för att utvärdera trafiksäkerheten 
skulle vara om det är en större eller mindre lastbil som anländer samt antal leveranser. Det 
skulle även vara intressant att veta om lastbilarna behöver backa eller vända vid lastningen 
och i sådana fall undersöka om detta går att bygga bort. Det skulle även vara intressant att 
undersöka var godsmottagningen ligger i förhållande till skolgården, om det finns några 
närliggande gångvägar samt om leveranser sammanfaller när majoriteten av barnen börjar 
eller slutar skoldagen. 
 
För att utvärdera logistikeffekterna rekommenderar vi Linköpings kommun att mäta 
leveransprecisionen genom att låta verksamheter logga inkomna leveranser under två veckors 
tid före och efter införandet av samordnad varudistribution. De anställda får då fylla i varje 
gång en leverans anländer, där information om vilken tid leveransen anländer, om godset 
levereras till rätt ställe samt vilken leverantör och transportör som är ansvariga för 
leveransen. För att underlätta för de anställda bör formuläret hållas så enkelt som möjligt.  
 
Då det krävs mycket data för att kunna räkna ut miljöpåverkan före ett införande av 
samordnad varudistribution, och att det ändå är osäkert hur korrekt data som tas fram 
stämmer överens med verkligheten, rekommenderar vi att Linköpings kommun att istället 
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fokuserar på att mäta arbetsmiljö, leveransprecision och trafiksäkerhet. Detta går att få en 
bättre överblick på före införandet och det går även att undersöka på samma sätt efter 
införandet, vilket bidrar till att denna information kan jämföras.  
 
Om Linköpings kommun ändå vill undersöka miljöpåverkan före och efter ett införande 
rekommenderar vi Linköpings kommun att mäta partiklar och kvävedioxid genom 
mätstationer, men det kan vara svårt att koppla dessa utsläpp till just kommunens leveranser. 
Detta ger istället en överblick över om den samordnade varudistributionen påverkar staden i 
stort. Om Linköpings kommun vill få en överblick över transporterna innan införandet 
rekommenderas att de först efterfrågar denna data från sina leverantörer och transportörer. 
Om denna data inte går att få tag i rekommenderas att Linköpings kommun väljer en rimlig 
punkt där alla transporter antas gå in och ut i staden, undersöker hur mycket vikt gods från 
varje leverantör som transporteras till verksamheterna och antal fordon. De godsmängder som 
verksamheterna beställer kan fås från hur mycket varje verksamhet beställer och därigenom 
kan även leverantörer framgå. Annars kan data som saknas samlas in i undersökningen om 
leveransprecision. Sedan rekommenderas att Linköpings kommun antar rutter som lastbilarna 
kör på i staden och använder Google Maps för att få ut körda kilometer och använder 
NTMCalc för att beräkna miljöpåverkan. För att kunna jämföra resultatet med efter 
införandet rekommenderas att Linköpings kommun efter införandet kan få transportdata om 
bland annat antal leveranser, körda kilometer, vikt, koldioxidutsläpp, buller, bränsletyp och 
förbrukning på lastbilar från den upphandlade transportören. Denna data kan sedan jämföras 
med hur transportsituationen såg ut innan införandet.  
 
För att kunna minska antal leveranser till verksamheter ytterligare efter samordnad 
varudistribution rekommenderar vi Linköpings kommun att göra en undersökning om hur 
ofta de olika verksamheterna har behov av leveranser och sedan minska leveranserna till 
minimum av vad verksamheterna har behov av. För att kunna minska transporterna i staden i 
framtiden rekommenderar vi Linköpings kommun att undersöka om samlastningen kan 
utökas genom att även inkludera privata aktörer.  
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Bilaga A- Intervjufrågor, infört samordnad 
varudistribution 

1. När startade den samordnade varudistributionen? 
 

2. Var är er samlastningscentral placerad?  
 

3. Driver ni själva samlastningscentral och transporter eller är samlastningscentral och 
transporter upphandlade av befintligt transportbolag? 

