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FÖRORD 

Det här är ett examensarbete som genomförts under vårterminen 2019 av författarna Tova 

Robertsson och David Sjögren. Omfattning på arbetet är på 30 högskolepoäng per författare och 

summerar därmed upp till 60 högskolepoäng totalt. Arbetets skrivs under avdelningen Logistik- och 

Kvalitetsutveckling som tillhör institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings 

universitet.  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Henrik Johansson som under hela arbetet funnits 

tillgänglig som bollplank, kommit med konstruktiv kritik och varit otroligt snabb med att svara på 

våra mail. Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter Oscar Danielsson och Harald Ottmer som 

även de under genomförda seminarier givit konstruktiv kritik som lett till förbättringar av arbetet. 

Utöver universitetet har även rapportförfattarnas uppdragsgivare varit en stor del av arbetet. Detta 

examensarbete har skrivits på uppdrag av Region Östergötland, närmare bestämt enheten Service 

och Logistik under produktionsenheten Centrum för Verksamhetsstöd och Utveckling. På regionen 

vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Oskar Baggens Callenås som inte bara gav oss uppdraget 

utan som även varit en ständig källa till information under hela våren. Vi vill även tacka all personal, 

både från regionen, Sodexo och StångåBuss, som ställt upp både på intervjuer och låtit oss komma 

på studiebesök som lett till en djupare förståelse för hur verksamheten fungerar. Vidare vill vi tacka 

alla kunder ute i vården som tagit sig tid att fylla i leveransprotokoll och enkäter. Slutligen vill vi 

tacka alla solisar som fått oss att känna oss välkomna på kontoret, visat intresse för vårt arbete och 

som alltid svarat på de mer eller mindre dumma frågor vi haft. 

 

 

Tova Robertsson & David Sjögren 

Linköping, 2019-06-05 

 

  



  
 

 

SAMMANFATTNING 

Region Östergötland ansvarar för leveranser av förbrukningsmaterial till sjukhus, vårdcentraler, 

folktandvårdskliniker och övriga kunder i regionen. Detta sker i nuläget genom två olika material-

flöden, det inre respektive det yttre flödet. Leveranser från det inre flödet levereras till kund via det 

centrallager som ligger i Norrköping medan leveranser i det yttre flödet går direkt från extern 

leverantör till kund. Regionen vill idag få en bättre kontroll över flödet av förbrukningsmaterial och 

vill undersöka hur en mer samordnad varudistribution, och därmed ett ökat inre flöde, skulle 

påverka verksamheten sett ur ett helhetsperspektiv.  Syftet med detta arbete var således att studera 

hur hantering, leveransservice och totalkostnad skulle komma att påverkas vid införandet av en mer 

samordnad varudistribution av förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland. Detta för att 

ge beslutsunderlag för framtida beslut om materialförsörjningen inom regionen. 

De slutsatser som dragits bygger till stor del på den empiri som samlats in under arbetets gång. 

Empirin har samlats in på flera olika sätt och har varit både kvalitativ och kvantitativ. Intervjuer har 

genomförts med regionens anställda likväl som med anställda på några av de företag regionen har 

skrivna avtal med. Vidare så har både leveransprotokoll och enkäter skickats ut till regionens kunder 

och data från regionens affärssystem och nuvarande avtal har granskats. Rapportens referensram, 

till stor del baserad på litteraturstudier, har även den varit en viktig del i den analys som genomförts. 

Generellt kan det konstateras att det är svårt att dra slutsatser kring hur hantering, leveransservice 

och totalkostnad kommer att påverkas av en i större grad samordnad varudistribution. Hanterings-

mässigt tros tid kunna sparas in sett ur ett helhetsperspektiv medan mer utrymme troligtvis kommer 

att krävas. Då informationen kring leveransservicen i det yttre flödet är väldigt knapphändig är det 

svårt att dra slutsatser kring hur leveransservicen ut till kund skulle påverkas av en potentiell 

förändring. Sett till genomförd totalkostnadsanalys indikeras minskade kostnader, men då de olika 

totalkostnadselementen är svåra att jämföra med varandra och då resultaten till stor del bygger på 

kvalitativa resonemang och empiri insamlad under två veckor bör resultaten beaktas med 

försiktighet. 

Sammanfattningsvis tyder studien på att en mer samordnad varudistribution skulle kunna vara en 

god idé. Detta bör dock undersökas närmre och data samlas in under en längre tidsperiod. Vidare 

bör konkreta planer utformas för hur en samordnad varudistribution skulle se ut i regionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ABSTRACT 

Region Östergötland are responsible for deliveries of consumable goods to hospitals, health centres, 

public dental clinics and other customers in Östergötland county. Today, this is done through two 

different material flows. These are the inner and the outer material flows. Deliveries from the inner 

material flow pass through a central warehouse located in Norrköping, before they are delivered to 

customers, whereas deliveries in the outer material flow are delivered straight from an external 

supplier to the customer. Today, Region Östergötland wants to gain a better control over the 

material flow of consumable goods. They also want to investigate how a more coordinated freight 

distribution, and therefore a greater inner material flow, would affect their own business, seen from 

a holistic perspective.  The purpose of this study was to investigate how the handling of goods, the 

delivery service and the total cost of ownership would be affected by a more coordinated freight 

distribution of consumable goods to the health care system within Region Östergötland. This to 

provide a basis for future decision making regarding the material flow of consumable goods.  

The conclusions drawn are mainly based on the empirical studies that were carried out during the 

study. The empirical studies were collected in various ways and were of qualitative, as well as 

quantitative, nature. Interviews were conducted with employees from Region Östergötland as well 

as with employees from some contracted companies. Delivery protocols, as well as surveys, were 

handed out to and answered by customers in the health care system. Data from Region 

Östergötland’s enterprise resource planning systems, as well as contracts, were also examined. The 

reports frame of reference, mainly based on literature studies, have also been an important part in 

the analysis that was executed.  

In general, it can be concluded that it is difficult to draw any conclusions about how handling of 

goods, delivery service and total cost of ownership would be affected by the implementation of a 

more coordinated freight distribution. Regarding the handling of goods, it is believed that the time 

spent handling goods will be reduced and that the amount of storage needed will increase, within 

the boundaries of the studied system. Since the information regarding delivery service in the outer 

flow is very limited, it is hard to draw any conclusions regarding the potential future changes to the 

delivery service with a greater inner flow.  The results of the total cost of ownership analysis 

indicates decreased costs. However, the different elements of the model cannot be compared to 

one another, and since the model is based on qualitative reasoning and empirical studies collected 

during the course of two weeks, the results must be viewed with caution. 

In conclusion, the study indicates that a more coordinated freight distribution could be a good idea. 

However, this should be investigated further, and data should be collected during a longer period of 

time. Furthermore, tangible plans for what a more coordinated freight distribution would look like in 

Region Östergötland, should be designed.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ges en bakgrund till den problematik detta examensarbete behandlar. Bakgrunden 

mynnar sedan ut i arbetets syfte. Avslutningsvis presenteras arbetets avgränsningar, både de på 

förhand givna från uppdragsgivaren och de som tillkommit under arbetets gång. 

1.1 BAKGRUND 

Region Östergötland är en demokratiskt styrd organisation som bland annat ansvarar för 

samhällsservice i form av hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik i regionen. Inom hälso- och 

sjukvården är en del av uppdraget att se över försörjningen av förbrukningsmaterial till vården. De 

fyra kundkategorier som finns är sjukhus, vårdcentraler, folktandvårdskliniker och övriga kunder där 

de tre förstnämnda bedriver vårdverksamhet. Försörjningen av förbrukningsmaterial sker i dagsläget 

genom två olika materialflöden, det inre respektive det yttre flödet. I det inre flödet går 

förbrukningsmaterial som finns lagerfört på det centrallager, kallad centraldepån, som ligger i 

Norrköping. Från denna centraldepå levereras förbrukningsmaterial till alla regionens kunder, 

antingen direkt eller via en omlastningscentral i Linköping, enligt ett givet leveransschema. I det 

yttre flödet sker leverans av artiklar direkt från extern leverantör till beställande kund utan att 

passera centraldepån.  

I Region Östergötland finns idag en generell känsla av avsaknad av tillräcklig kontroll över flödet i 

helhet, men speciellt av leveranser som sker i det yttre flödet (Baggens Callenås, 2019). Baggens 

Callenås menar vidare att regionen konstant arbetar med förbättringar av verksamheten och att de 

inte är nöjda med dagens situation. Region Östergötland ser att potential finns för att göra 

förbättringar i flödet av förbrukningsmaterial till vården och samtidigt öka kontrollen (Baggens 

Callenås, 2019).  

Det finns en tro inom regionen på att en mer samordnad varudistribution skulle kunna lösa en del av 

de problem som finns idag (Baggens Callenås, 2019). Aronsson & Huge-Brodin (2006) menar att en 

mer samordnad varudistribution kan leda till bättre kontroll över ett materialförsörjningsflöde. 

Tidigare utredningar kring samordnad varudistribution som gjorts på kommunal nivå har visat på 

kostnadsbesparingar, minskad miljöpåverkan och minskat transportarbete (SKL, 2013; Andersson, 

2013). Det här går i linje med Oskarsson et al. (2013) och Cullinane & Edwards (2010) beskriver som 

några av de potentiella positiva effekterna med samordnad varudistribution, nämligen minskade 

kostnader, minskad miljöpåverkan och minskat transportarbete.  

Det är viktigt för regionen att ta väl avvägda beslut när det kommer till att genomföra förändringar. 

Innan några beslut fattas kring samordnad varudistribution vill de därför undersöka vilka effekter det 

skulle få på verksamheten. En aspekt som blir viktig att studera är hur en mer samordnad 

varudistribution skulle kunna komma att påverka den hantering som sker ute hos kund. Det här är 

intressant både ur ett tidsmässigt perspektiv för hur mycket tid kund behöver lägga på att ta emot 

leveranser, men också ur ett rent praktiskt perspektiv där påverkan av utrymmesmässiga krav vid 

godsmottagningar undersöks. Vidare är det intressant ur regionens perspektiv att undersöka den 

leveransservice det inre respektive yttre flödet har ut till kund och om den skulle påverkas av en i 

större grad samordnad varudistribution.  
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Regionen anser också att det är viktigt att framtida beslut baseras på en helhetsbild (Baggens 

Callenås, 2019). För att undvika suboptimeringar är det även viktigt att lyfta blicken och undersöka 

hur hela systemet och regionen skulle kunna komma att påverkas vid en i större grad samordnad 

varudistribution. Oskarsson et al. (2013) skriver att totalkostnadsanals är ett verktyg som kan 

användas för att fånga upp och utvärdera alla kostnader som uppstår vid en förändring.  

1.2 SYFTE 

Syftet är att studera hur hantering, leveransservice och totalkostnad påverkas av att införa en mer 

samordnad varudistribution av förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland. Detta för att 

ge beslutsunderlag för framtida beslut om materialförsörjningen inom regionen. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Ett tydligt önskemål från Region Östergötland är att ge en helhetsbild av problematiken kring 

införandet av en mer samordnad varudistribution av förbrukningsmaterial till vården i regionen. Att 

se till helheten i flödet är av stor vikt för att minska riskerna för att framtida beslut i frågan leder till 

suboptimeringar som förbättrar en del av flödet men som sett till helheten istället leder till 

försämringar. Att studera helheten noggrant i ett så komplext och stort flöde som detta är dock ett 

arbete av större magnitud än vad som ryms inom ramarna för detta examensarbete varför vissa 

avgränsningar kommer att göras. 

Arbetet kommer inte att beakta flödet av läkemedel, medicinteknisk utrustning, textilier eller 

tjänster inom Region Östergötland. Hänsyn kommer heller ej att tas till katastrofmedicinsk 

beredskap.  Arbetet undersöker det som anses vara ett normalt flöde varför akutorder inte kommer 

att diskuteras. 

Fokus kommer att ligga på den yttre logistiken som behandlar materialflödet fram till kund och inte 

på den inre logistiken som behandlar materialflödet på plats inne hos regionens kunder. Vidare utgår 

arbetet från den centraldepå och den omlastningscentral som används idag fortsatt kommer att vara 

i bruk. 
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2 ORGANISATION 

I detta kapitel ges en övergripande bild av Region Östergötland och dess verksamhet. Fokus ligger på 

regionens ansvar för hälso- och sjukvård samt de förutsättningar vården måste förhålla sig till. 

Vidare görs en kartläggning och situationsbeskrivning av de flöden av förbrukningsmaterial som sker. 

Först presenteras en förenklad helhetsbild av materialflödet i regionen innan de olika delarna i flödet 

presenteras mer i detalj. 

2.1 VÅRDENS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Hälso- och sjukvård är i Sverige en samhällsservice som finansieras av skattemedel (SKL, 2018). I 

Östergötland är det Region Östergötland som ansvarar för detta uppdrag (RÖ, 2018). I Sverige finns 

lagar och regler kring hur hälso- och sjukvård ska och får bedrivas gällande material- och 

patienthantering. Nedan beskrivs de regler och lagar som hälso- och sjukvården måste förhålla sig till 

och som samtidigt påverkar genomförandet av detta examensarbete.  

2.1.1 LOU – LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 

Alla offentliga myndigheter måste förhålla sig till lagen om offentlig upphandling; lag (2016:1145), 

också känd som LOU (Regeringskansliet, 2016). Lagen bygger på de fem grundprinciperna icke-

diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). Alla upphandlingar som uppgår till ett värde av, eller överstiger, 

586 907 kronor omfattas av lagen (Upphandlingsmyndigheten, 2018). För upphandlingar under detta 

belopp gäller direktupphandling.  

2.2 REGION ÖSTERGÖTLAND 

Region Östergötland är Sveriges fjärde största län sett till invånarmängd och består av 13 olika 

kommuner (RÖ, 2018). Regionen ansvarar för all allmän kollektivtrafik samt leder utvecklingsarbetet 

för att skapa en hållbar och långsiktig utveckling i regionen där bland annat ansvar för folkbildning, 

kultur och besöksnäring ingår (Rundgren, 2018). Regionen är en demokratiskt styrd organisation där 

regionfullmäktige är högsta beslutande organ, i regionfullmäktige sitter 101 folkvalda politiker (RÖ, 

2018). 

Under regionfullmäktig finns hälso- och sjukvårdsnämnden vars uppdrag går ut på att ta reda på 

vilket behov och vilka önskemål länsinvånarna har på hälso- och sjukvård samt på tandvården i länet. 

I regionens regi bedrivs vård på tre olika sjukhus, vid 47 vårdcentraler och vid 38 

folktandvårdscentraler (RÖ, 2018). Bland de 47 vårdcentralerna är nio stycken privata sådana som 

drivs på uppdrag av Region Östergötland, samt fyra stycken jourcentraler. Av de 38 

folktandvårdsklinikerna är 30 stycken folktandvårdskliniker och resterande åtta är specialister inom 

tandvård.  

2.2.1 CVU – CENTRUM FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH UTVECKLING 

Under Hälso- och sjukvårdsnämnden finns tio olika produktionsenheter varav centrum för 

verksamhetsstöd och utveckling (CVU) är en (RÖ, 2018). På senare tid har en omorganisation gjorts 

där enheter har slagits samman. Produktionsenheten i sin nuvarande organisatoriska form har 

funnits i 2,5 år och består av drygt 20 olika avdelningar med olika uppdrag som ska ge stöd på olika 
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vis till vårdens verksamhet (RÖ, 2018). Enligt Roos Grefberg (2019) var syftet med 

sammanslagningen främst att främja samarbetet mellan olika avdelningar och för att alla inblandade 

skulle få en bättre helhetsbild. Detta för att kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt till hela 

vården. 

2.2.2 SOL – SERVICE OCH LOGISTIK 

En av avdelningarna på CVU är Inköp, Service och Logistik (Roos Grefberg, 2019). Denna i sin tur är 

uppdelad i de två enheterna Inköp samt Service och Logistik. Service och Logistik (SoL) ansvarar för 

avtal, lokalvård, måltidshantering samt inre och yttre logistik i regionen inom området hälso- och 

sjukvård. Syftet med SoL är att de ska kunna arbeta både operativt och strategiskt med frågor kring 

service och logistik.  

En fråga som drivits av SoL under de senaste tre åren är en kartläggning, utveckling och 

effektivisering av det flöde av förbrukningsmaterial som finns till regionens vårdenheter (Baggens 

Callenås, 2019). Ett av syftena med dessa projekt har varit att ta fram underlag som ska kunna 

användas för att fatta strategiska beslut gällande regionens materialförsörjning. Detta 

examensarbete är en vidareutveckling av dessa projekt och SoL är den uppdragsgivare rapport-

författarna skriver mot. 

2.3 MATERIALFÖRSÖRJNING 

Hela följande kapitel bygger på samtal och intervjuer med tjänsteägare inre logistik & 

materialflödesansvarig, platschef för centraldepån i Norrköping, driftschef för Stångåbuss, samt chef 

för inre logistik på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vidare bygger kapitlet på observationer utförda 

på Universitetssjukhuset i Linköping, centraldepån i Norrköping samt vid omlastningscentralen i 

Ekkällan i Linköping. Utöver detta har material erhållet från Region Östergötland studerats.  

2.3.1 MATERIALFLÖDE – ÖVERSIKT  

Försörjningen av förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland sker på två olika vis, genom 

det inre eller det yttre flödet. Det första steget i försörjningskedjan, oavsett vilket flöde som avses, 

är att behov uppstår. Då behovet uppstår läggs en beställning från vården på det material som 

saknas. Det finns fyra olika kundkategorier inom vården som beställer förbrukningsmaterial: sjukhus, 

vårdcentraler (VC), folktandvård (FTV) och övriga kunder. Dessa presenteras närmare nedan. 

• Sjukhus (3 st.) 

o Universitetssjukhuset i Linköping (US) 

o Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) 

o Lasarettet i Motala (LiM) 

• Vårdcentraler (47 st.) 

o 34 vanliga VC 

o Nio VC tillhör inte Region Östergötland men ska erbjuda vård till regionens invånare 

o Vidare finns fyra stycken jourcentraler och jourmottagningar, vårdcentraler belägna 

på något av regionens sjukhus 

• Folktandvårdskliniker (38 st.) 

o 30 vanliga FTV 
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o Åtta kliniker för specialisttandvård varav två är belägna på sjukhus 

• Övriga kunder (ca 10 st.) 

o Utgörs bland annat av CVU, regionstyrelsen och Lunnevads folkhögskola. 

Varje fysisk plats inom en kundkategori, exempelvis sjukhus eller VC, kan bestå av flera olika kunder. 

Totalt summeras antalet kunder i de fyra kundkategorierna i regionen upp till 304 stycken. 

Det inre flödet är benämningen på det flöde av material som sker via centraldepån. På centraldepån 

finns det idag ca 3 200 olika artiklar lagerförda som alla finns på avtal upphandlade av regionen. Alla 

fyra olika kundkategorier försörjs med förbrukningsmaterial från centraldepån. I det inre flödet finns 

det två olika vägar godset kan gå, direkt från centraldepån till kund eller från depån till kund via en 

omlastningscentral. Centraldepån är lokaliserad i Norrköping medan omlastningscentralen återfinns 

i Ekkällan, Linköping. Om beställande kund får sin leverans direkt från depån eller via 

omlastningscentralen beror både på vilken kundkategori det handlar om och vart i regionen kunden 

är lokaliserad. Det inre flödet visas i blått i Figur 1. 

Det yttre flödet av material utgörs av allt material som inte passerar via centraldepån. Ansvaret för 

leveransen ligger då på leverantören. Idag finns ingen tydlig kartläggning över vilka artiklar som går i 

det yttre flödet, det finns dock en uppskattning om att hela flödet inkluderar 40 000–50 000 artiklar. 

Vidare finns även ett antagande om att de artiklar som beställs direkt från leverantör är 

sällanprodukter som inte beställs så ofta. I det yttre flödet beställs både artiklar som finns på avtal 

inom regionen och artiklar som inte finns på avtal utan som istället köps in via direktupphandling. 

Det yttre flödet illustreras med orangea pilar i Figur 1. 

 

Figur 1. Materialflöde av förbrukningsmaterial i Region Östergötland, översikt. Blå pilar indikerar det inre flödet medan orangea pilar 

indikerar det yttre flödet. 
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Flöden som sker utanför kundens lokaler är en del av den så kallade yttre logistiken i regionen. Det 

som däremot sker inom kundens lokaler, exempelvis på ett sjukhus, tillhör det som inom regionen 

kallas för inre logistik. 

Region Östergötland använder sig av inköpssystemet Unit4 Business World, UBW (Olovsson, 2018). I 

UBW kan alla medarbetare på regionen lägga en beställning där alla artiklar som är beställningsbara i 

UBW finns på redan upphandlade avtal med regionen. Majoriteten av de beställningsbara artiklarna i 

UBW lagerförs på centraldepån i Norrköping, en mindre del levereras av extern leverantör med det 

yttre flödet. Allt förbrukningsmaterial går i dagsläget inte att beställa genom UBW varför 

beställningar också görs utanför systemet.  

2.3.2 CENTRALDEPÅN 

Centraldepån i Norrköping är upphandlad av Region Östergötland på ett fyra-årigt avtal med Sodexo 

AB, hädanefter Sodexo, där möjlighet till ett-års förlängning tre gånger finns. Då rapporten skrivs är 

nuvarande avtal inne på sitt tredje år. I centraldepån förvaras de mest frekvent beställda 

förbrukningsvarorna. Beställningar till leverantörer görs varje morgon. Godsmottagning sker 

kontinuerligt under dagen alla dagar centraldepån är öppen, måndag till fredag, men normalfallet är 

dock att gods anländer under förmiddagen.  

Då en beställning från kund inkommer till centraldepån initieras en plockorder som sedan plockas 

ihop på vagn. När en kundorder är färdigplockad märks ordern (och vagnen) ut med följesedel och 

plockvagnen placeras i uppställningszon baserat på leveransadress, exempel på detta kan studeras i 

Bild 1.  

 

Bild 1. Färdigplockade vagnar står uppställda i en uppställningszon redo för leverans där leveranssedel kan ses på sidan av varje vagn  
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2.3.3 MATERIALFLÖDE UT FRÅN CENTRALDEPÅN 

Centraldepån förser alla Region Östergötlands kunder med förbrukningsmaterial enligt ett 

leveransschema. Sodexo har anlitat transportfirman Almroths Express och Åkeri AB, hädanefter 

Almroths, för att sköta leveranserna av förbrukningsmaterial enligt det avtal som finns skrivet mellan 

Sodexo och Region Östergötland.  

Almroths plockar upp vagnar med gods från centraldepån och förser de tre sjukhusen (US, ViN, LiM) i 

regionen med förbrukningsmaterial. Vidare levereras även färdigplockade vagnar med gods från 

centraldepån till en omlastningscentral i Ekkällan, Linköping. Kvällstid från söndag till torsdag plockar 

lastbil från Almroths upp gods som levereras under kvällen och natten till beställande kunder. 

Vanligtvis är godset levererat till kund långt innan personal från beställande enhets godsmottagning 

börjar arbeta. Almroths använder sig av lastbil med släp som har plats för 66 vagnar. Chauffören som 

plockar upp godset scannar in de vagnar som tas med i transporten och scannar sedan ut dessa igen 

när de lämnas hos kund.  

Regionen har även anlitat StångåBuss Transport AB, hädanefter StångåBuss, för att ta hand om 

leveranser till resterande beställande kunder.  StångåBuss levererar förbrukningsvaror till alla kunder 

i regionen förutom till de tre sjukhusen. De ansvarar för att leverera allt gods som har skickats av 

Almroths till omlastningscentralen i Ekkällan. Från omlastningscentralen levererar StångåBuss 

material till vårdcentraler, folktandvårdskliniker och övriga kunder i regionen. Utöver detta plockar 

de även upp förbrukningsmaterial direkt från centraldepån som ska levereras till vårdcentraler i den 

östra delen av regionen, det vill säga kring Norrköping- och Finspångsområdet. Dessutom plockar 

StångåBuss upp förbrukningsmaterial från Lasarettet i Motala, som levererats dit av Almroths, för att 

leverera det till kunder i form av vårdcentraler i Motala och Vadstena. StångåBuss plockar upp och 

levererar gods från omlastningscentralen varje dag från måndag till fredag. De använder sig i stor 

utsträckning av skåpbilar när de levererar förbrukningsmaterial. Materialflödet från centraldepån ut 

till kund illustreras i Figur 2. 

 

Figur 2. Materialflöde ut från centraldepån till kund 
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2.3.4 MATERIALFLÖDE HOS KUND 

Gods som levereras in till regionens sjukhus tas först omhand på den för sjukhuset aktuella 

godsmottagningen (GM). Dessa leveranser körs ut under kvälls- och nattetid söndag till torsdag 

vilket betyder att godsmottagningen hanterar detta gods på morgonen måndag till fredag. Externa 

leveranser, leveranser direkt från leverantör och således en del av det yttre flödet, kan inkomma 

vilken dag och tid som helst under godsmottagningens öppettider. Det är därmed inte möjligt för 

godsmottagningen att planera sitt arbete efter vilket externt gods som förväntas levereras under en 

viss dag. Gods som går genom det inre flödet levereras ut till avdelningar från godsmottagningen 

varje morgon. Gods som går genom det yttre flödet körs garanterat ut till avdelningar samma dag 

som leverans om det inkommer till godsmottagningen innan klockan 12:00. Gods som inkommer till 

godsmottagningen efter detta klockslag levereras ut samma dag om det är möjligt, annars levereras 

det ut till avdelning efterföljande dag. 

Gods som kommer in till sjukhusen hanteras olika beroende på om det är en del av det inre eller det 

yttre flödet. Från centraldepån anländer färdigpackade vagnar som direkt efter mottagning kan 

köras vidare från godsmottagningen. Externt gods kräver mer hantering av personal på 

godsmottagningen. Det första steget i mottagningen av externt gods är att inspektera det gods som 

kommer in för att kunna identifiera eventuella fraktskador. Detta för att eventuella skador ska 

belasta leverantören och inte godsmottagningen som annars kan bli ersättningsskyldig mot vården 

för skadat gods. Detta första steg i mottagningen inkluderar även en inscanning av godset för att få 

en spårbarhet på allt som kommer in samt identifiera vad det är och vart godset ska. Efter detta 

första steg sorteras även externt gods upp på vagnar som sedan körs vidare ut från 

godsmottagningen i form av ett ihopkopplat tåg. Detta kan studeras närmare i Bild 2.  

    

Bild 2. Gods packat på en vagn samt fyra godsvagnar med gods sammankopplade till ett tåg 
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Vid vårdcentraler, folktandvårdskliniker och övriga kunder tas leveranser emot av den personal som 

för tillfället sitter i receptionen vid aktuell mottagning. Detta gäller både för leveranser som kommer 

från det inre och yttre flödet. 

2.3.5 HELA MATERIALFLÖDET 

I Figur 3 illustreras det sammanställda flödet av förbrukningsmaterial från det att kund lägger en 

order till dess att artikeln finns inlagrad i aktuell kunds förråd. Som tidigare indikerar blå färg det inre 

flödet och orange färg det yttre flödet. 

 

Figur 3. Materialflöde av förbrukningsmaterial i Region Östergötland, detaljerat. Ljusblå pil indikerar transport med Almroths, mörkblå 

pil indikerar leverans med StångåBuss och orange pil indikerar leverans från extern leverantör. 
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3 REFERENSRAM 

I detta kapitel beskrivs teorin bakom de begrepp som används i detta arbete. Först presenteras 

samordnad varudistribution, centralisering och samlastning innan en genomgång av tidigare 

utredningar på kommunal nivå redovisas. Sedan presenteras litteraturstudier på leveransservice och 

totalkostnadsanalys. 

3.1 SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION 

Samordnad varudistribution handlar om att packa olika varor, från olika leverantörer i samma 

lastbärare för att sedan köra ut dessa varor till en eller flera olika kunder (Hall, 1987; SKL, 2013). Till 

stor del bygger konceptet samordnad varudistribution på koncepten centralisering och samlastning. 

Samordnad varudistribution är något som man i Sverige har arbetat med i dryga 20 år, både inom 

privat och offentlig sektor, i syfte att effektivisera transporter (SKL, 2013). Samordnad 

varudistribution har varit mer framgångsrik i offentlig sektor, varför det finns mer information och 

rapporter att tillgå kring samordnad varudistribution i offentlig-, jämfört med privat sektor.  

Samordnad varudistribution ska inte likställas med konceptet samlastning. Däremot bygger 

konceptet samordnad varudistribution till stor del på konceptet samlastning. 

Centralisering  

Centralisering är en distributionsteknik som handlar om att göra produkter från tillverkande företag 

tillgängliga för kund på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt samtidigt som önskad leverans-

service upprätthålls (Oskarsson, et al., 2013).  

Centralisering eftersträvar att nå stora marknader och flera kunder från ett eller ett par centralt 

belägna lager (Oskarsson, et al., 2013). Det som styr antalet lager är kundernas krav på leveranstid, 

där färre lager leder till ökad leveranstid. Figur 4 illustrerar hur centralisering kan minska antal 

transporter då leveranser skickas från leverantör till centrallager och därifrån vidare till kund istället 

för att skickas direkt från leverantör till kund. I den illustrerade figuren reduceras antal transporter 

från 24 till 10. Sofistikerad informationsteknologi har gjort att centralisering idag ofta förknippas 

med ökad effektivitet och förbättrad kontroll. (Bowersox & Daugherty, 1995).  

 

Figur 4. Skillnaden i antal transporter då centrallager inte används och när det används 
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En nackdel med centralisering är att transportsträckan kan öka då leveransen inte längre går ”raka 

vägen” mellan leverantör och kund (Björklund, 2012; Kohn & Huge-Brodin, 2008). Å andra sidan 

skriver Oskarsson et al. (2013) och Aronsson & Huge-Brodin (2006) att den höga fyllnadsgraden 

samlastning ofta leder till kan göra centralisering miljömässigt försvarbart trots de längre avstånd 

som centralisering kan leda till då det totala antalet körda transportkilometer kan minskas. 

Samlastning 

Samordnad varudistribution bygger till stor del på konceptet samlastning. Samlastning innebär att 

olika typer av produkter från olika leverantörer som ska levereras till olika kunder lastas i samma 

transportbärare (Hall, 1987).  Moen (2013) skriver att samlastning utgår från en samlastningscentral, 

något som kan liknas vid ett centrallager där olika artiklar lagras, varifrån varor körs ut i enlighet med 

ett statiskt körschema. Detta körschema bestämmer hur transportbäraren kör, alltså vem som ska få 

leverans och när leveransen ska fås. Vidare skriver Moen att samlastning leder till färre stopp 

jämfört med om individuella leverantörer skulle leverera varorna till kund var för sig. Oskarsson et al. 

(2013) skriver att samlastning har blivit ett krav då snabba och flexibla leveranser med hög 

fyllnadsgrad till geografiskt spridda kunder efterfrågas.  

Enligt Moen (2013) och Oskarsson et al. (2013) är en förutsättning för samlastning att det finns 

sofistikerade informationssystem, exempelvis i form av s.k. warehouse management system, WMS, 

där information om transportbehov till kund samt goda planeringsverktyg för det samlastande och 

levererande företaget finns. 

UCC – Urban Consolidation Centre 

Urban Consolidation Centre, UCC, beskrivs av (Browne, et al., 2005) som en logistisk facilitet, 

belägen relativt nära den verksamhet den servar (stadskärna, stad eller specifik kund), varifrån 

samlastade leveranser körs ut. Leveranser fån olika logistikföretag körs raka vägen till den logistiska 

faciliteten där de lämnas av. Syftet med UCC är att ”optimera leveranser och minimera transporter” 

(fritt översatt från (Paddeu, 2017)). Browne at al. (2005) skriver att UCC-operatören sorterar och 

samlastar gods från olika logistikleverantörerna varefter detta körs ut enligt ett uppgjort 

leveransmönster, vanligtvis i transportbärare som drivs av miljövänliga bränslen.  

Några av tankarna med UCC är att det totala antalet transporter i stadskärnor och tätbebyggda 

områden ska minska, att den storleksmässigt bäst anpassade transportbäraren ska användas, att 

miljöpåverkan ska minskas genom att färre och smartare transporter körs samt att kunden ska 

kunna minimera sina lager genom att mer gods ska kunna förvaras vid den logistiska faciliteten 

(Browne, et al., 2005).  

3.1.1 EFFEKTER AV CENTRALISERING, SAMLASTNING & SAMORDNAD 

VARUDISTRIBUTION  

Viss litteratur på området indikerar att centralisering, samlastning och samordnad varudistribution 

har potential för transporteffektivisering, minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar, se 

exempelvis Kohn & Huge-Brodin (2008) och Cullinane & Edwards (2010). Andra författare menar 

istället att det är svårt att hitta exempel på projekt med samordnad varudistribution som leder till en 

stabil ekonomisk och självbetalande situation (Browne, et al., 2005; Malhene, et al., 2013). 
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Viss litteratur pekar på negativa effekter som potential för minskad leveransservice och ökade 

transportsträckor vid samordnad varudistribution, se exempelvis Harris et al. (2010) och McKinnon 

et al. (2010). Andra författare menar istället att det kan vara svårt att mäta effekterna och ta fram 

kvantitativa data på exempelvis hur väl ett UCC presterar, se exempelvis Paddeu (2017). Paddeu 

skriver vidare att leveransservicen kan upplevas som högre när det bara är en aktör som sköter 

leveranser till kund då detta ger kunderna möjlighet att skapa en relation med leveranspersonalen. 

Moen (2013) skriver att då inköp av en vara separeras från transportuppdraget förväntas varupriset 

sjunka med mellan 8–12%. Detta är något som i stor utsträckning kan användas vid samordnad 

varudistribution. Vidare menar Moen att antalet stopp som det levererande företag gör minskas 

med 60–80% vid samlastning. Författaren skriver också att antal körda transportkilometer kan 

minskas. Hall (1987) och Aronsson & Huge-Brodin (2006) menar att den ökade fyllnadsgraden 

samlastning kan ge upphov till leder till att transportslaget kan utnyttjas mer effektivt vilket kan leda 

till kostnadsbesparingar men pekar samtidigt på att risk finns för längre transportsträckor. Dessutom 

finns risk för att det krävs mer godshantering med den ökande samlastningen vilket kan leda till 

större risk för godsskador vid hantering och transport och därmed ökade kostnader (Björklund, 

2012; Hall, 1987). Utöver detta behöver en samlastningsterminal byggas, alternativt byggas ut, vilket 

också leder till ökade kostnader (Hall, 1987).  Även Malhene et al. (2013) och Paddeu (2017) skriver 

att stora initiala kostnader kan förekomma vid uppstarten av ett projekt med UCC där själva 

samlastningscentralen är en stor del av detta. 

Oskarsson et al. (2013) lyfter fram aspekten kring den ofta ökade ledtiden för varor vid samlastning 

som inte nödvändigtvis behöver ses som negativ. Enligt författarna värdesätter kunden ofta 

leveransprecision högre än kort ledtid. Kunden vill hellre veta att leveransen kommer fram vid en 

viss tidpunkt framför att veta att leveransen kan komma när som helst idag eller imorgon. Om 

ledtiden för leveransen ökar är detta ofta inte ett problem då i stort sett alla företag idag använder 

sig av säkerhetslager. Eftersom det levererande företaget använder sig av ett fast leveransschema 

vid samordnad varudistribution vet kunden när varorna ska komma att levereras.   

Moen (2013) skriver att tanken med de leveransscheman som används vid samordnad 

varudistribution är att gods ska levereras till beställande kunder på ett så transporteffektivt sätt som 

möjligt och med minskad miljöbelastning. Rutten är planerad utefter de geografiska punkterna 

kunderna befinner sig på där kunder lokaliserade nära varandra ingår i samma leveransschema och 

därför i samma leveransrutt. Leveransschemat har också en bestämd frekvens där leveranser kan ske 

alltifrån varje timme till någon gång per år beroende på behov från kunder och efterfrågad 

servicenivå. Fördelarna med att följa ett leveransschema är möjligheter till högre fyllnadsgrad och 

utnyttjande av transportbärare genom bättre planering. Författaren skriver att det också finns 

nackdelar med leveransscheman. Till dessa hör att de beställande kunderna måste lägga sin 

beställning inom det tidsfönster som satts för att leveransen ska skickas med nästkommande 

leverans. Vidare kan leveransservicenivån påverkas negativt då leverans kan komma att ske med 

längre ledtid än vad fallet är vid direktleverans från leverantör. 

Malhene et al. (2013) menar att det finns många tidigare studier kring samordnad varudistribution 

visar på att det finns många vinster att göra i forma av minskade utsläpp av såväl koldioxid som av 

andra partiklar. Aronsson & Huge-Brodin (2006) skriver att samlastning av varor kan minska både 

kostnader och miljöpåverkan. Författarna lägger vikt vid att standardisering av lastbärare och 
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transportbärare är en viktig aspekt vid samlastning och något som gör konceptet effektivare. 

Författarna menar att standardisering ger en bättre överblick och kontroll vilket i sin tur gör det 

enklare att planera godsflödet. Ett bättre planerat godsflöde ger återigen möjlighet till högre 

fyllnadsgrad. Vidare skriver författarna att än högre fyllnadsgrad kan uppnås genom centralisering, 

ökad storlek på lager och varuhus samt ett aktivt arbete med att utveckla leveransschemat och de 

rutter transportbärarna kör då de levererar gods till kunder.  

Några av de fördelar som nämns av Browne et al. (2005) med UCC är att bättre kontroll över 

produktflödet kan fås vilket kan effektivisera transporterna med avseende på miljöpåverkan och 

fyllnadsgrad. Björklund & Gustafsson (2015) instämmer i detta. Vidare nämns samhällsnyttiga 

aspekter som mindre transportarbete i städer (Browne, et al., 2005). Bättre koll på lagertillgänglighet 

och en högre leveransservice tas också upp av författarna som potentiella fördelar. 

Bland potentiella nackdelar med UCC nämner Browne et al. (2005) potentiellt höga uppstarts- och 

driftskostnader, ökade kostnader för transporter då leverantörer idag redan har specialanpassade 

transporter för leveranser inom städer, svårigheter för en logistisk facilitet att lagerföra en stor 

varietet av gods på ett effektivt sätt, ökade kostnader både i pengar och tid eftersom godset 

levereras till en extra facilitet i försörjningskedjan, potential för att en monopol-situation uppstår då 

endast en leverantör levererar gods till alla kunder och att den direkta kontakten mellan kund och 

leverantör tas bort.  

Paddeu (2017) skriver att det vid införandet av UCC kan vara svårt att mäta de monetära fördelarna 

och att det snarare är samarbetet och förhållandet mellan aktörerna i samarbetet som är den 

starkaste faktorn för att avgöra hur lyckat ett UCC projekt kan bli. 

Krav vid samordnad varudistribution 

Samordnad varudistribution kräver som namnet antyder samordning. Vid centraliserade 

omlastningscentraler, centrallager och godsmottagningar hos kund krävs att det finns personal som 

tar emot leveranser, sorterar mottaget gods, plockar ihop plockorder och levererar dessa vidare till 

nästa kund i kedjan (Moen, 2013). Vidare ställs stora krav på informationsdelning mellan de olika 

aktörer som medverkar i samordningen (Malhene, et al., 2013). 

Samordnad varudistribution kräver volym i form av lagerbyggnader eller terminaler där varor kan 

förvaras, sorteras och lastas upp på nya transportbärare (Hall, 1987; Björklund, 2012). Beroende på 

frekvensen av de samordnade leveranserna behöver mottagande kunder anpassa sina förråd och 

säkerhetslager så att de inte riskerar att få för stora lager alternativt att varorna tar slut innan nästa 

leverans ankommer. Detta kan antingen innebära att kunden får minska sina orderstorlekar 

alternativt öka orderstorlekarna och bygga ut förråd och öka på säkerhetslager ute i verksamheten.  

3.1.2 TIDIGARE UTREDNINGAR PÅ KOMMUNAL NIVÅ 

Under de senaste 20 åren har intresset för samlastade transporter i form av samordnad 

varudistribution ökat i svenska kommuner (SKL, 2013). Projekt har ofta initierats med bakgrund i 

tron på att det finns mycket att vinna på att samlasta varor de sista milen ut till mottagare. Detta i 

form av minskad miljöpåverkan, färre antal transporter, ökad framkomlighet i staden och minskade 

kostnader. 
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En av de första kommunerna som genomförde ett projekt kring samordnad varudistribution var 

Borlänge kommun som, tillsammans med Gagnef och Säter kommun och sedermera även 

Smedjebackens kommun, ändrade sin affärsmodell kring leveranser av livsmedel år 1999 (Moen, 

2013). Denna implementation av samordnad varudistribution har blivit känd som Borlängemodellen 

och har stått som förebild för många andra liknande projekt under början av 2 000-talet. 

Alla påbörjade projekt kring samordnad varudistribution har inte varit lyckade eller passerat en 

förstudiefas (Moen, 2013). I en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, (2013) 

sammanställs följande lista på aktiviteter som varit framgångsfaktorer i projekt som har lyckats: 

• Inventering av nuläget 

• Aktiv dialog med leverantörer 

• Anpassa samlastningen efter samtliga enheters behov 

• Fasa in olika varutyper i samlastningen stegvis 

• Ett IT-stöd 

Ytterligare en framgångsfaktor som är fundamental och som tas upp både i rapporten från SKL 

(2013) och av Moen (2013) är vikten av att ha ett brett politiskt stöd vid den typ av förändringar som 

en övergång till samordnad varudistribution är. 

Björklund & Gustafsson (2015) har undersökt effekterna av samordnad varudistribution i flera 

kommuner i Sverige. Författarna menar att varken typ eller storlek av kommun spelar roll för 

införandet av samordnad varudistribution. Något som författarna menar är essentiellt är att 

kunskaps- och informationsutbyte sker de olika aktörerna emellan och också att informationsutbyte 

sker internt. Vidare menar författarna att det i de tidigare projekten och litteraturen saknas 

information om hur och när en omorganisering till en samordnad varudistribution ska gå till.  

Framtidens samordnade varudistribution-koncept menar Björklund & Gustafsson (2015) kommer gå 

mot storskalighet för att öka de ekonomiska och miljömässiga fördelarna, än mer än i dagsläget. 

Författarna är noga med att påpeka att med ökad storskalighet kommer fler utmaningar. Dessa 

utmaningar är till exempel en ökad varietet i det gods som ska hanteras och samordnas samt nya 

krav på lagring och förvaring för en större varietet gods.  

I Tabell 1 nedan listas samordningsprojekt och dess resultat i olika kommuner i Sverige. 

Samordningsprojekten har varit av olika karaktär, exemplen i tabellen nedan handlar om allt från att 

minska trafik i städer till att samordna leveranser av livsmedel. 

Tabell 1. Kommunala samordningsprojekt och dess resultat med avseende på miljöpåverkan, trafikarbete och kostnad 

Kommun Status Miljöpåverkan Trafikarbete Kostnad Källa 

Växjö Beslut om 
införande 
2008, 
driftstart 
2010 

Utsläpp av 
koldioxid har 
minskat med 
75 %. 

Miljöutsläpp har 
minskat med 
71–76 %. 

Mängden 
transporter har 
minskat med över 
50 %. 

Utleveranser har 
minskat från 98 
000/år till 18 
200/år, 
minskning med 

Samordningscentralen 
kostar ca 5 miljoner/år 
att driva, går inte med 
förlust men svårt att 
beräkna de 
ekonomiska 
skillnaderna från 
tidigare år 

(SKL, 2013) 
(Moen, 
2013) 

(Andersson
, 2013) 
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81 %. 

 

Halmstad 

Förstudie 
2005, 
driftstart 
2008 

Halvering av 
utsläpp av 
koldioxid 

Minskad mängd 
transporter 

Minskade från den 
första upphandlingen 
år 2008 till den andra 
upphandlingen 2012. 

Kostnader på ca 5,5 
miljoner/år för drift av 
samordningscentral. 

(Moen, 
2013) 

(Andersson
, 2013) 

Uppsala Förstudie 
2008, 
pilotprojekt 
2008–2009, 
arbetet har 
sedan 
fortsatt 

Inga uppgifter Mängden 
transporter har 
minskat med 60–
80 % 

Minskat med 20 % (SKL, 2013) 

 

Värnamo Började 
titta på 
frågan 
2005, 
förstudie 
2009, 
driftstart 
2010 

Minskat Färre leveranser 
vid skolor och 
förskolor 

Minskat med 15 % (SKL, 2013) 

Borlänge, 
Gagnef, Säter 
och 
Smedjebacken 

Förstudie 
1997, 
driftstart 
1999 

Minskad Trafiksäkerheten 
har ökat 

Inga uppgifter (Moen, 
2013) 

Stockholms 
stad 

Pågick 
mellan 
2004–2008, 
driftstart 
2006, innan 
det lades 
ner av 
politiska 
skäl 

Minskade Minskade Inga uppgifter (Moen, 
2013) 

Simrishamn, 
Tomelilla och 
Ystad 

Förstudie 
2011, 
beräknad 
driftstart 
2013 

Inga uppgifter Inga uppgifter. 

Antal stopp per år 
har minskat från 
26 500 till 7000, 
minskning med 
74%. 

Inga uppgifter (Moen, 
2013) 

(Dejenfelt, 
2018) 

Falköping, 
Trollhättan 
och 
Vänersborg 

Samarbete 
startade 
2008, 
driftstart 
2011 

Inga uppgifter Färre leveranser. 

Ökad 
leveransprecision 
för livsmedel. 

Inga uppgifter (SKL, 2013) 

(Menezes 
& Younes, 
2014) 
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Botkyrka, 
Nykvarn, 
Nynäshamn, 
Haninge, 
Huddinge, 
Salem, 
Södertälje och 
Tyresö 

Förstudie 
påbörjad 
2011, 
driftstart 
2013 

Minskat 
transportarbete 
med 4 %1. 

Minskade 
utsläpp av 
koldioxid med 
73 %2, 
kväveoxider och 
andra partiklar 
har minskat 
med 70 %3 

 

70%4 av 
leveranserna 
kommer inte i tid. 

Minskad trafik vid 
skolor och 
förskolor. 

 

Inga större kostnads-
besparingar har 
observerats. 

I Södertälje har 
kostnader ökat utöver 
de ökade kostnader 
som samordning 
innebär vid startskedet 
av projektet. 

(SKL, 2013) 
(Mawdsley, 
et al., 2017) 
(Sundbom, 
et al., 2018) 

 

Det finns också samlastningsprojekt inom kommuner som inte följts upp och utvärderats, dessa kan 

studeras närmre i Bilaga 3 – Litteraturstudie om samordnad varudistribution på kommunnivå. 

En litteraturstudie på området samordnad varudistribution visar generellt på att positiva effekter 

kan uppnås med avseende på miljöpåverkan, trafikarbete, kostnadsbesparingar samt sparad tid för 

beställande kund vid mottagning av varor. Det finns också fall där samordnad varudistribution inte 

lett till de på förhand förväntade positiva effekterna. Ett sådant fall är samordningsprojektet i 

Södertörnskommunerna där Södertälje kommun fått sämre leveransservice, sämre arbetsmiljö med 

mer stressad personal samt ökade kostnader (Sundbom, et al., 2018). Författarna menar vidare att 

det är svårt att säga hur miljöpåverkan har påverkats av samordningen då inget nuläge av 

miljöpåverkan var kartlagt innan samordningen påbörjades. 

3.2 LEVERANSSERVICE 

Leveransservice är en del av det lite vidare begreppet kundservice (Oskarsson, et al., 2013). Syftet 

med kundservice är att tillföra ett extra värde till den vara, produkt eller tjänst som erbjuds mot 

kund (Lumsden, 2012). Enligt Oskarsson et al. (2013) kan kundservice delas upp i tre olika delar: 

innan transaktion, under transaktion och efter transaktion. Leveransservice kan vara relevant att 

studera under alla dessa delar. 

Inom logistiken är leveransservice ett vanligt sätt att mäta ett företags prestation mot kund. Det är 

ett begrepp som enligt flera författare, exempelvis Lumsden (2012) och Mattson (2002), delas upp i 

sex olika leveransserviceelement som tillsammans ger en helhet av begreppet leveransservice. Den 

exakta benämningen på dessa skiftar mellan olika författare även om innebörden allt som oftast är 

den samma. Dessa sex leveransserviceelementen benämns som ledtid, leveranspålitlighet, 

                                                           
1 Den låga siffran beror på att leverantörer redan innan samordningen haft sofistikerade och effektiva 
leveransrutter. 
2 Beror till stor del på ett skifte till förnybart bränsle 
3 Beror på att leverantör gått från Euro V- till Euro VI lastbilar 
4 Leveranser som kommer 30 minuter för tidigt eller för sent definieras under kategorin ”inte i tid”.  
Leveransproblemen var störst i början men är fortfarande ett stort problem. Leveranstider för livsmedel har 
blivit mer oförutsägbara. 
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leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, information och flexibilitet av Oskarsson et al. (2013). Utöver 

dessa sex element finns även andra aspekter av leveransservice som lyfts av andra författare. 

Ledtid  

Ledtid är ett begrepp som beskriver den tid som förlöper från orderläggning till mottagen leverans 

hos kund (Oskarsson, et al., 2013; Lumsden, 2012). Mattsson (2002) använder en liknande 

beskrivning för att beskriva begreppet leveranstid. Då ledtid studeras närmare kan begreppet delas 

upp i flera olika steg så som ordermottagning, orderplanering, orderhantering, produktion och 

leverans av färdig produkt, se exempelvis Gunasekaran et al. (2001) och Rafele (2004). 

Orderplanering innefattar då aktiviteter som design, kommunikation och schemaläggning medan 

orderhantering behandlar aktiviteter som inköp, montering och orderuppföljning.  

Leveranspålitlighet 

Leveranspålitligheten är ett mått på tillförlitlighet i ledtiden, det vill säga förmågan att leverera vid 

utlovad tidpunkt (Oskarsson, et al., 2013). Olika författare benämner detta leveransserviceelement 

på olika vis och andra namn som återfinns inom litteraturen är bland annat leveransprecision, som 

presenteras av Mattsson (2002), och leveranstrohet, som nämns av Lumsden (2012). 

Detta leveransserviceelement är ett viktigt prestationsmått för att bedöma en försörjningskedja och 

kan vara en drivare av kundnöjdhet. Enligt Stewart (1995) krävs två olika mått för att ordentligt täcka 

in prestationsmåttet leveranspålitlighet, nämligen leverans mot efterfrågat datum och leverans mot 

utlovat datum. Rafele (2004) och Chan (2003) lyfter vikten av punktlighet och mäter det på antal 

leveranser som levereras på eller efter överenskommen tidpunkt medan Beamon (1999) och 

Shepard & Günter (2006) mäter både på antalet leveranser som levereras innan, på och efter 

överenskommen tidpunkt. 

Leveranssäkerhet 

Förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och rätt kvalitet kallas ofta för leveranssäkerhet 

(Oskarsson, et al., 2013; Mattson, 2002). En variant av detta är samtidig leverans då det även finns 

krav på att alla delar av en beställning ska levereras samtidigt för att de ska kunna vara till nytta för 

kunden (Lumsden, 2012). En annan benämning som bland annat används av Rafele (2004) och Chan 

(2003) är korrekthet.  

Andra aspekter som kan räknas in i leveranssäkerhet, utöver tidigare nämnda mätparametrar, är om 

en order är komplett, om gods är skadat  (Rafele, 2004) och hur leveransen sköts (Shepard & Günter, 

2006). En annan viktig aspekt som används som mått på leveranssäkerheten och lyfts av flera 

författare, bland annat Bhagwat & Sharma (2007) och Beamon (1999), är antalet fel som noteras och 

rapporteras av kund efter leverans. 

Lagertillgänglighet 

Andelen order/orderrader som kan levereras från lager direkt vid inkommen kundorder (Oskarsson, 

et al., 2013). Fungerar endast som ett mätetal för lagerförda varor och ej för varor som tillverkas 

direkt mot order. Benämns som servicegrad av Lumsden (2012). Mattsson (2002) delar upp detta 
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leveransserviceelement i två; nämligen lagertillgänglighet, sannolikheten att en lagerförd produkt 

finns i lager, och lagerservicenivå, andelen lagerförda produkter som kan levereras direkt till kund. 

Flertalet författare, se exempelvis Shepard & Günter (2006) och Chan (2003), tar upp 

lagertillgänglighet som ett prestationsmått. Definitionen hålls av alla författarna enkel och syftar till 

sannolikheten att en order finns i lager då en kundorder kommer in. Beamon (1999) tar även fram 

prestationsmått som mäter hur många produkter som inte finns i lager då de beställs och som 

därigenom leder till restorder. 

Information 

Information är ett kvalitativt leveransserviceelement som mäts i interaktionen mellan kund och 

leverantör (Oskarsson, et al., 2013; Lumsden, 2012). Förmågan att dela relevant information på ett 

tydligt vis är viktigt för att en effektiv försörjningskedja ska kunna skapas, se exempelvis 

Gunesekaran et al. (2001) och Bhagwat & Sharma (2007). Exempel på information som kan vara 

viktig att ta del av och att skicka ut är försäljningsprognoser, orderstatus och leveransstatus. 

Flexibilitet 

Flexibilitet, även kallat kundanpassning, ses som möjligheterna för anpassning av logistikkedjan mot 

en specifik kund (Oskarsson, et al., 2013). Företag som är bra på att tillhandahålla flexibilitet mot 

sina kunder kan få en ökad konkurrensfördel (Lumsden, 2012). Mattsson (2002) benämner detta 

leveransserviceelement som leveransflexibilitet och kopplar det mer till anpassningsförmågan under 

pågående order. 

Likt information är flexibilitet ett prestationsmått som är kvalitativt och som det inte direkt går att 

bedöma hur väl det uppfylls, det är något som avgörs i interaktionen med kund och kan skifta från 

fall till fall. Flexibilitet kan handla både om möjligheterna att anpassa produkter och produktion och 

om förmågan att anpassa exempelvis leveranssätt eller servicesystem efter kundens önskemål, se 

exempelvis Chan (2003) och Shepard & Günter (2006). 

Svarstid 

Svarstid är ett prestationsmått som mäter hur lång tid det tar för ett företag att ge relevant 

information vid en fråga från kund (Gunasekaran, et al., 2001; Bhagwat & Sharma, 2007). Bhagwat & 

Sharma (2007) skriver vidare att detta är ett kvalitativt mått på hur ett företag presterar och att det 

är nära kopplat till leveransserviceelementet information. 

Beteende efter leverans 

Beteende efter leverans lyfts fram som ett prestationsmått av bland annat Rafele (2004) och 

Gunasekaran et al. (2001). Aspekter som ingår i leverantörens beteende efter leverans innefattar 

bland annat restorderhantering (Rafele, 2004), garantivillkor (Bhagwat & Sharma, 2007) och 

reservdelshantering (Gunasekaran, et al., 2001). Gunasekaran et al. (2001) och Bhagwat & Sharma 

(2007) menar vidare att det är efter leverans som kundens upplevda service mäts, utvärderingar av 

vad som kan förbättra servicenivån utförs och att det här även går att mäta servicegraden jämfört 

med konkurrenter. 
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En sammanställning av alla leveransserviceelement och prestationsmått för försörjningskedjor 

återfinns i Tabell 2. 

Tabell 2. Litteraturstudie över leveransserviceelement och prestationsmått för försörjningskedjor 
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Ledtid X X X X X X X X X  

Leveranspålitlighet X X X X X X X X X X 

Leveranssäkerhet X X X X X X X X X  

Lagertillgänglighet X X  X  X X  X  

Information X X X X X   X   

Flexibilitet X X X X X X X X X X 

Svarstid   X X    X   

Beteende efter leverans   X  X   X   

3.3 TOTALKOSTNADSANALYS 

Enligt Ellram (1995) är totalkostnadsanalys ett verktyg som används för att förstå den verkliga 

kostnaden för att inhandla en vara eller tjänst från en leverantör. Oskarsson et al. (2013) menar att 

totalkostnadsanalys handlar om att fånga upp och utvärdera alla kostnader som påverkas av en 

förändring i upphandling av en produkt eller tjänst – inte bara de kostnader som påverkas inom den 

egna avdelningen. Exempelvis ger ett större inköp vanligtvis lägre styckpris men kostnaden för att 

lagerföra fler produkter ökar, både i kostnad av större lager och högre kapitalbindning. Vidare 

skriver författarna att vid en förändring av inköp eller avtal med en leverantör kommer kostnader 

förknippade med logistik i stort sett alltid att påverkas, kostnader kan minskas inom vissa 

avdelningar och öka inom andra.  

Eftersom en ändring av verksamheten påverkar många olika delar av den brukar totalkostnadsanalys 

delas upp i olika kostnadsposter (Waters, 2009; Oskarsson, et al., 2013). De mest använda 

modellerna för totalkostnadsanalys innefattar kategorierna transport, lagerhållning, lagerföring, 

administration och övriga kostnader enligt Oskarsson et al. (2013). Dessa kostnadsposter är också de 

vanligaste som kommer upp vid en litteraturstudie på området, vilket kan studeras närmre i Tabell 3. 

Notera att de olika författarna i tabellen inte nödvändigtvis använder samma begrepp som de som 

används av Oskarsson et al. när de listar upp de olika totalkostnadselementen. Författarna till detta 

arbete har förenklat tabellen genom att utgå från Oskarsson et al. kategorisering och därefter 

placerat ut de andra författarnas kategorisering där de passat bäst in för att skapa en bättre enlighet 

och en möjlighet att jämföra de olika totalkostnadsmodellerna mot varandra. 



  
 

20 
 

Tabell 3. Litteraturstudie över kostnadsposter vid totalkostnadsanalys 
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Transport X X  X X X X X 

Lagerhållning X X X X X X   

Lagerföring X X X X X X   

Administration X X X X X X X X 

Övrigt X X  X   X X 

Kvalitet & Service     X  X X 

 

Transportkostnader 

Transportkostnader utgörs av administrativa kostnader för transport samt av interna och externa 

transporter, där interna transporter utgörs av transporter inom företaget och externa transporter 

utgörs av transporter ut till beställande kund (Oskarsson, et al., 2013; Björklund, 2012). Vidare 

räknas vanligtvis kapitalkostnader för transportutrustning in i transportkostnader samt kostnader för 

hanteringsskador under transport (Mattson, 2002).  

Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader, som också kan benämnas hanteringskostnader, utgörs av kostnader som 

uppstår vid drift av ett lager. Dessa kostnader kan bland annat delas upp i kostnader för hyra 

alternativt amortering på lån av lagerbyggnad, försäkring, ström och vatten. Vidare ingår kostnader 

för personal som jobbar i lagret, deras löner och interna utbildningar samt alla aktiviteter de utför 

(Oskarsson, et al., 2013; Björklund, 2012). Kostnader för lager- och hanteringsutrustning såsom 

truckar, kranar, ställage, mjukvara och lastbärare ingår också samt transporter som sker inom 

anläggningen (Oskarsson, et al., 2013; Mattson, 2002). 

Lagerföringskostnader  

Lagerföringskostnader innefattar alla kostnader som uppstår då varor ligger på lager, alltså 

kapitalbindningskostnader och riskkostnader (Oskarsson, et al., 2013). Kapitalbindningskostnader 

uppstår eftersom (de osålda) varorna i lagret binder kapital som då inte kan användas till andra 

värdeskapande aktiviteter (Björklund, 2012; Mattson, 2002). Vidare finns värdeminskningskostnader 

som kan uppstå om en vara i lager går ut på datum eller ersätts av en nyare modell. Det finns också 

risk för kassationer, svinn och inkurans vid lagrande av varor. Försäkringskostnader finns också i form 

av de försäkringspremier ett företag får betala för att försäkra varorna i sitt lager (Oskarsson, et al., 

2013; Björklund, 2012). 
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Administrationskostnader  

Till administrationskostnader hör kostnader för styrning av processer, materialflöde och 

värdeförädling (Mattson, 2002). Exempel på kostnader är anskaffning och drift av 

materialstyrningssystem, löner till administrativ personal, orderbehandling, lagerredovisning, 

planering, leveransavisering och ekonomisk uppföljning (Oskarsson, et al., 2013; Björklund, 2012). 

Övriga kostnader 

I övriga kostnader ingår logistikrelaterade kostnader som inte ryms i någon av de andra kategorierna 

(Björklund, 2012). Oskarsson et al. (2013) och Björklund (2012) tar som exempel upp 

emballagekostnader. Emballagekostnader är kostnader för det förpackningsmaterial och de 

lastbärare som använd vid lagring och transport av produkter. Vidare skriver Oskarsson et al. (2013) 

om materialkostnader. Materialkostnad är egentligen inte en logistisk kostnad men beroende på 

vald leverantör påverkas logistiska kostnader som uppstår vid hemtagning och hantering av 

materialet. Författarna tar också upp en kostnadspost de kallar logistikrelaterade kostnader. Denna 

kostnad uppstår i andra delar av verksamheten beroende på de val som görs. Om exempelvis ett 

företag vill kunna erbjuda kundspecifika produktvarianter med kort ledtid till kund krävs ofta 

överkapacitet i slutskedet av produktionen, något som påverkar de totala kostnaderna.  

Kvalitet- och servicekostnader 

Till kvalitet- och servicekostnader räknas kostnader som uppstår på grund av för låg kvalitet på 

levererade produkter, produkter som måste returneras alternativt är föråldrade samt försenade 

leveranser som påverkar resterande del av verksamheten och leder till att denna stannar upp vilket 

kan ge intäktsbortfall på grund av utebliven försäljning, kostnader i form av goodwillförluster, eller 

potentiella skadeståndkostnader (Ellram, 1995; Kasalingam, 1998). Hit räknas också kostnader för 

kommunikation, management, specialbeställningar och extraarbete som måste utföras för att ordna 

upp i verksamheten då kvalité- och servicenivåer inte upprätthålls (Ellram & Maltz, 1995; Mattson, 

2002). 

Totalkostnadsdifferensanalys 

Det intressanta i en totalkostnadsanalys är enligt Oskarsson et al. (2013) ofta förändringen i kostnad 

och inte den totala kostnaden för förändringen, därför kan totalkostnadsanalys också kallas 

totalkostnadsdifferensanalys. Vidare behöver bara de kostnader som påverkas av en förändring tas 

med i en totalkostnadsanalys, resterande kostnader kan bortses från eftersom de inte påverkas av 

förändringen och således inte påverkar resultatet av undersökningen (Oskarsson, et al., 2013; 

Björklund, 2012). Med detta i åtanke skräddarsys ofta en totalkostnadsanalys från fall till fall och 

undersöker bara de kostnader som påverkas. 

Enligt Ellram (1995) finns många fördelar med att använda totalkostnadsanalys. De huvudsakliga 

skälen till att använda metoden skriver författaren är vid val av leverantör, vid utvärderande av 

nuvarande leverantörs prestation samt vid införande av större nya förändringar. Vidare menar 

författaren att en väl utförd totalkostnadsanalys kan fungera som bra underlag vid förhandlingar 

företag emellan.  

 



  
 

22 
 

Angreppsätt vid totalkostnadsanalys 

Enligt Ellram (1995) finns två olika angreppsätt vid implementering av totalkostnadsanalys. Dessa är 

dollarbaserat- och värdebaserat angreppsätt. Vid dollarbaserat angreppsätt räknas en kostnad fram 

från varje kostnadskategori i kronor där slutpriset består av kostnadskomponenter från alla de olika 

kostnadskategorierna kombinerade.   

Värdebaserat angreppsätt kombinerar dollarbaserat angreppsätt med kvalitativa aspekter. Dessa 

kvalitativa aspekter räknas sedan om till kvantitativa data i form av kronor med hjälp av viktning 

(Ellram, 1995). Värdebaserat angreppsätt är ett mer komplext tillvägagångssätt som kräver mycket 

förklaring till varför olika aspekter viktas som de gör samt kräver en hel del finjustering innan 

modellen fungerar tillfredsställande. 

Fördelarna med dollarbaserat angreppsätt är enligt Ellram (1995) att det är enkelt att se vad den 

totala kostnaden för ett inköp kommer att bli. Nackdelarna är att priset inte alltid säger hela 

sanningen – en billigare vara eller tjänst kan vara av sämre kvalitet eller ha lägre leveransservice, 

något som kan leda till ökade kostnader på sikt. Nackdelarna med värdebaserat angreppsätt är att 

det är en mer komplex och tidskrävande metod och viktningen måste bli rätt för att analysen ska bli 

bra. Fördelarna är att metoden på sikt kan ge en ”bättre” och mer rättvisande totalkostnads-

differensuppskattning.    

Enligt Oskarsson et al. (2013) och Björklund (2012) är syftet med totalkostnadsanalys att ta fram den 

lägsta möjliga logistikkostnaden för en vara eller tjänst. Samtidigt ställs krav på leveransservice som 

måste mötas. Björklund (2012) skriver att en kostnadsreduktion som leder till sämre leveransservice 

på sikt kan ge upphov till minskade intäkter vilket gör det hela meningslöst, eller till och med 

kontraproduktivt. Björklund visar på ett exempel där kostnader minskas genom lägre lagerfyllnad 

men detta till priset av längre ledtid till kund. Efter en tid tröttnar kunden på den längre ledtiden och 

byter leverantör och det levererande företaget förlorar intäkter. Detta exempel illustrerar tydligt att 

en avvägning mellan leveransservice och totalkostnad måste göras. Oskarsson et al. (2013) samt 

Mattson (2002) menar att denna avvägning är vansklig då det är svårt att sätta ett pris på bristande 

leveransservice. Vidare ska leveransservicenivån inte vara för hög då en mycket hög leveransservice 

leder till stora kostnader (Bloomberg, et al., 2002; Oskarsson, et al., 2013). En leveransservicenivå 

kring 95 till 99 % är eftersträvansvärt då servicen för de flesta är hög nog samtidigt som den inte blir 

för kostsam (Oskarsson, et al., 2013).  
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4 UPPGIFTSPRECISERING 

I detta kapitel presenteras först det studerade systemet. Detta följs av en syftesnedbrytning som 

leder till arbetets huvudfrågor innan specifika frågeställningar presenteras. Avslutningsvis ges en 

sammanfattning över de frågor som ska besvaras senare under arbetet. 

4.1 STUDERAT SYSTEM 

Som tidigare presenterats i Kapitel 2.3 Materialförsörjning finns det i Region Östergötland idag två 

olika flöden av förbrukningsmaterial, dessa benämns det inre respektive det yttre flödet.  

Material som går genom det yttre flödet köps in och levereras direkt från leverantör till beställande 

kund. Det inre flödet markeras av orangea pilar i Figur 5. Material som går i det inre flödet levereras 

först till den centraldepå som finns i Norrköping innan det levereras ut till kund enligt ett givet 

leveransschema. Beroende på vilken kund det är som lagt beställningen sker leveransen direkt eller 

via den omlastningscentral som finns i Linköping. Det inre flödet markeras med blåa pilar i Figur 5. 

Det finns fyra olika kundkategorier i regionen: sjukhus (3 st.), vårdcentraler (47 st.), folktandvårds-

kliniker (38 st.) och övriga kunder (ca 10 st.). I det studerade systemet ingår inte de nio vårdcentraler 

som inte tillhör regionen. Inte heller de fyra jourcentralerna då deras godsmottagningar återfinns på 

sjukhusen. Av samma anledning räknas inte de två specialist-folktandvårdskliniker som är placerade 

på sjukhus. Det här ger att de 34 vårdcentraler och 36 folktandvårdskliniker med egen 

leveransadress ingår i det studerade systemet. En fysisk plats, exempelvis ett sjukhus, kan ha flera 

enheter som beställer varor vilket totalt ger 304 kunder i regionen med sammanlagt ca 100 st. olika 

leveransadresser. En övergripande bild av det nuvarande flödet av förbrukningsmaterial där både 

det inre och det yttre flödet nyttjas kan studeras i Figur 5. 

 

Figur 5. Nuläge med existerande flöde, blå pilar representerar det inre flödet, orangea pilar representerar det yttre flödet 
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I ett framtida scenario med en mer samordnad varudistribution antas det i princip endast finnas ett 

flöde, nämligen det inre flödet. Även i detta scenario förväntas det dock finnas ett litet yttre flöde 

där skrymmande artiklar och förbrukningsvaror som beställs väldigt sällan fortsatt levereras direkt 

från leverantör till beställande kund. Detta flöde förväntas dock vara så litet att det inte beaktas i 

detta examensarbete. I det framtida fall som undersöks är utgångsläget att det fortsatt är den 

nuvarande centraldepån i Norrköping som används som samlastningsterminal för det samordnade 

varuflödet. Vidare antas även att regionen fortsatt kommer att nyttja den omlastningscentral som 

finns i Ekkällan, Linköping.  

De förändringar som skulle ske vid en mer samordnad varudistribution sammanfattas i en punktlista 

nedan innan de illustreras Figur 6. 

• Flödet från extern leverantör till kund kommer att minska  

• Flödet från extern leverantör till centraldepån kommer att öka 

• Flödet genom centraldepån ut till kund och omlastningscentral kommer att öka 

• Flödet genom omlastningscentralen ut till kund kommer att öka 

• Flödet till kund kommer att vara konstant (samma volym men annorlunda leveranssätt) 

 

 

Figur 6. Framtida scenario med en mer samordnad varudistribution, pilarnas tjocklek indikerar flödets volym, blå pilar indikerar det inre 

flödet medan orangea pilar indikerar det yttre flödet 

Leverantörerna är en viktig del av flödet då det är de som står för försörjningen av de 

förbrukningsvaror som studeras. Det som är mest intressant att studera i detta arbete är 

leveranserna från de externa leverantörerna ut till centraldepån och direkt till de olika kunderna.  

Centraldepån, som sköts av Sodexo, är en viktig del både i dagens flöde av förbrukningsmaterial och 

i ett framtida scenario där hela flödet av förbrukningsmaterial passerar genom den. Då en mer 

samordnad varudistribution skulle innebära ett ökat materialflöde genom depån är det intressant att 

studera vilken kapacitet som finns där för att klara av ett ökat flöde.  
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Alla tre sjukhus i regionen får leveranser direkt från centraldepån. Leveranser till sjukhusen sköts av 

Sodexo som i sin tur har ett avtal med Almroths för dessa transporter. Även andra kunder 

lokaliserade i östra delen av regionen, i Norrköpings- och Finspångsområdet, får sina leveranser 

direkt från depån, dessa körs ut av StångåBuss. Leveranser till vårdcentraler i Motala och Vadstena 

levereras först till Lasarettet i Motala, av Almroths, för att sedan därifrån fraktas vidare till 

beställande kund, av StångåBuss.  

Likt centraldepån fyller omlastningscentralen i Ekkällan, i regi av StångåBuss, en viktig funktion i det 

flöde av förbrukningsmaterial som sker. Detta då gods till alla kunder, utom de som får leveranser 

direkt från depån, passerar via denna. Även för omlastningscentralen är det därför av intresse att 

studera vilken kapacitetsökning som skulle klaras av. 

Då kapaciteten att hantera ett ökat materialflöde undersöks på centraldepån och omlastnings-

centralen är det rimligt att även studera hur kapaciteten hos systemets olika kunder påverkas. Till 

skillnad från depån och omlastningscentralen handlar det hos kund i ett framtida scenario inte om 

ett ökat flöde utan snarare om en omstrukturering av det flöde som redan finns. Att studera flödet 

till och med mottagningen av gods hos de olika kunderna blir därmed av stort intresse.  

Det studerade systemet illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7. Studerat system, de streckade röda linjerna markerar gränserna för det studerade systemet 
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4.2 SYFTESNEDBRYTNING 

Som tidigare nämnt i Kapitel 1.2 Syfte är syftet med arbetet att: 

”…studera hur hantering, leveransservice och totalkostnad påverkas av att införa en mer samordnad 

varudistribution av förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland. Detta för att ge 

beslutsunderlag för framtida beslut om materialförsörjningen inom regionen.” 

Inom Region Östergötland finns en tilltro till att konceptet samordnad varudistribution ska kunna 

bidra till en mer effektiv materialförsörjning. Att samordnad varudistribution kan leda till flera olika 

positiva aspekter finns det, på kommunal nivå, flera studier som talar för (SKL, 2013; Moen, 2013). 

För att kunna utvärdera vilken kapacitet som finns för ökade flöden genom centraldepån och 

omlastningscentralen behövs först en uppskattning på hur stort det totala nuvarande flödet är och 

hur det kommer att påverkas då det inre och yttre flödet slås samman till ett enda flöde. Detta leder 

fram till huvudfråga A:  

A: Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i regionen och hur skulle det 

påverkas av en mer samordnad varudistribution? 

Vården i Sverige finansieras med skattepengar (SKL, 2018). Det är ett krav att offentliga 

verksamheter bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt där skattepengar inte spenderas på onödigt 

dyra lösningar. Med detta i åtanke är det av yttersta vikt att vården bedrivs på ett kostnadseffektivt 

sätt och att resurser fördelas på ett så effektivt sätt som möjligt. Av denna anledning är det 

intressant att studera vilken personal det är som utför vilka arbetsuppgifter. Hur, när och var 

hantering av gods sker är en av de aspekter som kommer att förändras vid införandet av en mer 

samordnad varudistribution varför det är ett intressant område att undersöka. Hall (1987) och 

Björklund (2012) skriver att förändringar i form av nya krav på utrymmen, förråd och lager kommer 

att ställas vid mer samordnad varudistribution. Sett till tidigare utredningar kring samordnad 

varudistribution, se exempelvis (SKL, 2013), är hantering en aspekt som inte har undersökts i större 

detalj. Detta leder fram till huvudfråga B:  

B: Hur förändras aspekter kopplade till hantering av förbrukningsmaterial vid 

införandet av en mer samordnad varudistribution? 

Att säkerställa att leveranser fungerar som de är tänkta att göra är viktigt ur ett vårdperspektiv för 

att säkerställa att rätt material alltid finns tillgängligt vid en vårdenhet som behandlar patienter. 

Påverkan på leveransservice är något som ofta förbisetts i tidigare rapporter och utredningar på 

ämnet samordnad varudistribution där fokus snarare varit på minskad miljöpåverkan och minskat 

transportarbete (SKL, 2013; Moen, 2013). Som presenterats i Kapitel 3.2 Leveransservice finns det 

flera olika aspekter att studera när det kommer till leveransservice men grundtanken är att 

tillgodose en god kundservice (Oskarsson, et al., 2013; Lumsden, 2012; Mattson, 2002). 

Leveransservice kan mätas på flera olika ställen i en varudistributionskedja. För Region Östergötland 

är det främst leveransservicen mot kunden, vården, som är intressant att studera. Detta leder till 

huvudfråga C:  

C: Vilka effekter skulle en mer samordnad varudistribution ge på leveransservicen till 

de olika kundkategorierna?? 
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Då regionen efterfrågar en helhetsbild över hur verksamheten kommer att påverkas vid en mer 

samordnad varudistribution kan totalkostnadsanalys vara ett passande verktyg att använda. Ellram 

(1995) skriver att totalkostnadsanalys är ett verktyg för att förstå den verkliga kostnaden vid 

inhandlande av en ny vara eller tjänst. Oskarsson et al. (2013) är inne på samma spår och menar 

vidare att totalkostnadsanalys fångar upp alla kostnader som påverkas vid en förändring av 

verksamheten. Totalkostnadsanalys kan användas som en del av ett beslutsunderlag varför 

huvudfråga D lyder:  

D: Vilka kostnader påverkas vid en mer samordnad varudistribution? 

4.3 NEDBRYTNING AV HUVUDFRÅGOR 

I detta kapitel presenteras åter de fyra framtagna huvudfrågorna innan de bryts ned i ett antal 

mindre underfrågor. I huvudfråga A är ett ökat flöde i fokus, huvudfråga B handlar om hantering, 

huvudfråga C rör leveransservice och huvudfråga D hanterar helhetsbilden med totalkostnadsanalys. 

4.3.1 HUVUDFRÅGA A: FLÖDE  

Huvudfråga A: Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i regionen och hur skulle det 

påverkas av en mer samordnad varudistribution? 

För att kunna besvara huvudfråga A måste den brytas ner i underfrågor där de kombinerade svaren 

från underfrågorna besvarar huvudfrågan. Till att börja med krävs en kartläggning av storleken av 

det nuvarande inre flödet. Detta leder till underfråga A1:  

A1: Hur stort är nuvarande inre flöde?  

Utöver att veta storleken av det nuvarande inre flödet måste storleken av nuvarande yttre flöde 

utredas. Detta måste göras för att veta hur mycket det inre flödet skulle utökas vid en omdirigering 

av gods till enbart ett inre flöde. Då externa leveranser levereras av privata leverantörer och företag 

är det svårt att få tillgång till information kring leveransinformation såsom fyllnadsgrad av 

transportbärare, hur många paket som levereras till specifik kund och hur ofta leveranser sker. I det 

inre flödet sker leveranser utifrån ett leveransschema där olika kunder får leveranser olika ofta. 

Kunderna som får leverans mest sällan får leveranser varannan vecka. Baserat på detta är det därför 

intressant att studera hur många paket som levereras i det yttre flödet under samma tidsperiod. Att 

det är antal levererade paket som undersöks beror som tidigare nämnt på att de privata företag som 

står för de externa leveranserna inte vill delge information samt att antal leveranser som sker inte är 

en bra indikator på den volym varor varje leverans innehåller. För att ta reda på nuvarande yttre 

flöde undersöks därför underfråga A2: 

A2: Hur stort är nuvarande yttre flöde? 

När dessa två underfrågor har besvarats kan huvudfråga A besvaras genom att kombinera svaren 

från de två frågorna. Svaret från huvudfråga A kommer sedan ligga till grund för en stor del av det 

resterande arbetet och kommer användas i huvudfrågorna B och D. 
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4.3.2 HUVUDFRÅGA B: HANTERING 

Huvudfråga B: Hur förändras aspekter kopplade till hantering av förbrukningsmaterial vid införandet 

av en mer samordnad varudistribution? 

Enligt Hall (1987) kan samordning av leveranser ses som en typ av centralisering. Bowersox & 

Daugherty (1995) skriver att ökad centralisering förknippas med ökad effektivitet och kontroll varför 

det är intressant att studera hur hantering i form av personal och utrymmen kommer att påverkas av 

en i större grad samordnad varudistribution inom Region Östergötland.  

I dagsläget tas leveranser emot av vårdpersonal vid godsmottagningar på vårdcentraler och 

folktandsvårdskliniker i stor utsträckning. Leveranser som kommer från det inre flödet följer ett 

leveransschema varför det är enkelt att veta när leveranser dyker upp och planera för att ta emot 

dessa, något som Oskarsson et al. (2013) menar är en stor fördel. Artiklar som levereras via det yttre 

flödet kan dyka upp lite när som helst varför det är svårt att planera mottagning av gods för 

kunderna. Det här leder till att vårdpersonal vid vårdcentraler och folktandvårdskliniker måste vara 

beredda på att ta emot leveranser från det yttre flödet när som helst. Det här leder till att 

vårdpersonal får lägga mer tid på att ta emot leveranser än önskvärt jämfört med vid samordnade 

leveranser. Med utgångspunkt i detta är det intressant att undersöka hur mycket tid som kan 

frigöras vid godsmottagningar hos kunder som istället kan läggas på att ta hand om mer 

vårdrelaterade uppgifter. Emellertid, om tid kan frigöras vid godsmottagningar hos kund är det 

nödvändigt att undersöka hur mycket mer tid som behöver läggas för att klara av ett större inre 

godsflöde vilket påverkar hantering på centraldepå och omlastningscentral varför underfråga B1 

behöver besvaras: 

B1: Hur påverkas tidsaspekter kopplade till mottagande av gods hos kund? 

Hall (1987) och Björklund (2012) skriver att samordnad varudistribution kräver lagerbyggnader, 

terminaler eller andra utrymmen där artiklar kan förvaras och sorteras. Därför är det av intresse att 

undersöka hur ett ökat inre flöde skulle påverka de utrymmen som krävs vid centraldepå, 

omlastningscentral och ute hos kund. Vidare är det av intresse att undersöka hur kunder rent 

praktiskt kommer att påverkas utrymmesmässigt vid en i större grad samordnad varudistribution 

varför underfråga B2 kommer att undersökas:     

B2: Hur påverkas utrymmesmässiga aspekter vid godsmottagningar hos kund? 

4.3.3 HUVUDFRÅGA C: LEVERANSSERVICE 

Huvudfråga C: Vilka effekter skulle en mer samordnad varudistribution ge på leveransservicen till de 

olika kundkategorierna?  

Som tidigare nämnts är en god leveransservice av vikt för att säkerställa att vården får tillgång till det 

förbrukningsmaterial som behövs när det behövs. Som presenterats i Kapitel 3.2 Leveransservice 

finns det flera olika leveransserviceelement, alla är dock inte relevanta för detta arbete. 

Primärt har rapportförfattarna dragit en gräns på att ett leveransserviceelement ska nämnas av 

minst fyra av de tio olika lästa författarna, som ingått i den litteraturstudie om leveransservice som 

presenterats referensramen se Tabell 2, för att det ska vara relevant att undersöka. Denna gräns 

sattes för att de enligt litteraturen allmängiltiga leveransserviceelement skulle undersökas och 
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leveransserviceelement som bara nämns av någon författare och därför kan anses vara mindre 

allmänt accepterade inte skulle undersökas. Det lämnar sex leveransserviceelement att diskutera 

närmare: ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, information och 

flexibilitet.  

Ledtid mäts mellan leverantör och kund och är ett mått på hur lång tid det tar för kund att få sin 

beställda produkt levererad efter att beställning lagts, se exempelvis Shepard & Günter (2006) och 

Beamon (1999). För att kunna ta fram ett mått på detta leveransserviceelement behövs information 

om när beställningar läggs och när de levereras, detta gäller för både det inre och det yttre flödet. 

Regionen är intresserad av att veta hur ledtiden skiljer mellan det inre och yttre flödet varför 

underfråga C1 behöver bevaras: 

C1: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på ledtid? 

Även om ledtiden i sig är viktig att mäta säger den inte så mycket utan att även leveranspålitligheten 

undersöks. Leveranspålitligheten anger precisionen i den ledtid som anges från leverantör, det är ett 

leveransserviceelement som mäts hos kund, se exempelvis Gunasekaran (2001) och Chan (2003). 

Enligt Oskarsson et al. (2013) samt Bhagwat & Sharma (2007) har betydelsen av leveranspålitlighet 

ökat på senare år där det blir viktigare för kund att ha en hög leveranspålitlighet än att få en kort 

ledtid. Det intressanta sett ur regionens perspektiv är hur leveranspålitligheten skiljer mellan 

leveranser från det inre respektive yttre flödet. Från detta kommer underfråga C2: 

C2: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på leveranspålitlighet? 