Om upphandlad, 
- Hur många år är upphandlingen på? 
- Kör transportbolaget endast kommunens varor eller även privata aktörers? 

 
4. Ingår alla kommunens verksamheter i den samordnade varudistributionen? 

 
5. Vilka typer av varor körs med samordnade transporter? 

 
6. Undersökte ni hur andra som genomfört samordnad varudistribution gjort innan 

införandet? 
  Om ja, 

- Fanns det delar som ni tog till er?  
- Fanns det något ni gjorde annorlunda? 

 
7. Vad var målet med införandet/Vad förväntade ni er för resultat? 

 
8. Gjordes det någon simulering eller annan uppskattning på vad resultatet skulle bli 

innan införandet av samordnade varudistributionen? 
 

9. Gjorde ni några mätningar innan införandet? 
  Om ja, 

- Hur kom ni fram till vilka mätningar som skulle genomföras? 
- Inom vilka områden gjordes mätningar? 
- Hur genomfördes dessa mätningar? 
- Har ni stött på några problem med mätningarna? 
- Finns det några omständigheter som kan ha påverkat resultatet? 

 
10. Har det gjorts några mätningar efter införandet? 

  Om ja, 
- Genomfördes mätningarna på samma sätt som innan införandet? 
- Stötte ni på några problem under mätningarna? 
- Finns det några omständigheter som kan ha påverkat resultatet? 

 
11. Vad har ni sett för resultat? 



     

55 

 
12. Blev det som ni förväntade er? 

 
13. Har ni under tiden som den samordnade varudistributionen varit igång kommit på 

andra intressant nyckeltal som är bra att mäta för att utvärdera resultatet? 
Om ja, 

- Har ni funderat på hur dessa skulle kunna mätas? 
 

14. Vet ni om transporterna som kommer in till samlastningscentralen endast har med sig 
kommunens varor eller har de även har privata aktörers gods med sig? 

 
15. När ni utvärderar resultatet med antal minskade leveranser och koldioxidutsläpp, 

utgår ni från kommunens minskade leveranser, eller för hela staden i stort? 
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Bilaga B - Intervjufrågor, planerar att införa samordnad 
varudistribution 

1. När planeras att starta upp den samordnade varudistributionen? 
 

2. Planerar ni att själva driva samlastningscentral och transporter eller planeras 
upphandling? 

 
3. Ingår alla kommunens verksamheter i den samordnade varudistributionen? 

 
4. Vilka typer av varor planeras köras med samordnade transporter? 

 
5. Har ni undersökt hur andra som genomfört samordnad varudistribution har gjort? 

  Om ja, 
- Fanns det delar som ni tog till er?  
- Fanns det något ni planerar att göra annorlunda? 

 
6. Vad är målet med införandet/Vad förväntar ni er för resultat? 

 
7. Kommer det göra/har ni gjort någon simulering eller annan uppskattning på vad 

resultatet skulle bli? 
 

8. Har ni genomfört några mätningar innan införandet? 
  Om ja, 

- Hur kom ni fram till vilka mätningar som skulle genomföras? 
- Inom vilka områden gjordes mätningar? 
- Hur genomfördes dessa mätningar? 
- Har ni stött på några problem med mätningarna? 
- Finns det några omständigheter som kan ha påverkat resultatet? 

 
9. Planeras det att göras några mätningar efter införandet? 

  Om ja, 
- Kommer mätningarna att genomföras på samma sätt som innan införandet? 
- Tror ni att ni kommer stöta på några problem under mätningarna? 
- Finns det några omständigheter som kan påverka resultatet? 

 
10. Har ni under tiden som ni planerat den samordnade varudistributionen kommit på 

andra intressant nyckeltal som är bra att mäta för att utvärdera resultatet? 
Om ja, 

- Har ni funderat på hur dessa skulle kunna mätas? 