Precis som leveranspålitlighet mäts leveranssäkerhet hos kund, se exempelvis Rafele (2004) och 

Bhagwat & Sharma (2007). Detta leveransserviceelement mäter huruvida den leverans som kommit 

in till kund stämmer överens med den beställning som lagts. Inom sjukvården är det av stor vikt att 

de leveranser som kommer in är korrekta varför leveranssäkerheten i det inre respektive yttre flödet 

blir intressant att undersöka. Detta leder till underfråga C3: 

C3: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på leveranssäkerhet? 

Av de kvarvarande leveransserviceelementen är det endast lagertillgänglighet som mäts direkt hos 

leverantör, se exempelvis Oskarsson et al. (2013) och Chan (2003). Leverantören i det här fallet är 

Region Östergötland när det handlar om leveranser från centraldepån, som går i det inre flödet, 

respektive externa leverantörer, då gods går i det yttre flödet. Detta leveransserviceelement blir 

irrelevant att studera då de externa leverantörerna inte ingår i det studerade systemet och eftersom 

arbetet syftar till att jämföra det inre mot det yttre flödet vilket då inte blir möjligt i denna fråga. 

Information är ett kvalitativt mått på leveransservice som är svårt att mäta då det i praktiken blir en 

bedömning av hur väl kommunikationen mellan leverantör och kund fungerar, se exempelvis 

Shepard & Günter (2006) och Lumsden (2012). Även om de externa leverantörerna inte ingår i det 

studerade systemet antas ändå kunderna kunna svara på hur informationsutbytet fungerar i det inre 

respektive yttre flödet och om relevant och efterfrågad information finns tillgänglig. Det bör hos 

kund även finnas en uppfattning om hur väl Region Östergötland presterar gällande detta 

leveransserviceelement. Detta resonemang leder fram till följande underfråga: 

C4: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på information ut till kund? 
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Likt information är flexibilitet ett mer kvalitativt mått på leveransservice som uppstår i interaktionen 

mellan leverantör och kund. Vikten av att studera flexibilitet tas upp av alla lästa författare, se 

exempelvis Mattson (2002) och Stewart (1995). Flexibilitet är ett begrepp med stor vidd som kan 

innefatta flera olika aspekter. Kärnan i att tillgodose god flexibilitet när det gäller leveransservice 

handlar om förmågan hos leverantör att anpassa sig till en specifik kunds önskemål, se exempelvis 

Gunasekaran er al. (2001) och Bhagwat & Sharma (2007). I det studerade systemet är leverantörerna 

i det yttre flödet avgränsade från detta arbete, de förväntas inte heller vara villiga att lämna ut 

information om sina arbetsmetoder. Även om leverantören i det inre flödet, Region Östergötland, 

ingår i det studerade systemet går det inte att göra en rättvis jämförelse mellan ett nutida och ett 

framtida scenario om det endast går att samla in data om det ena fallet. Flexibilitet kommer därför 

inte att studeras i detta arbete.  

4.3.1 HUVUDFRÅGA D: TOTALKOSTNADSANALYS 

Huvudfråga D: Vilka kostnader påverkas vid en mer samordnad varudistribution? 

För att kunna besvara huvudfråga D behöver en helhetsbild över kostnadsförändringar tas fram. 

Oskarsson et al. (2013) menar att endast de kostnader som påverkas vid en förändring av 

verksamheten behöver undersökas, kostnader som hålls konstanta behöver därför ej beaktas. 

En essentiell del av samordnad varudistribution är transporter. Transporter är dessutom en 

kostnadspost som ofta påverkas vid samordnad varudistribution (SKL, 2013; Moen, 2013). Att 

undersöka hur transportkostnaderna skulle förändras vid en mer samordnad varudistribution blir 

därför intressant vilket leder fram till underfråga D1: 

D1: Hur påverkas transportkostnader? 

En mer samordnad varudistribution kommer att påverka hanteringen av varor, dels personal- och 

tidsmässigt och dels utrymmesmässigt. Hur hantering av varor kommer att påverkas vid centraldepå, 

omlastningscentral och vid mottagande hos kund undersöks i huvudfråga B. Ur regionens perspektiv 

blir det även intressant att undersöka vilka kostnadsförändringar detta skulle leda till varför det är 

intressant att undersöka underfråga D2:  

D2: Hur påverkas hanteringskostnader? 

En mer samordnad varudistribution skulle innebära att ett större flöde av förbrukningsmaterial 

skulle komma att passera centraldepån och omlastningscentralen. Det är tänkbart att det större 

flödet skulle leda till att fler produkter behöver lagerföras vid dessa verksamheter. Björklund (2012) 

och Mattson (2002) menar att kapitalbindningskostnader uppstår när varor ligger på lager. Risken 

för att varor går ut på datum eller ersätts av nyare modeller ökar ju fler varor och större volymer 

som lagerförs. Med detta i åtanke är det därför intressant att undersöka underfråga D3:   

D3: Hur påverkas lagerföringskostnader? 

Samordnad varudistribution kräver sofistikerade materialstyrnings- eller affärssystem som hjälper till 

att hålla koll på och kontrollera materialflödet (Moen, 2013). För regionens del blir det därmed 

intressant att undersöka om nuvarande informationssystem har kapacitet att klara av ett förändrat 
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flöde samt vilka övriga administrationskostnader som kan komma att påverkas samt vilka kostnader 

dessa förändringar skulle medföra. Det här leder fram till underfråga D4: 

D4: Hur påverkas administrationskostnader? 

I totalkostnadsposten Kvalité och Service ingår leveransservice. Enligt Oskarsson et al. (2013) och 

Mattson (2002) är det vanskligt att sätta ett pris på leveransservice, och en bristande sådan. Hur 

leveransservicen kommer att påverkas undersöks redan i huvudfråga C, men för att lyfta in denna 

påverkan i ett helhetsperspektiv lyfts frågan även i den totalkostnadsanalys som ska genomföras. 

Detta görs genom underfråga D5 som besvaras genom en rak spegling av resultaten från huvudfråga 

C: 

D5: Vilka effekter skulle kunna fås på leveransservice? 

Regionen är intresserad av en helhetsbild över de parametrar en mer samordnad varudistribution 

kan komma att påverka. Kostnadsposten övrigt täcker in aspekter som de andra kategorierna i 

totalkostnadsanalysen inte får med. Något många tidigare genomförda studier kring samordning 

visar är att de kan leda till minskad miljöpåverkan (Malhene, et al., 2013), även minskat trafikarbete i 

städer är en vanlig positiv effekt av mer samordning (Browne, et al., 2005). Det blir därför intressant 

att studera om så även skulle kunna vara fallet för Region Östergötland vilket leder fram till 

underfråga D6: 

D6: Hur påverkas miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv? 

4.4 SAMMANFATTNING 

För att besvara syftet på ett strukturerat sätt i detta arbete har det brutits ner i fyra huvudfrågor. 

Huvudfrågorna har i sin tur brutits ner i ett antal underfrågor där underfrågorna besvarar 

huvudfrågorna. I Tabell 4 listas arbetets huvud- och underfrågor.  

Tabell 4. Presentation av huvudfrågor med tillhörande underfrågor. Huvudfrågorna presenteras i fetstil. 

Huvudfråga/Underfråga  

A: Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i regionen och hur skulle det påverkas av 
en mer samordnad varudistribution? 

A1: Hur stort är nuvarande inre flöde?  

A2: Hur stort är nuvarande yttre flöde? 

B: Hur förändras aspekter kopplade till hantering av förbrukningsmaterial vid införandet av en 
mer samordnad varudistribution? 

B1: Hur påverkas tidsaspekter kopplade till mottagande av gods hos kund? 

B2: Hur påverkas utrymmesmässiga aspekter vid godsmottagningar hos kund? 

C: Vilka effekter skulle en mer samordnad varudistribution ge på leveransservicen till de olika 
kundkategorierna?  

C1: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på ledtid? 

C2: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på leveranspålitlighet? 

           C3: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på leveranssäkerhet? 
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                          C4: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på information ut till kund? 

D: Vilka kostnader påverkas vid en mer samordnad varudistribution? 

D1: Hur påverkas transportkostnader? 

D2: Hur påverkas hanteringskostnader? 

D3: Hur påverkas lagerföringskostnader?  

D4: Hur påverkas administrationskostnader 

D5: Vilka effekter skulle kunna fås på leveransservice? 

D6: Hur påverkas miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv? 

 

Figur 8 illustrerar hur arbetet kommer att utföras och hur de olika frågorna hänger ihop. Till en 

början, i steg 1, görs en kartläggning av nuvarande inre och yttre flöde av förbrukningsmaterial. 

Detta görs för att få en förståelse för hur stora de två flödena är relativt varandra. Steg 2 handlar 

sedan om att undersöka hur ett ökat inre flöde av förbrukningsmaterial, och därmed en ökad 

samordnad varudistribution, skulle komma att påverka hantering, tids- och utrymmesmässigt, samt 

leveransservice, för de olika aktörerna som ansvarar för och påverkas av storleken av det inre flödet. 

När detta är gjort kommer steg 3, en sammanställning med hjälp av totalkostnadsanalys, att utföras. 

Totalkostnadsanalysen kommer grundas i de sex presenterade underfrågorna till huvudfråga D, 

presenterade ovan. Underfråga D2 behandlar hanteringskostnad och bygger därmed till stor grad på 

den empiri och analys som tas fram till huvudfråga B. Underfråga D5 är till för att även i 

totalkostnadsanalysen lyfta fram hur leveransservicen förändras vid en mer samordnad 

varudistribution. Svaret på underfråga D5 är därför en ren spegling av resultatet av huvudfråga C.  

 

 

Figur 8. Koppling mellan arbetets huvudfrågor och faser i arbetet. Den streckade pilen från huvudfråga B markerar att den står till grund 

för underfråga D2. Den grå pilen indikerar att huvudfråga C besvarar underfråga D5. 
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5 METOD 

Detta metodkapitel är uppdelat i tre olika huvuddelar: planeringsfasen, insamlingsfasen och 

analysfasen enligt den forskningsprocess som Hartman (2004) beskriver. Hartman (2004) skriver att 

dessa faser bör utföras sekventiellt efter varandra. I korta drag innebär det att en fråga först 

formuleras innan data samlas in och analyseras för att frågan ska kunna besvaras. I planeringsfasen 

presenteras en bakgrund till arbetet samt de litteraturstudier som står till grund för referensramen 

innan rapportens trovärdighet diskuteras. Insamlingsfasen och analysfasen presenterar sedan hur 

empiri till varje huvudfråga ska samlas in respektive analyseras för att arbetets syfte ska kunna 

besvaras. 

Innan planeringsfasen, insamlingsfasen och analysfasen presenteras förs först en diskussion kring 

etik och arbetsgivarens influenser på detta examensarbete.  

5.1 UPPLÄGG 

En viktig aspekt att reflektera över under examensarbete är hur rapportförfattarna hanterar etiska 

frågor som uppkommer under arbetet gång. En annan aspekt som bör beaktas är vilken påverkan 

uppdragsgivaren haft på det arbete som genomförts. Reflektioner kring båda dessa aspekter 

genomförs nedan. 

5.1.1 ETIK 

Examensarbeten är enligt princip offentliga handlingar (Björklund & Paulsson, 2013). Så även vid 

Linköpings Universitet om inte speciella anledningar för sekretess finnes (Hessling, et al., 2009). Inga 

sådana skäl finns för detta arbete varför det kommer att finnas tillgänglig för allmänheten då det är 

slutfört. Detta är även något som uppdragsgivaren Region Östergötland är informerade om. 

Detta arbete kommer att innebära att flertalet intervjuer genomförs och enkäter skickas ut. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till vid intervjuer är att respondenter bör informeras om undersökningens syfte 

och upplägg (Kvale & Brinkmann, 2014; Bell & Waters, 2016). Detta kallas av Kvale & Brinkmann 

(2014) för informerat samtycke och innefattar även respondentens frivilliga deltagande. Både Kvale 

& Brinkmann (2014) och Bell & Waters (2016) påpekar även vikten av att respondenten informeras 

om vilka som kommer att få tillgång till den information som samlas in från genomförd intervju. 

Rapportförfattarna kommer därför att vara mycket noggranna med att alltid informera 

respondenterna om vilka de är, att arbetet som utförs är ett examensarbete vid Linköpings 

universitet och att det är enheten Service och logistik på Region Östergötland som är 

uppdragsgivare.  

Att spela in en intervju möjliggör för intervjuaren att i efterhand gå tillbaka och lyssna på det som 

sagts. Detta kan både användas för att säkerställa att anteckningar blir riktiga och för att fokus vid 

intervjutillfället ska kunna vara mer riktad på samtalet med respondenten (Bell & Waters, 2016). 

Vidare skriver Bell & Waters (2016) att det vid inspelningar är viktigt att respondenten först får ge 

sitt godkännande till detta och får information om hur länge inspelningar kommer att sparas. Inga 

inspelningar av samtal under detta arbete kommer att genomföras utan en respondents uttalade 

medgivande. Bell & Waters (2016) lyfter även vikten av att i efterhand ge respondenterna möjlighet 

att korrekturläsa intervjuanteckningar och citat. Efter genomförda intervjuer kommer därför 
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respondenterna att få rapportförfattarnas intervjuanteckningar skickade till sig för att de ska kunna 

korrekturläsa dessa. 

Konfidentialitet är ett uttryck som oftast innebär att data från en undersökning anonymiseras så att 

svar inte kan kopplas till enskilda deltagare (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid intervjuer kommer detta 

inte att utlovas, istället kommer varje respondent bli ombedd om att ge sitt godkännande till att 

med namn och titel publiceras i denna rapport. Då kunderna i utskickade enkäter kommer att bli 

ombedda att ange vilken enhet de svarar för kommer rapportförfattarna inte att kunna garantera 

konfidentialitet heller i de enkäter som skickas ut. Det blir därför av stor vikt att formulera 

medföljande information till utskickade enkäter för att respondenterna av dessa ska vara medvetna 

om vad syftet med enkäterna är samt hur insamlade svar kommer att hanteras. Detta medföljande 

brev kallas av Trots (2012) för missivet och det bör innehålla information om exempelvis enkätens 

syfte, vem som är ansvarig, hur svaren kommer att hanteras och varför de är viktiga att samla in. 

5.1.2 UPPDRAGSGIVARENS INFLUENSER 

Då en uppsats skrivs på uppdrag av en uppdragsgivare får frågor kring objektivitet en mer 

framträdande roll än vid självständiga arbeten (Björklund & Paulsson, 2013). Vidare skriver Björklund 

& Paulsson (2013) att det i arbeten med en uppdragsgivare ofta blir ett större arbete med att se till 

att de akademiska krav som finns blir uppfyllda då företag eller organisationer ofta tenderar att vara 

mer intresserade av resultat än av exempelvis teori och metodgenomgång. 

När det gäller inriktningen på detta examensarbete och framför allt dess syfte är det naturligt att 

Region Östergötland, som är uppdragsgivaren, varit inblandad i diskussioner kring vilket arbete som 

faktiskt ska utföras. Vid arbetets start fanns en given beskrivning av ett allmänt syfte som sedan har 

omarbetats och omformulerats. Detta har skett i öppen dialog mellan rapportförfattarna och 

handledare på regionen. Författarna har varit måna om att utforma ett syfte som ger svar på det 

regionen efterfrågat och de i sin tur har varit öppna för att vissa avgränsningar och avsmalningar har 

varit nödvändiga för att arbetet ska kunna slutföras inom givna tidsramar. 

En aspekt som är av vikt att poängtera är att även om uppdragsgivaren är den som formulerar det 

grundproblem som ska undersökas så är det rapportförfattarna som ansvarar för genomförandet, av 

Björklund & Paulsson (2013) kallat formuleringsprivilegiet respektive genomförandeansvar. 

Under genomförandet av arbetet kan en uppdragsgivare ge kontakter och mandat till att ställa 

frågor som ett självständigt arbete kan sakna. Givna svar under intervjuer och liknande riskerar dock 

att bli mer vinklade då respondenterna är medvetna om att svaren kommer att vidarebefordras till 

uppdragsgivaren. Denna risk ökar även när anonymitet eller konfidentialitet inte kan utlovas. Detta 

är något rapportförfattarna är medvetna om och har fått förhålla sig till. 
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5.2 PLANERINGSFAS 

I planeringsfasen ingår två viktiga moment, nämligen att klargöra vilken fråga det är arbetet ska 

besvara och hur denna fråga ska besvaras (Hartman, 2004).  

5.2.1 BAKGRUND TILL ARBETET 

Det första steget i att genomföra ett arbete är att klargöra vilka förutsättningar som finns. En del av 

detta handlar om att tolka och tydliggöra vilket uppdrag det är som ska utföras och åt vem (Burell & 

Kylén, 2003). Vidare menar Burell & Kylén (2003) att det är viktigt att klargöra vilken kärnfråga det är 

som ska besvaras av slutsatsen efter genomfört arbete.  

Detta examensarbete utförs på uppdrag av SoL vid Region Östergötland. Vid starten av arbetet fanns 

en given problembakgrund, förslag på frågeställning, ett önskemål om vilka typer av svar som skulle 

ges samt direktiv kring vissa avgränsningar. Handledare från regionen var tjänsteägare för inre 

logistik & materialflödesansvarig. De första veckorna av arbetet ägnades åt att ta fram en plan för 

hur arbetet skulle fortskrida, att få en förståelse för det befintliga flödet samt åt att ta fram arbetets 

syfte. En stor del i detta arbete var, likt litteraturen föreslår, att ringa in vilken kärnfråga det var 

regionen ville få besvarad genom detta examensarbete. Vid formuleringen av syftet lades stor vikt 

både vid att regionen skulle få svar på sin kärnfråga och på att arbetets storlek skulle hållas rimlig för 

att kunna slutföras inom ramarna av ett examensabete. 

Region Östergötland är en stor organisation med flera olika stora och mer eller mindre komplexa 

flöden varav flödet av förbrukningsmaterial är ett. För att få en förståelse både för flödet och för 

organisationen genomfördes i början av arbetet intervjuer med enhetschefen för SoL, tjänsteägare 

för inre logistik & materialflödesansvarig i regionen samt tjänsteansvarig för material i vården. 

Vidare genomfördes studiebesök på centraldepån, godsmottagningen på Vrinnevisjukhuset i 

Norrköping (ViN) respektive godsmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping (US). På 

centraldepån togs rapportförfattarna emot och visades runt av platschefen och på ViN var det 

chefen för inre logistik på Sodexo Healthcare som ansvarade för rundvisningen. Under studiebesöket 

på US var det tjänsteansvarig för inre logistik & materialflödesansvarig i regionen som visade runt. 

Då det skett en uppsägning av avtal mellan Region Östergötland och serviceaktör på US som trädde i 

kraft i samband med studiebesökets genomförande var ansvariga på godsmottagningen inte direkt 

inblandade i besöket. En sammanställning över information från genomförda intervjuer och 

studiebesök i detta skede finns samlade i Kapitel 2 Organisation. 

Det Burrell & Kylén (2003) nämner om att formulera målet och ta fram sin kärnfråga likställs med 

arbetet att ta fram ett bra syfte. För detta examensarbete har det främst handlat om att identifiera 

vilka aspekter av den givna frågeställningen som var viktigast för regionen att få svar på för att 

rapportens syfte skulle kunna avgränsas. Detta då flödet av förbrukningsmaterial inom Region 

Östergötland är så pass stort och komplext att det inte skulle vara möjligt att studera hela flödet 

under de förutsättningar som finns inom ramarna för ett examensarbete. För att säkerställa att 

rapportförfattarna både uppfyller de akademiska krav som finns och levererar den produkt som 

Region Östergötland efterfrågat hölls flera möten med handledare både på universitetet och 

regionen för att ta fram syftet för detta arbete. Syftet och den bakgrund som leder fram till detta 

kan läsas i Kapitel 1 Inledning. 
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5.2.2 LITTERATURSTUDIE 

En referensram bör innehålla teorier som är relevanta för det syfte som ska besvaras (Björklund & 

Paulsson, 2013). Efter att ha tagit fram arbetets syfte identifierades följande fyra områden som de 

viktigaste att undersöka: centralisering, samordnad varudistribution, leveransservice och 

totalkostnadsanalys. För att ta fram relevant litteratur inom dessa ämnen inhämtades litteratur på 

flera olika vis. I ett första stadie inhämtades litteratur i form av ett antal grundböcker inom ämnet 

logistik för att användas som bas för välkända och välanvända begrepp inom logistik. Exempel på 

dessa grundböcker är ”Modern logistik” av Oskarsson et al. (2013) och ”Logistikens grunder” av 

Lumsden (2012). Sedan genomfördes även mer strukturerade litteratursökningar för att identifiera 

artiklar som kunde användas för att ge referensramen mer djup. Som stöd för den strukturerade 

litteratursökningen hade rapportförfattarna ett möte med en bibliotekarie vid universitets-

biblioteket på campus Valla. Vid detta möte fick författarna tips om databaser som kunde vara bra 

att använda samt praktiska tips om hur sökningar kan skrivas in och filtreras på dessa databaser. 

Vidare gavs tips på hur en bra artikel kan leda vidare till andra artiklar eller böcker och vilka för- och 

nackdelar som finns med olika sökmetoder. 

I Bilaga 1 – Litteratursökning om centralisering och samordnad varudistribution återfinns litteratur-

sökningen kopplad till Kapitel 3.1 Samordnad varudistribution. För denna sökning användes primärt 

Google Scholar som databas och den centrala sökterm som användes var ”urban freight 

consolidation”. Andra centrala begrepp som användes var konsolidering och samlastning. Utöver 

tidigare nämnda grundböcker användes för detta kapitel även böckerna ”Hållbara logistiksystem” av 

Björklund (2012) och ”Samordnad varudistribution 2.0” av Moen (2013). För att hitta information 

om tidigare utförda studier var både tidigare nämnda bok av Moen (2013) och en rapport från 

Sveriges Kommuner och Landsting, ”Samlade laster” (SKL, 2013), av stor vikt. Då båda dessa källor är 

från 2013 söktes dock även ett antal senare rapporter upp för att en mer samtida bild kring 

resultaten av införandet av samordnad varudistribution på kommunal nivå skulle kunna presenteras, 

dessa sökningar utfördes på Google. I ett senare skede av arbetet erhölls tips från handledare, tillika 

expert på området Urban Consolidation Centre, kring kompletterande litteratur kring detta område. 

För att se den kompletterande litteraturen se Bilaga 1 – Litteratursökning om centralisering och 

samordnad varudistribution,  under ” Kompletterande litteratursökning om UCC”. 

Till den referensram som skrevs om leveransservice, Kapitel 3.2 Leveransservice, användes både 

grundböcker inom logistik och artiklar som hittades via litteratursökning. Denna litteratursökning 

genomfördes i databasen Scopus och de sökord som var i fokus var ”customer service” och 

”performance measure” i kombination med ”logistic*” eller ”supply chain”. Hela sökhistoriken för 

denna litteratursökning återfinns i Bilaga 2 – Litteratursökning om leveransservice. Träffarna som 

uppstod sorterades efter ”cited by” och en första utsållning utfördes på rubriknivå innan ett antal 

sammanfattningar lästes vilket var urvalet för de hela artiklar som sedan lästes. 

Som källor till den referensram som finns beskriven för totalkostnad, Kapitel 3.3 

Totalkostnadsanalys, användes främst ett antal olika grundböcker. Vidare användes även att par 

artiklar som rapportförfattarna blivit introducerade till under tidigare kurser i sin utbildning, 

exempel på detta är artikeln: ”Total cost of ownership: An analysis approach for purchasing” av 

Ellram (1995). Den litteraturstudie som genomfördes kring totalkostnadsanalys återfinns i Bilaga 1 – 

Litteratursökning om centralisering och samordnad varudistribution.  
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5.2.3 KÄLLKRITIK 

De böcker som använts som referenser anses vara trovärdiga. ”Modern Logistik” av Oskarsson et al. 

(2013) har använts som kurslitteratur i flertalet av de kurser som rapportförfattarna har läst under 

sin masterutbildning vid Linköpings universitet. Vidare anses ”Logistikens grunder” av Lumsden 

(2012) vara allmänt betraktad som en grundbult inom logistiklitteraturen. Övriga böcker som 

använts har lånats från två olika bibliotek, det lilla bibliotek med böcker som återfinns hos 

avdelningen för logistik- och kvalitetsutveckling vid Linköpings universitet eller från universitets-

biblioteket på campus Valla. Båda dessa antas ha någon form av filtrering och kontroll av relevans på 

de böcker som finns tillgängliga för utlåning. Vidare antas att böcker, i alla fall breda grundböcker, är 

nyanserade och objektiva i sin information och presentation.  

Sökningar efter artiklar utfördes främst i de två databaserna Scopus och Google Scholar, båda 

rekommenderade av den bibliotekarie som rapportförfattarna hade ett möte med. Användandet av 

andra databaser hade möjligen givit andra träffar än de som nu uppstod med de sökord som 

användes. De träffar som uppkom sorterades efter ”cited by”, vilket är en sortering som leder till 

artiklar som använts av andra författare vilket skänker trovärdighet åt dem. Det är också en sortering 

som lätt gör att ny forskning inte får lika stort utrymme då nya artiklar inte har hunnit 

uppmärksammats av så många andra forskare. I detta arbete ansågs det dock viktigare att ta stöd i 

allmänt accepterad och använd forskning än att presentera nya rön och teorier.  

En annan metod som delvis användes för att hitta källor var att använda källornas källor. Det här är 

ett effektivt sätt att hitta fler referenser inom samma område och kan därför spara tid från att söka 

på databaser utan att hitta något av relevans. Om enbart denna metod används finns dock en risk 

för att det endast är en liten del av forskningen på området som identifieras. Risken för detta anses 

inte vara stor i detta arbete då flera olika metoder användes för att ta fram källor. 

Att söka efter källor och läsa artiklar för att hitta de som är relevanta är ett arbete som tar tid. Det 

innebär att det är ett arbete som kan utföras noggrannare och i större omfattning om det finns mer 

tid att tillgå. Då ett första urval skedde på titelnivå är det även möjligt att relevanta artiklar missades 

i urvalet eller att andra personer hade gjort ett annat urval av vilken litteratur som varit relevant. 

För att minska risken både för att lägga för stor vikt vid information specifik för ett fall och för att 

stärka förtroendet för referensramens riktighet har triangulering använts. Björklund & Paulsson 

(2013) skriver att triangulering handlar om att använda sig av flera olika metoder, källor eller studier 

för att uppfylla samma mål. I referensramen blir det en fråga om att flera olika författare som styrker 

varandras påståenden vilket ökar trovärdigheten för påståendet i sig. Vidare är det av vikt att vara 

medveten om att alla data som samlas in genom en litteraturstudie är sekundärdata, alltså 

information och data som tagits fram med ett annat arbete än det här genomförda i åtanke 

(Björklund & Paulsson, 2013). Det innebär att den lästa litteraturen kan vara vinklad mot fall som 

skiljer sig från detta arbete varför en del av arbetet med att läsa litteratur handlar om att identifiera 

dess relevans för pågående arbete. 

 

 



  
 

38 
 

5.2.4 RAPPORTENS TROVÄRDIGHET 

Författarna till detta arbete har jobbat med målet att bygga in en stark trovärdighet i arbetet. Enligt 

Björklund & Paulsson (2013) kan en studies trovärdighet baseras på de tre måtten validitet, 

reliabilitet och objektivitet.  

Validitet handlar om att verkligen mäta det som avses att mätas och ger svar på frågan vad är det 

detta test mäter? (Hartman, 2004; Patel & Davidson, 2011). Arbnor & Bjerke (1977) skriver att om 

frågan inte kan besvaras blir validiteten mycket låg och resultaten därmed meningslösa. Björklund & 

Paulsson (2013) menar att validiteten kan ökas genom att fler perspektiv beaktas, exempelvis genom 

triangulering. Vidare skriver författarna att validiteten vid enkäter och intervjuer kan ökas genom att 

precisera målgruppen och formulera klara och tydliga frågor. Författarna till detta arbete har 

kontinuerligt beaktat båda dessa aspekter, dels genom konstant triangulering vid litteraturstudier 

och dels genom att ta fram enkäter med frågor som är så tydliga som möjligt, med låga risker för 

missförstånd. För att säkerställa att enkätfrågorna var tydliga skickades en provenkät först ut till en 

utvald kund för att kommentarer på dess utformning skulle kunna användas för att förbättra och 

förtydliga de enkäter som sedan skickades ut. 

Reliabilitet handlar om i hur stor utsträckning samma resultat uppnås vid upprepade försök, där 

liknande resultat ger högre reliabilitet och resultat som skiljer sig vid upprepning ger lägre reliabilitet 

(Patel & Davidson, 2011; Hartman, 2004). Reliabiliteten påverkas mycket av tillförlitligheten i den 

mätutrustning som används (Björklund & Paulsson, 2013; Hartman, 2004). Enligt Björklund & 

Paulsson (2013) kan reliabiliteten ökas genom att använda triangulering där olika aspekter och 

synvinklar beaktas. Vid enkätundersökningar och intervjuer skriver författarna att reliabiliteten kan 

ökas genom att kontrollfrågor ställs för att säkerställa att respondenten har förstått frågan samt är 

fokuserad och uppmärksam, något som också har beaktats i detta arbete för att säkerställa 

reliabiliteten. I den mån det är möjligt har svar från kontrollfrågor i enkäterna jämförts mot andra 

källor i detta arbete. 

Objektivitet handlar om i hur stor utsträckning (personliga) värderingar påverkar studien, där färre 

värderingar ger bättre objektivitet (Arbnor & Bjerke, 1977; Hartman, 2004). Björklund & Paulsson 

(2013) menar att objektiviteten i en studie stärks genom att författarna av studien motiverar de val 

som görs i studien så att läsaren ges möjlighet att ta ställning till om de gjorda valen är nyanserade 

eller potentiellt kan påverka studiens resultat i någon riktning. Vidare skriver författarna att fakta 

som återges måste vara korrekt och inte får snedvridas. Dessutom poängterar de att värdeladdade 

ord inte ska användas. Författarna av detta arbete har konsekvent eftersträvat att vara objektiva, 

triangulera och inte snedvrida fakta, eller plocka fakta ur dess sammanhang. 

5.3 INSAMLINGSFAS 

Insamlingsfasen handlar om att samla in den data som krävs för att besvara bestämd frågeställning 

(Hartman, 2004). Data som samlas in kan vara antingen kvalitativ, ej numeriskt mätbar, eller 

kvantitativ, numeriskt mätbar eller värderbar (Björklund & Paulsson, 2013). Björklund & Paulsson 

(2013) skriver vidare att det är ett arbetes syfte som avgör om kvalitativa eller kvantitativa data är 

bäst lämpade för att besvara presenterad frågeställning. 
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Vid insamling av data till en studie finns flera olika tillvägagångsätt för att samla in denna. Det här 

arbetet har använt flera olika tekniker där primärdata har samlats in genom enkäter, 

leveransprotokoll och intervjuer. Hur dessa har utformats presenteras närmare i Kapitel 5.3.5 

Utformning av leveransprotokoll och enkäter till kund och Kapitel 5.3.6 Utformning av intervjuer. 

Sekundärdata har samlats in från Region Östergötlands databaser och nuvarande kontrakt och avtal, 

samt genom litteraturstudier.  

5.3.1 EMPIRIINSAMLINGSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA A 

Som presenterats tidigare lyder huvudfråga A: Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i 

regionen och hur skulle det påverkas av en mer samordnad varudistribution? Huvudfrågan har sedan 

brutits ner i två underfrågor rörande storleken av det inre respektive yttre flödet idag. En svårighet i 

att jämföra dessa flöden, vilket krävs för att huvudfrågan ska kunna besvaras, är att det inte finns 

data om dem i samma enhet. Försök har därför gjorts att ta fram data som kan räknas om för att 

redovisas i samma enhet så att en jämförelse blir möjlig att genomföra. Hur dessa underfrågor ska 

besvaras presenteras nedan.  

Metod till underfråga A1: Hur stort är nuvarande inre flöde? 

För att besvara underfrågan användes bland annat intern data från Region Östergötland. Rapport-

författarna fick åtkomst till det affärssystem, kallat Unit4 Business World (UBW), som används vid 

beställningar i regionen. Från detta kunde antal inköpsorder för valfri tidsperiod tas fram. För att ge 

en bra helhetsbild av flödet studerades antalet inköpsorder under ett helt år. Beräkningar utfördes 

på siffror från 2018 och motsvarande siffror från 2017 användes i en känslighetsanalys. 

För att få en uppskattning på hur många paket och vagn som ingår i leveranser i det inre flödet 

användes platschefen på centraldepån och kunderna som källor. Med platschefen genomfördes en 

intervju för att få svar på frågan om hur många vagn och pall som skickas till sjukhusen varje dag. 

Data från regionen i form av en tidigare undersökning kring hur många paket som ryms i en fullastad 

vagn användes också. 

För storleken på det inre flödet till de kundkategorier utöver sjukhus ombads kunderna att uppskatta 

antal paket per leverans i det inre flödet i den enkät som skickades ut. För att stärka trovärdigheten 

av enkäten ställdes även en fråga kring hur ofta varje kund mottar leveranser. Detta svar jämfördes 

sedan med det leveransschema som finns för när StångåBuss kör ut leveranser till kunder i det inre 

flödet. Överensstämmande svar anses styrka trovärdigheten för resterande insamlade enkätsvar. 

Metod till underfråga A2: Hur stort är nuvarande yttre flöde? 

Även för att besvara underfråga A2 användes data från UBW för att studera antalet inköpsorder. I 

det yttre flödet finns det även statistik på hur många paket som tas emot från det yttre flödet på 

regionens tre sjukhus. Även för detta flöde användes data från år 2018 för att genomföra 

beräkningar medan siffror från 2017 användes för att utföra en känslighetsanalys. 

För att få en uppfattning om antalet paket som levereras till regionens vårdcentraler (VC), 

folktandvårdskliniker (FTV) och övriga kunder ställdes en fråga om detta i den enkät som skickades 

ut till dessa kundkategorier. De svarande ombads då att uppskatta hur många paket som levererades 

i det yttre flödet under två veckor. För att kontrollera hur korrekta kundernas uppskattningar var 



  
 

40 
 

lämnades även fysiska leveransprotokoll ut till ett antal kunder som under två veckor bads fylla i alla 

leveranser som ankom. Enkätsvar och resultat från leveransprotokoll från samma kund jämfördes 

sedan. 

5.3.2 EMPIRIINSAMLINGSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA B 

Huvudfråga B: Hur förändras aspekter kopplade till hantering av förbrukningsmaterial vid införandet 

av en mer samordnad varudistribution? kan delas upp i två huvuddelar, tid och volym. Den metod 

som använts för att besvara de två underfrågorna presenteras nedan. 

Metod till underfråga B1: Hur påverkas tidsaspekter kopplade till mottagande av gods hos kund? 

För att besvara frågan om hur tidsaspekter kommer att förändras vid mottagning av gods hos kund 

krävs information dels om volymerna som går igenom det inre och det yttre flödet samt hur lång tid 

det tar att hantera dessa. Antal paket som levereras till sjukhusen finns det som tidigare nämnts 

statistik på som studerades. För de övriga kundkategorierna baserades flödets storlek på 

beräkningar utförda med uppskattade siffror från insamlade enkätsvar. I de enkäter som skickats ut 

har kunderna även ombetts uppskatta den tid det tar att ta emot en leverans i det inre respektive 

yttre flödet. En mer allmän uppfattning om hur kunderna upplever att leveranser fungerar har 

samlats in genom fritextsvar på de leveransprotokoll som lämnats ut. Uppgifter om hur flödet 

fungerar, och lång tid det därmed kunde vara rimligt att anta att olika aktiviteter tog, kontrollerades 

mot intervjusvar från tjänsteägare inre logistik & materialförsörjningsansvarig på Region 

Östergötland. 

För frågor om hur tidsåtgången förändras vid uppställningsyta för vidare transport, alltså på 

centraldepån och omlastningscentralen, intervjuades platschefen på centraldepån och driftschefen 

på StångåBuss. Frågan som då ställdes var hur ett ökat flöde, enligt givna procentsatser, skulle 

förändra det nuvarande flödet och om kapacitet för detta finns. 

Metod till underfråga B2: Hur påverkas utrymmesmässiga aspekter vid godsmottagningar hos 

kund?  

För att ta reda på hur stor del av dagens utrymmen för mottagning av gods som används hos kund 

ombads kunder i utskickade enkäter att uppskatta hur stor del av detta utrymme som används i 

nuläget när leveranser tas emot i det inre flödet. 

När det gäller utrymme på depån studerades först det avtal som finns mellan Region Östergötland 

och Sodexo gällande centraldepån. Platschefen på centraldepån intervjuades även om frågor kring 

vilken kapacitet som finns utrymmesmässigt för att klara av ett ökat flöde. Samma fråga men för 

omlastningscentralen ställdes även till driftschefen på StångåBuss. 

5.3.3 EMPIRIINSAMLINGSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA C 

Som tidigare presenterats lyder huvudfråga C: Vilka effekter skulle en mer samordnad 

varudistribution ge på leveransservicen till de olika kundkategorierna?   Huvudfrågan har brutits ner i 

fyra underfrågor som rör de fyra leveransserviceelementen ledtid, leveranspålitlighet, 

leveranssäkerhet och information. Nedan presenteras den metod som använts för att besvara 

respektive underfråga. 
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Metod till underfråga C1: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på ledtid? 

För att få en uppfattning om vad dagens avtal för det inre och det yttre flödet säger om ledtid 

intervjuades avtalsansvarig i Region Östergötland om detta. Vidare studerades dagens 

leveransschema, och därmed även leveransfrekvensen, till alla regionens kunder för att ge förståelse 

för hur leveranser i det inre flödet sker. Platschefen på centraldepån intervjuades också för att det 

skulle vara helt tydligt hur leveranser i det inre flödet sker. 

För att få en uppfattning om vad den faktiska ledtiden i det yttre flödet är ställdes en fråga om detta 

i de enkäter som skickades ut till regionens kunder. Vidare ställdes frågan om vad man gör idag för 

att mäta ledtiden till tjänsteägare och materialförsörjningsansvarig i regionen. 

Metod till underfråga C2: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på 

leveranspålitlighet? 

För att besvara denna underfråga intervjuades tjänsteägare inre logistik & materialförsörjnings-

ansvarig i Region Östergötland kring hur leveranspålitlighet idag mäts och vilken data som finns 

tillgänglig. Data för antalet registrerade restorder från depån till kund studerades sedan för det inre 

flödet. Vidare intervjuades platschefen på centraldepån om hur restorder hanteras. 

Kunderna fick via utskickade enkäter besvara hur de upplever leveranspålitligheten i både det inre 

och det yttre flödet. De fick även uppskatta hur sena leveranser generellt är om de är sena. Då 

intervjun med driftschefen på StångåBuss genomfördes efter att enkätsvar samlats in kunde en fråga 

under intervjun baseras på resultaten av insamlade intervjusvar gällande eventuella sena leveranser 

från StångåBuss i det inre flödet. 

Metod till underfråga C3: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på 

leveranssäkerhet? 

Det första steget i att besvara underfråga C3 var att först undersöka vad dagens avtal säger och om 

regionen idag mäter studerar leveranssäkerhet och vad som i så fall ingår. Svar på detta samlades in 

under intervju med avtalsansvarig respektive tjänsteägare inre logistik & materialförsörjnings-

ansvarig på Region Östergötland. 

Data från regionen på antal rest orderrader på centraldepån och antal returer från kund tillbaka till 

depån studerades sedan. För att få svar som var jämförbara för det inre och yttre flödet fanns även 

en fråga om hur kunderna uppfattar leveranssäkerheten i respektive flöde med i utskickade enkäter. 

Kundernas åsikter om leveranssäkerheten i materialflödet samlades även in via fritextsvar i de 

leveransprotokoll som lämnades ut. 

Metod till underfråga C4: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på information ut till 

kund? 

Då information är ett kvalitativt mått på leveransservice var det även för denna underfråga viktigt att 

samla in kundernas åsikter både om hur viktigt det anses vara att kunna få tillgång till information 

samt hur enkelt det är att få tillgång till information i det inre respektive yttre flödet. Kundernas 

åsikter samlades in via de enkäter som skickades ut. 
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Vidare intervjuades avtalsansvarig på Region Östergötland om vad dagens avtal ställer för krav på 

informationsdelning och tjänsteägare inre logistik & materialflödesansvarig på regionen fick under 

intervju besvara frågan hur information delas och följs upp idag. Platschefen på centraldepån fick 

även under sin intervju frågor om vilken information som delas idag till kund och vilka planer som 

finns för framtiden kring informationsdelning. 

5.3.4 EMPIRIINSAMLINGSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA D 

Huvudfråga D: Vilka kostnader påverkas vid en mer samordnad varudistribution? delas upp i sex olika 

underfrågor som berör varsitt totalkostnadselement. Den metod som använts för att besvara 

respektive underfråga presenteras nedan. 

Metod till underfråga D1: Hur påverkas transportkostnader? 

För att kunna säga något om hur transportkostnader skulle kunna förändras i framtiden undersöktes 

först hur nuvarande avtal är skrivna. För att få ytterligare information om detta intervjuades 

avtalsansvarig på regionen. För att få mer förståelse för hur dagens kostnadsstruktur är uppbyggd 

intervjuades även tjänsteägare inre logistik & materialförsörjningsansvarig på regionen, platschefen 

på centraldepån och driftschefen på StångåBuss om detta. 

För att få med leverantörernas sida av frågan studerades även en leverantörsundersökning som 

Region Östergötland genomfört bland ett antal av sina leverantörer där en fråga som tas upp är just 

hur kostnaden skulle kunna förändras vid ett förändrat antal leveranspunkter. 

Metod till underfråga D2: Hur påverkas hanteringskostnader? 

Underfråga D2 bygger till stor del på den empiri och analys som presenteras till huvudfråga B. Alla 

metoder för att samla in information för att besvara huvudfråga B är därför även inblandade för att 

besvara denna underfråga. Utöver detta ställdes specifika frågor gällande hanteringskostnader till 

platschefen på centraldepån under den intervju som genomförs med honom. 

Metod till underfråga D3: Hur påverkas lagerföringskostnader? 

För att besvara underfråga D3 studerades den data som finns från regionen gällande fyllnadsgraden 

på centraldepån. Då detta är data som relativt nyligen börjat samlas in finns inte möjlighet att 

studera ett helt år men den data som finns för år 2018 togs i beaktande. Under intervjuer med 

platschefen på centraldepån och driftschefen för StångåBuss ställdes frågor kring hur lagringen av 

produkter på depån respektive omlastningscentralen skulle kunna komma att ändras och vilka 

kostnader det skulle medföra. 

Metod till underfråga D4: Hur påverkas administrationskostnader? 

För att besvara underfråga D4 genomfördes tre intervjuer. Tjänsteägare inre logistik & 

materialflödesansvarig på regionen fick frågor kring hur inrapportering av leveranser idag sker hos 

kund och vilken kapacitet dessa system har för ett ökat eller förändrat flöde. För att även få en bild 

av vilka system som används samt deras kapacitet på depån och omlastningscentralen ställdes 

frågor om detta till platschefen på centraldepån respektive till driftschefen på StångåBuss. 
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Metod till underfråga D5: Hur påverkas leveransservice? 

Underfråga D5 baseras helt på den empiri och analys som tagits fram för huvudfråga C. All metod 

som tagits fram för att besvara de fyra underfrågorna C1, C2, C3 och C4 ligger därmed även till grund 

för underfråga D5. Det finns ingen metod som använts enbart för att besvara denna underfråga. 

Metod till underfråga D6: Hur påverkas miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv? 

För att se hur miljöaspekter och transportpåverkan kan förändras vid en mer samordnad varu-

distribution studerades flertalet rapporter från tidigare genomförda projekt på kommunal nivå. 

Detta är rapporter som tidigare lyfts i referensramen men för denna underfråga lades mer fokus på 

påverkan på miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv. För att förstå hur regionen 

arbetar med denna typ av frågor genomfördes en intervju med mobilitetssamordnaren vid 

miljöavdelningen på Region Östergötland. 

5.3.5 UTFORMNING AV LEVERANSPROTOKOLL OCH ENKÄTER TILL KUND 

Som presenterats i detta kapitel kontaktades regionens kunder för att besvara flertalet frågor. Då 

regionen har 304 kunder var det enklaste sättet att få in en stor mängd svar att utforma en enkät. 

Vissa kunder fick även fylla i ett leveransprotokoll. 

Utformning av leveransprotokoll 

Leveransprotokoll kunde av praktiska skäl endast lämnas till kunder i Linköping, av tidsmässiga skäl 

begränsades också antalet protokoll som skulle lämnas ut till maximalt 14 stycken. Vidare ville 

rapportförfattarna få en rättvisande blandning av kunder i de svar som samlades in. Antal kunder 

som valdes ut i varje kategori baserades därför på det totala antalet kunder i den kategorin vilket gav 

att planen var att lämna ut leveransprotokoll till sex vårdcentraler, sex folktandvårdskliniker och två 

övriga kunder. Då leveransprotokollen lämnades ut var det två kunder, en vårdcentral och en övrig 

kund, som inte tog emot protokollen vilken medförde att totalt tolv leveransprotokoll lämnades ut. 

Leveransprotokollen utformades för att vara enkla att förstå och enkla för kunden att besvara. De 

bestod av en tabell där varje dag över två veckors tid hade utrymme för att personal hos respektive 

kund skulle kunna fylla i varje leverans som inkom från det yttre flödet. Vidare fanns två öppna 

frågor angående om de studerade veckorna kunde anses representera för ett normalt flöde samt om 

det fanns några kommentarer från kunden i övrigt kring hur leveranser fungerar. 

Leveransprotokollen som lämnades ut kan studeras i Bilaga 4 – Leveransprotokoll. 

Rapportförfattarna var även ute hos varje kund för att lämna och hämta varje leveransprotokoll. 

Detta för att vid avlämnandet kunna berätta mer om syftet med protokollen samt för att vid 

upphämtandet kunna ställa frågor om hur allt fungerat och ge en chans till att lämna allmänna 

kommentarer kring leveranser. 

Utformning av enkäter 

Under arbetet skickades två enkäter ut. En, kallad enkät A, skickades till regionens tre sjukhus och 

en, kallad enkät B, skickades till vårdcentraler, folktandvårdskliniker och övriga kunder. På sjukhusen 

var det ansvarig personal på godsmottagningen som var mottagare för enkät A då det var svar från 

dessa som var av intresse för detta arbete. Skillnaden mellan enkäterna var att enkät B innehöll fler 
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frågor gällande nuvarande storlek på det inre och yttre flödet. Då den data som finns på nuvarande 

storlek av det inre och yttre flödet främst finns dokumenterad för sjukhusen behövde dessa inte 

lämna uppskattningar angående antal paket som anländer i en leverans från det inre eller yttre 

flödet eller hur ofta det kommer leveranser. Utöver de frågor som endast behandlades i enkät A 

ställdes i båda enkäterna frågor kopplade till hantering och leveransservice. De exakta frågorna och 

formuleringarna som användes återfinns i Bilaga 6 – Enkät A och Bilaga 7 – Enkät B. 

Vid utformande av en enkät är det enligt Patel & Davidson (2011) och Trots (2012) viktigt att tänka 

på att de frågor som ställs ska använda ett enkelt språk samtidigt som de inte är ledande eller 

använder svåra ord som riskerar att missförstås av de som besvarar enkäten. För att uppfylla detta 

lade rapportförfattarna stor vikt vid att inte använda logistiktermer eller uttryck som används av 

personal på regionen utan att istället beskriva det som efterfrågades. Istället för att fråga kunderna 

om ledtiden från leverantör ombads de att uppskatta hur lång tid det generellt tar från det att en 

beställning läggs till dess att den har levererats. På samma vis frågades kunderna om hur ofta de får 

en leverans från StångåBuss, enkät B, istället för att fråga om leveransfrekvensen i det inre flödet. 

Både för att underlätta för kunderna att fylla i enkäterna och för att underlätta analysen av svaren 

som samlades in undveks i största mån helt öppna frågor utan svarsalternativ i enkäterna. Två 

huvudtyper av frågor ställdes. Den första typen av fråga hade ett antal fasta svarsalternativ med ett 

öppet alternativ tillgängligt med möjlighet för kunden att skriva in ett eget svar om inget av de 

förifyllda alternativen passade. Vid den andra typen av frågor ombads kunderna att uppskatta en 

given prestation enligt en skala från 1–7. Valet på en skala med sju steg baserades bland annat på 

den så kallade centraltendensen. Den innebär att människor har en tendens att dra sig bort från 

ändpunkterna av en skala och mer mot mitten (Patel & Davidson, 2011). En skala med sju steg ger 

därför en bättre och mer rättvis spridning av svaren än en skala med färre steg enligt författarna. En 

skala med sju steg ger även respondenterna möjligheten att välja ett neutralt svar. 

För att säkerställa att enkäten och dess frågor var väl utformade och svåra att misstolka skapades 

först en provenkät. Något som Burell & Kylén (2003) samt Starrin & Svensson (2011) påpekar är 

viktigt, speciellt vid enkäter med fasta svarsalternativ. Denna provenkät, baserad på enkät B, 

skickades sedan till ansvarig för godsmottagningen på Lasarettet i Motala för kommentarer. Denna 

person besvarade senare även den färdiga enkät som skickades ut efter att vissa justeringar utförts. 

För att se hur trovärdiga insamlade svar från enkäterna var ställdes frågor som kunde kontrolleras 

mot data från regionen och mot insamlade leveransprotokoll. Den data som användes för kontroll 

var leveransschema från StångåBuss i det inre flödet och det var kundernas uppskattning av antalet 

levererade paket i det yttre flödet som jämfördes med det faktiska resultatet som leverans-

protokollen gett. Kontrollfrågor användes endast i enkät B då dessa frågor inte var med i enkät A. 

För att öka chanserna att utskickade enkäter besvaras är det enligt Burell & Kylén (2003) viktigt att 

enkäten känns angelägen för respondenten. Ett sätt att motivera respondenterna att svara är att 

skriva ett så kallat missiv. Det är ett följebrev som skickas med en enkät för att informera de 

svarande om i vilket syfte enkätsvaren kommer användas och vem det är som utför enkät-

undersökningen (Trost, 2012). I det missiv som skickades med de enkäter som gick ut till kund 

började rapportförfattarna med att presentera sig själva och arbetet innan koppling till regionen 

med den enhet som är uppdragsgivare och författarnas handledare presenterades. Sedan följde en 

kort presentation av vad samordnad varudistribution är och hur det skulle kunna påverka kunderna. 
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En genomgång av hur insamlade svar skulle hanteras presenterades sedan innan missivet avslutades 

med en tidsuppskattning på hur lång tid den skulle ta att fylla i och ett tack för medverkan. Enkäten 

beräknades ta fem till tio minuter att besvara, vilket är klart mindre än de 30 minuter Burell & Kylén 

(2003) menar är den maximala tid en enkät bör ta att besvara. 

5.3.6 UTFORMNING AV INTERVJUER 

Under arbetet med att samla in empiri genomfördes intervjuer med fem olika personer. Alla dessa 

var av typen semi-strukturerad intervju där intervjuaren har ett antal förberedda frågor men är fri 

att under intervjun flika in med följdfrågor på ett annat sätt än under strukturerade intervjuer 

(Björklund & Paulsson, 2013). Som tidigare påpekats har rapportförfattarna lagt stor vikt vid att alla 

intervjuobjekt gett sitt informerade samtycke, bekräftat att de deltar frivilligt och känner till syftet 

med intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014), och godkänt att med namn och titel användas som källa i 

denna rapport. 

Med respondenternas samtycke spelades även genomförda intervjuer in för att ge möjlighet att i 

efterhand lyssna tillbaka på vad som sagts under varje intervju. Som Bell & Waters (2016) påpekar är 

det även viktigt att efter genomförda intervjuer ge respondenterna möjlighet att läsa igenom de 

anteckningar som skrivits ner för att kunna ge kommentarer på dessa. Alla respondenter har fått 

möjlighet att läsa igenom intervjuanteckningar i efterhand och rapportförfattarna har även haft 

möjlighet att ställa kompletterande frågor till alla respondenter. En sammanställning över de 

personer som intervjuades samt vilka bilagor som innehåller respektive intervjumall återfinns i 

Tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning av intervjuade personer under empiriinsamlingen 

Respondent Datum för intervju Bilaga med intervjumall 

Tjänsteägare inre logistik & 
materialflödesansvarig på 
Region Östergötland 

2019-04-04 Bilaga 9 – Intervju med tjänsteägare 
inre logistik & materialförsörjnings-
ansvarig på Region Östergötland 

Platschef på centraldepån, från 
Sodexo 

2019-04-08 Bilaga 10 – Intervju med platschef på 
centraldepån 

Driftschef på StångåBuss 2019-04-02 Bilaga 11 – Intervju med driftschef på 
StångåBuss 

Avtalsansvarig på Region 
Östergötland 

2019-04-04 Bilaga 12 – Intervju med 
avtalsansvarig på Region Östergötland 

Mobilitetssamordnare vid 
miljöavdelningen på Region 
Östergötland 

2019-04-18 Bilaga 13 – Intervju med 
mobilitetssamordnare vid 
miljöavdelningen på Region 
Östergötland 

 

Värt att notera är att tjänsteägare inre logistik & materialflödesansvarig på Regionen Östergötland 

kontinuerligt under arbetet fått och svarat på frågor kring de flesta ämnen som tas upp i rapporten. 

Detta då han även är rapportförfattarnas handledare på regionen. 
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5.3.7 SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRIINSAMLING 

För att kunna besvara syftet i detta arbete behövde frågorna från uppgiftpreciseringen besvaras. För 

att kunna besvara frågorna från uppgiftpreciseringen behövde information och data samlas in 

genom olika medier. Information och data samlades in genom användandet av semi-strukturerade 

intervjuer, elektroniska enkäter som skickades ut, data som erhölls från Region Östergötland och 

från den referensram som tagits fram av författarna tidigare i arbetet. Denna information användes 

sedan för att besvara huvudfrågorna. Alla frågor i arbetet besvarades genom att kombinera flera av 

de olika medierna med varandra och därefter besvara aktuell fråga. Tabell 6 illustrerar på ett 

övergripande sätt hur de olika huvudfrågorna respektive underfrågorna besvarades med hjälp av 

olika informationsmedier. Notera att många av svaren för att besvara underfråga D2 och D5 är 

markerade med parenteser. Detta beror på att empiri och analys då är tagen från svaren från 

huvudfråga B respektive C.   

Tabell 6. Sammanställning av metodval för att besvara underfrågor. Parenteserna indikerar att svar är taget från en tidigare fråga och 

ingen ny empiri är framtagen för denna fråga.  
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A1  X   X  X     

A2  X X  X       

B1  X X X X X X X    

B2 X   X X  X X    

C1  X  X X X X  X   

C2  X  X X X X X    

C3  X X X X X   X   

C4    X X X X  X   

D1  X    X X X X   

D2 (X) (X) (X) (X) (X) (X) X, (X) (X) (X)   

D3  X     X X    

D4      X X X    

D5  (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)   

D6          X X 
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5.4 ANALYSFAS 

För att den data som samlats in under insamlingsfasen ska tillföra något behöver den analyseras 

(Hartman, 2004). Dock menar Hartman (2004) att det är viktigt att inte börja analysera redan i 

insamlingsfasen utan att den ska hållas neutral från de åsikter som tillkommer under analysfasen. 

Väl i analysfasen bör dock insamlade data tolkas både förnufts- och känslomässigt (Burell & Kylén, 

2003). 

5.4.1 ANALYSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA A 

Huvudfråga A lyder som bekant Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i regionen och 

hur skulle det påverkas av en mer samordnad varudistribution och besvaras genom de två 

underfrågorna A1 och A2. 

Metod för att besvara underfråga A1: Hur stort är nuvarande inre flöde? 

Det första steget i att besvara underfråga A1 var att hantera insamlade data. Från affärssystemet 

UBW togs siffror fram på antal inköpsorder under ett år. Dessa sorterades sedan upp så att antal 

order till varje kundkategori kunde ses var för sig. Order sorterades även upp efter det totala antalet 

order som beställts från alla leverantörer i systemet och antal order som gått via centraldepån. 

Genom att ta fram differensen mellan dessa två summor kunde en fördelning av antal order som 

passerat depån, och därmed var en del av det inre flödet, tas fram.  

För att ta fram storleken på det inre flödet till sjukhusen mätt i antal paket och vagn användes det 

genomsnitt som platschefen på centraldepån givit. Detta genomsnitt angavs i antal vagn och pall per 

dag, steg ett var därför att räkna om siffrorna till årsbasis. För antalet vagn genomförs denna 

beräkning genom att snittet av antalet paket per vagn multipliceras med antalet vagnar som 

ankommer varje dag, antalet dagar på en vecka och slutligen antalet veckor på ett år. Detta 

redovisas i Formel 1. 

Formel 1. Beräkning av flöde i antal paket per år till sjukhus i det inre flödet 

(
𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

𝑣𝑎𝑔𝑛
) ∗ (

𝑣𝑎𝑔𝑛

𝑑𝑎𝑔
) ∗ (

𝑑𝑎𝑔

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
) ∗  (

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎

å𝑟
)  = (

𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡

å𝑟
) 

Beräkningen för att ta fram antal pall per år innehåller de tre termerna pall per dag, dagar per vecka 

och veckor per år och kan studeras i Formel 2. Båda de presenterade formlerna baseras på 52 veckor 

per år och fem leveransdagar per vecka. 

Formel 2. Beräkning av flöde i antal pall per år till sjukhus i det inre flödet 

(
𝑝𝑎𝑙𝑙

𝑑𝑎𝑔
) ∗ (

𝑑𝑎𝑔

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
) ∗ (

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎

å𝑟
) = (

𝑝𝑎𝑙𝑙

å𝑟
) 

För att få fram siffror på antalet paket som levereras till andra kunder än sjukhusen användes 

uppskattningar om antal leveranser från enkäter. Det första steget i uträkningen var att omvandla 

alla enkätsvar till samma tidsperiod, två veckor, innan ett snitt per kundkategori togs fram. Detta 

snittvärde multiplicerades sedan med antalet veckor på ett halvår och antalet kunder i aktuell 

kundkategori i regionen för att få fram en siffra på det årliga genomsnittliga antalet paket. Formel 3 

visar hur denna uträkning genomförs. 
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Formel 3. Beräkning av antal paket per år till vårdcentraler och folktandvårdskliniker i det inre flödet 

(
2 ∗ ∑(𝑉𝐶 𝐹𝑇𝑉⁄ , 𝑙𝑒𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎) + ∑(𝑉𝐶 𝐹𝑇𝑉⁄ , 𝑙𝑒𝑣 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎)

∑(𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑉𝐶 𝐹𝑇𝑉⁄ )
) ∗ 

                                  ∗ (
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

2
) ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐶/𝐹𝑇𝑉) 

Metod för att besvara underfråga A2: Hur stort är nuvarande yttre flöde? 

Hur stort andel av antalet inköpsorder i UBW som gick via det yttre flödet i de siffror som studerades 

togs fram genom enkel subtraktion. Det antogs att alla order som passerade via centraldepån var en 

del av det inre flödet vilket gav att alla inköpsorder som inte gjorde det var en del av det yttre flödet. 

När det kom till antal paket och pall till sjukhusen i det yttre flödet fanns det faktisk statistik på detta 

varför inga beräkningar behövde genomföras. För övriga kundkategorier behövde dock beräkningar 

genomföras. Dessa beräkningar baserades på det snittvärde för antal levererade paket som 

enkätsvar och resultat från insamlade leveransprotokoll gav. För att omvandla detta snitt till en siffra 

för ett år multiplicerades snittet för varje kundkategori med antalet enheter i respektive kategori 

innan hela summan av dessa uträkningar multiplicerades med antalet veckor på ett halvår. 

Uträkningen i sin helhet kan studeras i Formel 4. 

Formel 4. Beräkning av antal paket per år till vårdcentraler och folktandvårdskliniker i det yttre flödet 

(𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡, 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡𝑉𝐶 ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐶) + 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡, 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡𝐹𝑇𝑉 ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑇𝑉)) ∗ (
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

2
) 

Metod för att besvara huvudfråga A: Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i 

regionen och hur skulle det påverkas av en mer samordnad varudistribution? För att ta fram ett 

svar på huvudfråga A sammanställdes svaren från underfrågorna A1 och A2 i en tabell för att 

underlätta för en jämförelse mellan de två flödena. Innan någon slutsats drogs genomfördes en 

känslighetsanalys för att kontrollera säkerheten i de siffror som tagits fram. Fördelningen mellan det 

inre och yttre flödet räknades sedan fram med hjälp av Formel 5 

Formel 5. Beräkning av procentuell andel av hela flödet 

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑑𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡⁄

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 

För att sedan säga något om hur flödet skulle påverkas av den sammanslagning av flöden som en 

mer samordnad varudistribution skulle innebära utfördes en beräkning enligt Formel 6. 

Formel 6. Beräkning av procentuell förändring av det inre flödet 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒
= 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 

Då fråga A var en kartläggande fråga blandades referensramen inte in i analysen.  
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5.4.2 ANALYSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA B 

De två underfrågorna B1 och B2 handlar om att ta reda på hur hanteringen vid centraldepå, 

omlastningscentral och kund tidsmässigt och utrymmesmässigt kommer att påverkas vid en mer 

samordnad varudistribution.  

Metod för att besvara underfråga B1: Hur påverkas tidsaspekter kopplade till mottagande av gods 

hos kund? 

Från enkät A analyserades hur sjukhusen uppskattat tidsåtgången för att ta emot en leverans från 

det inre flödet. Efter detta uppskattades hur ofta sjukhusen tar emot leveranser med utgångspunkt i 

att sjukhusen får leveranser varje dag från måndag till fredag. När detta var gjort beräknades den 

totala tidsåtgången för att ta emot leveranser från det inre flödet under ett års tid till sjukhusen 

fram, se Formel 7.  

Formel 7. Beräkning av tidsåtgången för att ta emot leveranser från det inre flödet under ett år vid respektive sjukhus 

(𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡, 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑜𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠𝑗𝑢𝑘ℎ𝑢𝑠) ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟) 

Tidsåtgången för att ta emot paket från externa leverantörer till sjukhusen analyserades genom att 

analysera enkät A och studera de svar som givits kring tidsåtgång för att ta emot ett paket från det 

yttre flödet av förbrukningsmaterial för respektive sjukhus. Data från Region Östergötland med antal 

levererade paket från det yttre flödet till de respektive sjukhusen i regionen användes sedan för att 

beräkna den totala tidsåtgången för att ta emot paket från det yttre flödet till sjukhusen, se Formel 

8.  

Formel 8. Beräkning av tidsåtgång för att ta emot paket från det yttre flödet vid respektive sjukhus under ett år 

(𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡, 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑜𝑡 1 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡) ∗ (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 å𝑟) 

 Tidsåtgången för att ta emot paket från det inre flödet till vårdcentraler och folktandvårdskliniker 

beräknades genom att analysera svaren från enkät B och kommentarerna från leveransprotokollen. 

Från enkät B beräknades det genomsnittliga antalet mottagna paket från det inre flödet för 

respektive kundkategori över en tvåveckorsperiod. Från enkät B och leveransprotokollen 

analyserades svar kring tidsåtgång för att ta emot ett paket från det inre flödet för de olika 

kundkategorierna. Med hjälp av dessa siffror räknades den genomsnittliga tiden för att ta emot 

paket från det inre flödet under ett år sedan fram för vårdcentraler och folktandvårskliniker. Det här 

gjordes genom att multiplicera den genomsnittliga tidsåtgången för att ta emot ett paket med det 

genomsnittliga antalet paket som mottogs under en tvåveckorsperiod. När detta var gjort 

multiplicerades denna summa med 26 för att få siffrorna per år. I nästa steg multiplicerades denna 

summa med antalet vårdcentraler respektive folktandvårdskliniker som ligger under Region 

Östergötlands kontroll för att få fram den totala tidsåtgången för att ta emot paket från det inre 

flödet. Detta kan studeras närmare i Formel 9. 
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Formel 9. Beräkning av tidsåtgång för att ta emot paket från det inre flödet 

(𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑜𝑡 1 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡
𝑉𝐶

𝐹𝑇𝑉
) 

∗ (𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑉𝐶/𝐹𝑇𝑉)  

                                 ∗ (
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

2
) ∗ (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐶/𝐹𝑇𝑉 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖) 

Tidsåtgången för att ta emot paket från det yttre flödet till vårdcentraler och folktandvårdskliniker 

analyserades och beräknades på ett liknande sätt som det för paket som mottas i det inre flödet till 

dessa kunder. Från enkät B beräknades det genomsnittliga antalet paket som levereras till 

vårdcentraler respektive folktandvårdskliniker under en tvåveckorsperiod från det yttre flödet. 

Därefter beräknades den genomsnittliga tidsåtgången för att ta emot ett paket från det yttre flödet 

för respektive kundkategori, genom att använda enkät B. Med hjälp av de framtagna siffrorna 

räknades den totala tidsåtgången under ett år fram för att ta emot paket från det yttre flödet till 

vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Det här gjordes genom att multiplicera den genomsnittliga 

tidsåtgången för att ta emot ett paket med det genomsnittliga antalet paket som mottags under en 

tvåveckorsperiod. När detta var gjort multiplicerades denna summa med 26 för att få siffrorna per 

år. I nästa steg multiplicerades denna summa med antalet vårdcentraler respektive 

folktandvårdskliniker som ligger under Region Östergötlands kontroll för att få fram den totala 

tidsåtgången för att ta emot paket från det yttre flödet. Hela uträkningen ses i Formel 10.  

Formel 10. Beräkning av tidsåtgång för att ta emot paket från det yttre flödet 

(𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑡𝑖𝑑𝑠å𝑡𝑔å𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑎 𝑒𝑚𝑜𝑡 1 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑉𝐶/𝐹𝑇𝑉) ∗ (𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑘𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑉𝐶)

∗ (
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟

2
) ∗ (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝐶/𝐹𝑇𝑉 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖) 

De intervjusvar som erhölls från intervju med platschef för centraldepån analyserades för att 

uppskatta hur centraldepån skulle komma att påverkas tidsmässigt vid en i större grad samordnad 

varudistribution. Detsamma gjordes för den intervju och de intervjusvar som erhölls vid intervju med 

driftschef för StångåBuss för att kunna analysera hur omlastningscentralen skulle komma att 

påverkas vid en i större grad samordnad varudistribution.  

Då allt detta var gjort summerades den totala tidsåtgången för att ta emot och hantera 

förbrukningsmaterial i det inre respektive yttre flödet och sammanställdes i en tabell.   

Metod för att besvara underfråga B2: Hur påverkas utrymmesmässiga aspekter vid 

godsmottagningar hos kund? 

 Angående vilka utrymmeskrav som finns specificerade i avtal mellan centraldepån och regionen 

lästes och analyserades gällande avtal parterna emellan. Från enkät A analyserades svaren från de 

olika sjukhusen för hur mycket av nuvarande utrymme de utnyttjar i dagsläget. Från enkät B gjordes 

analyser för hur hög utnyttjandegrad av lagringsutrymme vårdcentraler och folktandvårdskliniker i 

dagsläget har. Dessa sammanställdes sedan i tabeller. 
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Intervjuer som hölls med platschef för centraldepån respektive driftschef för StångåBuss 

analyserades med avseende på utrymmesaspekter vid centraldepån respektive 

omlastningscentralen.   

5.4.3 ANALYSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA C 

Huvudfråga C handlar om hur leveransservicen till regionens kunder skulle påverkas av en mer 

samordnad varudistribution. Tillhörande underfrågor C1-C4 behandlar varsitt leveransservice-

element.  

Metod för att besvara underfråga C1: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på 

ledtid? 

Det första steget i att analysera underfråga C1 var att studera leveransfrekvensen i det inre flödet 

och jämföra det med hur ledtid beskrivs i referensramen för att se om några slutsatser om ledtiden i 

det inre flödet skulle kunna dras. För det yttre flödet jämfördes svar från avtalsansvarig i regionen 

gällande vad dagens avtal med externa leverantörer säger om just ledtid med vad kundernas svar på 

enkäterna angav att ledtiden faktiskt är. 

En analys där ledtiden och sättet den mäts på i det inre respektive yttre flödet kunde sedan 

genomföras för att försöka besvara underfråga C1. 

Metod för att besvara underfråga C2: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på 

leveranspålitlighet?  

För att besvara underfråga C2 analyserades först svar från intervjun med tjänsteägare inre logistik & 

materialförsörjningsansvarig på region Östergötland och jämfördes med referensramens definition 

av leveranspålitlighet. En jämförelse mellan det inre och det yttre flödet genomfördes genom att 

studera de sammanställda svaren från utskickade enkäter. Vidare studerades restorder i det inre och 

yttre flödet för att se vilka slutsatser som skulle kunna dras av detta. 

Metod för att besvara underfråga C3: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på 

leveranssäkerhet?  

Svar från genomförda intervjuer med tjänsteägare inre logistik & materialförsörjningsansvarig samt 

avtalsansvarig på Region Östergötland analyserades och jämfördes med det som presenterats i 

referensramen angående leveranssäkerhet. Referensramen användes även för att diskutera hur 

returer används och skulle kunna användas för att mäta leveranssäkerhet. 

Svar från utskickade enkäter analyserades för att se hur kunderna uppfattar leveranssäkerheten i det 

inre respektive det yttre flödet. Fritextsvar från insamlade leveransprotokoll användes för att ge en 

mer nyanserad analys. 

Metod för att besvara underfråga C4: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på 

information ut till kund?  

Likt de andra underfrågorna var det första steget i att analysera underfråga C4 att använda 

referensramen för tillsammans med intervjusvar, här från intervjun med avtalsansvarig på regionen, 
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för att analysera hur det inre flödet fungerar när det kommer till leveransserviceelementet 

information. 

Svar från de utskickade enkäterna undersöktes för att se om kunderna alls tycker att det är viktigt att 

kunna ta del av information gällande lagda beställningar. Enkätsvaren användes även för att en 

jämförelse skulle kunna genomföras där kundernas uppfattning om hur väl informationsdelning i det 

inre och yttre flödet var i fokus. Svar från intervjun med platschef på centraldepån användes även 

för att ge ytterligare ett perspektiv på analysen av information. 

Metod för att besvara huvudfråga C: Vilka effekter skulle en mer samordnad varudistribution ge 

på leveransservicen till de olika kundkategorierna? 

Innan en delslutsats som besvarar huvudfråga C kunde dras utfördes en känslighetsanalys för att se 

hur rimliga genomförda analyser varit. En sammanställning av resultaten av alla underfrågor gjordes 

sedan innan det undersöktes om det fanns några samband mellan dessa resultat. Baserat på detta 

besvarades sedan huvudfrågan. 

5.4.4 ANALYSMETOD FÖR HUVUDFRÅGA D 

De sex underfrågorna D1-D6 handlar om att med hjälp av totalkostnadsanalys ta reda på hur Region 

Östergötland sett ur ett helhetsperspektiv kommer att påverkas vid en mer samordnad 

varudistribution. Nedan presenteras hur rapportförfattarna analyserade insamlad empiri och 

framtagen referensram för att besvara de sex underfrågorna innan huvudfrågan besvarades. 

Metod för att besvara underfråga D1: Hur påverkas transportkostnader? 

Den tidigare utförda undersökningen gjord av Region Östergötland, som kan studeras i Bilaga 14 – 

Leverantörsundersökning, angående hur externa leverantörer skulle ändra sina avtal då 

leveransadresserna skulle ändras från ett hundratal till en, analyserades med avseende på hur 

transportkostnaderna skulle komma att påverkas. 

Intervjuer som hölls med tjänsteägare inre logistik & materialflödesansvarig samt avtalsansvarig för 

regionen analyserades med avseende på hur transportkostnader kommer att påverkas vid en mer 

samordnad varudistribution. Fokus lades på hur avtalen ser ut i dagsläget och hur dessa potentiellt 

kommer att påverkas.  

De intervjuer som hölls med platschef för centraldepån respektive driftschef för StångåBuss 

analyserades med avseende på rådande avtal kring transportkostnader samt hur ett ökat flöde skulle 

påverka centraldepån respektive omlastningscentralen kostnadsmässigt och ersättningsmässigt.  

Från referensramen studerades och analyserades hur ökad samlastning kan komma att påverka 

antalet körda transportkilometer, fyllnadsgrad i lastbärare, transportsträckor och leveransscheman.  

Metod för att besvara underfråga D2: Hur påverkas hanteringskostnader? 

Underfråga D2 analyserades precis som huvudfråga B, varför läsaren bes se Kapitel 5.4.2 

Analysmetod för huvudfråga B. Utöver detta analyserades den intervju som hölls med platschef för 

centraldepån angående hur centraldepån kostnadsmässigt kommer att påverkas hanteringsmässigt 

vid ett ökat flöde av förbrukningsmaterial.  
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Metod för att besvara underfråga D3: Hur påverkas lagerföringskostnader? 

Intervjuer som hölls med platschef för centraldepån respektive driftschef för StångåBuss 

analyserades med avseende på hur ett ökat flöde av förbrukningsmaterial skulle komma att påverka 

centraldepån respektive omlastningscentralen med avseende på kostnader för lagerföring. Utöver 

detta analyserades referensramen med avseende på hur kapitalbindningskostnader, 

värdeminskningskostnader och försäkringskostnader skulle komma att påverkas vid de olika 

verksamheterna centraldepå, omlastningscentral och ute hos kund.  

Metod för att besvara underfråga D4: Hur påverkas administrationskostnader? 

Intervjuer som hölls med driftschef för centraldepån, platschef för StångåBuss samt tjänsteägare 

inre logistik & materialflödesansvarig på Region Östergötland analyserades med avseende på hur 

centraldepån, omlastningscentralen samt regionens kunder kan komma att påverkas av ett ökat inre 

flöde sett ur ett administrativt kostnadsperspektiv.  

Metod för att besvara underfråga D5: Vilka effekter skulle kunna fås på leveransservice? 

Underfråga D5 analyserades precis som huvudfråga C, varför läsaren bes se Kapitel 5.4.3 

Analysmetod för huvudfråga C. 

Metod för att besvara underfråga D6: Hur påverkas miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt 

perspektiv? 

Från referensramen analyserades tidigare rapporter kring effekterna av samordnad varudistribution 

med avseende på miljöpåverkan och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv. Från den tidigare 

utredning som Region Östergötland tagit fram angående externa leverantörers syn på att leverera 

till ett hundratal alternativt en leveransadress analyserade rapportförfattarna svaren med avseende 

på hur dessa skulle påverka leverantörernas miljömål. Den intervju som hölls med 

mobilitetssamordnare för miljö och säkerhetsenheten på Region Östergötland analyserades med 

avseende på hur miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv kan komma att påverkas vid 

en i större grad samordnad varudistribution. Utöver detta analyserades referensramen med 

avseende på hur centralisering, fyllnadsgrad av transportbärare, antal körda transportkilometer och 

planering av leveransscheman kan komma att påverka miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt 

perspektiv.  

Metod för att besvara huvudfråga D: Vilka kostnader påverkas vid en mer samordnad 

varudistribution? 

För att göra den värdebaserade totalkostnadsanalysen mer överskådlig togs en tabell fram där de 

olika totalkostnadselementen fått varsin rad. Tabellen är också uppdelad i kolumner, där det framgår 

hur de respektive verksamheterna extern leverantör, centraldepå, omlastningscentral och kund 

påverkas kostnadsmässigt med avseende på de olika totalkostnadselementen vid en i större grad 

samordnad varudistribution. Tabellen kommer att fyllas i med pilar i de vita rutorna. De skuggade 

rutorna kommer inte att fyllas i. En pil som pekar uppåt innebär en ökad kostnad alternativt en höjd 

servicenivå när det handlar om leveransservice. En pil snett uppåt indikerar en trolig kostnadsökning 

alternativt en trolig höjd servicenivå. En vågrät pil indikerar att det är vanskligt att dra några 

slutsatser om en kostnads- eller serviceökning där det troliga är att påverkan kommer vara 
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försumbar jämfört nuläge. En pil som pekar snett ner eller rakt ner indikerar en trolig respektive mer 

säker kostnadsminskning eller lägre leveransservice jämfört nuläge. Längst till höger presenteras hur 

helheten för Region Östergötland troligen skulle komma att påverkas inom givna systemgränser vid 

införandet av en i större grad samordnad varudistribution med avseende på de respektive 

totalkostnadselementen. Detta presenteras här under som Tabell 7.  

Tabell 7. Totalkostnadsanalystabell för att besvara huvudfråga D. De vita rutorna kommer att fyllas i med pilar som indikerar en ökning 

eller minskning i kostnad respektive leveransservice. De skuggade rutorna kommer inte att fyllas i. Respektive underfråga tas upp i 

tabellen där huvudtemat för varje fråga skrivs ut i kursivt och fetstil i kolumnen längst till vänster. Påverkan på extern leverantör, 

centraldepå, omlastningscentral och kund presenteras separat innan en sammanvägd helhetssyn sett inom systemgränserna visas.  

Totalkostnadsanalys Extern 
leverantör 

Centraldepå Omlastningscentral Kund Helhet 

Transportkostnad      

Hanteringskostnad      

Tid      

Volym      

Lagerföringskostnader      

Administrationskostnader      

Leveransservice      

Ledtid      

Leveranspålitlighet      

Leveranssäkerhet      

Information      

Samhällspåverkan      

Miljöpåverkan      

Transportpåverkan      
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6 BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA A 

Detta kapitel syftar till att besvara huvudfråga A. Först presenteras den empiri som hör till 

underfråga A1 och A2 och beräkningar genomförda på denna empiri. Sedan följer en analys innan en 

känslighetsanalys presenteras där trovärdigheten i framtagna uppgifter och genomförda 

beräkningar diskuteras. Kapitlet avslutas med att presentera en delslutsats som ska vara svaret på 

huvudfråga A.  

6.1 EMPIRI OCH BERÄKNINGAR HUVUDFRÅGA A 

Huvudfråga A: Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i regionen och hur skulle det 

påverkas av en mer samordnad varudistribution? besvaras genom att dela upp huvudfrågan i de två 

separata underfrågorna A1 och A2, som tillsammans besvarar huvudfrågan genom att titta på 

nuvarande storlek på inre och yttre flöde. Svaren på de båda underfrågorna presenteras separat 

innan en sammanfattning redovisas. 

Empiri och beräkningar till underfråga A1: Hur stort är nuvarande inre flöde? 

Åtkomst till Region Östergötlands interna beslutsstöds- och uppföljningssystem gavs åt 

rapportförfattarna varifrån data kring antal beställningar genom det interna systemet Unit4 Business 

World, UBW, kunde hämtas. Allt som går att beställa genom UBW är förbrukningsmaterial varför 

inga avgränsningar eller sållningar i datan behövde göras. Antal inköpsorder genom UBW redovisas i 

Tabell 8, tillsammans med antal inköpsorder gjorda i UBW som passerat centraldepån på väg till 

beställande kund samt fördelning av inköpsorder mellan regionens olika kundkategorier. I tabellen 

ses att det totala antalet inköpsorder lagda genom UBW år 2018 var 561 124. Av dessa order 

levererades 503 272 genom centraldepån, vilket ger att 89,7 % av alla order lagda genom UBW år 

2018 levererades genom det inre flödet. I tabellen utläses också att 80 % av de totala antalet 

inköpsorder beställda genom UBW levererades till något av de tre sjukhusen i regionen, 9,4 % 

levererades till någon av vårdcentralerna, 3,9 % levererades till någon av folktandvårdsklinikerna och 

6,7 % levererades till övriga kunder.  

Tabell 8. Inköpsorder beställda genom UBW under 2018, fördelat mellan de olika kundkategorierna 

Data från UBW Inköpsorder 
2018 

Procentandel 
av helheten 

Inköpsorder 
via 
centraldepån 
2018 

Procentandel 
av helheten 
via 
centraldepån 

Procentandel 
via 
centraldepån 
av helheten för 
respektive 
kundkategori 

Inköpsorder (totalt) 561 124 100,0 % 503 272 100,0 % 89,7 % 

Sjukhus 448 727 80,0 % 417 522 83,0 % 93,0 % 

Vårdcentraler 52 926 9,4 % 50 745 10,1 % 95,9 % 

Folktandvårdskliniker 21 964 3,9 % 21 380 4,2 % 97,3 % 

Övriga 37 507 6,7 % 13 625 2,7 % 36,3 % 
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Vid intervju med platschef för centraldepån framkom att centraldepån i genomsnitt levererar 30 

vagnar och 5 pall med förbrukningsmaterial till Universitetssjukhuset i Linköping, 11 vagnar och 4 

pall till Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt 3 vagnar och 2 pall till Lasarettet i Motala, per dag 

(Ahnstedt, 2019) vilket kan ses i Tabell 9. Ahnstedt (2019) menar vidare att det inte går att uppskatta 

ett genomsnittligt antal paket per vagn då innehållet kan skilja sig mycket från vagn till vagn.  Enligt 

utförd observation på Universitetssjukhuset i Linköping (US) rymmer en full vagn i genomsnitt 16 

paket (Lundström, 2019). Lundström (2019) har vidare observerat att det i snitt anländer 35 vagnar 

per dag till US. Med hjälp av Formel 1, som presenterats i Kapitel 5.4.1 Analysmetod för huvudfråga 

A, kan det därmed räknas ut att det under ett år levereras 183 040 paket till sjukhusen i regionen 

genom det inre flödet. Med hjälp av Formel 2 kan det sedan beräknas att det levereras 2 860 pall per 

år med det inre flödet till sjukhusen i regionen. 

Tabell 9. Genomsnitt av leveranser i antal vagn och pall till sjukhusen per dag, samt totalt antal paket respektive pall per år 

Sjukhus Universitetssjukhuset i 
Linköping 

Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping 

Lasarettet i 
Motala  

Totalt [per år] 

Antal vagn 30 vagn/dag 11 vagn/dag 3 vagn/dag 183 040 paket/år 

Antal pall 5 pall/dag 4 pall/dag 2 pall/dag 2 860 pall/år 

     

Leveranser till regionens vårdcentraler sker varje eller varannan vecka med StångåBuss. Detta enligt 

ett bestämt leveransschema (RÖ, 2018). Alla vårdcentraler som besvarat enkät B söktes upp i detta 

leveransschema för att deras respektive leveransdagar skulle identifieras för att kontrollfrågan om 

leveransdag skulle kunna användas. Svarsfrekvensen från vårdcentraler var 44 % vilket motsvarar 15 

stycken svar. Av dessa 15 insamlade svar hade fyra inte fyllt i namn vilket ledde till att de inte kunde 

jämföras mot givet leveransschema. För dessa svar antogs det därmed att de som fyllt i enkäten fyllt 

i korrekt på frågan gällande hur ofta leveranser kommer från det inre flödet. Då alla svar undersökts 

konstaterades att åtta av de svarande vårdcentralerna får leverans varje vecka och att resterande sju 

får leverans varannan vecka. Värt att notera är att av dessa elva undersökta svar var det sju stycken 

som i enkäten svarat att de får leveranser så ofta som leveransschemat också visade. Därmed var 

det fyra av de svarande vårdcentralerna som inte korrekt kunde besvara frågan på hur ofta de får 

leverans från StångåBuss. I de fall där uppgifterna skiljer sig åt har rapportförfattarna använt data 

från gällande leveransshema. 

För att få en uppfattning om storleken på det inre flödet fanns det i enkäten en fråga angående hur 

många paket en leverans från StångåBuss generellt innehåller. Frågan hade fasta svarsalternativ från 

0 till fler än 15 paket per leverans i intervall om fem paket. Hur många svar som inkom i varje 

kategori, matchat mot leveransfrekvensen till svarande kund, kan studeras i Tabell 10. 
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Tabell 10. Leveransfrekvens och -storlek till vårdcentraler med det inre flödet 

Leveransfrekvens och -storlek med 
StångåBuss till vårdcentral 

Varje vecka Varannan vecka 

0–5 paket per leverans 1 1 

5–10 paket per leverans 6 3 

10–15 paket per leverans 1 2 

>15 paket per leverans 0 1 

 

Utifrån Tabell 10 beräknas det antal paket som levereras med det inre flödet till vårdcentralerna i 

regionen. Uträkningen är utförd med ett snittvärde på antal paket per leverans. Ett svar i kategorin 

0–5 paket per leverans ger därmed ett beräkningsvärde på 2,5 paket per leverans. Svar som anger 

fler än 15 paket per leverans beräknas i snitt innehålla 17,5 paket. Med hjälp av Formel 3, som 

presenterats i Kapitel 5.4.1 Analysmetod för huvudfråga A, kan det därefter ett årligt inre flöde på 

11 050 paket till regionens vårdcentraler räknas fram. 

Även regionens folktandvårdskliniker får leverans varje eller varannan vecka i det inre flödet. Detta 

återfinns även det i leveransschemat från StångåBuss (RÖ, 2018). Svarsfrekvensen för 

folktandvården på enkät B var 53 % vilket motsvarar 19 svar. Likt för vårdcentralerna identifierades 

de svarande folktandvårdsklinikerna i det givna leveransschemat. Alla svar var identifierbara och 18 

av klinikerna hade angett samma leveransfrekvens i enkäten som leveransschemat visade att de har. 

I det fall som inte stämde har data från leveransschemat använts. Av de 19 folktandvårdskliniker 

som besvarat enkäten har sju stycken leverans varje vecka och resterande 12 har leverans varannan 

vecka. Hur många paket som ingår i varje leverans kan studeras i Tabell 11. 

Tabell 11. Leveransfrekvens och -storlek till folktandvårdskliniker med det inre flödet  

Leveransfrekvens och -storlek med 
StångåBuss till folktandvården 

Varje vecka Varannan vecka 

0–5 paket per leverans 3 7 

5–10 paket per leverans 4 4 

10–15 paket per leverans 0 0 

>15 paket per leverans 0 1 

 

För att beräkna ett årligt snitt på antalet paket som levereras till folktandvården i det inre flödet 

användes samma teknik, Formel 3, som för motsvarande beräkning för vårdcentraler. Det ger att det 

genomsnittliga antalet paket som årligen fraktas till regionens folktandvårdskliniker i det inre flödet 

summerar upp till 6 897 stycken.  

Det var ingen av de kunder som återfinns i kategorin övriga kunder som besvarade enkäten. Därför 

har inga beräkningar kunnat genomföras för att avgöra storleken på detta flöde. 
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Empiri till underfråga A2: Hur stort är nuvarande yttre flöde? 

Som tidigare illustrerats i Tabell 8 levereras 89,7 % av alla order som läggs via affärssystemet UBW i 

det inre flödet. Detta innebär att 10,3 % av alla order som läggs i UBW levereras med det yttre 

flödet, alltså direkt till kund. Detta motsvarar 57 852 inköpsorder. Hur stor andel av dessa order som 

går till de olika kundkategorierna är inte kartlagt. 

Data från Region Östergötland visar att antalet mottagna paket i det yttre flödet till regionens tre 

sjukhus under år 2018 uppgick till 83 066 paket. Antalet levererade pall i det yttre flödet uppgick till 

1 802 stycken (Region Östergötland, 2019). För paket finns det data både för det totala antalet i 

flödet och antalet paket till varje separat sjukhus, för antal pall finns endast en totalsumma. Detta 

presenteras i Tabell 12 nedan. 

Tabell 12. Mottagna paket och pall i det yttre flödet till regionens tre sjukhus, år 2018 

Sjukhus Universitetssjukhuset 
i Linköping 

Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping 

Lasarettet i 
Motala  

Totalt 

Antal externa paket 56 934 15 556 10 576 83 066 

Antal externa pall - - - 1 802 

 

För att räkna fram ett snitt på antalet paket till kunder som inte är något av de tre sjukhusen 

används resultaten från insamlade leveransprotokoll och svar på enkät B. Som tidigare nämnts fick 

rapportförfattarna in 15 respektive 19 svar från vårdcentraler och folktandvårdskliniker på den enkät 

som skickades ut. Av de svarande vårdcentralerna var det nio stycken som besvarade frågan 

gällande antal paket i en extern leverans. För folktandvården var det 18 av de svarande klinikerna 

som gav en uppskattning på antalet paket i en extern leverans. För att få ett snittvärde per svarande 

enhet summerades givna uppskattningar för sig och dividerades med antalet svarande. Detta 

snittvärde multiplicerades sedan med alla vårdcentraler respektive folktandvårdskliniker i regionens 

regi för att ta fram värden för helheten.  

Leveransprotokoll kunde lämnas ut till fem vårdcentraler, sex folktandvårdskliniker och en övrig 

kund. Alla utlämnade leveransprotokoll fylldes i. Genom att summera alla levererade paket till varje 

kundkategori och sedan dividera med antalet svarande kunder fås ett snitt på 6,4 respektive 9,8 

paket per tvåveckorsperiod för de två kundkategorierna vårdcentral och folktandvård. Enligt 

leveransprotokollet som inhämtats från den övriga kunden fick de 27 stycken paket under två 

veckor. Att det skulle vara 27 paket som levereras över loppet av två veckor till alla övriga kunder i 

regionen anses dock inte rimligt. Vid insamlandet av leveransprotokoll fick rapportförfattarna av den 

medverkande övriga kunden information om att de paket som tas emot där inte endast innehåller 

förbrukningsmaterial samt att det inte går att säga exakt vilka paket som innehåller vad. Av dessa 

anledningar kommer detta svar att anses vara en outlier och inte tas med i efterföljande 

beräkningar. Notera att det endast var den övriga kunden som informerade om att paketen som 

mottas där inte nödvändigtvis behöver vara förbrukningsmaterial. En sammanställning över antalet 

paket som mottas i det yttre flödet visas i Tabell 13. 



  
 

59 
 

Tabell 13. Genomsnittligt antal paket till vårdcentraler, folktandvårdskliniker och övriga kunder i det yttre flödet 

Genomsnittligt antal paket i det 
yttre flödet under 2 veckor 

Vårdcentral Folktandvårdsklinik Övriga kunder 

Baserat på enkätsvar  3,9  4,9 - 

Baserat på leveransprotokoll 6,4 9,8 27 (outlier) 

 

För att omvandla detta snitt till ett årssnitt användes Formel 4, som presenterats i Kapitel 5.4.1 

Analysmetod för huvudfråga A. Då antalet svar från enkäterna är fler än för leveransprotokollen är 

det dessa svar som används i uträkningen. Förutom att fler svar finns från enkäterna är 

uppskattningen gjord över en generisk tvåveckorsperiod. Leveransprotokollen fylldes i över en 

bestämd tvåveckorsperiod. Denna tvåveckorsperiod behöver inte alls vara representativ för resten 

av året varför mer osäkerheter finns kring leveransprotokollen. Detta ger en summa på 3 448 paket 

till vårdcentraler och 4 586 paket till folktandvården, vilket totalt ger 8 034 paket i det yttre flödet till 

dessa kundkategorier. 

Sammanfattning 

I Tabell 14 ses en sammanställning över antal inköpsorder, paket och pall som har levererats med 

det inre respektive yttre flödet. Viktigt att notera är att dessa siffror endast är uppskattningar och att 

de inte visar helheten i något av de undersökta flödena. 

Tabell 14. Sammanställning över inköpsorder, paket och pall levererade med det inre respektive yttre flödet 

Flöde Storlek 

Inre flöde  

Inköpsorder i UBW 503 272 inköpsorder per år 

Leveranser till sjukhus 183 040 paket per år 

Leveranser till sjukhus 2 860 pall per år 

Leveranser till vårdcentraler 11 050 paket per år 

Leveranser till folktandvårdskliniker 6 897 paket per år 

Yttre flöde  

Inköpsorder i UBW 57 852 inköpsorder per år 

Leveranser till sjukhus med extern leverantör 83 066 paket per år 

Leveranser till sjukhus med extern leverantör 1 802 pall per år 

Leveranser till vårdcentraler 3 448 paket per år 

Leveranser till folktandvårdskliniker 4 586 paket per år 

Totalsumma inre flöde per år 503 272 inköpsorder, 200 987 paket, 2 860 pall 

Totalsumma yttre flöde per år 57 852 inköpsorder, 91 100 paket, 1 802 pall 
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Förhållandet mellan storleken av det inre respektive yttre flödet presenteras i Diagram 1. Varje 

måttenhet som används (inköpsorder, paket och pall) visas separat. 

 

Diagram 1. Inköpsorder, paket och pall i det inre och yttre flödet under ett år 

6.2 ANALYS HUVUDFRÅGA A 

Som presenterats ovan i Kapitel 6.1 Empiri och beräkningar huvudfråga A kan storleken på det inre 

och det yttre flödet beskrivas på flera olika vis. De som används här är antal inköpsorder samt 

antalet paket och pall som levereras i de två flödena. Det finns inget numeriskt samband mellan 

antalet inköpsorder och antalet levererade paket eller pall. Det finns inte heller något samband 

mellan antalet paket och antalet pall. När jämförelser ska göras mellan de två flöden som finns i 

dagsläget blir det således av stor vikt att hålla reda på vilka enheter som används för att ange ett 

flödes storlek. För att en jämförelse ska vara möjlig krävs att samma enhet används för både det inre 

och det yttre flödet. Som kan studeras i Diagram 1 går det dock att konstatera att oavsett vilken 

enhet som används så är det tydligt att det inre flödet är det större av de två. 

Sett till antal inköpsorder över ett år utgör det inre flödet 89,7 % av det totala flödet medan det 

yttre flödet står för 10,3 %. Här bör det dock noteras att detta endast gäller för inköpsorder lagda via 

UBW, regionens interna affärssystem. I detta system finns dock inte alla artiklar som köps in direkt 

från leverantör varför den framtagna fördelningen endast visar en del av sanningen. Det kan dock 

konstateras att det inre flödet skulle öka med minst 11 %, beräkning enligt Formel 6, sett till antal 

inköpsorder om det yttre flödet innefattas i det som idag är det inre flödet. 

Sett till antal paket och pall är det summan av dessa som utgör helheten av dagens flöde. Här saknas 

dock alla övriga kunder då ingen tillförlitlig data kunde samlas in från dessa. Fördelningen mellan det 

inre och yttre flödet bör dock stämma då data för övriga kunder inte finns med i någon av de 

framräknade siffrorna. I det inre flödet beräknas 200 987 paket och 2 860 pall tas emot under ett år. 

I det yttre flödet beräknas siffrorna vara 91 100 paket och 1 802 pall under samma tidsperiod. Även 
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här är det tydligt att det inre flödet är det större av dagens två flöden. Baseras bedömningen på 

antal paket som levereras så står det inre flödet för 69 % av helheten. Studeras istället antalet pall så 

står det inre flödet för 61 % av helheten. Detta ger, enligt Formel 6, en ökning på 45 % respektive 

64 % för paket och pall om det yttre flödet skulle inkluderas i det inre flödet. 

Då det inte finns något samband mellan antalet paket och antalet pall som levereras är det inte 

möjligt att fram en procentuell fördelning av hur stor andel av det totala flödet som går igenom det 

inre respektive yttre flödet. Värt att ta upp här är även det faktum att de uträkningar som 

genomförts till stor del bygger på uppskattningar och observationer under en väldigt kort tidsperiod 

varför det är extra viktigt att genomföra en känslighetsanalys på det presenterade resultatet. 

6.3 KÄNSLIGHETSANALYS OCH DISKUSSION HUVUDFRÅGA A 

En stor svårighet i att jämföra det inre och det yttre flödet är att storleken på flödet kan mätas på 

flera olika vis och att dessa inte är jämförbara med varandra. Det finns inte heller samma typ av 

information kring leveranser till de olika kundkategorierna. Beräkningar baserade på data som 

regionen samlar in får anses vara pålitlig, men då det inte finns för alla kunder jämförs den här med 

beräkningar baserade på uppskattningar vilket inte kan anses vara lika tillförlitligt. Denna 

känslighetsanalys syftar till att ge perspektiv till de siffror som tidigare presenterats i detta kapitel. 

Inre flöde 

Som tidigare nämnts anses data från regionen vara en pålitlig källa. Det är dock endast data från 

2018 som undersökts. Jämförs antalet inköpsorder år 2018 med motsvarande siffra från 2017 kan 

det konstateras att antalet order var större år 2018 än 2017. Men studeras fördelningen mellan det 

totala antalet inköpsorder och antalet order från de olika kundkategorierna samt antalet order som 

går via centraldepån skiljer sig inte siffrorna mellan år 2018 och 2017 åt till någon högre grad. År 

2018 var det 89,7 % av alla inköpsorder i UBW som gick via centraldepån, år 2017 var samma siffra 

89,6 %. En sammanställning över antalet inköpsorder år 2018 och 2017 kan studeras i Tabell 15. Sett 

till hur inköpsorder fördelas i det inre flödet kan det där konstaterats att skillnaden mellan åren är 

minimal varför 2018 bedöms vara ett normalår. Genom denna jämförelse kan det även konstateras 

att storleken på det inre flödet inte är konstant utan kan skifta med tiden. 

Tabell 15. Inköpsorder via UBW år 2018 och 2017 

Data från UBW Inköpsorder  Procentandel 
av helheten 

Inköpsorder 
via 
centraldepån  

Procentandel 
av helheten 
via 
centraldepån 

Procentandel 
via 
centraldepån 
av helheten för 
respektive 
kundkategori 

2018      

Inköpsorder (totalt) 561 124 100,0 % 503 272 100,0 % 89,7 % 

Sjukhus 448 727 80,0 % 417 522 83,0 % 93,0 % 

Vårdcentraler 52 926 9,4 % 50 745 10,1 % 95,9 % 

Folktandvårdskliniker 21 964 3,9 % 21 380 4,2 % 97,3 % 

Övriga 37 507 6,7 % 13 625 2,7 % 36,3 % 
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2017      

Inköpsorder (totalt) 542 632 100,0 % 486 384 100,0 % 89,6 % 

Sjukhus 437 182 80,6 % 409 176 84,1 % 93,6 % 

Vårdcentraler 44 223 8,1 % 42 520 8,7 % 96,1 % 

Folktandvårdskliniker 22 531 4,2 % 21 914 4,5 % 97,3 % 

Övriga 38 696 7,1 % 12 774 2,6 % 33,0 % 

 

Då det inte finns något dokumenterat samband mellan antalet inköpsorder och antalet paket som 

levereras till kund bygger alla siffror kring antal paket i det inre flödet på uppskattningar av olika 

personer som sedan stått till grund för de uträkningar rapportförfattarna utfört.  

För antal paket till sjukhusen bygger utförda beräkningar på antagandet om att en vagn från 

centraldepån till sjukhus i snitt innehåller 16 paket. Detta kommer från Lundström (2019), en 

student som under nio veckor av läsåret 2018/2019 utfört ett projektarbete åt Region Östergötland 

där en del var att undersöka flödet på godsmottagningen på US där observationen av flödet varade 

under fyra veckor. En aspekt att notera här är därmed att observationerna endast är utförda på ett 

av de tre sjukhus som finns i regionen. Vidare bygger detta snitt på att det är fullastade vagnar som 

kommer från depån vilket inte alltid behöver vara fallet. Då flödet till regionens sjukhus är det klart 

största sett till de fyra kundkategorierna som studeras får det snabbt ett stort utslag på 

slutresultatet om någon av siffrorna i uträkningen förändras. Om beräkningarna gällande antal paket 

till sjukhusen exempelvis utgår från Lundströms (2019) observation om 35 vagn per vecka till US 

istället för Ahnsteds (2019) uppskattning på 30 vagn per vecka så ökar det totala antalet paket från 

183 040 stycken till 203 840 stycken. Om det istället är uppskattningen på antal paket per vagn som 

anses vara osäker så kan det konstateras att en skillnad på plus minus ett paket i denna uppskattning 

leder till en skillnad på 11 440 paket i flödet, detta med Ahnsteds (2019) uppskattning om antal vagn 

per dag till de tre sjukhusen.  Platschefen på centraldepån är dock skeptisk till att ett genomsnitt på 

antal paket per vagn går att ta fram på ett tillförlitligt vis då innehållet på två olika vagnar kan skilja 

sig väldigt mycket åt. 

Beräkningarna på antal paket i det inre flödet till kundkategorier utöver sjukhusen bygger på de svar 

som rapportförfattarna har fått in på den enkät som skickades ut, enkät B. Som tidigare nämnts 

saknas kategorin övriga kunder helt i denna uträkning då inga svar inkom från denna kategori. Redan 

detta är alltså en brist som behöver beaktas. Svarsfrekvensen för vårdcentraler och folktandvården 

var 44 % respektive 53 % vilket anses vara högt nog för att svaren ska vara relevanta att basera 

beräkningar på. Det är dock fortfarande en stor andel av alla kunder som inte har besvarat enkäten 

och svar från de enheter som saknas i svarsstatistiken skulle kunna ändra utfallet. Hur 

rapportförfattarna valt att hantera insamlad data påverkar även det resultatet som presenterats. Då 

kunder har fått fylla i antalet paket de får i det inre flödet i ett intervall är det svårt att veta om de 

befinner sig i den undre eller övre delen av detta intervall. I empirin presenteras summan 17 947 

paket som storlek på det inre flödet till vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Denna summa 

baserades på medeltalet av varje intervall som fanns som svarsalternativ i enkäten. Om beräkningen 

istället utförs med gränsvärdena nedåt och uppåt för varje intervall fås istället summan 11 356 paket 
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respektive 24 538 paket. Detta ger en undre och en övre gräns där det är rimligt att anta att antalet 

paket kan finnas. 

Av detta kan det konstateras att vilka värden som används i de beräkningar som utförs är av stor vikt 

för det slutresultat som presenteras. Hur stor vikt varje enskilt värde har skiftar dock. En förändring 

på ett paket mer eller mindre per vagn i leverans till sjukhusen motsvarar fler paket än hela det inre 

flödet av paket till vårdcentraler och folktandvård om den undre gränsen i detta flöde används. 

Detta kan studeras i Diagram 2. Sammanlagt ger detta att den totala summan av paket i det inre 

flödet kan växla från ett lägsta värde på 182 956 paket till ett högsta värde på 219 018 paket. 

 

Diagram 2. Känslighetsanalys, paket i det inre flödet 

En aspekt som upptäcktes då svaren från enkäterna jämfördes med det leveransschema som 

används av StångåBuss var att flera kunder, främst vårdcentraler, inte verkar veta hur ofta de får 

leveranser. Det här kan vara ytterligare en orsak att fundera över vilken vikt svaren från enkäterna 

bör få i de uträkningar som genomförts. Det kan också vara grund för en diskussion om i vilken 

utsträckning vilka personer, på individnivå, det är som har besvarat enkäterna har påverkat 

resultatet. För kontakt med folktandvården har rapportförfattarna gått via klinikchefen på varje 

klinik medan kontakt med vårdcentraler i ett första steg togs via respektive vårdcentrals 

funktionsbrevlåda innan även verksamhetschefen kontaktades. Vilken person, och dess roll på 

enheten, som sedan faktiskt besvarat enkäten finns det dock ingen information om. Baserat på 

jämnheten i svar och antalet obesvarade frågor per enkät misstänker rapportförfattarna att svaren 

från folktandvårdsklinikerna i större utsträckning än vårdcentralerna har besvarats av den bäst 

lämpade individen för undersökningen. 

Yttre flöde 

I det yttre flödet samlas det in statistik för hur många paket och pall som levereras från extern 

leverantör till sjukhusen i regionen. Det betyder att det är möjligt att jämföra olika år för att se hur 

de skiljer sig mot varandra. Studeras år 2017 och 2018 kan det konstateras att både antalet paket 
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och pall som levererades i det yttre flödet år 2018 var lägre än år 2017. Skillnaden på antal 

levererade paket från år 2017 till 2018 var 12 104 vilket motsvarar en minskning på 15 %. Antalet 

pall minskade med 502 stycken vilket motsvarar en minskning på 28 %. Siffrorna för 2017 och 2018 

redovisas i Tabell 16. Då skillnaden mellan åren inte är helt obetydlig kan det konstateras att det 

yttre flödet behöver studeras över längre tid än två år för att en rättvis bild av dess storlek ska kunna 

presenteras. 

Tabell 16. Antal paket och pall till sjukhus år 2017 och 2018 

Antal externa paket och pall 
till sjukhus 

Externt paket Extern pall 

2018 83 066 1 802 

2017 95 170 2 304 

Differens 12 104 (15 %) 502 (28 %) 

 

Likt det inre flödet samlas det idag inte in statistik på leveranser till andra kunder än sjukhusen. För 

att räkna fram en storlek på detta har rapportförfattarna därför använt sig av skattningar från de 

enkäter (enkät A och enkät B) som lämnats ut samt resultat från de leveransprotokoll som lämnats 

till tolv kunder i Linköping. Data från dessa baseras båda på en tvåveckorsperiod vilket redan i ett 

första steg gör att den slutgiltiga siffran som räknas fram inte kan anses vara helt tillförlitlig då den är 

menad att visa flödet under ett helt år.  

Om detta grundproblem läggs åt sidan ett tag kan det diskuteras om det är enkätsvaren eller 

leveransprotokollen som är den mest tillförlitliga källan att basera beräkningen på. Enkäterna har ett 

större svarsunderlag än leveransprotokollen och en större spridning bland svaren. Då 

leveransprotokollen av praktiska skäl endast lämnades ut i Linköping är det bland dessa svar en 

överrepresentation av lite större kliniker vilket mycket väl kan vara en av orsakerna till att snittet 

från denna undersökning är högre än snittet som baseras på enkätsvar, se Tabell 13 i Kapitel 6.2 

Analys huvudfråga A. Det snitt som är framtaget från leveransprotokollen bygger dock på en 

dokumentering av faktiska leveranser under två veckors tid medan snittet som baseras på enkätsvar 

endast bygger på en uppskattning av den person som fyllt i varje enskild enkät. 

Då beräkningar av storleken av det yttre flödet av paket till vårdcentraler och folktandvård baseras 

på de enkätsvar som inkommit blir summan 8 034 paket. Baseras den istället på resultaten från 

insamlade leveransprotokoll blir summan 14 830 paket. Det innebär en ökning på 46 % jämfört med 

uträkningen baserad på enkätsvar. Jämförs detta med storleken av flödet till regionens sjukhus får 

denna skillnad ändå ses som liten i sammanhanget. Skillnaden i antalet paket till sjukhusen mellan år 

2017 och 2018 är i storleksordningen av hela flödet till regionens vårdcentraler och folktandvård. 

Detta illustreras i Diagram 3. Om dessa resultat kombineras för att ta fram gränsvärden på antal 

paket i det yttre flödet fås att ett högsta värde på 110 000 paket och ett lägsta värde på 91 100 

paket. 
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Diagram 3. Känslighetsanalys, paket i det yttre flödet 

En kundkategori som saknas även i det yttre flödet är övriga kunder.  

Sammanvägning 

När det inre och yttre flödet jämförs kan det konstateras att fördelningen mellan antal paket och pall 

i dessa flöden kan skifta beroende på vilka siffror som studeras. Nedan genomförs beräkningar för 

att ta fram gränser för hur stor andel av det totala flödet det yttre flödet rimligen står för. 

När det gäller paket har denna känslighetsanalys visat att antalet i det inre flödet kan skifta från 

182 956 till 219 018 paket per år. I det yttre flödet är den undre framtagna gränsen 91 100 paket och 

den övre gränsen 110 000 paket per år. Det yttre flödet står för den minsta andelen paket om 

Formel 5 används med det minsta yttre flödet i täljaren och summan av den minsta yttre och det 

största inre flödet i nämnaren. Det ger att det yttre flödet står för 29 % av det totala flödet av paket. 

På samma vis ger Formel 5 med det största yttre flödet i täljaren och summan av det största yttre 

och minsta inre flödet i nämnaren den största andelen det yttre flödet står för av det totala flödet. 

Detta motsvarar att det yttre flödet står för 38 % av det totala flödet av paket. 

För antalet pall har det antal som platschefen på centraldepån givit för det inre flödet ansetts vara 

pålitligt. I det yttre flödet ger data från 2017 och 2018 ett intervall på 1 802 till 2 304 pall per år. Med 

hjälp av Formel 5 kan det räknas fram att det yttre flödet står för 39–45 % av det totala flödet av 

pall. 

Hur det inre flödet skulle påverkas av en sammanslagning räknas fram med Formel 6. Resultatet av 

detta samt en sammanställning av övre och undre gränser för paket och pall och den fördelning de 

leder till av flödet presenteras i Tabell 17. 
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Tabell 17. Gränser för flödet av paket och pall samt vilken andel det yttre flödet står för och hur det skulle påverka det inre flödet vid 

en sammanslagning 

Gränser för flödet av paket och 
pall 

Paket Pall 

Undre gräns, inre flöde 182 956 2 860 

Övre gräns, inre flöde 219 018 2 860 

Undre gräns, yttre flöde 91 100 1 802 

Övre gräns, yttre flöde 110 000 2 304 

Yttre flödets andel av det totala 
flödet 

29–38 % 39–45 % 

Ökning av det inre flödet vid 
sammanslagning 

41–61 % 64–82 % 

6.4 DELSLUTSATS HUVUDFRÅGA A 

Huvudfråga A lyder som bekant Hur ser nuvarande flöde av förbrukningsmaterial ut i regionen och 

hur skulle det påverkas av en mer samordnad varudistribution? Underfrågorna A1 och A2 var för sig 

svarar på den första delen av huvudfrågan rörande hur det inre och yttre flödet ser ut idag. En 

sammanslagning av de två underfrågorna kan ge ett svar på andra halvan av huvudfrågan gällande 

hur flödet skulle påverkas av en i högre grad samordnad varudistribution. 

Tidigare i Kapitel 6.1 Empiri och beräkningar huvudfråga A visades att det yttre flödet enligt 

genomförd studie står för 10,3 %, 31 % respektive 39 % sett till antal inköpsorder, paket och pall. 

Siffrorna på antal inköpsorder antas vara korrekta men de visar endast en del av hela flödet då de 

missar de order som går direkt från kund till extern leverantör. Enligt det som redovisats i 

genomförd känslighetsanalys kan det vidare konstateras att de beräkningar som genomförts när det 

gäller det antal paket och pall som levereras i det inre och yttre flödet inte kan anses vara helt 

tillförlitliga. Med dessa beräkningar får ett intervall för andel paket i det yttre flödet som ligger på 

29–38 % och ett intervall för andelen pall i det yttre flödet som ligger på 39—45 %. 

Med hjälp av framtagna siffror på hur stor andel av det totala flödet som går i det yttre flödet kan 

det även räknas fram hur det inre flödet troligen skulle påverkas av en i högre grad samordnad 

varudistribution. Det antas att sett till antal inköpsorder skulle det inre flödet öka med minst 11 %. 

Sett till antal paket som levereras till kund skulle flödet troligen öka med mellan 41–61 %. Om det 

istället är antalet pall som levereras till kund som ska studeras är det troligt att flödet skulle öka med 

64–82 %. 

Även om framtagna data och genomförda beräkningar inte antas ge en helt korrekt bild av 

verkligheten bedöms de dock ge en rimlig bild över den skillnad i storlek som finns mellan det inre 

och yttre flödet till regionens sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. Att en kundkategori, övriga 

kunder, helt saknas är självfallet en brist. Baserat på det totala antalet kunder som finns i regionen, 

304 stycken, utgör dock inte 10 stycken övriga kunder en så stor del varför bortfallet inte anses vara 

alltför allvarligt. 

Studeras de siffror som finns för år 2017 och 2018 kan det konstateras att det har skett en 

förflyttning av volym från det yttre till det inre flödet mellan dessa år. I det inre flödet skedde en 
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ökning i volym mellan åren samtidigt som volymen minskade i det yttre flödet. Hur stor denna 

förändring är går dock inte att säga då data för det inre flödet finns i antal inköpsorder och data för 

det yttre flödet finns i antal paket och pall. 

Just att inte samma typ av data samlas in för det inre och det yttre flödet är en brist. Även om det 

finns data för både det inre och det yttre flödet så används olika enheter (inköpsorder, paket och 

pall). Vidare samlas inte data in på samma sätt hos alla kundkategorier. Trots att data finns blir det 

därmed väldigt svårt att genomföra rättvisande jämförelser mellan det inre och yttre flödet. 
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7 BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA B 

Detta kapitel syftar till att besvara huvudfråga B. Först presenteras den empiri som samlades in för 

att besvara underfråga B1 och B2. Därefter analyseras den insamlade empirin varefter en 

känslighetsanalys presenteras för att diskutera trovärdigheten av analysen. Slutligen presenteras den 

delslutssats kapitlet leder fram till. 

7.1 EMPIRI OCH BERÄKNINGAR HUVUDFRÅGA B 

För att besvara huvudfråga B: Hur förändras aspekter kopplade till hantering av förbrukningsmaterial 

vid införandet av en mer samordnad varudistribution? bröts huvudfrågan som tidigare nämnts ner i 

två underfrågor, B1 och B2, som behandlar tids- respektive utrymmesmässiga aspekter kopplade till 

hantering. 

Empiri och beräkningar till underfråga B1: Hur påverkas tidsaspekter kopplade till mottagande av 

gods hos kund? 

Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping uppskattar enligt enkätsvar 

från enkät A att mottagande av en leverans; alltså inspektion av potentiella fraktskador, genomgång 

av att leveranssedel och leveransadress stämmer samt inskanning, från det inre flödet tar en minut 

medan Lasarettet i Motala uppskattar tidsåtgången för att ta emot en inre leverans till att vara fem 

minuter. I och med att detta är data som kommer från enkätsvar är det omöjligt för författarna att 

veta om de svarande uppfattat frågan rätt och således givit ett adekvat svar. En leverans från det 

inre flödet antas mottas varje dag från måndag till fredag vid sjukhusen, året runt. Detta antagande 

görs eftersom regionens sjukhus inte stänger ner eller slutar operera under röda dagar. Då leverans 

mottas varje dag från måndag till fredag vid sjukhusen och sjukhusen är öppna 52 veckor per år sker 

260 leveranser per år till varje sjukhus, enligt Formel 7. Den totala tiden för att ta emot leveranser 

vid godsmottagning vid de olika sjukhusen uppgår därmed till ca 30 timmar per år. Antal leveranser 

från det inre flödet och tidsåtgång för mottag av dessa presenteras i Tabell 18. 

Tabell 18. Leveranser till sjukhus med det inre flödet och tidsåtgång för att ta emot dessa 

Enhet Universitetssjukhuset 
i Linköping 

Vrinnevisjukhuset 
i Norrköping 

Lasarettet i 
Motala 

Totalt 

Totalt antal mottagna 
leveranser från det 
inre flödet under 2018 

260 260 260 780 

Genomsnittlig 
tidsförbrukning för att 
ta emot en leverans 
från det inre flödet 
[min/leverans] 

1 1 5 - 

Total tid för att ta 
emot paket [h] 

4h 4h 22h 30h 

 

Enligt insamlade svar från enkät A uppskattar personal vid godsmottagningarna på Vrinnevisjukhuset 

i Norrköping och Lasarettet i Motala att mottagande av ett paket från det yttre flödet tar en minut, 
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medan personal vid Universitetssjukhuset i Linköping uppskattar tidsåtgången till att vara två 

minuter. Data erhållen från Region Östergötland visar att antal paket som mottogs från det yttre 

flödet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping under 2018 uppgick till 15 556 paket, paket som mottogs 

från det yttre flödet på Lasarettet i Motala under samma tidsperiod uppgick till 10 576 paket och 

paket som mottogs från det yttre flödet på Universitetssjukhuset i Linköping under 2018 uppgick till 

56 934 paket. Genom att multiplicera antal mottagna paket med tidsåtgång per mottaget paket för 

varje sjukhus var för sig och därefter addera ihop tidsåtgången erhålls den totala tidsåtgången för att 

ta emot paket från det yttre flödet under ett år, enligt Formel 8. Tidsåtgången per år blir då 2 333 

timmar, vilket redovisas i Tabell 19. 

Tabell 19. Antal mottagna paket från det yttre flödet under 2018 till sjukhus, tidsåtgång för att ta emot ett paket från det yttre flödet 

samt total tidsåtgång för att ta emot paket 

Enhet Universitetssjukhuset 
i Linköping 

Vrinnevisjukhuset 
i Norrköping 

Lasarettet i 
Motala 

Totalt 

Totalt antal mottagna 
paket från yttre flöde 
under 2018 [paket] 

56 934 15 556 10 576 83 066 

Genomsnittlig 
tidsförbrukning för att 
ta emot ett paket från 
yttre flöde 
[min/paket] 

2 1 1 - 

Total tid för att ta 
emot paket [h] 

1 898h  259h 176h 2 333h 

 

Vårdcentralerna, folktandvårdsklinikerna och övriga svarar i leveransprotokollen att leveranserna 

från StångåBuss lämnas av vid en dedikerad avlämningsplats. Ingen signatur, inspektion eller 

godkännande av leverans behövs från personal vid enheten. Förutom svaren från 

leveransprotokollen har informationen ovan kontrollerats och konfirmerats vid intervju med 

tjänsteägare inre logistik & materialflödesansvarig på Region Östergötland (Baggens-Callenås, 2019). 

Då mycket lite empiri kunde samlas in från övriga kunder, och då denna empiri inte anses 

representativ eller tillförlitlig har rapportförfattarna valt att exkludera svaren och den data som 

erhållits från övriga kunder i denna del av rapporten.  

Som tidigare presenterats, i Tabell 13, har ett snitt på 3,9 mottagna paket per två veckor räknats 

fram för vårdcentraler. Med hjälp av svaren från enkät B fås vidare att det i genomsnitt tar 2,4 

minuter att ta emot ett paket, vilket visas i Tabell 20. Tabellen visar också total tidsåtgång för 

mottagande av paket från det yttre flödet och är beräknad genom att använda Formel 9 som 

presenteras i 5.4.2 Analysmetod för huvudfråga B.  Tabellen visar att vårdcentraler spenderar 138 

timmar per år på att emot leveranser från det yttre flödet. Paketen som tas emot från extern 

leverantör ska först inspekteras innan personal signerar att leveransen är felfri och mottagen. Vid 

denna inspektion kontrolleras leveranser med avseende på leveransskador, att varan levereras till 

korrekt adress och leveranssedeln kontrolleras. Dessa siffror är baserade på 34 enkäter som 

besvarades av vårdcentraler med en svarsfrekvens på 44 %. 
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Folktandvårdsklinikernas svar på enkät B visar att de i genomsnitt tar emot 4,9 paket per två veckor 

från det yttre flödet, där processen för mottagande av externa paket räknats fram till att i snitt vara 

1,7 minuter vilket innebär att 130 timmar spenderas per år på att ta emot paket från det yttre 

flödet. 

Tabell 20. Antal mottagna paket under en tvåveckorsperiod från det yttre flödet samt tidsåtgång för att ta emot dessa 

Enhet Vårdcentral Folktandvårdsklinik 

Genomsnittligt antal mottagna paket från 
det yttre flödet under en tvåveckorsperiod 
[paket] 

3,9 4,9 

Genomsnittlig tidsförbrukning för att ta 
emot ett paket från det yttre flödet 
[min/paket] 

2,4 1,7 

Total tidsåtgång för att ta emot paket under 
ett års tid [h] 

138h 130h 

 

Enligt platschefen på centraldepån är det vanskligt att besvara hur tidsaspekter kommer att 

påverkas vid godsmottagning och uppställningsyta vid ett ökat flöde genom centraldepån då svaret 

beror på många olika faktorer (Ahnstedt, 2019). Platschefen menar att tidsåtgången beror på 

aspekter så som vilken typ av produkter det rör sig om, vilken volym de har, hur de är förpackade, 

hur levererans från leverantör (till centraldepån) sker och vilka krav som ställs på hur produkterna 

ska lagras. 

Driftschefen för StångåBuss är inne på samma linje som platschefen för centraldepån och menar att 

det är svårt att göra några uppskattningar för hur tidsåtgången skulle påverkas av ett ökat flöde 

(Petersson, 2019). Driftschefen tillägger dock att en ökning av flödet ”på rätt ställen inte skulle ge så 

stor påverkan”, detta då transporter redan går och dessa i vissa fall skulle kunna ta mer last utan att 

större förändringar av nuvarande procedurer skulle behöva genomföras. 

Sammanfattningsvis spenderas 30 timmar per år på att ta emot leveranser från det inre flödet och 2 

601 timmar på att ta emot leveranser från det yttre flödet. Statistiken visas i Tabell 21. 

Tabell 21. Tidsåtgång för att ta emot leveranser från det inre respektive det yttre flödet 

Total tidsåtgång för att ta emot leveranser från 
det inre respektive yttre flödet 

 

Inre flöde  

Tidsåtgång mottag av leveranser till sjukhus 30h 

Tidsåtgång mottag av leveranser till 
vårdcentraler och folktandvårdskliniker 

0h 

Yttre flöde  

Tidsåtgång mottag av paket till sjukhus 2 333h 

Tidsåtgång mottag av paket till vårdcentraler och 
folktandvårdskliniker 

268h 
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Total tid inre flöde 30h 

Total tid yttre flöde 2 601h 

 

Empiri till underfråga B2: Hur påverkas utrymmesmässiga aspekter vid godsmottagningar hos 

kund? 

Angående vilken volym omlastningscentralen ska klara av att lagerföra specificerar avtal att 

föregående års antal orderrader och antal artiklar ska klaras av att lagerföras, samt att det utöver 

detta ska finnas utrymme att lagerföra lite mer (Avtal, 2016).  

Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala uppskattar enligt svaren på enkät A att de i 

nuläget nyttjar 50 % av lokalutrymmet vid godsmottagningarna vid leveranser från det inre flödet. 

Universitetssjukhuset i Linköping uppskattar att det inre flödet idag använder ca 25 % av tillgängligt 

utrymme vid godsmottagningen för leveranser från depån. 

Enkät B till vårdcentraler, folktandvård och övriga kunder visar att utnyttjandegraden av 

mottagningsutrymme vid vårdcentralerna vid leverans från det inre flödet varierar från 50 % till 

100 %. Fem av 15 svarande vårdcentraler uppger att de har en fyllnadsgrad på 100%. Genomsnittet 

av utnyttjandegraden för de svarande vårdcentralerna ligger på 82,5 %. Utnyttjandegraden av 

mottagningsutrymme vid folktandvårdsklinikerna vid leverans från det inre flödet varierar mellan 

10 % till 100 %. Tre av 18 svarande folktandvårdskliniker har en utnyttjandegrad på 100 %. 

Genomsnittet av utnyttjandegraden för de svarande folktandvårsklinikerna ligger på 64,3 %.  

Fördelningen av utnyttjandegraden för de olika kundkategorierna kan studeras närmre i Diagram 4. 

Diagrammets y-axel visar hur stor andel av svaren från varje kundkategori som stämmer för de olika 

alternativen som återfinns på x-axeln. Kategorin ”Annat” innefattar specificerade svar utanför de 

givna alternativen som fanns i enkäten. Bland annat finns svar från vårdcentraler och 

folktandvårdskliniker där det framkommer att det inte alltid finns dedikerade utrymmen för att ta 

hand om leveranser. Hos vissa kunder placeras leveranser istället i korridorer eller direkt i 

materialförråd.  

 

Diagram 4. Kundernas utnyttjandegrad av mottagningsutrymme vid leveranser från det inre flödet, baserat på enkätsvar 
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När det kommer till hur utrymmesmässiga aspekter vid centraldepån kommer att påverkas vid en 

mer samordnad varudistribution menar platschefen för centraldepån återigen att det är vanskligt att 

svara på frågan då det beror på många olika parametrar såsom vad det är för nya artiklar som kan 

komma att levereras, hur dessa ska lagras och med vilken frekvens artiklarna förväntas behöva 

levereras ut (Ahnstedt, 2019). Platschefen menar att en mer samordnad varudistribution kommer 

att innebära ett ökat flöde av produkter genom centraldepån, vilket per automatik innebär att 

kraven på utrymme kommer att öka. Hur mycket flödet av förbrukningsmaterial genom 

centraldepån skulle öka avgör om dagens lokaler och utrustning skulle räcka till för att klara av en 

ökning eller ej. Platschefen menar att en liten ökning av materialflödet troligen skulle kunna 

hanteras utan att stora förändringar i nuvarande lagerlösningar, utrustning och lokaler skulle behöva 

genomföras.  

Driftchefen för StångåBuss menar att ett ökat flöde av förbrukningsmaterial genom omlastnings-

centralen kommer att kräva mer utrymme än vad som används i dagsläget (Petersson, 2019). 

Driftschefen påpekar dock att det ofta inte är volymen av paket utan hur de är packade på 

godsvagnar som är det viktigaste för hur omlastningscentralen opererar. I nuläget ses inga problem 

kopplade till utrymmen för en ökad volym av förbrukningsvaror. Det intressanta för 

omlastningscentralens del är hur väl sorterade de olika leveranserna till omlastningscentralen är. När 

godsvagnar levereras till omlastningscentralen där leveranser till olika kunder är blandade med 

varandra skapas ett merarbete för personal vid omlastningscentralen som tar extra tid. Driftchefen 

lyfter också fram de viktbegränsningar som finns för de skåp- och lastbilar som omlastningscentralen 

använder sig av som ett problem. Omlastningscentralens lastbilar har utrymme för att frakta 7–8 

pall, men vikten av godset får inte överstiga ca 800 kg (Petersson, 2019). Om exempelvis en pall med 

skrivarpapper ska köras kan inget annat gods tas med i samma transport då viktbegränsningen redan 

är uppnådd, trots att det finns gott om utrymme i lastbilen för att ta med mer gods.   

7.2 ANALYS HUVUDFRÅGA B 

Enligt empirin ovan menar både platschef för centraldepån och driftschef för StångåBuss att det är 

vanskligt att säga hur tidsmässiga och utrymmesmässiga aspekter kommer att påverkas av ett ökat 

inre flöde. Detta då det beror på många olika faktorer samt det faktum att det inte går att veta i 

dagsläget vad det är för produkter som potentiellt tillkommer och vilka krav som finns på hur dessa 

ska hanteras.  

Enligt Björklund (2012) och Hall (1987) finns en risk för att det krävs mer godshantering vid ökad 

samlastning. Samlastningen kommer att öka vid ett ökat inre flöde av förbrukningsmaterial. Den 

ökade godshanteringen ger ökad risk för godsskador både vid hantering och transport och därmed 

risk för ökade kostnader. Det är sant att godshanteringen kommer att öka i det inre flödet, både vid 

centraldepå och omlastningscentral, och därmed finns risk att ökade kostnader uppstår. Det är också 

sant att godshanteringen i det yttre flödet kommer att minska, i samma utsträckning, och därmed 

finns potential för kostnadsbesparingar i samma utsträckning.  

Vid omlastningscentralen i Ekkällan ses inga större problem med att klara av att hantera ett ökat 

flöde utrymmesmässigt. Vid centraldepån kan utrymmesmässiga problem uppstå beroende på hur 

mycket större det ökade flödet skulle bli. Enligt Hall (1987) måste en omlastningscentral byggas, 

alternativt byggas ut, om den är för liten, vilket leder till ökade kostnader. Enligt platschef på 

centraldepån krävs ganska stora ökningar av flödet innan platsbrist kommer att uppstå, det är dock 
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svårt att sätta en siffra på vilken volymökning centraldepån skulle kara av att hantera då detta beror 

på vilka krav som ställs på hur saker ska lagras, hur länge de ska lagras, hur och när leveranser sker 

och så vidare. 

Sett ur kunds perspektiv är det stor skillnad på tidsåtgång för att ta emot leveranser och varor från 

det inre respektive yttre flödet. Vid vårdcentraler och folktandvårdskliniker läggs idag ingen tid på 

att ta emot leveranser och paket från det inre flödet. Detta beror på samarbetet med StångåBuss 

där StångåBuss lämnar av sin leverans vid dedikerad avlämningsplats. Ingen signatur av kund 

behövs. Kund behöver ej heller kontrollera följesedel eller kolla efter fraktskador på leveransen. 

Givetvis behöver tid läggas på hantering av dessa leveranser i ett senare skede då dessa ska lagras in 

i korrekt förråd men då detta ligger utanför detta arbetes studerade system blir tidsåtgången vid 

mottagning hos kund noll.  

I Tabell 21 ses att tidsåtgång för att ta emot leveranser i det inre flödet till vårdcentraler och 

folktandvårdskliniker är 0 timmar medan tidsåtgång för att ta emot paket till vårdcentraler och 

folktandvårdskliniker från det yttre flödet är 268 timmar. Rapportförfattarna är medvetna om att det 

inte går att göra en jämförelse mellan att ta emot leveranser och paket. Däremot har en tidsåtgång 

räknats fram för dessa två moment, räknat i timmar. Trots att jämförelsen sker mellan leveranser 

och paket anses det vara en legitim jämförelse då det som jämförs är tidsåtgången, räknad i timmar, 

vilken är i samma enhet för de båda storheterna.  

Från Tabell 21 ses också att tidsåtgången för att ta emot leveranser från det inre flödet till sjukhusen 

skiljer sig mycket jämfört med tidsåtgången för att ta emot paket vid sjukhusen från det yttre flödet. 

Siffrorna här är 30 timmar för det inre flödet respektive 2 333 timmar för det yttre flödet. Återigen 

jämförs olika enheter med varandra, leveranser jämförs mot paket. Detta beror på att det från det 

inre flödet levereras vagnar och pall med förbrukningsmaterial som är samordnat i samma leverans 

medan enskilda paket och paket i grupp levereras från det yttre flödet. Ånyo, har en tidsåtgång, 

räknad i timmar, räknats fram för dessa storheter. När detta varit gjord har en jämförelse mellan de 

båda varit legitim.    

Totalt läggs 2 601 timmar på att ta emot varor från det yttre flödet, medan 30 timmar läggs på att ta 

emot varor från det inre flödet, per år. Dessa siffror gäller endast för godsmottagning ute hos kund. 

Det här stämmer överens med den teori som Aronsson & Huge-Brodin (2006) presenterar där de 

skriver att effektiviseringar kan göras med samlastning då leveranser i större grad kan skickas i 

standardiserade lastbärare eftersom bättre planering kan göras och bättre överblick fås. Inga siffror 

för tidsåtgång vid centraldepå eller omlastningscentral finns att tillgå. Det är viktigt att den extra tid 

som kommer att behöva läggas för att packa och hantera fler order vid centraldepå och 

omlastningscentral inte glöms av vid en sådan här jämförelse. Som tidigare nämnt är det svårt att 

säga hur, speciellt centraldepån, skulle påverkas av ett ökat flöde eftersom det beror på många olika 

faktorer.  

För omlastningscentralen är det viktigaste hur väl sorterade vagnarna de får från centraldepån är. 

Om vagnarna är korrekt sorterade kan de direkt köras ut med en transporbärare. I de fall vagnarna 

är dåligt sorterade måste de först sorteras, innan de kan köras iväg och levereras. Detta leder till 

extraarbete för personal vid omlastningscentralen.  Volymmässigt klarar omlastningscentralen mer 

volym med dagens ytor. Idag används inga WMS-system för att hantera flödet genom 

omlastningscentralen och detta anses inte heller behövas för ett ökat flöde. Begränsningen för 
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omlastningscentralen sitter snarare i de viktbegränsningar som finns för de lastbilar och skåpbilar de 

använder sig av. Ofta finns det mer plats i bilarna för att ta med sig mer material, men reglerna för 

viktbegränsningar sätter stopp för detta.  

Eftersom det inte varit möjligt att få uppgifter kring hur tidsaspekter skulle påverkas av ett ökat flöde 

genom centraldepå och omlastningscentral går det inte att dra några slutsatser kring hur den totala 

tidsåtgången i det inre flödet skulle påverkas vid en mer samordnad varudistribution inom regionen. 

Det framgår tydligt att tid för att ta emot leveranser och paket ute hos kund skulle minskas vid ett 

ökat inre flöde. Vanligtvis är det den personal som sitter i receptionen som tar emot leveranser.  

Personalen som sitter i receptionen kan ofta bli störd i sitt arbete när paket ska tas emot. Detta då 

det ofta är patienter som tagit kölapp och väntar på att få hjälp av receptionisten eller då 

receptionisten är upptagen i något annat ärende och leveransen som då ska tas emot avbryter och 

stör arbetet.  

Vissa kunder har i dagsläget en fyllnadsgrad på 100 % vid mottagande av leverans från det inre 

flödet. Detta innebär att ett ökat inre flöde, och därmed en större leverans, inte är möjlig för dessa 

kunder i dagsläget. En i större grad samordnad varudistribution skulle leda till ett ökat inre 

materialflöde och således ett minskat materialflöde från det yttre flödet. Då färre produkter mottas 

från det yttre flödet kommer förvaringsutrymme att frigöras ute kos kund. Det är då tänkbart att de 

större leveranserna från det inre flödet skulle få plats med nuvarande utrymmen hos kund. Om de 

större leveranserna från det inre flödet ändå inte skulle rymmas ute kos kund kan mer 

lagringsutrymme skapas genom att bygga ut nuvarande förråds- och lagringsutrymmen hos kund.  

Det är även möjligt att nuvarande leveransschema ut till regionens kunder skulle behöva förändras. 

7.3 KÄNSLIGHETSANALYS OCH DISKUSSION HUVUDFRÅGA B 

Känslighetsanalysen för huvudfråga B är uppdelad i och presenterad som känslighetsanalys för 

centraldepå och omlastningscentral med avseende på hantering, känslighetsanalys för beräkningar, 

känslighetsanalys för tidsåtgång med avseende på hantering och slutligen känslighetsanalys för 

utrymmesmässiga aspekter med avseende på hantering. 

Känslighetsanalys för centraldepå och omlastningscentral 

De flesta frågor kring centraldepån och omlastningscentralen har besvarats av en enda källa, 

nämligen de ansvariga för dessa två verksamheter genom intervju. Även om intervjuer bara utförts 

med en person vardera från dessa två verksamheter har de intervjuade varit de mest lämpade för att 

besvara frågor kring just dessa verksamheter.  Författarna har använt sig av triangulering i så stor 

utsträckning det har varit möjligt för att kontrollera att svaren varit adekvata. Andra källor som 

författarna använt sig av för att triangulera dessa två områden är genom intervjuer med 

tjänsteägare inre logistik & materialflödesansvarig, avtalsansvarig inom Region Östergötland och 

genom att läsa avtal mellan regionen och centraldepån samt avtal mellan regionen och 

omlastningscentralen.  

Känslighetsanalys kring beräkningar 

De utförda beräkningarna bygger till stor del på uppskattningar som gjorts av de personer som 

besvarat enkäterna. Inga observationer ute i verksamheten har genomförts av rapportförfattarna. 

Däremot har författarna triangulerat genom att till vissa vårdcentraler, folktandvårdskliniker och 
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övriga kunder ha lämnat över fysiska leveransprotokoll som de utvalda kunderna har fyllt i för hand 

under en tvåveckorsperiod. Dessa protokoll har sedan jämförts med svar från den enkät samma 

kund har fyllt i, för att se hur väl kundens uppskattning kring leveranser och dess faktiska leveranser 

ligger varandra. Vid jämförelse av svaren från enkäterna och svaren från leveransprotokollen ses att 

folktandvårdsklinikerna verkar märka av vad som är ett litet flöde. I dessa fall har 

leveransprotokollen visat på ett lägre flöde än vad folktandvårdsklinikerna uppskattat i sina 

enkätsvar. I de fall folktandvårdsklinikerna har ansett att leveransprotokollen har visat på ett 

normalt flöde har uppskattningarna från enkätsvaren visat på ett lägre värde. Flera av 

folktandvårdsklinikerna har påpekat att flödet kan växla väldigt mycket från vecka till vecka. Med 

utgångspunkt i enkätsvaren och leveransprotokollen verkar det som att folktandvårdsklinikerna har 

relativt bra koll på hur mycket leveranser de får från externa leverantörer. Om någon slutsats ska 

dras verkar det som att folktandvårdsklinikerna får ett större flöde av förbrukningsvaror från det 

yttre flödet än det de har uppskattat i sina enkätsvar. Här måste det klargöras att de utlevererade 

leveransprotokollen endast mäter leveranser under två veckor under våren 2019. Dessa två veckor 

behöver inte alls vara representativa för resten av året varför det inte går att lita blint på 

leveransprotokollen. För övriga kunder och vårdcentraler har för få enkätsvar och leveransprotokoll 

från samma kund erhållits för att några slutsatser ska kunna dras. 

Känslighetsanalys av tidsåtgång för hantering 

Bland de olika sjukhusen svarar två av dem att det tar en minut att ta emot en leverans från det inre 

flödet, medan det tredje (Lasarettet i Motala) svarar fem minuter. Som tidigare lyft i empirin, är 

detta svar som erhållits från de enkäter som skickades ut. Det är vanskligt att veta om de svarande 

uppfattat frågan på rätt sätt, något som kunde ha undvikits om semi-strukturerad intervju 

genomförts, där intervjuaren kan ställa uppföljande och förtydligande frågor eller räta ut oklarheter.  

Procentuellt sett är skillnaden mycket stor svaren emellan. Den faktiska tidsåtgången, en skillnad på 

fyra minuter, anses ändå rimlig. En potentiell förklaring till att Lasarettet i Motala uppskattar 

tidsåtgången till att vara längre för att ta emot en leverans än de andra sjukhusen är att Lasarettet i 

Motala har ett mindre flöde och därför inte blivit lika effektiva i att ta emot leveranser som de andra 

två sjukhusen med större och mer flöde.  I det fall då sanningen ligger närmre 5 minuter för att ta 

emot en leverans från det inre flödet till sjukhusen skulle den totala tiden sett över ett år hamna på 

65 timmar, istället för 30 timmar. Jämfört med den totala tidsåtgången för att ta emot leveranser 

och paket från det yttre flödet, som ligger på 2 601 timmar, anses denna skillnad inte påverka 

storleksordningen av slutresultatet.  

När det kommer till att ta emot paket från det yttre flödet svarar två av sjukhusen att tidsåtgången 

för dem att ta emot ett paket är en minut medan det tredje sjukhuset (Universitetssjukhuset i 

Linköping) uppskattar tidsåtgången till att vara två minuter. Som tidigare lyft, kommer dessa svar 

från de enkäter som skickades ut varför det är vanskligt att veta om de svarande uppfattat frågan 

rätt. Detta är något som skulle kunna ha undvikits om semi-strukturerad intervju genomförts. 

Återigen är den procentuella skillnaden i tidsåtgång stor. Skillnaden i faktiskt tid, en minut, anses 

återigen rimlig. En potentiell förklaring till att Universitetssjukhuset gjort en högre skattning i 

tidsåtgång än de andra två sjukhusen är att Universitetssjukhuset har det klart största flödet av 

förbrukningsmaterial, och flest olika mottagningar. Dessa olika mottagningar beställer olika material 

varför det kan tänkas att vissa paket med mer ”speciella” leveranser tar mer tid att ta emot. I det fall 

Universitetssjukhuset i Linköping gjort en för hög uppskattning i tidsåtgång för att ta emot ett paket 
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från det yttre flödet, vilket de uppskattat till att vara två minuter när de andra två sjukhusen sagt en 

minut och en omräkning av siffrorna görs där Universitetssjukhuset också antas ta emot ett paket på 

en minut skulle tidsåtgången för att ta emot leveranser från det yttre flödet till sjukhusen minskas 

från 2 333 timmar till 1 384 timar. Det här en markant minskning av tid. Fortsatt är det dock så att 

det yttre flödet tar klart mer tid än det inre varför de generella resultaten inte påverkas.  

Tidsåtgången för att ta emot leveranser från StångåBuss till vårdcentraler och folktandvårdskliniker 

beräknas vara noll. Chauffören som kör ut leveransen lämnar av leveransen vid en dedikerad 

avlämningsplats och det behövs ingen signatur från mottagande kund.  

Vid beräkning av tidsåtgång för att ta emot paket från det yttre flödet till vårdcentraler och 

folktandvårdskliniker inom regionen har data från enkäterna använts. Denna data indikerar att 

vårdcentraler spenderar 138 timmar per år på att ta emot leveranser från det yttre flödet medan 

folktandvårdskliniker spenderar 130 timmar på samma aktivitet. Om data från leveransprotokollen 

skulle användas istället för enkätsvaren så skulle siffrorna ändras till att vårdcentralerna spenderar 

226 timmar och folktandvårdsklinikerna spenderar 260 timmar.  Den totala tiden för vårdcentraler 

och folktandvårdskliniker baserat på enkät B uppgår till 268 timmar medan den totala tiden vid 

användandet av leveransprotokoll uppgår till 486 timmar. Datan illustreras i Tabell 22. Detta arbete 

använder sig av enkätsvaren vid uträkningarna då en större mängd enkätsvar fanns att tillgå. Om 

leveransprotokollen skulle ha använts i uträkningarna skulle detta lett till att det blivit ännu större 

skillnad i tidsåtgång mellan att ta emot leveranser i det inre respektive det yttre flödet.   

Tabell 22. Jämförelse mellan att använda svar från enkät B och leveransprotokoll i tidsåtgång för att ta emot paket från det yttre flödet  

Enhet Vårdcentral Folktandvårdsklinik Total tid VC+FTV 

Genomsnittlig tidsförbrukning enligt 
enkät B för att ta emot ett paket från 
det yttre flödet [min/paket] 

2,4 1,7  

Genomsnittligt antal mottagna paket 
enligt enkät B från yttre flödet under 
en tvåveckorsperiod [paket] 

3,9 4,9  

Genomsnittligt antal mottagna paket 
enligt leveransprotokoll från det yttre 
flödet under en tvåveckorsperiod 
[paket] 

6,4 9,8  

Total tidsåtgång enligt enkät B för att 
ta emot paket under ett års tid [h] 

138h 130h 268h 

Total tidsåtgång enligt 
leveransprotokoll för att ta emot paket 
under ett års tid [h] 

226h 260h 486h 

 

Känslighetsanalys av utrymmesmässiga aspekter för hantering 

Vissa vårdcentraler och folktandvårdskliniker skulle enligt enkätsvar B inte klara av ett ökat inre flöde 

av förbrukningsmaterial då det inte finns plats att förvara mer material än vad de i dagsläget gör. 

Detta är dock inte en helt rättvisande bild av verkligheten. Vid ett ökat inre flöde skulle leveranser 
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och paket från det yttre flödet minskas vilket skulle frigöra lagerutrymme för större leveranser från 

det inre flödet. Det är fortfarande osäkert huruvida de nämnda vårdcentralerna och 

folktandvårdsklinikerna skulle klara av att ta emot större leveranser från det inre flödet. Med 

nuvarande leveranser fås leveranser med färre paket mer ofta vilket håller lagernivåerna på en 

jämnare nivå jämfört om leveranser bara sker med det inre flödet.   

7.4 DELSLUTSATS HUVUDFRÅGA B 

Som tidigare presenterat lyder huvudfråga B: Hur förändras aspekter kopplade till hantering av 

förbrukningsmaterial vid införandet av en mer samordnad varudistribution? Insamlad empiri och 

genomförda analyser tyder på att följande slutsatser kan dras: 

Troligtvis kommer tidsåtgången för hantering vid: 

• Centraldepå öka 

• Omlastningscentral öka 

• Kund minska 

Ur hanteringssynpunkt är det svårt att säga hur centraldepån och omlastningscentralen tidsmässigt 

kommer att påverkas, det är dock ett rimligt antagande att ett ökat inre flöde och därmed en ökad 

samlastning kommer leda till att mer tid behöver läggas på godshantering vid båda dessa enheter. 

Vid godsmottagning hos kund framgår det tydligt att ett ökat inre flöde av förbrukningsmaterial 

kommer att minska tidsåtgången för hantering. Sett till helheten är det ett rimligt antagande att 

tiden som kan sparas in vid godsmottagning hos kund är större än den sammanlagda extra tid som 

behöver läggas på hantering vid centraldepå och omlastningscentral. Dessa antaganden baseras på 

att det bara finns en centraldepå och en omlastningscentral där extra tid kan komma att behöva 

läggas medan det finns cirka ett hundratal leveransadresser där leveranser tas emot av kunder. 

Vidare baseras detta antagande på de stora tidsbesparingar som har påvisats för mottagande av 

leveranser från det inre respektive yttre flödet hos kund. Baserat på dessa antaganden kommer den 

totala tiden för hantering av förbrukningsmaterial minskas vid en mer samordnad varudistribution. 

Utrymmesmässigt kommer: 

• Centraldepån kräva mer utrymme 

• Omlastningscentralen inte kräva mer utrymme 

• Sjukhusen inte kräva mer utrymme 

• Vissa vårdcentraler och folktandvårdskliniker skulle troligtvis kräva mer utrymme 

Utrymmesmässigt är det svårt att säga hur centraldepån skulle påverkas av ett ökat flöde av 

förbrukningsmaterial då det beror på många olika faktorer. Rimligtvis kommer ett ökat flöde kräva 

mer utrymme. Detta är något som centraldepån i dagsläget skulle klara av, beroende på 

storleksökningen av flödet. Vid omlastningscentralen i Ekkällan och vid de tre sjukhusen finns 

utrymme för att klara av ett ökat flöde. Vissa vårdcentraler och folktandvårdkliniker skulle få 

problem med förvaring om leveranser från det inre flödet skulle öka i volym (eftersom dessa 

leveranser levereras vid ett och samma tillfälle), detta bör dock undersökas närmre i och med att 

färre leveranser och gods skulle fås från det yttre flödet varför mer lagringsutrymme skulle finnas 

tillgängligt jämfört med nuläge hos dessa enheter.   
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Alla utförda beräkningar kring hantering och utrymmen bygger till någon grad på uppskattningar 

gjorda av individer. Detta innebär att de presenterade siffrorna, och dess resultat, inte kan anses 

vara helt tillförlitliga. Med detta i åtanke presenteras inga siffror för hur tid och utrymmen skulle 

komma att påverkas. Däremot kan slutsatser kring i vilken riktning dessa parametrar skulle komma 

att röra sig, i det stora hela, dras.  
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8 BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA C 

Detta kapitel syftar till att besvara huvudfråga C. Först presenteras den empiri som samlades in för 

att besvara underfråga C1, C2, C3 och C4. Därefter analyseras den insamlade empirin varefter en 

känslighetsanalys presenteras för att diskutera och öka trovärdigheten av analysen. Slutligen 

presenteras den delslutssats kapitlet leder fram till. 

8.1 EMPIRI HUVUDFRÅGA C 

Huvudfråga C: Vilka effekter skulle en mer samordnad varudistribution ge på leveransservicen till de 

olika kundkategorierna?  besvaras genom fyra underfrågor som berör leveransserviceelementen 

ledtid, leverans-pålitlighet, leveranssäkerhet respektive information. 

Empiri till underfråga C1: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på ledtid? 

I det inre flödet finns ett fast leveransschema för när leveranser till kund ska ske. Leveranser kan ske 

allt mellan varannan vecka till fem dagar per vecka. Det vanligaste är att leverans sker en gång per 

vecka, något knappt hälften av regionens totalt 304 kunder nyttjar (RÖ, 2019). När leveranser ska 

köras ut till kund regleras i de avtal regionen har med Sodexo och StångåBuss (Thorn, 2019). Hur 

fördelningen av leveranser till regionens kunder ser ut kan studeras i Diagram 5. Då det inte finns 

något fast leveransschema för leveranser i det yttre flödet är det inte möjligt att ställa upp ett 

liknande diagram för det yttre flödet. 

 

Diagram 5. Leverensfrekvens i det inre flödet till alla regionens kunder (RÖ, 2019) 

Då alla kunder har bestämda leveransdagar i det inre flödet betyder det att alla beställningar som 

läggs fram till en viss tidpunkt innan denna leveransdag samlas ihop och ingår i samma leverans 

(Ahnstedt, 2019). Vid ordinarie beställningar sker leverans dag 2 om beställning är lagd innan 

klockan 16:00 dag 0 (Thorn, 2019).  

Enligt avtalsansvarig på regionen finns det reglerat i avtal med externa leverantörer att leverans ska 

levereras till given adress inom fem dagar från det att beställning är lagd (Thorn, 2019). Hur väl detta 

följs är ingenting som Region Östergötland idag följer upp på ett strukturerat vis (Baggens-Callenås, 
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2019). Tjänsteägare för inre logistik och materialflödesansvarig på regionen menar att några av 

anledningarna till detta är att det varit otydligt vad denna typ av data ska användas till och vem som 

ska vara ansvarig för att den samlas in. Sedan hösten 2018 har dock ledtiden från extern leverantör 

till centraldepån börjat mätas. 

I de svar som inkommit från de enkäter som skickades ut till sjukhus samt vårdcentraler och 

folktandvård framkommer att ledtiden ofta är kortare än fem dagar vid leveranser från det yttre 

flödet. I några svar fanns kommentarer om att de som tar emot leveranser inte vet när beställningar 

görs varför de inte kan svara på frågor om ledtid, dessa svar räknas in i kategorin ”Annat”. I denna 

kategori återfinns även ett antal fritextsvar som anger att ledtiden skiljer sig väldigt mycket åt från 

leverantör till leverantör. En sammanställning av ledtiden från externa leverantörer återfinns i 

Diagram 6. Y-axeln i diagrammet visar andelen svar från de olika kundkategorierna för respektive 

svarsalternativ på x-axeln. Då leveranser i det inre flödet, som tidigare presenterats, sker via ett 

förutbestämt leveransschema finns ingen sammanställning över ledtiden i detta flöde. 

 

Diagram 6. Ledtid vid leveranser i det yttre flödet 

Empiri till underfråga C2: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på 

leveranspålitlighet? 

Enligt tjänsteägare inre logistik & materialflödesansvarig på Region Östergötland finns det idag ingen 

tillförlitlig data på leveranspålitligheten i dagens materialflöden. En stor anledning till detta är att det 

inte går att garantera att varumottag, inrapportering om leverans i regionens system, sker samma 

dag som en fysisk leverans sker hos kund (Baggens-Callenås, 2019). 

I de enkäter som skickats ut till sjukhus samt till vårdcentraler och folktandvård ombads de svarande 

att på en skala 1–7 skatta hur ofta leveranser i det inre respektive yttre flödet sker på utlovad 

leveransdag. En etta på denna skala motsvarar att leveranser aldrig kommer på utlovad dag och en 

sjua motsvarar att de alltid kommer på utlovad dag. Det sammanställda svaret från insamlade svar 

redovisas i Diagram 7. 
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Diagram 7. Leveranspålitlighet i det inre och yttre flödet 

Kunderna ombads i enkäterna även att ange hur sena, eller tidiga, leveranser brukar vara då de inte 

ankommer i tid. En sammanställning över dessa svar redovisas i Diagram 8. På y-axeln visas andelen 

svar från alla svarande för varje svarsalternativ på x-axel. Under svarsalternativet ”Annat” har alla 

fritextsvar samlats. Dessa skiljer sig lite åt mellan det inre och det yttre flödet. Majoriteten av 

fritextsvar gällande det inre flödet används för att påpeka att leveranser från StångåBuss alltid 

kommer enligt satt leveransschema och att sena leveranser endast gäller för produkter som restar, 

det vill säga produkter som inte finns tillgängliga på centraldepån vid beställning. Ett fåtal fritextsvar 

i enkäterna kopplade till det inre flödet menar att det skiftar hur sent leveranser kan komma och att 

det kan bli mer än två dagar sena. I fritextsvar kopplade till det yttre flödet framkommer att 

restande produkter även i detta flöde leder till förseningar i leverans. Flera kunder lyfter att det är 

väldigt svårt att uppskatta hur sena leveranser från externa leverantörer i det yttre flödet kan vara. 

 

Diagram 8. Avvikelse från given leveransdag i det inre och yttre flödet 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7 Inget
svar

A
n

d
el

 s
va

r

1 = aldrig i tid; 7 = alltid i tid

Leveranspålitlighet

Inre flöde

Yttre flöde

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2 dagar
för tidigt

1 dag för
tidigt

1 dag för
sent

2 dagar
för sent

Annat Inget svar

A
n

d
el

 s
va

r

Avvikelse från given leveransdag

Inre flöde

Yttre flöde



  
 

82 
 

Då artiklar restar i det inre flödet läggs de till i nästkommande leverans till berörd kund efter att 

artikeln levererats till centraldepån (Ahnstedt, 2019). Sett till hela år 2018 utgjorde antalet rest 

orderrader 2,2 % av det totala antalet orderrader, över året växlade andelen rest orderrader från 

1,6 % till 3,5 % (Centraldepån, 2018). Det finns idag ingen information om hur ofta artiklar restar från 

extern leverantör till kund (Baggens-Callenås, 2019). 

Driftschefen på StångåBuss menar att det som levererats till omlastningscentralen varje morgon i 

princip alltid har levererats ut till kund innan dagen är slut (Petersson, 2019). Vidare menar 

driftschefen att det kan finns flera orsaker till att leveranser ibland blir, eller upplevs, sena till kund. 

Dels finns den mänskliga faktorn hos chaufförerna, både från Almroths och StångåBuss, som av 

misstag kan lämna av leveranser på fel leveransadress. Dels lyfts att leveranser inte alltid sker vid 

samma tidpunkt på dagen, leveranser som sker på eftermiddagen skulle därmed av kund kunna 

anses vara sena om normalfallet är att leveranser sker på förmiddagen. 

Empiri till underfråga C3: Hur påverkas leveranssäkerheten ut till kund? 

Enligt det avtal som finns idag med Sodexo kring centraldepån stipulerar att leveranssäkerheten ut 

till kund ska vara 99 % (Thorn, 2019). Det finns inga liknande krav på leveranssäkerhet i avtal med 

externa leverantörer. För att ta fram en siffra på leveransservice från centraldepån studeras antalet 

hela order som levereras från centraldepån (Baggens-Callenås, 2019). En andel av 1 % rest 

orderrader leder således till en leveranssäkerhet på 99 %. Baserat på andelen rest orderrader 2018, 

2,2 %, innebär detta att den genomsnittliga leveranssäkerheten från depån samma år var 97,8 % 

(Centraldepån, 2018). 

Ett av de nyckeltal som mäts på depån är antalet returer från kund. Det totala antalet returer år 

2018 var 825 stycken med variationer från 39 stycken till 151 stycken returer på en månad 

(Centraldepån, 2018) vilket ger ett snitt på knappt 69 stycken returer per månad. Utöver antalet 

returer noteras även dess orsaker enligt en av fyra kategorier: felbeställt av kund, fellevererat av 

säljare, trasig vara, datum har gått ut (Centraldepån, 2018). Av dessa är felbeställning den klart 

vanligaste orsaken följt av fellevererat av säljare, år 2018 stod dess för ca 84 % respektive 13 % av 

alla returer. Det finns ingen motsvarande data som visar antalet fel i beställningar som går från 

extern leverantör till centraldepån (Baggens-Callenås, 2019). 

I de utskickade enkäterna till regionens kunder, enkät A och enkät B, undersöktes hur korrekta 

kunderna generellt anser att leveranser från det inre respektive yttre flödet är. Aspekterna som 

kunderna ombads att ta hänsyn till var hur ofta rätt produkt levererats i rätt mängd till rätt kvalitet. 

Svaren angavs på en skala 1–7 där 1 motsvarar att leveranser aldrig stämmer och 7 motsvarar att de 

alltid stämmer. Sammanställningen av svar kan studeras i Diagram 9 där y-axeln visar hur stor andel 

av svaren som överensstämmer med de olika alternativen på x-axeln. 
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Diagram 9. Leveranssäkerhet i det inre och yttre flödet 

I insamlade leveransprotokoll från de kunder som besöktes under empiriinsamlingen framkommer 

att leveranser från centraldepån inte alltid innehåller exakt de artiklar som har beställts då artiklar 

ibland byts ut till andra artiklar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta anses vara något 

negativ och är en åsikts som främst lyft av folktandvården.  

Empiri till underfråga C4: Vilka effekter skulle kunna förväntas med avseende på information ut till 

kund? 

De enda krav som finns på informationsdelning i dagens avtal är krav på en följesedel vid leverans, 

detta gäller både för leveranser från centraldepån och direkt från leverantör (Thorn, 2019). Enligt 

avtalsansvarig på regionen finns det inga krav på informationsdelning mellan det att leverantören 

tagit emot en order till dess att den levereras.  

Enligt platschefen på centraldepån finns där en ambition om att se till att information om vilka 

artiklar som restar ska finnas tillgänglig för kund redan då de beställer en vara i UBW (Ahnstedt, 

2019). Det samma gäller information kring när nya avtal träder i kraft så att artiklar på depån byts ut. 

Redan nu arbetar centraldepån med att kunna lägga till denna typ av information på den följesedel 

som kommer med varje leverans (Ahnstedt, 2019). 

Bristen på information mellan orderläggning och leveransmottagning är något regionen är medvetna 

om saknas (Baggens-Callenås, 2019). De upplever vidare att kunderna gärna skulle ha en större 

tillgång till information än vad som finns i dagsläget. Att kunderna tycker att det är viktigt att kunna 

få tillgång till information bekräftas i svaren från de enkäter som skickats ut. Detta resultat kan 

studeras i Diagram 10 där det syns att mer än hälften av kunderna svarat att de anser att det är 

väldigt viktigt, en sjua på den sjugradiga skalan, att kunna få tillgång till information angående lagda 

beställningar exempelvis gällande förseningar. En etta på denna skala motsvarar att det inte anses så 

viktigt att kunna få tillgång till information om lagda beställningar. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 Inget
svar

A
n

d
el

 s
va

r

1 = leveranser stämmer aldrig; 7 = leveranser stämmer alltid

Leveranssäkerhet

Inre flöde

Yttre flöde



  
 

84 
 

 

Diagram 10. Betydelse av tillgång till information 

Svaren från enkäterna visar också hur enkelt regionens kunder tycker att det är att få information 

från det inre respektive det yttre flödet. Detta redovisas i Diagram 11. Svar angavs på en skala 1–7 

där en etta motsvarar att det anses väldigt svårt att få tillgång till information och en sjua motsvarar 

att det anses vara väldigt enkelt. Likt tidigare diagram visar y-axeln hur stor andel av de totala svaren 

som stämmer överens med varje svarsalternativ på x-axeln. 

 

Diagram 11. Uppskattning av hur enkelt kunder tycker det är att få tag i information från det inre respektive det yttre flödet  
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8.2 ANALYS HUVUDFRÅGA C 

För att ge analysen struktur presenteras analysen för varje studerat leveransserviceelement var för 

sig under en egen fetstilsrubrik. 

Ledtid 

Ledtid definieras, bland annat av Lumsden (2012), som den tid som förflyter mellan orderläggning 

och leverans till kund. I det inre flödet har kunden möjlighet att själv, inom ett tidsfönster, välja när 

en beställning läggs utan att det påverkar leveransen då detta sker enligt ett förutbestämt 

leveransschema. Oavsett om beställningen sker dag -1 eller innan klockan 16:00 dag 0 så kommer 

leverans att ske dag 2. Detta innebär att det är kunden som i praktiken bestämmer sin egen ledtid i 

det inre flödet. 

Enligt de avtal som finns med externa leverantörer får ledtiden inte överskrida fem dagar. Sett till de 

svar som inkommit från utskickade enkäter, Diagram 6, sker dock leveranser allt som oftast på 

kortare tid än fem dagar. Då det inte finns någon insamlad data från regionen kring detta är det svårt 

att värdera hur trovärdigt detta resultat är. Baserat på den information som finns kan det därmed 

konstateras att ledtiden från leverantör direkt till kund verkar kunna vara kortare än vad avtalen 

stipulerar. 

Att jämföra ledtiden i det inre och yttre flödet är svårt då det innebär en jämförelse mellan en 

leveransfrekvens och en ledtid. Om det antas att kunderna generellt väntar med att lägga sina 

beställningar till dag 0 fås en ledtid på två dagar i det inre flödet, vilket är kortare än de fem dagar 

som står inskrivna i avtal med externa leverantörer. Detta skulle innebära att ledtiden i det inre 

flödet är kortare än ledtiden i det yttre flödet. Om det istället antas att kunden lägger en ny 

beställning direkt efter mottagen leverans kan ledtiden bli upp till 14 dagar, vid leverans varannan 

vecka, vilket innebär en mer än dubbelt så lång ledtid som den som erbjuds från extern leverantör. 

Som tidigare nämnts indikerar insamlade enkätsvar på att ledtiden i det yttre flödet ofta är kortare 

än fem dagar, där det vanligaste verkar vara just en ledtid på två dagar. Det här skulle innebära att 

skillnaden i ledtid mellan det inre och yttre flödet skulle kunna vara obefintlig. Men det skulle även 

kunna vara en betydande skillnad i ledtid mellan det inre och yttre flödet. Enligt Oskarsson et al. 

(2013) är en potentiell nackdel med samordnad varudistribution att ledtider försämras. Baserat på 

tidigare diskussion är det svårt att säga om så skulle vara fallet eller ej för Region Östergötland. 

Leveranspålitlighet 

Leveranspålitlighet definieras som förmågan att leverera vid utlovad tidpunkt, se exempelvis 

Oskarsson et al. (2013). Om det inte går att säkerställa när leveranser ankommer blir det därmed 

väldigt svårt att avgöra hur hög leveranspålitligheten är. Det här är fallet för hela materialflödet där 

en leverans till kunden inte nödvändigtvis innebär att det samtidigt sker ett varumottag där 

leveransen rapporteras in i de system som finns. 

Studeras de enkätsvar som samlats in kan det konstateras att den upplevda leveranspålitligheten 

från kund skiljer sig en del mellan det inre och det yttre flödet, detta har redovisats i Diagram 7. 

Skillnaden är inte så stor men det är tydligt att flera kunder upplever att leveranspålitligheten är 

något högre i det inre flödet än det i det yttre. 



  
 

86 
 

Som exempelvis Shepard & Günter (2006) påpekar är det inte bara viktigt att leveranser inte 

kommer för sent, det är även viktigt att de inte kommer för tidigt. Som enkätsvaren visar, se 

Diagram 8, är det vanligaste att leveranser kommer en dag för sent då de inte är i tid men det 

förekommer även att leveranser kommer för tidigt eller mer än en dag sent. Även om det verkar 

vara svårare för kunderna att uppskatta hur sena leveranser från det yttre flödet kan vara och att det 

yttre och det inre flödet i övrigt har liknande resultat är det mest intressanta resultatet att 

leveranser i det inre flödet alls blir sena. Även om majoriteten av svaren för det inre flödet svarar att 

det inte förekommer sena leveranser så är det ändå ca 30 % av kunderna som menar att sena 

leveranser förekommer, vilket rimligtvis inte borde hända alls då det finns fasta leveransdagar. 

Driftschefen för StångåBuss presenterar ett par möjliga anledningar till att leveranser kan bli sena, 

och även om de bedöms vara rimliga så borde problemet inte vara så stort som det upplevs vara hos 

kund. En av de stora fördelarna som bland annat Oskarsson et al. (2013) lyfter med att ha 

leveransschema är just att kunderna i förväg vet om när leveranser ska komma. Att inte kunna 

garantera att detta följs får därmed ses som ett problem för regionen. 

När det kommer till antal restorder är detta åter en siffra som inte mäts i hela materialflödet utan 

det mäts endast i det inre flödet från depån ut till kund. Det är därför inte möjligt att göra någon 

rimlig jämförelse mellan hur ofta produkter restar i det inre flödet i förhållande till det yttre flödet. 

Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet är ett mått på hur korrekta leveranser är, om rätt vara levereras i rätt kvantitet 

och kvalitet, se exempelvis Mattson (2002). Enligt Shepard & Günter (2006) ingår även hur 

leveranser sköts i detta leveransserviceelement. Leveranssäkerhet kan därmed ses som ett mått 

både på hur leveranser sker och om det som levereras till kund stämmer överens med det som 

kunden beställt. Att som Regionen Östergötland endast mäta det som inte alls skickas från depån till 

kund ger därmed endast en begränsad blid av leveransserviceelementet leveranssäkerhet. För att få 

en mer rättvisande bild av leveranssäkerheten till kund bör därför även en kontroll av levererade 

varor ske och rapporteras. 

Den metod som finns för att mäta hur korrekta leveranser är idag är att studera antalet returer som 

sker från kund till centraldepån. Enligt Bhagwat & Sharma (2007) är just antal fel som rapporteras 

efter leverans en bra metod för att mäta leveransservice. Om antalet returer ingick i regionens 

bedömning av leveranssäkerhet skulle det därmed leda till att en mer korrekt bedömning av detta 

leveransserviceelement skulle kunna genomföras. 

Ett problem som finns både med mätningarna av antalet restorder och returer i dagens 

materialflöde är att de endast mäts i det inre flödet, mellan centraldepån och kund. Det blir därmed 

svårt att jämföra det inre flödet mot det yttre och säga något om hur leveranssäkerheten skiljer sig 

mellan dessa. Värt att notera är dock att det oftast är felbeställning från kund som leder till returer i 

det inre flödet. Det kan därmed antas att ett antal felbeställningar av kund sker även i det yttre 

flödet, det går däremot inte att säga något om hur förhållandet mellan fel orsakade av kund och fel 

orsakade av leverantör ser ut. 

I de enkäter som skickades ut undersöktes vad kunderna anser om leveranssäkerheten i respektive 

flöde. Baserat på att en leverans ska bestå av rätt produkter i rätt mängd till rätt kvalitet kan det 

konstateras att regionens kunder anser att leveranssäkerheten är högre i det yttre flödet än i det 



  
 

87 
 

inre, se Diagram 9. Det här går emot litteraturen där en studie av Paddeu (2017) istället visar att 

kunderna i ett UCC projekt ansåg att leveranssäkerheten var högre vid leveranser från 

samlastningscentralen. En orsak till detta tros vara att regionens kunder inte alltid upplever att de 

får den produkt de beställt från centraldepån. Produkter som är lagerförda på depån handlas upp på 

avtal enligt LOU och enligt LOU kan produkter ersättas av andra likvärdiga produkter, när så är fallet 

finns idag inga system för att meddela kunderna vilket får anses vara en brist.  

Information 

Information är ett kvalitativt leveransserviceelement som mäts i interaktionen mellan leverantör och 

kund, se exempelvis Lumsden (2012). I dagens avtal finns inga krav på informationsdelning med 

kund utöver en följesedel till varje leverans, detta gäller både för det inre och det yttre flödet. I de 

svar som samlats in via enkäter är det tydligt att regionens kunder tycker att det är viktigt att kunna 

få tillgång till information. Då den frågan ställdes gällande lagda beställningar antas kunderna vilja 

kunna få tillgång till mer information än vad som finns tillgänglig i dagsläget. 

Jämförs kundernas åsikter om hur enkelt det är att få del av information från det inre respektive 

yttre flödet verkar det något enklare att få information direkt från externa leverantörer i det yttre 

flödet, se Diagram 11. Driftschefen på centraldepån menar dock att de på depån idag arbetar med 

att kunna visa mer information på befintliga följesedlar och att det i framtiden finns en ambition om 

att kunna ge kunden mer information redan vid beställning. Skulle detta genomföras är det möjligt 

att kunderna skulle uppleva att informationen från det inre flödet både var bättre och enklare att få 

tag i än för det yttre flödet. Men i dagsläget är detta bara spekulationer som bara bygger på 

uppgifter från det inre flödet där leverantörer inte getts möjligheten att svara för vilka förändringar 

gällande informationsdelning som skulle kunna vara igång i det yttre flödet. 

8.3 KÄNSLIGHETSANALYS OCH DISKUSSION HUVUDFRÅGA C 

Känslighetsanalysen för huvudfråga C kommer att delas in i avsnitt baserade på de källor som 

använts för att ta fram empiri till frågan. Dessa metoder är: data från Region Östergötland samt svar 

från enkäter och intervjuer. 

Data från Region Östergötland 

I nyckeltal från centraldepån framkommer att antalet rest orderrader utgjorde 2,2 % av det totala 

antalet orderrader år 2018 med en variation mellan 1,6 % och 3,5 %. År 2017 var det genomsnittliga 

antalet rest orderrader 3,7 % med en variation från 1,5 % upp till 7,2 %. Januari och februari månad 

sticker dock ut i siffrorna från 2017, om ett nytt snitt räknas fram utan dessa två månader blir snittet 

istället 3,0 %. Det kan därmed konstateras att antalet restorderrader har sjunkit från 2017 till 2018 

och att skillnaden mellan det högsta och lägsta markerade antalet har minskat. Detta kan studeras i 

Tabell 23. 

Tabell 23. Antal rest orderrader från centraldepån år 2017 och 2018 

Rest orderrader Snitt Lägsta notering Högsta notering 

2018 2,2 % 1,6 % 3,5 % 

2017 3,7 % (3,0 %) 1,5 % 7,2 % 
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Studeras antalet returer år 2017 och 2018 ses samma mönster som för antalet rest orderrader, 

nämligen att antalet returer minskade markant mellan de två åren. Som tidigare presenterats 

summerade antalet returer år 2018 upp till 825 stycken, år 2017 var motsvarande summa 1 458 

stycken. Även variationen i antal restorder per månad minskade mellan åren. Från en lägsta och 

högsta notering på 64 stycken respektive 268 stycken år 2017 till noteringar på 39 stycken respektive 

151 stycken returer. Detta kan studeras i Tabell 24. 

Tabell 24. Antal returer till centraldepån år 2017 och 2018 

Returer Totalt Lägsta notering Högsta notering 

2018 825 39 151 

2017 1 458 64 268 

 

För både rest orderrader och returer kan det därmed konstateras att baserat på två år verkar 

trenden gå nedåt, vilket ses som positivt. Det skulle dock like gärna kunna innebära att det finns 

stora variationer mellan olika år och att det krävs ett underlag mätt under en längre tid för att kunna 

ta fram pålitliga snittvärden. 

En stor brist med dagens data är att den endast tas fram för det inre flödet. Detta gör att jämförelser 

i prestation mellan det inre och yttre flödet blir svåra att genomföra. Att data direkt från externa 

leverantörer gällande deras interna processer inte kan samlas in är rimligt då de är privata 

vinstdrivande företag. Det borde dock vara möjligt att hos regionens kunder följa upp leveranser i 

det yttre flödet på liknande vis som leveranser i det inre flödet följs upp. Att leveranser till 

centraldepån har börjat följas upp ses som något positivt. 

Svar från enkäter och intervjuer 

Empirin till huvudfråga C bygger till stor del på de svar som samlats in från de enkäter som skickats 

ut till regionens kunder. Som tidigare nämnts så anses svarsfrekvenserna på utskickade enkäter vara 

höga nog för att resultaten ska kunna användas och ge en viss tyngd till de resultat som presenteras. 

Även om en än högre svarsfrekvens självklart varit önskvärd. En stor nackdel med enkäter är att det 

inte är möjligt att kontrollera om de som besvarar enkäten har förstått den fråga som ställs 

ordentligt. För att få in så bra svar som möjligt har därför rapportförfattarna arbetat med att förklara 

de begrepp som används så att svaren ska spegla det som faktiskt undersöks. Hur bra detta lyckats 

är dock svårt att kontrollera. Ytterligare ett problem med enkäter är att de svarande kan välja att 

bara besvara vissa frågor. De flesta kunder som svarat på en enkät har lämnat en eller flera frågor 

blanka, vilket sett till respektive fråga ger ett lägre utfall av svar att studera. 

Överlag anses dock enkätfrågor där en uppfattning om prestation, baserat på en skala från ett till 

sju, har efterfrågats vara bra indikationer på hur kunderna upplever det inre respektive yttre flödet. 

Detta då de ger en bild över både det inre och det yttre flödet baserat på samma grund, vilket 

annars saknas. 

Baserat på de svar som inkommit i vissa öppna svarsfält framkommer att vissa frågor i enkäterna 

kanske inte varit så enkla att förstå eller besvara som på förhand tänkt. Ett exempel på detta är 

frågan gällande hur sena leveranser kan bli. För denna fråga fanns inget neutralt svarsalternativ för 
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att markera att leveranser allt som oftast kommer i tid vilket kan ha gett en skev bild av hur ofta 

leveranser kommer sent. Från svar på denna fråga väcks även funderingar på hur rimligt det är att 

leveranser från det inre flödet blir sena då leveranser enligt uppgifter från platschefen på 

centraldepån och driftschefen på StångåBuss levereras enligt det leveransschema som finns 

fastställt.  

I och med detta blir det dock en intressant fråga att väcka om det går att jämföra svar från enkäter 

och intervjuer. Intervjuer ger betydligt större möjligheter än enkäter att förtydliga frågor och komma 

med följdfrågor vilket till sin natur kan göra att intervjusvar lätt vägs tyngre. I största möjliga mån 

har rapportförfattarna därför försökt att jämföra likvärdiga svar med varandra. Med mer tid till 

förfogande skulle det vara möjligt att intervjua fler personer vilket skulle kunna leda till säkrare 

resultat. 

8.4 DELSLUTSATS HUVUDFRÅGA C 

Detta kapitel har syftat till att besvara huvudfråga C: Vilka effekter skulle en mer samordnad 

varudistribution ge på leveransservicen till de olika kundkategorierna? med hjälp av de fyra 

underfrågor den brutits ned i.  

Nedan följer en sammanfattning av svaren på delfrågorna, uppdelat i respektive leveransservice-

element som berörs: 

• C1: Ledtid: Det är icke jämförbara enheter som används för att studera leveranser i det inre 

och yttre flödet vilket försvårar en jämförelse. Sett till avtal kan det konstateras att ledtiden i 

det inre flödet kan anses vara två dagar vilket är kortare än de fem dagar som finns skrivna i 

avtal med externa leverantörer i det yttre flödet. I praktiken är det dock så att kunderna 

bestämmer sin egen ledtid i det inre flödet i förhållande till givet leveransschema medan 

leveranser i det yttre flödet ofta kommer på kortare tid än fem dagar. Det går därmed inte 

att säga hur ledtiden skulle påverkas av en mer samordnad varudistribution. 

• C2: Leveranspålitlighet: En stor svårighet som uppkommer då dagens leveranspålitlighet ska 

studeras är det faktum att det inte med säkerhet går att säga när leveranser ankommer till 

kund. Kunderna upplever att leveranspålitligheten är bättre i det inre flödet, men att det alls 

förekommer sena leveranser i det inre flödet som använder sig av fasta leveransdagar är 

anmärkningsvärt. Antalet rest orderrader mäts också bara för det inre flödet vilket gör 

jämförelser mot det yttre flödet svåra att genomföra. 

• C3: Leveranssäkerhet: Att endast mäta antalet rest orderrader ger inte en heltäckande bild 

av leveranssäkerhet. För att ge en mer rättvisande bild borde även antalet returer, eller 

annan mätning av hur korrekta levererade order är, tas i beaktande. Både antalet rest 

orderrader och antalet returer mäts endast för det inre flödet vilket gör det svårt att 

genomföra en rättvisande jämförelse mot det yttre flödet. Enligt kunderna är dock 

leveranssäkerheten i det yttre flödet högre än för det inre. 

• C4: Information: Det finns idag samma krav på informationsdelning i det inre och det yttre 

flödet. Kundernas uppfattning är att det är något enklare att få tillgång till information i det 

yttre flödet. Det finns dock planer på hur informationsdelningen i det inre flödet ska 

förbättras. 
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Resultatet av dessa underfrågor är att det är svårt att säga hur leveransservicen kan komma att 

förändras då det finns begränsade data på hur nuläget ser ut. Även i de fall där det finns data så 

finns de inte för både det inre och det yttre flödet varför jämförelser inte går att genomföra. Skulle 

en förändring ske och mätningar startas efter det skulle det inte heller gå att visa på en positiv eller 

negativ förändring, detta då det utan en klar bild av nuläget är svårt att säga något om en potentiell 

framtid. 

Då Region Östergötland idag mäter fler saker i det inre flödet än i det yttre är det mycket möjligt att 

de skulle uppleva att de känner till vad som händer i materialflödet bättre i ett framtida scenario 

med en mer samordnad varudistribution.  
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9 BESVARANDE AV HUVUDFRÅGA D 

Detta kapitel syftar till att besvara huvudfråga D. Först presenteras empiri för underfrågorna D1 till 

D6, därefter analyseras dessa. I nästa steg utförs en känslighetsanalys varefter delslutsatserna för 

var och en av underfrågorna presenteras. Kapitlet avslutas med att besvara huvudfråga D genom 

stöd från de besvarade underfrågorna. 

9.1 EMPIRI HUVUDFRÅGA D 

Huvudfråga D: Vilka kostnader påverkas vid en mer samordnad varudistribution? besvaras genom att 

besvara de sex underfrågorna som huvudfrågan bröts ner i. Dessa underfrågor besvaras nedan 

separat. 

Empiri till underfråga D1: Hur påverkas transportkostnader?  

Region Östergötland har tidigare genomfört en undersökning bland sina externa leverantörer för att 

undersöka hur leveranskostnaden skulle påverkas av att minska antalet leveranspunkter, från cirka 

100 stycken till endast en (RÖ, 2018). Svaren från de olika leverantörerna skiljer sig markant. Som 

Tabell 25 illustrerar säger 43 % av svarande respondenterna att fraktkostnaderna inte skulle 

påverkas, 14 % säger att fraktkostnaden skulle påverkas i väldigt liten utsträckning, 28 % säger att 

fraktkostnaden skulle bli billigare och 14 % säger att frakten skulle vara gratis i detta fall. För mer 

detaljerad information se bilaga 14. 

Tabell 25. Påverkan på leveranskostnad vid leverans till en leveranspunkt eller 100 leveranspunkter 

Påverkan på leveranskostnad vid leverans till en 
leveranspunkt eller 100 leveranspunkter 

Antal svar Andel 

Ingen påverkan 3 43 % 

Mycket liten påverkan 1 14 % 

Billigare fraktkostnad vid leverans till en leveranspunkt 2 28 % 

Gratis fraktkostnad vid leverans till en leveranspunkt 1 14 % 

 

Tjänsteägare inre logistik och materialflödesansvarig på regionen säger att transportkostnader är 

låsta i avtal och att transport ingår i priset för den artikel som köps in (Baggens Callenås, 2019).  

Enligt avtalsansvarig för Region Östergötland har regionen separata avtal med alla externa 

leverantörer, som idag uppgår till ca 1 800 stycken (Thorn, 2019). I avtalen står hur artiklar ska 

levereras och till vilka adresser, samt vilka priser som gäller. I 99 % av fallen ingår 

transportkostnaden i priset som betalas för produkten som beställs. I de fall leverans endast ska ske 

till centraldepån fås priset för transport ner jämfört med om krav finns på att leverans ska ske till alla 

kunder, enligt Region Östergötlands avtalsansvarig. Vid krav på kortare leveranstid än vad som är 

fastslaget i avtalet tillkommer en merkostnad för kund, den generella leveranstiden är max fem 

arbetsdagar. Vid en förlängning av leveranstid skulle samma pris som tidigare gälla (Thorn, 2019).  

Platschef på centraldepån säger att transportkostnader ingår i produktpriset. Om centraldepån 

måste köra fler transporter för att klara av flödet fås ingen extra ersättning för detta (Ahnstedt, 
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2019). Med andra ord gäller den ersättning som de båda parterna Region Östergötland och Sodexo 

kommit överens om sedan tidigare och därmed kommer inte kostnader för de interna leveranserna 

att påverkas inom nuvarande avtal. Däremot påverkas centraldepån vid förändring av transporter då 

de betalar Almroths för att köra deras leveranser. Almroths får betalt efter hur mycket de kör.  

Enligt driftschef för StångåBuss fås ersättning baserat på hur många planerade leveranser 

StångåBuss ska leverera (Petersson, 2019). Om det inre flödet av förbrukningsmaterial skulle öka 

markant så skulle troligtvis även de planerade leveranserna öka och ersättningen till StångåBuss 

skulle därmed öka.  

Empiri till underfråga D2: Hur påverkas hanteringskostnader? 

Den empiri och analys som tagits fram till huvudfråga B ligger till stor del som grund för att besvara 

underfråga D2 också. Därför kommer samma empiri inte att presenteras här igen, utan en kort 

sammanfattning presenteras innan ny specifik empiri kring hanteringskostnader för denna 

underfråga presenteras. För mer detaljerad information kring hur hanteringen, både tids och 

utrymmesmässigt kommer att påverkas, se Kapitel 7. 

Sammanfattningsvis drogs delslutsatserna i huvudfråga B att: 

• Den totala tiden som läggs på att hantera förbrukningsmaterial hos kund kommer troligen 

att minska 

• Det är svårt att säga hur centraldepån och omlastningscentralen skulle komma att påverkas 

hanteringsmässigt 

• Vissa vårdcentraler och folktandvårdskliniker skulle troligen få förvaringsproblem vid ett 

ökat inre flöde 

• Centraldepån klarar troligtvis av ett visst ökat flöde utrymmesmässigt 

• Omlastningscentralen klarar troligen av ett ökat flöde utrymmesmässigt 

Platschef för centraldepån är tydlig med att det är svårt att säga hur hanteringskostnader kommer 

att påverkas vid ett ökat flöde genom centraldepån då det beror på många olika faktorer (Ahnstedt, 

2019). Om mer sortering av pall och produkter krävs kommer personalbehovet att öka. Om många 

fler inleveranser skulle börja levereras så skulle antagligen fler iPads och scanners behövas. Om 

informationen från leverantör är rätt och följesedlar alltid följer med inleveranserna till centraldepån 

skulle verksamheten eventuellt bli mer effektiv än vad den är idag och inga förändringar skulle 

behöva göras trots ett ökat flöde.  

Empiri till underfråga D3: Hur påverkas lagerföringskostnader? 

Platschef för centraldepån menar att det är svårt att svara på hur lagerföringskostnader kommer att 

påverkas då det beror på många olika faktorer såsom vilka artiklar som ska lagras, i vilka mängder de 

ska lagras och med vilken frekvens de ska levereras (Ahnstedt, 2019). I dagsläget jobbar 

centraldepån på att implementera ett lageroptimeringssystem kallat eazystock. Detta system ska 

beräkna optimala orderstorlekar baserat på hur mycket lager depån vill kunna hålla. I dagsläget 

strävas det också mot att komma ner till en fyllnadsgrad på 70 %. Detta har satts som mål då 

flexibiliteten vid centraldepån ska ökas. Sedan juli 2018 har fyllnadsgraden på centraldepån börjat 
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mätas. Medelvärdet av fyllnadsgraden i centraldepån från juli till december 2018 var 79 % (RÖ, 

2019). 

Driftchef för StångåBuss säger att leveranser med förbrukningsmaterial levereras till dem under 

nattetid innan de kör ut med förbrukningsmaterialet nästkommande dag (Petersson, 2019).  

Empiri till underfråga D4: Hur påverkas administrationskostnader? 

Platschef på centraldepån säger att han i dagsläget inte kan se att nuvarande WMS-system skulle ha 

några svårigheter att klara av ett ökat materialflöde (Ahnstedt, 2019). Det enda villkoret som skulle 

ändra på detta är om flödet skall hanteras annorlunda jämfört med hur det hanteras idag. I detta fall 

säger platschef för centraldepån att eventuell utveckling av (nuvarande) system skulle behövas. Vid 

centraldepån läggs 30 minuter till en timme varje dag depån är öppen på att lägga beställningar 

(Ahnstedt, 2019). Detta utförs vanligtvis av samma person varje morgon.  

Driftschef för StångåBuss säger att omlastningscentralen i dagsläget inte använder sig av några 

WMS-system, och inte heller kommer behöva göra det om flödet skulle öka i framtiden (Petersson, 

2019).  

Tjänsteägare inre logistik & materialflödesansvarig säger att förbrukningsmaterial i samma stund 

som det levereras till centraldepån kommer i regionens ägo och då läggs in i regionens system som 

mottaget (Baggens-Callenås, 2019). Då leveranser från det yttre flödet mottas ute hos kund läggs det 

vid kund in som mottaget i de system som används.  

Empiri till underfråga D5: Vilka effekter skulle kunna fås på leveransservice? 

Som tidigare förklarats i Kapitel 4 Uppgiftsprecisering så besvaras underfråga D5 av huvudfråga C 

med tillhörande underfrågor. Den empiri som krävs för att besvara underfråga D5 har således redan 

presenterats i Kapitel 8.1 Empiri huvudfråga C. 

Empiri till underfråga D6: Hur påverkas miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv? 

Tidigare rapporter som undersökt samordnad varudistribution på kommunal nivå har i många fall 

dragit slutsatserna att miljöutsläpp och koldioxidutsläpp har minskat, mängden transporter och 

transportarbete har minskat, trafiksäkerheten har ökat, färre leveranser sker vid skolor och 

förskolor, antal stopp som transportörerna behöver göra har minskat och leveransprecisionen har 

ökat (SKL, 2013; Andersson, 2013). Mer utförlig information kring effekterna av samordnad 

varudistribution ses i Tabell 26. 

Tabell 26. Tidigare rapporter kring effekter av samordnad varudistribution på kommunal nivå 

Kommun Miljöpåverkan Trafikarbete Källa 

Växjö Utsläpp av koldioxid har 
minskat med 75 %. 

Miljöutsläpp har minskat 
med 71–76 %. 

Mängden transporter har 
minskat med över 50 %. 

Utleveranser har minskat 
från 98 000/år till 18 200/år, 
minskning med 81 %. 

(SKL, 2013) (Moen, 
2013) 

(Andersson, 2013) 

 

Halmstad 

Halvering av utsläpp av 
koldioxid 

Minskad mängd transporter (Moen, 2013) 

(Andersson, 2013) 
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Uppsala Inga uppgifter Mängden transporter har 
minskat med 60–80 % 

(SKL, 2013) 

 

Värnamo Minskat Färre leveranser vid skolor 
och förskolor 

(SKL, 2013) 

Borlänge, Gagnef, 
Säter och 
Smedjebacken 

Minskad Trafiksäkerheten har ökat (Moen, 2013) 

Stockholms stad Minskade Minskade (Moen, 2013) 

Simrishamn, Tomelilla 
och Ystad 

Inga uppgifter Inga uppgifter. 

Antal stopp per år har 
minskat från 26 500 till 
7 000, minskning med 74 %. 

(Moen, 2013) 

(Dejenfelt, 2018) 

Falköping, Trollhättan 
och Vänersborg 

Inga uppgifter Färre leveranser. 

Ökad leveransprecision för 
livsmedel. 

(SKL, 2013) 

(Menezes & 
Younes, 2014) 

Botkyrka, Nykvarn, 
Nynäshamn, Haninge, 
Huddinge, Salem, 
Södertälje och Tyresö 

Minskat transportarbete 
med 4%. 

Minskade utsläpp av 
koldioxid med 73%, 
kväveoxider och andra 
partiklar har minskat med 
70 % 

70 % av leveranserna 
kommer inte i tid. 

Minskad trafik vid skolor och 
förskolor. 

 

(SKL, 2013) 
(Mawdsley, et al., 
2017) (Sundbom, 
et al., 2018) 

 

Region Östergötland har sedan tidigare tagit fram material kring hur olika leverantörer ställer sig till 

att leverera leveranser till en leveranspunkt istället för till ca ett hundratal olika leveranspunkter. Två 

av de elva svarande leverantörerna säger att leveranser till en leveranspunkt skulle innebära 

minskad miljöpåverkan respektive lägre belastning på de miljömål som leverantören jobbar emot att 

uppnå. Resterande nio leverantörer nämner inget om miljöpåverkan. Se Bilaga 14 – 

Leverantörsundersökning för mer detaljerad information.  

Mobilitetssamordnare för miljö och säkerhetsenheten på Region Östergötland säger att riktlinjer för 

transportupphandlingar har tagits fram under hösten 2018 (Frick, 2019). Dessa riktlinjer benämns 

mallkrav och är uppdelade i tre olika nivåer; guld, silver och brons där de striktaste miljökraven ställs 

på guldklassen. Vilken av de tre klasserna som används vid upphandling beror på vilken typ av 

upphandling det gäller. Vid en upphandling där transporten är själva huvudsaken kring tjänsten eller 

produkten hamnar den på guldnivå (Frick, 2018). Mallkraven ställer flera krav på den upphandlade 

tjänsten. Bland annat ska fordonen som kör transporter drivas i första hand på 100 % biogas, i andra 

hand på el (som använder ren förnyelsebar el) och i tredje hand på biodiesel (HVO eller RME). 

Mobilitetssamordnaren säger också att förutom att ställa krav på de drivmedel som används ses det 

som positivt i de fall det går att minska antalet transporter. Minskat antal transporter leder enligt 

mobilitetssamordnaren till minskat buller, minskad trafiktäthet, minskade partikelutsläpp och 

minskad risk för trafikolyckor (Frick, 2019).   
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9.2 ANALYS HUVUDFRÅGA D 

Nedan presenteras analysen till de underfrågor som hör till kapitlet. 

Analys av underfråga D1: Hur påverkas transportkostnader? 

Moen (2013) menar att den ökade samlastning som uppstår vid en mer samordnad varudistribution 

kan leda till att antalet körda transportkilometer minskas. Färre körda transportkilometer leder till 

att mindre drivmedel förbrukas och lägre slitage på lastbilar uppstår. Detta innebär att kostnaderna 

för det levererande företaget minskar. Indirekt bör dessa kostnadsbesparingar för det levererande 

företaget leda till att de sänker sina priser för att leverera gods. Detta i syfte att ta nya 

marknadsandelar, få fler nya kunder och på sikt växa som företag.  

Aronsson & Huge-Brodin (2006) skriver att ökad samlastning kan leda till bättre fyllnadsgrad i 

lastbilar, vilket potentiellt skulle kunna leda till att färre transporter behöver köras och därmed att 

antalet körda transportkilometer skulle minskas. Detta skulle leda till samma effekter som de 

nämnda i stycket ovan. Å andra sidan menar författarna att det finns risk för att längre 

transportsträckor behöver köras då transporterna inte längre nödvändigtvis skulle färdas kortaste 

vägen till kund. Detta skulle istället öka det totala antalet körda transportkilometer. Sannolikt är 

detta inte fallet. Det finns risk att den enskilda leveransen som kommer köras till centraldepån blir 

längre än för vissa av nuvarande leveranser som går direkt till kund. Men å andra sidan behöver bara 

en transport köras till centraldepån, varifrån den sedan körs ut med ett leveransschema i en 

bestämd leveransrutt. Alternativet, vilket är att köra ut alla leveranser från leverantör direkt ut till 

kund, kommer antagligen leda till att det totala antalet körda transportkilometer blir större.  

Browne et al. (2005) menar att UCC kan leda till bättre kontroll över flödet jämfört med att 

individuella leveranser ska köras från olika externa leverantörer till kund. Den ökade kontrollen kan 

effektivisera flödet då bättre planering av leveranser kan planeras, fyllnadsgraden i lastbärare kan 

ökas och därmed behöver färre transporter köras vilket leder till att kostnader för transporter kan 

minskas. Browne et al. (2005) skriver också att stora kostnader kan uppstå vid uppstart och drift av 

distributionscenter. Detta kommer inte att ske hos Region Östergötland då dagens centraldepå och 

omlastningscentral kan ses som de distributionscenter som förespråkas i UCC-tänket. Eftersom dessa 

redan finns tillkommer inga nya kostnader. Vidare skriver Browne et al. (2005) att kostnader för 

transporter kan öka då leverantörer idag redan har specialanpassade transporter för leveranser 

inom städer. Detta är något rapportförfattarna inte kan uttala sig om då information kring hur 

externa leverantörer levererar sitt förbrukningsmaterial saknas. Det rapportförfattarna med 

säkerhet kan säga är att leveranserna från det inre flödet, som körs med Almroths alternativt 

StångåBuss, är strukturerade och på förhand väl planerade. Browne et al. (2005) nämner också att 

risk för en monopolsituation kan uppstå vid införandet av UCC. Detta är fullt möjligt, men 

rapportförfattarna ser inte detta som ett stort problem då avtal med centraldepå och 

omlastningscentral ofta upphandlas på kontrakt som sträcker sig ett par år. Om leverantörerna till 

Region Östergötland skulle utnyttja sin position och börja nyttja ett monopoltänk skulle de vid nästa 

upphandling med stor sannolikhet förlora sitt kontrakt.  

Från den hos Region Östergötland tidigare utförda undersökningen kring hur leverantörer ställer sig 

till att leverera till ett hundratal leveranspunkter alternativt till en leveranspunkt säger 57 % av de 

svarande leverantörerna att leveranskostnaden inte skulle påverkas alternativt påverkas i väldigt 
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liten utsträckning. Resterande, 42 %, av de svarande leverantörerna säger att leveranspriserna skulle 

bli billigare alternativt ingå (bli helt gratis) i priset för varan vid leverans till en leveranspunkt istället 

för till ett hundratal olika. Siffrorna kan studeras närmre i Tabell 25. I Bilaga 14 – 

Leverantörsundersökning presenteras leverantörernas fullständiga svar. Sammanfattningsvis finns 

därmed potential för transportkostnadsbesparingar nästan från varannan leverantör vid en mer 

samordnad varudistribution, vilket går i linje med mycket av det litteraturen indikerar.  

Priserna för transportkostnader är inbakade i priserna för det förbrukningsmaterial som handlas in. 

Dessa är fastställda i kontrakt och kan under tiden kontrakten gäller inte omförhandlas (Baggens-

Callenås, 2019). Den enda gången priserna ändras inom gällande avtal är vid de tillfällen Region 

Östergötland vill korta ner leveranstiden. I dessa fall får regionen betala en merkostnad (Thorn, 

2019). Enligt Moen utgör transportkostnaderna 8–12 % av varans pris. Vid en i större grad 

samordnad varudistribution bör därför utrymme finnas för att förhandla ner inköpspriserna med 

dessa procentsatser då transport utförs i egen regi.  

Transportkostnader ingår i rådande avtal med centraldepån. Så länge nuvarande avtal gäller kommer 

därför transportkostnaderna för det inre flödet av förbrukningsmaterial till Region Östergötland inte 

påverkas. Däremot, om det yttre flödet minskar kraftigt, kommer mindre transportkostnader behöva 

betalas för det flödet. Sammanfattningsvis kommer en mer samordnad varudistribution därför 

minska de totala kostnaderna för transporter av förbrukningsmaterial. Detta är dock en sanning med 

modifikation. Centraldepån betalar Almroths för att transportera förbrukningsmaterial till 

beställande kund. Betalningen baseras på hur mycket Almroths kör, ju mer gods och fler leveranser 

de behöver köra ju mer kostar det. På lång sikt skulle det inte vara ekonomiskt hållbart för 

centraldepån och Sodexo att öka det inre flödet av förbrukningsmaterial utan att kompenseras för 

de ökade kostnaderna för transporter. Troligtvis skulle ersättningen för transporter från Region 

Östergötland till Sodexo vid detta scenario justeras vid nästa avtal.  

Omlastningscentralen får betalt utefter det på förhand förväntade antalet leveranser de ska 

leverera. Detta står skrivet i nuvarande avtal vilket innebär att leveranskostnaderna för Region 

Östergötland inte kommer att påverkas. Om det inre flödet av förbrukningsmaterial ökar, kommer 

antagligen antalet planerade leveranser öka i samma utsträckning. Vid nästa avtalsförhandling skulle 

då antalet planerade leveranser höjas och därmed transportkostnaderna.  

Sammanfattningsvis är transportkostnader låsta i avtal och kan inte justeras innan avtalen löper ut. 

Detta innebär att kostnaderna för det inre flödet är konstanta sett från Region Östergötlands 

perspektiv. Vid en ökning av det inre flödet, och därmed en minskning av det yttre flödet, skulle 

kostnaderna för inköp av förbrukningsmaterial (och därmed transportkostnader) från det yttre 

flödet minskas. Nettokostnaden för transporter skulle därmed med stor sannolikhet minskas sett 

från Region Östergötlands sida.  

Analys av underfråga D2: Hur påverkas hanteringskostnader? 

Analysen av underfråga D2 liknar till stor del analysen av huvudfråga B. Nedan lyfts bara de delar 

som inte tas upp i Kapitel 7.2 Analys huvudfråga B och är unika för underfråga D2. 

Hur hanteringskostnaderna vid centraldepån kommer att påverkas av en mer samordnad 

varudistribution, och därmed ett ökat flöde, är vanskligt att säga då det beror på många olika 
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faktorer. Kostnaderna skulle potentiellt både kunna minskas, inte påverkas eller öka. Om 

information kring leveranser och följesedlar alltid finns tillgängliga från leverantör till centraldepå så 

skulle centraldepån få bättre koll på vad som kommer och när det kommer vilket skulle leda till att 

de skulle kunna planera sitt arbete bättre. Detta skulle leda till att effektiviseringar i centraldepåns 

arbete skulle kunna göras vilket skulle underlätta arbetet och därmed sänka kostnaderna vilket 

stämmer överens med litteraturen, se exempelvis Aronsson & Huge-Brodin (2006).  

Om mer sortering av pall och produkter behöver göras vid ett ökat materialflöde kommer 

personalbehovet att öka. Ett ökat personalbehov skulle innebära ökade hanteringskostnader för 

centraldepån. Likaså skulle kostnaderna för centraldepån öka om centraldepån skulle få fler 

inleveranser. Detta skulle leda till att fler iPads och scanners kommer att behövas.  

Det mest troliga vid ett ökat flöde av förbrukningsmaterial genom centraldepån är att 

hanteringskostnaderna kommer att öka, eftersom mer arbete troligtvis kommer att behöva läggas 

på att ta emot fler leveranser, sortera och packa fler paket och köpa in fler iPads och scanners. 

Hanteringskostnaderna skulle också kunna hållas konstanta trots att flödet av förbrukningsmaterial 

genom centraldepån ökar. Detta antagande bygger på att bättre leveransinformation och följesedlar 

fås från leverantörer till centraldepån då depån i detta fall kan planera sitt arbete bättre och därmed 

jobba effektivare. 

Analys av underfråga D3: Hur påverkas lagerföringskostnader? 

Platschef för centraldepån menar att det är svårt att svara på hur lagerföringskostnader kommer att 

påverkas vid ett ökat flöde då detta beror på många olika faktorer såsom vilka artiklar som ska 

lagras, vilka mängder som ska lagras och med vilken frekvens artiklar ska levereras. Ett ökat inre 

flöde skulle onekligen leda till att fler produkter passerar centraldepån. Indirekt innebär detta att en 

större mängd förbrukningsmaterial kommer att lagerhållas vid centraldepån. Som Björklund (2012) 

och Matsson (2002) påpekar uppstår kapitalbindningskostnader då varor ligger på lager eftersom 

varorna binder kapital. En större mängd varor som ligger på lager kommer därför öka 

kapitalbindningskostnaderna för centraldepån. Ju fler varor som ligger på lager ju större risk finns för 

värdeminskningskostnader. Värdeminskningskostnader uppstår då en vara som ligger på lager 

ersätts av en nyare modell, går ut på datum eller av annan anledning måste kasseras (Björklund, 

2012). Varor som ligger på lager är ofta försäkrade (Oskarsson, et al., 2013). Att ha fler varor på 

lagret lär därmed leda till en högre försärkningspremie.  

Alla dessa kostnader kommer öka vid ett större flöde av varor genom centraldepån.  Då regionen 

inte ämnar lagerföra fler artiklar permanent på centraldepån, utan snarare ser den som en 

omlastningscentral där förbrukningsmaterial kan förvaras i ett par dagar innan det levereras vidare 

till kund kommer lagerföringskostnaderna ökas i mindre utsträckning jämfört med om hela det 

ökade flödet också skulle lagerföras vid depån. Browne et al. (2005) skriver att ökade kostnader kan 

uppstå vid UCC eftersom en stor varietet av varor kommer lagras vid den logistiska faciliteten. I detta 

fall stämmer litteraturen inte överens med verkligheten då allt material som passerar och lagerförs 

vid centraldepån kan klassas in i samma kategori av förbrukningsmaterial. Browne et al. (2005) 

skriver att ökade kostnader kan uppstå vid UCC eftersom en stor varietet av varor kommer lagras vid 

den logistiska faciliteten. I detta fall stämmer litteraturen inte överens med verkligheten då allt 

material som passerar och lagerförs vid centraldepån kan klassas in i samma kategori av 

förbrukningsmaterial. Detta förbrukningsmaterial kommer att skilja sig till viss del från artikel till 
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artikel där olika artiklar till viss del har olika krav på hur de ska förvaras. Generellt kommer artiklarna 

hanteras på samma sätt. Det skulle varit skillnad om färska varor som frukt och andra livsmedel 

skulle förvaras tillsammans med frysta livsmedel och reservdelar för bilar i samma central. Då detta 

inte är fallet kommer troligtvis kostnaderna inte att påverkas nämnvärt.  

När det kommer till hur lagerföringskostnader påverkas av ett ökat flöde till omlastningscentralen 

skiljer det sig en del från hur centraldepån påverkas. Ingen lagring av varor sker på omlastnings-

centralen, den kan ses mer som ett temporärt utrymme där leveranser från centraldepån 

mellanlandar innan leverans sker ut till kund. Den lagerföringskostnad som skulle kunna uppstå på 

omlastningscentralen är därmed de eventuella kassationer som skulle förkomma på grund av skador 

som uppkommit på plats. Då rapportförfattarna inte fått några uppgifter om att detta anses vara ett 

vanligt förekommande problem anses det vara försumbart i sammanhanget och resultaten tyder 

därmed på att lagerföringskostnaden inte skulle komma att förändras vid omlastningscentralen. 

Hos kund kommer mängden varor som lagras att vara den samma oavsett om de levereras i det inre 

eller det yttre flödet. Det är därmed rimligt att anta att lagerföringskostnaden inte markant kommer 

att förändras hos kund. 

Analys av underfråga D4: Hur påverkas administrationskostnader? 

Centraldepån använder sig av ett WMS-system som fungerar adekvat och skulle klara av att hantera 

ett större flöde utan att behöva uppgraderas så länge flödet systemet tar hand om inte ska hanteras 

annorlunda. Moen (2013) och Oskarsson et al. (2013) menar att en förutsättning för samlastning är 

att det finns sofistikerade informationssystem vilket det kan konstateras att regionen har tillgång till. 

I ett framtida scenario där flödet av förbrukningsmaterial ökar och hanteras på samma sätt som 

idag, vilket är det troliga, kommer de administrativa kostnaderna för detta system inte förändras.  

Varje morgon centraldepån är öppen spenderas 30 till 60 minuter på att lägga beställningar. Vid ett 

ökat flöde av förbrukningsmaterial genom centraldepån kommer det genomsnittliga antalet 

beställningar som behöver göras öka. Detta skulle innebära att mer tid än vad som läggs i nuläget 

skulle behöva läggas på att beställa förbrukningsmaterial till centraldepån. Detta skulle öka de 

administrativa kostnaderna för centraldepån. Vid omlastningscentralen används inget WMS-system i 

dagsläget och detta kommer inte heller att behövas vid ett ökat flöde varför 

administrationskostnaderna för omlastningscentralen inte kommer att förändras.  

Vid ett mer samordnat flöde av förbrukningsmaterial kommer mer material att passera 

centraldepån. När material ankommer till centraldepån läggs det in i regionens system som 

mottaget. Detta utförs av centraldepån. Det här innebär att de administrativa kostnaderna för detta 

kommer att förflyttas från kund till centraldepå varför en mer samordnad varudistribution leder till 

ökade administrativa kostnader för centraldepå och minskade administrativa kostnader för kund. 

Det är svårt att säga hur de totala kostnaderna kommer att påverkas av detta.   

Analys av underfråga D5: Vilka effekter skulle kunna fås på leveransservice? 

Då analysen för underfråga D5 är identisk med analysen för huvudfråga C bes läsaren se 7.2 Analys 

huvudfråga B. 
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Analys av underfråga D6: Hur påverkas miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt perspektiv? 

När det kommer till att analysera hur miljö och transporter påverkas ur ett samhällsnyttigt 

perspektiv tyder mycket av empirin på att tidigare utredningar av samordnad varudistribution på 

kommunal nivå har lett till minskad miljöpåverkan, minskat trafikarbete, färre transporter och ökad 

framkomlighet i städer. Vid mer samordnad varudistribution ställs ofta krav på att förnyelsebara 

bränslen ska användas. Om detta inte är något som redan görs så kan stora miljöbesparingar i 

utsläpp göras endast genom att gå från fossila till förnyelsebara bränslen. Det här går helt i linje med 

de mallkrav och riktlinjer som mobilitetssamordnare för miljö och säkerhetsenheten på Region 

Östergötland berättade om och som introducerades sent under 2018.  

Som tidigare nämnt i referensramen kan centralisering leda till färre transporter (Oskarsson, et al., 

2013), vilket har illustrerats i Figur 4, där illustrationen visar att införandet av ett centrallager kan 

minska antal transporter från 24 till 10. När antal transporter minskas leder det till att 

miljöutsläppen minskar eftersom färre fordon behöver framföras. Detta leder både till minskad 

påverkan på miljö, minskat buller, mindre risk för olyckor och mindre trafik i städer. Aronsson & 

Huge-Brodin (2006) menar att samlastning leder till ökad fyllnadsgrad i lastbärarna. Den ökade 

fyllnadsgraden leder återigen till att färre transportbärare behövs, därmed behöver färre transporter 

köras och liknande effekter som de nämnda ovan uppnås. Det här går i linje med det Browne et al. 

(2005) skriver om UCC, där författarna menar att miljöpåverkan och transportarbetet i städer 

minskar vid införandet av UCC, eftersom transporter kan planeras bättre som då kan resultera i 

högre fyllnadsgrad och färre körda lastbilar. 

Moen (2013) menar att samordnad varudistribution leder till ett minskat antal körda 

transportkilometer, vilket också allt som oftast leder till mindre påfrestningar på miljö, mindre 

buller, färre trafikolyckor och bättre framkomlighet i städer. Aronsson & Huge-Brodin (2006) menar 

att samordnad varudistribution leder till att det finns bättre möjligheter att på förhand planera hur 

gods ska packas, vilket innebär att fyllnadsgraden i transportbärarna kan ökas. Dessutom tar 

leveransschemat hänsyn till vilka kunder som ligger nära varandra så att de kunder som ligger i 

samma område får leverans i samma leveransrutt.  

9.3 KÄNSLIGHETSANALYS OCH DISKUSSION HUVUDFRÅGA D 

I det här kapitlet presenteras känslighetsanalys för var och en av frågorna D1 till D6, där 

känslighetsanalys för D1 presenteras först och känslighetsanalys för D6 presenteras sist. 

Känslighetsanalys av underfråga D1: Hur påverkas transportkostnader? 

Mycket av den framtagna empirin för att besvara hur transportkostnader kommer att påverkas av en 

mer samordnad varudistribution bygger på intervjuer. De mest passande personerna att besvara 

intervjuerna har valts ut och intervjuats. Som alltid när det kommer till intervjuer ska den utvunna 

informationen beaktas objektivt och med försiktighet.  

Från den undersökning som Region Östergötland utfört kring hur leverantörer ställer sig till att 

leverera till en istället för ca hundra leveranspunkter har elva leverantörer svarat. Av dessa elva är 

det sju som har svarat på hur transportkostnaderna skulle komma att ändras vid det nämnda 

scenariot. Då Region Östergötland har avtal med ca 1 800 leverantörer och har fått svar från sju av 

dessa beaktas resultaten med stor försiktighet.  
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Känslighetsanalys av underfråga D2: Hur påverkas hanteringskostnader? 

Då det mesta av empirin för att besvara underfråga D2 är den samma som empirin för huvudfråga B 

bes läsaren att se 7.3 Känslighetsanalys och diskussion huvudfråga B för mer detaljerad information 

kring känslighetsanalysen. Här under diskuteras endast känslighetsanalys till den för underfråga D2 

specifika empirin som till största del handlar om centraldepån. 

Den specifika empiri som använts för att besvara hur hanteringskostnader kommer att påverkas vid 

centraldepån vid en mer samordnad varudistribution bygger helt och hållet på den intervju som hölls 

med platschef på centraldepån. Att bara använda sig av en källa för att söka svar på denna fråga är 

inte optimalt, varken ur tillförlitlighets- eller objektivitetssynpunkt. Dock ska det tilläggas att den 

bästa lämpade personen att svara på frågor kring centraldepån var den som också intervjuades, 

något som stärker trovärdigheten i svaren.  

Känslighetsanalys av underfråga D3: Hur påverkas lagerföringskostnader? 

Då endast en person har besvarat frågor kring lagerföringskostnader till centraldepån, och hur dessa 

skulle komma att påverkas ett ökat flöde av förbrukningsmaterial, och detsamma gäller för 

omlastningscentralen, måste svaren och analysen beaktas med försiktighet. Båda dessa personer är 

dock experter på sina verksamheter och har bra koll på hur saker och ting fungerar i verksamheten 

de arbetar i.   

Känslighetsanalys av underfråga D4: Hur påverkas administrationskostnader? 

Svar angående påverkan på de administrativa kostnaderna vid en mer samordnad varudistribution 

har erhållits från var och en av de tre olika aktörerna centraldepå, omlastningscentral och kund. För 

varje verksamhet har endast en individ intervjuats. Då alla de tre intervjuade är experter inom sina 

respektive områden anses svaren vara tillförlitliga även om en triangulering av svaren skulle vara 

önskvärt.  

Känslighetsanalys av underfråga D5: Vilka effekter skulle kunna fås på leveransservice? 

Då känslighetsanalysen för underfråga D5 är identisk med känslighetsanalysen för huvudfråga C bes 

läsaren se 8.3 Känslighetsanalys och diskussion huvudfråga C. 

Känslighetsanalys av underfråga D6: Hur påverkas miljö och transporter ur ett samhällsnyttigt 

perspektiv? 

Att bara två av de elva tillfrågade leverantörerna givit svar på hur miljön skulle påverkas av att gå 

från ett hundratal leveranspunkter till en leveranspunkt beror på att det inte fanns någon fråga om 

miljöpåverkan i det frågeformulär de fyllt i. Trots detta har två leverantörer ändå svarat och givit 

information om hur deras miljömål skulle komma att påverkas. Detta kan studeras närmre i Bilaga 14 

– Leverantörsundersökning. 

I nuläget går det inte att säga speciellt mycket angående hur de mallkrav som har införts vid 

upphandlande av tjänster till Region Östergötland påverkat miljö och transporter. Detta beror på att 

mallkraven infördes sent under 2018. Detta arbete har utförts under våren 2019 varför det i nuläget 

är vanskligt att dra några slutsatser kring hur miljö och transporter påverkats i detta tidiga skede 

med de nya riktlinjerna.  
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Tidigare rapporter behandlar i stor utsträckning samordnad varudistribution på kommunal nivå. Det 

har också gjorts försök i privat sektor, men här finns mindre information att tillgå. Detta kan bero på 

att information i större utsträckning vill hållas hemlig i privat sektor.   

Rapportförfattarna är väl medvetna om att den insamlade och använda empirin för att besvara 

underfråga D6 till stor del bygger på andras undersökningar och därmed är av typen sekundärdata. 

Den enda primärdatan framtagen för denna underfråga kommer från den intervju som hölls med 

mobilitetssamordnare i regionen.   

9.4 DELSLUTSATS HUVUDFRÅGA D 

Huvudfråga D lyder som bekant: Vilka kostnader påverkas vid en mer samordnad varudistribution? I 

texten här under sammanfattas i vilken riktning kostnader kommer att röra sig innan de illustreras i 

Tabell 27, tabellen fylls i enligt förklarad metod i Kapitel 5.4.4 Analysmetod för huvudfråga D. 

Transportkostnader är låsta i avtal och kan inte omförhandlas förens avtalen löper ut. Vid ett 

framtida scenario med en mer samordnad varudistribution kommer transportkostnader i det yttre 

flödet (för externa leverantörer) antagligen minska då de endast behöver leverera varor till en punkt 

istället för ett hundratal. Transportkostnader för det inre flödet kommer troligtvis att öka eftersom 

Almroths och StångåBuss antagligen kommer att behöva köra mer transporter. De fördelar som kan 

fås genom en ökad samlastning, exempel färre körda transportkilometer och bättre fyllnadsgrad, bör 

leda till minskade kostnader för transporter sett till hela det studerade systemet. 

Som kan läsas mer om i Kapitel 7.4 Delslutsats huvudfråga B, är det troligt att ett ökat flöde av 

förbrukningsmaterial genom centraldepån skulle leda till att mer tid behöver läggas på hantering och 

att mer utrymme skulle krävas. För omlastningscentralen är det också troligt att mer tid skulle 

behöva läggas på hantering, men där krävs troligen inget ökat utrymme. Sett ur ett 

helhetsperspektiv för det studerade systemet är det ett rimligt antagande att tiden som sparas in 

ute hos kund är större än den extra tid som behöver läggas vid centraldepå och omlastningscentral 

för hantering. När det gäller utrymmesaspekter hos kund finns risk att vissa vårdcentraler och 

folktandvårdskliniker kommer att behöva mer utrymme trots att det totala flödet av 

förbrukningsmaterial till kund inte kommer att påverkas. Detta beror på att en mer samordnad 

varudistribution troligen skulle leda till att större leveranser levereras vid ett och samma tillfälle, 

något som kräver mer utrymme. Samtidigt skulle en mer samordnad varudistribution troligen 

innebära att färre leveranser mottas från det yttre flödet vilket skulle innebära att mer plats skulle 

kunna vara tillgänglig.  

Lagerföringskostnader kommer vid ett ökat flöde av förbrukningsmaterial till centraldepån troligtvis 

att öka eftersom en större volym varor då kommer att förvaras där. Vid omlastningscentralen 

kommer lagerföringskostnaderna inte att påverkas då förbrukningsmaterialet aldrig är lagerfört där. 

Hos kund bör lagerföringskostnaderna inte påverkas då den totala volymen av förbrukningsmaterial 

inte kommer ändras. Sammanfattningsvis kan det därmed konstateras att lagerföringskostnaderna 

sett ur ett helhetsperspektiv för det studerade systemet troligtvis kommer att öka.  

Administrationskostnaderna kommer antagligen att öka vid centraldepån då tiden som läggs på att 

lägga beställningar troligen kommer att öka. Vid omlastningscentralen kommer de administrativa 

kostnaderna inte att påverkas. Ett ökat inre flöde av förbrukningsmaterial kommer att leda till att 
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centraldepån kommer att motta fler varor. När dessa varor tas emot vid centraldepån läggs de in 

som mottagna i Region Östergötlands system. Detta arbete behöver därför inte göras vid 

godsmottagning hos kund. Det här innebär att detta administrativa arbete flyttas från kund till 

centraldepå vilket innebär att kostnader kommer öka hos centraldepå och minska hos kund. Ur ett 

helhetsperspektiv för det studerade systemet förväntas kostnaderna hållas relativt konstanta då det 

till stor del handlar om att flytta kostnader från en plats till en annan.   

Då leveransservice inte mäts på samma sätt i det inre och det yttre flödet är det svårt att göra en 

rättvis jämförelse mellan prestationen i det inre och yttre flödet. För leveransserviceelementet 

ledtid går det inte att dra några slutsatser kring vad som skulle kunna hända då det inte finns några 

jämförbara enheter att studera. Leveranspålitlighet är det leveransserviceelement där kunderna 

upplever att det inre flödet är bättre än det yttre. För leveranssäkerhet och information är dock 

kundernas åsikt att det yttre flödet är det som presterar bäst. För alla dessa tre 

leveransserviceelement är det dock svårt att säga något om helhetsbilden, mycket beroende på att 

det samlas in olika typer av data för det inre och yttre flödet vilket omöjliggör rättvisande 

jämförelser. 

Från tidigare utredningar kring samordnad varudistribution på kommunal nivå ses att miljöpåverkan 

och transportarbetet i städer ofta minskas vid mer samordning. Det här stämmer överens med 

litteratur på områdena centralisering och samordnad varudistribution som tyder på att antalet körda 

transportkilometer kan minskas samt fyllnadsgraden av transportbärarna öka.  

En sammanställning av svaren redovisas i Tabell 27. För totalkostnadselementen transport-, 

hanterings-, lagerförings- och administrationskostnad är en pil nedåt något positivt då det indikerar 

minskade kostnader vid mer samordning. För leveransservice är det istället en pil uppåt som är 

positivt då det indikerar en bättre leveransservice. När det gäller samhällspåverkan är det igen 

positivt med en pil nedåt då det visar på en minskad påverkan 
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Tabell 27. Genomförd totalkostnadsanalys där pilarna indikerar den förändring en samordnad varudistribution troligen skulle innebära, 

snedstreck markerar att det inte går att dra några slutsatser kring påverkan. 

Totalkostnadsanalys Extern 
leverantör 

Centraldepå Omlastningscentral Kund Helhet 

Transportkostnad ↘ ↗ ↗  ↘ 

Hanteringskostnad     → 

Tid  ↗ ↗ ↓ ↘ 

Volym  ↗ → ↗ ↗ 

Lagerföringskostnader  ↑ → → ↑ 

Administrationskostnader  ↑ → ↓ → 

Leveransservice     ∕ 

Ledtid    ∕ ∕ 

Leveranspålitlighet    ↗ ∕ 

Leveranssäkerhet    ↘ ∕ 

Information    ↘ ∕ 

Samhällspåverkan     ↓ 

Miljöpåverkan     ↓ 

Transportpåverkan     ↓ 
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10 DISKUSSION, SLUTSATS OCH GENERALISERING 

Detta kapitel inleds med en diskussion om hur arbetets avgränsningar, de satta systemgränserna och 

den insamlade empirin har påverkat arbetet. Efter detta besvaras arbetets syfte i underkapitlet 

slutsats. Vidare diskuteras arbetets generaliserbarhet. Till sist diskuteras vad som skulle vara 

intressant att undersöka djupare i vidare studier.    

10.1 DISKUSSION 

I ett tidigt skede av arbetet definierades de systemgränser som arbetet sedan har förhållit sig till. Det 

är viktigt och intressant att diskutera de delar av systemet som har avgränsats bort. 

Det studerade systemet i detta arbete slutar vid godsmottagning hos kund. All tid och de procedurer 

som utförs för vidare hantering av förbrukningsmaterial tills dess att det ligger inlagrat i förråd har 

bortsetts från. Vid vårdcentraler, folktandvårdskliniker och övriga kunder har rapportförfattarna 

samlat in empiri från slutkund. Vid dessa enheter är personalen som tar emot material vid 

godsmottagning den samma som sedan tar hand om materialet och lagrar in det i förråd. Vid 

sjukhusen däremot kommer den insamlade empirin inte från slutkund som tar emot och lagrar in 

förbrukningsmaterial i förråd eftersom olika personal jobbar i godsmottagning och vid inlagring i 

förråd vid dessa större verksamheter. Förbrukningsmaterial som levereras med det inre respektive 

yttre flödet hanteras idag på olika sätt efter godsmottagning hos kund. Den tid och service som 

erhålls från de olika flödena har i detta arbete bortsetts från. I dagsläget finns en specialtjänst som 

vården kan köpa till för hantering av det inre flödet. Denna specialtjänst anses vara mer effektiv 

jämfört med när ordinarie personal tar hand om hanteringen efter godsmottagning. Om arbetet 

hade tagit hänsyn till hanteringen efter godsmottagning är det troligt att det inre flödet hade visat 

sig vara enklare och mindre tidskrävande att hantera eftersom mycket av leveranserna från det inre 

flödet kommer sorterat till godsmottagningar. 

Akutorder har inte tagits hänsyn till i detta arbete. Akutorder är de order som vid beställning måste 

levereras inom 24 timmar. Siffror från centraldepån visar att under 2018 utgjordes 6,4 % av alla 

order lagda till centraldepån av akutorder (Centraldepån, 2018). Motsvarande siffra för 2017 var 9 % 

(Centraldepån, 2017). Rapportförfattarna spekulerar i att akutorder leder till mer jobb för personal 

vid omlastningscentralen. Detta då akutorder inte kommer lika väl sorterade som de ordinarie 

leveranserna. Det här innebär att personal vid omlastningscentral måste lägga mer tid på att sortera 

upp gods innan det kan levereras.  

Det finns ingen information att tillgå angående akutorder lagda i det yttre flödet. Rapportförfattarna 

spekulerar i att procentsatsen av akutorder lagda i det yttre flödet är lägre än procentsatsen för det 

inre flödet. Denna spekulation bygger på att ledtiden för leveranser i det yttre flödet ofta bara är två 

dagar, akutorder från det yttre flödet antas vara kostbart och att författarna inte vet om det går att 

beställa akutorder med det yttre flödet.  

Externa leverantörer har inte undersökts inom det för detta arbete satta systemgränserna. 

Leveranser fås från 3 000 externa leverantörer, där 1 800 av dessa bygger på avtal (Thorn, 2019). 

Rapportförfattarna misstänkte vid startskedet av detta arbete att det skulle vara vanskligt att få 

tillgång till information och data från externa leverantörer då dessa är privata, vinstdrivande företag. 

Om externa leverantörer inkluderats inom systemgränserna finns möjlighet att uppskattningar kring 
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kostnader för dessa leveranser skulle kunna ha tagits fram. Dessa kostnader skulle sedan kunna ha 

ställts mot kostnader för transporter från det inre flödet för att jämföra skillnaderna de två emellan. 

Utöver detta skulle de externa leverantörernas arbete med miljöfrågor och miljöpåverkan kunna ha 

undersökts djupare. Till vilken grad de externa leverantörerna i dagsläget samlastar gods, hur väl 

planerade deras leveransrutter är och vilka drivmedel de väljer att köra sina transportbärare med 

hade varit av intresse att undersöka för att ge pålitligare och mer underbyggda svar till hur miljö och 

transporter påverkas sett ur ett helhetsperspektiv i totalkostnadsanalysen.  

Stort fokus har lagts på att undersöka hur kund kommer att påverkas vid en i större grad samordnad 

varudistribution. Påverkan på centraldepån och omlastningscentralen har inte undersökts lika 

grundligt. En intressant aspekt att undersöka skulle ha varit hur leveransservicen till centraldepån 

skulle komma att påverkas av en i större grad samordnad varudistribution. Detta för att kunna 

presentera en än mer representativ helhetsbild av förändringarna vid en mer samordnad 

varudistribution.   

Om beställningar hade inkluderats i det studerade systemet hade en bättre helhetsbild över 

påverkan av samordnad varudistribution kunnat tas fram. Det kunde ha visat sig att nuvarande 

beställningssystem inte skulle klara av den ökade volymen av data detta skulle innebära varför 

beställningssystemet skulle behöva utvecklas. Ett annat tänkbart scenario är att införandet av mer 

samordnad varudistribution skulle leda till förenklingar i arbetet för beställande kunder. Vid en 

övergång till enbart leveranser från det inre flödet skulle endast ett beställningssystem behöva 

användas. Personal skulle då bara behöva lära sig ett system för beställningar istället för flera och 

därigenom utföra beställningarna effektivare. Det här skulle minska de administrativa kostnaderna 

ute hos kund. 

Förutom att diskutera hur systemgränserna har påverkat arbetet är det intressant att diskutera hur 

avgränsningen med att behålla samma leveransschema skulle kunna ha påverkat arbetet då denna 

avgränsning tagits bort. Det är rimligt att anta att leveransfrekvenserna i det inre flödet skulle 

påverkas av en mer samordnad varudistribution. Antagligen skulle leveransfrekvensen öka. En ökad 

leveransfrekvens skulle innebära att kunderna skulle få mindre leveranser volymmässigt, men mer 

frekvent. Detta skulle innebära att kraven på utrymmen för förvaring skulle minska eftersom 

varuflödet skulle fördelas ut jämnare över tid. Den ökade leveransfrekvensen skulle öka 

transportbehovet och antalet transporter som Almroths och StångåBuss skulle behöva köra. Detta 

skulle innebära ökade kostnader för regionen. Samtidigt skulle färre leveranser från det yttre flödet 

ske vilket skulle minska kostnader för dessa sett ur Region Östergötlands perspektiv. Från ett 

leveransserviceperspektiv är det svårt att säga hur en ökad leveransfrekvens skulle uppfattas av 

kunderna. Som tidigare nämnt i Kapitel 8.4 Delslutsats huvudfråga C framgår att det i nuläget är 

vanskligt att dra några slutsatser kring de olika leveransserviceelementen eftersom få av dessa mäts 

och följs upp, speciellt i det yttre flödet. Som tidigare nämnt bestämmer kunderna sin egen ledtid vid 

beställningar från det inre flödet eftersom leveranser följer ett leveransschema. Vid ett mer frekvent 

leveransschema är det tänkbart att denna ”egenbestämda” ledtid till kund skulle minska.  

Genomgående i arbetet är det stor osäkerhet i de siffror som tagits fram och presenterats. Generellt 

mäts saker i det inre flödet och vid sjukhusen. Tyvärr verkar det inte finnas en struktur eller tanke 

bakom vad det är som mäts och vad det ska användas till. Exempelvis mäter centraldepån sitt flöde i 

orderrader, medan sjukhusen mäter leveranser från det yttre flödet i antal paket och pall. Eftersom 
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olika aktörer mäter flöden av förbrukningsmaterial i olika enheter är det svårt att ta fram rättvisande 

siffror för att göra jämförelser dessa emellan för att bestämma de relativa storlekarna mellan det 

inre och yttre flödet, samt mellan de olika kundkategorierna sjukhus, vårdcentraler, 

folktandvårdskliniker och övriga kunder.  

De siffror som tagits fram specifikt för detta arbete genom enkät- och leveransprotokollssvar bygger 

på svar från individer. Dessa måste beaktas med försiktighet eftersom de inte är hårda fakta utan 

uppskattningar gjorda av personer. De framtagna siffrorna och uträkningarna har sedan 

känslighetsanalyserats för att se vilka uträkningar som påverkar resultaten och arbetet mest. 

En mer samordnad varudistribution kommer troligtvis att leda till att fler produkter handlas in på 

avtal. Det här är positivt sett ur två perspektiv. Dels måste alla offentliga verksamheter följa lagen 

om offentlig upphandling, LOU. Dels bör priserna för produkter kunna förhandlas ner vid avtal 

jämfört med när de köps in direkt.  

10.2 SLUTSATS  

”Syftet är att studera hur hantering, leveransservice och totalkostnad påverkas av att införa en mer 

samordnad varudistribution av förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland. Detta för att 

ge beslutsunderlag för framtida beslut om materialförsörjningen inom regionen.” 

Generellt är det svårt att säga hur hanteringen kommer att påverkas vid en mer samordnad 

varudistribution. Mer tid kommer med största sannolikhet att behöva läggas både vid centraldepå 

och omlastningscentral för hantering medan tid kommer att sparas in ute hos kund. Tidsbesparingen 

ute kos kund uppskattas vara större än den ökade tidsåtgången vid centraldepå och 

omlastningscentral varför helheten av tidsåtgång för hantering antas minska. Utrymmesmässigt är 

det rimligt att anta att ett ökat flöde av förbrukningsmaterial kommer att kräva mer utrymme än vad 

det i nuläget gör på centraldepån. Vid omlastningscentralen finns i nuläget gott om plats för att 

förvara mer gods varför ett utökat flöde inte anses vara ett problem. Vid vissa vårdcentraler och 

folktandvårdskliniker antas de ökade leveransstorlekarna en mer samordnad varudistribution leder 

till öka kraven på utrymmen trots att den totala volymen av förbrukningsmaterial inte påverkas. 

Sammanfattningsvis kommer därmed mer utrymme att krävas. Då det är svårt att jämföra 

kostnadsbesparingar för minskad tidsåtgång med kostnadsökningar för ökat utrymmesbehov är det 

svårt att dra några slutsatser kring hur hanteringen sett ur ett helhetsperspektiv kommer att 

påverkas.    

Likt hanteringen är det svårt att dra några slutsatser kring hur leveransservicen kommer att påverkas 

vid en mer samordnad varudistribution. Detta beror på att mycket få aspekter kring leveransservice i 

dagsläget mäts, speciellt i det yttre flödet. Från enkätsvaren ses att de svarande kunderna generellt 

upplever leveransservicen i yttre flödet som något bättre jämfört med leveransservicen i det inre 

flödet.  

Sett till helheten ur ett totalkostnadsperspektiv, där hänsyn tas till de sex totalkostnadselementen, 

tyder Tabell 28 på att de totala kostnaderna skulle kunna minska något med en mer samordnad 

varudistribution. Från tabellen ses att transportkostnader troligen skulle minska något, att 

hanteringskostnader troligen hålls relativt konstanta, att lagerföringskostnader rimligen kommer att 

öka, att administrationskostnader troligen inte påverkas, att det är svårt att dra några slutsatser 
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kring hur leveransservice skulle komma att påverkas samt att samhällspåverkan troligtvis skulle 

minska. Det är viktigt att beakta att det här är en kvalitativ jämförelse, där ett värdebaserat 

angreppsätt använts och där de olika totalkostnadselementen har tilldelats samma viktning. I och 

med detta kan inget sägas om storleken av förändringarna. För att kunna göra detta krävs att en mer 

noggrann studie utförs där mer data samlas in för att kunna utföra mer pålitliga beräkningar. 

Tabell 28. Sammanställning av den utförda totalkostnadsanalysen  

Totalkostnadsanalys Extern 
leverantör 

Centraldepå Omlastningscentral Kund Helhet 

Transportkostnad ↘ ↗ ↗  ↘ 

Hanteringskostnad     → 

Tid  ↗ ↗ ↓ ↘ 

Volym  ↗ → ↗ ↗ 

Lagerföringskostnader  ↑ → → ↑ 

Administrationskostnader  ↑ → ↓ → 

Leveransservice     ∕ 

Ledtid    ∕ ∕ 

Leveranspålitlighet    ↗ ∕ 

Leveranssäkerhet    ↘ ∕ 

Information    ↘ ∕ 

Samhällspåverkan     ↓ 

Miljöpåverkan     ↓ 

Transportpåverkan     ↓ 

 

Det här arbetet har syftat till att ge beslutsunderlag kring den framtida materialförsörjningen inom 

Region Östergötland. Arbetet tyder på att en i större grad samordnad varudistribution skulle kunna 

vara en god idé, men arbetet bör ses som en förstudie där vidare studier behöver genomföras för att 

med säkerhet kunna säga hur materialförsörjning inom regionen skulle påverkas. Först och främst 

bör mätningar under en längre tidsperiod utföras för att kunna dra mer pålitliga slutsatser göras. 

Utöver detta måste konkreta planer på hur en i större grad samordnad varudistribution skulle 

fungera arbetas fram.   

10.3 GENERALISERING 

Slutsatserna från detta arbete går i mångt och mycket i linje med de slutsatser som dragits av andra 

undersökningar kring samordnad varudistribution. Arbetets bidrag till akademien, och det som 

särskiljer detta arbete från många andra kring samordnad varudistribution är att stor vikt har lagts 

vid att undersöka effekterna av en mer samordnad varudistribution med avseende på hantering och 

leveransservice hos kund.  
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Olika landsting är uppbyggda på olika sätt och har olika strukturer. Gemensamt för dem är att de har 

samma syfte och grundförutsättningar. Det här gör att detta arbete är intressant även för dem.  

10.4 VIDARE STUDIER 

Det finns flera intressanta aspekter att vidare undersöka för att ge en bättre bild och ett mer 

rättvisande och pålitligt resultat kring hur en mer samordnad varudistribution av förbruknings-

material skulle komma att påverka Region Östergötland.  

Ett viktigt första steg för att vidare studier ska kunna ge så bra resultat som möjligt är att det tas 

fram konkreta planer på vad en samordnad varudistribution i regionen skulle innebära. Det gäller 

såväl planer för hur olika typer av varor ska hanteras och lagras på centraldepån som planer för hur 

beställningssystem hos kund bör se ut och beräkningar av vilken leveransfrekvens som skulle krävas 

ut till kund för att den löpande verksamheten där inte skulle påverkas. Vidare är det enligt 

litteraturen av stor vikt att det tas fram en plan för hur information delas mellan de olika parter som 

ingår i samarbetet kring en mer samordnad varudistribution. 

En del av dessa frågor skulle kräva utvidgade systemgränser jämfört mot detta arbete där 

exempelvis beställningar inte ingått i genomförd studie. Utvidgade systemgränser skulle också ge 

möjlighet att studera externa leverantörer för att se hur stor påverkan de har på materialflödet. 

Vidare skulle även materialflödet efter godsmottagning hos kund kunna studeras närmare för att se 

om det i någon betydande grad skulle påverkas av en mer samordnad varudistribution. 

När planer finns för hur en mer samordnad varudistribution i regionen skulle se ut kan fler mätningar 

genomföras för att ta fram ett mer säkert resultat än det som presenterats i detta arbete. Då skulle 

mer precisa frågor kunna ställas vilket även det skulle kunna bidra till ett säkrare resultat. En 

förutsättning för att säkrare resultat ska kunna tas fram är också att det säkerställs att samma sak 

mäts i det inre och yttre flödet samt till alla kundkategorier. Vidare skulle mätningar av data behöva 

genomföras under en längre tid för att ge en mer pålitlig bild av verkligheten. 
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sökningen 
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on AND 
benefits 
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citerade 
(984) 
engineering 

Perspective
s in supply 
chain risk 
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nt 

Christopher 
S.Tang 

1 

2019-02-12 google 
scholar 

Centralizati
on logistics 

Inga Logistics 
paradigms: 
The impact 
of 
information 
technology 

Donald J. 
Bowersox 
Patricia J. 
Daugherty 

6 
  
  

2019-02-13 Google 
scholar 

benefits of 
centralizati
on logistics 

Inga Role of 
logistics in 
enhancing 
competitive 
advantage: 
A value 
chain 
framework 
for global 
supply 
chains 

Bhatnagar, 
Rohit 
Chee-
Chong, Teo. 

1 

2019-02-14 Google 
scholar 

consolidati
on logistics 

Inga An 
evaluation 
of freight 
consolidati
on policies 
in global 
third party 
logistics 

 Tyan; 
Wang; Du 

1 
  

2019-02-14 Referenslist
a från 
ovanståend
e: An 
evaluation 
of freight 
consolidati
on policies 
in global 
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Referenslist
a: An 
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of freight 
consolidati
on policies 
in global 
third party 
logistics 
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on strategy 
inventory 
vehicles 
and 
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Randolph 
W. Hall 
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2019-02-14 Google 
scholar 
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Freight 
Consolidati
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Final 
Report, 
Departmen
t for 
Transport 

Browne Urban 
Freight 
Consolidati
on Centres 
Final 
Report, 
Departmen
t for 
Transport 

Browne, 
M., Sweet, 
M., 
Woodburn, 
A. & Allen, J 

1 st, men 
inte 
nedladdnin
gsbar 

2019-02-14 UniSearch Urban 
Freight 
Consolidati
on Centres 
Final 
Report 
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Freight 
Consolidati
on Centres 
Final 
Report 

Browne, 
M., Sweet, 
M., 
Woodburn, 
A. & Allen, J 

1, ej fulltext 

2019-02-14 Libris Urban 
Freight 
Consolidati
on Centres 
Final 
Report 

  Urban 
Freight 
Consolidati
on Centres 
Final 
Report 

Browne, 
M., Sweet, 
M., 
Woodburn, 
A. & Allen, J 

Inga 
resultat 

2019-02-14 Scopus Urban 
Freight 
Consolidati
on Centres 
Final 
Report 

  Urban 
Freight 
Consolidati
on Centres 
Final 
Report 

Browne, 
M., Sweet, 
M., 
Woodburn, 
A. & Allen, J 
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resultat 

2019-02-15 Henriks 
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the 
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m i Green 
Logistics 
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logistics  
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environme
ntal  impact  
of changing  
logistics  

Håkan 
Aronsson,  
Maria 
Huge-
Brodin 

1 träff på 
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scholar, 
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ovan) structures structures publicerat i 
The 
Internation
al Journal 
of Logistics 
Manageme
nt! 

2019-02-15 Boken ovan 
(Green 
logistics) 
Sökt med 
google 
scholar 

how 
increased 
transport 
work can 
decrease 
the 
environme
ntal  impact  
of  logistics 

  how 
increased 
transport 
work can 
decrease 
the 
environme
ntal  impact  
of  logistics 

Christopher 
Kohn, 
Maria 
Huge-
Brodin 

Träff 1 I 
google 
scholar 

2019-02-18 Google 
scholar 

Warehouse 
manageme
nt 

      Hittade 
inget av 
intresse, vill 
hitta 
teorier och 
fakta kring 
hantering 
vid GM, 
sortering, 
kanske 
plock 

2019-02-18 Google 
scholar 

Warehouse 
manageme
nt 
employee 

        

2019-02-18 Google 
scholar 

Warehouse 
delivery 

        

2019-02-18 Google 
scholar 

Hantering 
lager 

      Inte nog 
specificerad 
sökning 

2019-02-18 Scopus, 
Libris, 
UniSearch 

Warehouse 
manageme
nt, 
lagerförings
, hantering, 
hanteringsk
ostnader 

      Sökt runt 
utan plan 
för att hitta 
mer om 
hantering. 
Tyvärr bara 
slösning av 
tid och 
energi 

2019-02-18 Google 
scholar 

costs for 
operating a 
warehouse 

      2 bra 
resultat 
som man 
inte 
kommer åt 

2019-02-18 Google costs       Inget 
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scholar warehouse vettigt 

2019-02-18 Google 
scholar 

handling 
costs 
warehouse 

        

2019-02-18 Google 
scholar 

warehouse 
picking 
sorting 

      Bra artiklar 
med 
mycket 
citeringar 
men inte 
om 
hantering 
  

2019-02-18 Scopus Handling 
AND goods 

Subject: 
engineering 

    1 bra träff 
men med 
trasig länk 
så kommer 
inte in 

2019-02-19 UniSearch Title: 
Handling 
AND goods 
  

Ingenjörsve
tenskap 

    Hittade 
inget 
vettigt, 
mest om 
farligt gods 
och 
helikoptrar 

2019-02-19 UniSearch Titel: 
handling 
and 
employess 

Ingenjörsve
tenskap 

    Inget 
relevant 

 

Kompletterande litteratursökning om UCC: 

Tips från handledare erhölls om att läsa Urban Freight Consolidation Centres Final Report av 

författarna Michael Browne, Allan Woodburn, Michael Sweet & Julian Allen, som publicerades 2005. 

Artikeln hittades genom att använda Google Scholar och skriva in ” Urban Freight Consolidation 

centres Final Report”. Sökningen gjordes den 20e maj 2019 och en sökträff erhölls.  

Datum  Databas  Sökord  Antal träffar  Antal lästa 
abstract  

Av intresse 

2019-05-21 Scopus ”urban freight 
consolidation
” 

12 

Sorterade 
efter “cited 
by” 

5 

Läste alla 
titlar 

Hittade 
Malhene et 
al. (2012) och 
Paddeu 
(2017) 

2019-05-21 Scopus ”coordinated 
freight 
distribution” 

1 1 Hittade 
Björklund & 
Gustafsson 
(2015) 
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BILAGA 2 – LITTERATURSÖKNING OM LEVERANSSERVICE 

Litteratursökning efter vettiga artiklar om leveransservice  

Datum  Databas  Sökord  Antal träffar  Antal lästa 
abstract  

Av intresse  

2019-02-12  Scopus  ”customer 
service” AND 
”logisti*” OR 
“supply chain 
management”  

Tittade på 
resultat inom 
engineering  

1 238  

Sorterade 
efter “cited 
by”  

13  

Läste igenom 
de 40 första 
titlarna  

4 verkade 
intressanta, 2 
fanns ej som 
fulltext, läst 2, 
1 fortsatt 
intressant; 
Rafele (2004)  

2019-02-13  Scopus  ”service 
quality 
assurance” 
AND ”supply 
chain 
management” 
OR “logistic*  

41  7  

Läste igenom 
alla titlar  

4 verkade 
intressanta, 1 
fanns ej som 
fulltext, läst 3, 
en vettig i att 
den ledde 
vidare till 
andra artiklar; 
Seth (2006) 
=> 
Gunasekaran 
et al. (2001)  

2019-02-14  Scopus  ”customer 
service” AND 
”hospital*” 
AND “logisti*” 
OR “supply 
chain 
management”  

17  6  

Läste alla 
titlar  

Ingen alls ☹  

2019-01-15  Scopus  “delivery 
service” AND 
measure*  

373  

Sorterade 
efter “cited 
by”  

2  

Läste de 40 
första titlarna  

Ingen ☹  

2019-02-15  Scopus  “performance 
measure*” 
AND logistic* 
OR “supply 
chain”  

2 929  

Sorterade 
efter “cited 
by”  

12  

Läste de 40 
första titlarna  

8 verkade 
intressanta, 1 
fanns inte 
som fulltext, 3 
verkade inte 
lika 
intressanta 
efter 
skumning, läst 
4 som 
användes; 
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Shepard & 
Günter 
(2006), 
Bhagwat & 
Sharma 
(2007), 
Beamon 
(1999), Chan 
(2003) 

Bhagwat & 
Sharma 
(2007) och 
Gunasekaran 
et al. (2001) 
=> Stewart 
(1995) 

2019-02-18  Scopus  “delivery 
accurancy” 
OR “customer 
satisfication” 
AND logistic* 
OR “supply 
chain”  

8  2  

Läste alla 
titlar  

Läste en, ej 
fortsatt 
intressant 
men 
hänvisade till 
Gunasekaran 
et al. (2991), 
Beamon 
(1999), Chan 
(2003) 

  

BILAGA 3 –  LITTERATURSTUDIE OM SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION PÅ 

KOMMUNNIVÅ 

Tabell över samlastningsprojekt i kommuner som inte har följts upp och utvärderats: 

Kommun Status Miljöpåverka
n 

Trafikarbete Kostnad Källa 

Nacka Driftstart 
2009 

Uppföljning i 
rapport 2014, 
kvantitativa 
data saknas 

Inga 
uppgifter.  

Idag körs 2 
rundor med 
leveranser 
per vecka. 

Inga 
uppgifter, 
men 
lösningen för 
livsmedelssa
mordningen 
har blivit 
väldigt 
kostsam för 
kommunen 

(SKL, 2013) 

(Nilsson, 
2014)  

Eskilstuna Driftstart 
2013 

Inga uppgifter Inga uppgifter Inga uppgifter (SKL, 2013) 

Katrineholm Inga uppgifter Inga uppgifter Inga uppgifter Inga uppgifter (SKL, 2013) 
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Lidköping Förstudie 
2012 

Inga uppgifter Inga uppgifter Inga uppgifter (SKL, 2013) 

Malmö stad Pågick mellan 
1998–2005, 
driftstart 
2004, innan 
det lades ned 
av finansiella 
skäl 

Inga uppgifter Inga uppgifter Inga uppgifter (SKL, 2013) 

  

Örebro Ett projekt 
genomfördes 
1999 

Potential till 
minskning 
fanns 

Inga uppgifter Fler aktörer 
behövde 
blandas in för 
att få en 
kostnadseffek
tivitet (10 % 
av 
kommunens 
matförsörjnin
g var 
inblandad) 

(SKL, 2013) 

  

BILAGA 4 – LEVERANSPROTOKOLL 

LEVERANSPROTOKOLL TILL VÅRDCENTRALER, FOLKTANDVÅRDSKLINIKER OCH ÖVRIGA KUNDER 

Missiv 

Hej  

Vi är två civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet som nu gör vårt examensarbete inom 
området logistik. Den uppdragsgivare vi skriver mot är enheten Service och Logistik på CVU, Region 
Östergötland.  

Det vi studerar i vårt examensarbete är vilka möjligheter som finns att övergå till en samordnad 
varudistribution av förbrukningsmaterial i Region Östergötland. Alltså att allt förbrukningsmaterial 
passerar centraldepån i Norrköping innan det levereras ut till beställande kund istället för att ibland 
levereras direkt från leverantören.  

En av fördelarna med samordnad varudistribution är att leveranser kan planeras vilket för er del 
skulle innebära att ni alltid vet när leveranser ska komma och inte alltid behöver vara beredda på att 
ta emot paket.  

Då vi behöver kunna koppla dessa protokoll till varje kund som svarar för att kunna dra slutsatser om 
flödet kommer anonymitet inte att utlovas. De ifyllda protokollen kommer endast hanteras av oss 
studenter men sammanställningen av svar och de slutsatser vi drar av det kommer att presenteras 
både för regionen och vår handledare och examinator på universitetet. Vår rapport kommer sedan 
att vara en offentlig handling, i den kommer dock endast sammanställda resultat och inte enskilda 
svar att redovisas.  

Tack på förhand för att ni hjälper till och fyller i detta leveransprotokoll som kommer att hjälpa oss 
att kartlägga det nuvarande flödet av förbrukningsmaterial. Vi kommer tillbaka och hämtar upp det 
om två veckor.  
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Vänligen  

Tova Robertsson och David Sjögren 

 

Leveransprotokoll 

Leveransprotokoll  

  

Kund (VC/FTV/övrig): _____________________________________________  

  

  

Dag och datum  Markera varje mottaget paket 
från extern leverans* med ett streck här. *Extern 
leverans innebär leverans som inte levereras 
med StångåBuss  

Dagssumma, 
antal mottagna 
paket från extern 
leverans [st]  

Måndag 2019-03-25      

Tisdag 2019-03-26      

Onsdag 2019-03-27      

Torsdag 2019-03-28      

Fredag 2019-03-29      

Måndag 2019-04-01      

Tisdag 2019-04-02      

Onsdag 2019-04-03      

Torsdag 2019-04-04      

Fredag 2019-04-05      

Måndag 2019-04-08      

Tisdag 2019-04-09      
  

Har dessa två veckor varit representativa för det antal paket ni brukar få under en 
tvåveckorsperiod från extern leverantör (ej leveranser från StångåBuss)?   

  

  

Övriga kommentarer om leveranser från externa leverantörer (ej StångåBuss)  
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BILAGA 5 – SVAR PÅ LEVERANSPROTOKOLL 

Svar på leveransprotokoll 

 

Fritextsvar  

Kund Fritextsvar 

VC 1 Mindre flöde än vanligt. Det fungerar bra att ta emot leveranser. 

VC 2 Ganska norlamt földe som vi ser, det kan variera en del från vecka till vecka. Det 
fungerar bra att ta emot paket. Finns ingen speciell tid paket komer utan de kan 
komma när som. Det är varierande hur mycket det stör i arbetet att behöva ta 
emot paket, beror mycket på hur mycket patienter som är där då leverans 
kommer. 

VC 3 Ett väldigt litet flöde för två veckor. Det kan dock variera ganska mycket och beror 
på hur mycket som behöver beställas. Att ta emot leveranser fungerar generellt 
bra och de som levererar är trevliga och hjälpsamma. 

VC 4 Ett ganska normalt flöde. Två av leveranserna var skor. Leveranser fungerar 
generellt bra. Det är inte alltid StångåBuss tar med sig allt internt flöde iväg på 
fredagar. 

VC 5 Ganska representativa två veckor. Det fungerar bra att ta emot leveranser. 

FTV 1 Ganska normalt flöde, vissa dagar kommer det inget (kan skifta från vecka till 
vecka). Det fungerar generellt bra att ta emot leveranser. Det går snabbt att 
kvittera leveranser, behöver dock inte alltid kvittera leveranser och då kan de bara 
lämnas på disken om ingen sitter på plats i receptionen och tar emot vilket inte är 
så smidigt. Det skulle vara enklare om alla beställningar kunde göras via depån, 
där är det bara att scanna det man beställer medan en manuell beställning 
behöver göras till externa leverantörer. 

FTV 2 Ganska normalt flöde. Det är mycket att ta hand om när leverans från StångåBuss 
kommer och med för stora kollin tar det tid att ta hand om. Externa leveranser 
fungerar bra, de kommer oftast efter 1-2 dagar. Generellt fungerar flödet bra som 
det är nu. De får bättre priser vid beställningar från depån än när de görs direkt 
från extern leverantör. Vad som är smidigast att hantera för personalen beror på 
flera olika aspekter. 

FTV 3 Ganska litet flöde, normalt är kanske 3 paket/vecka. Det lilla flödet nu kan 
förklaras av att klinikchefen varit ledig i en vecka och då det är hon som lägger 
beställningar så har det inte beställts något under en veckas tid => får då färre 
leveranser än vanligt. Flödet kan dock växla ganska mycket från vecka till vecka. 
Man får inte alltid precis den vara man vill ha vid leverans från depån, kan ha 
ersatts med en "likvärdig produkt" enligt avtal (LOU). Det tar mycket tid att ha koll 
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på alla produkter som används, skulle vara bra att ha en central funktion som 
sökter det. Det är en ganska jämn belastning över året men lite lägre på sommare. 
Beställningssystemen som många externa leverantörer har upplevs som enklare 
att änvända än det Sodexo har till depån. 

FTV 4 Ganska representativt flöde. Leveranser fungerar generallt bra. 

FTV 5 En väldigt lugn period med ovanligt lite leveranser, detta kan förklaras av att de 
har haft ganska få patienter så det har gått åt ganska lite material. Att ta emot 
leveranser fungerar bra. Det är lite enklare att beställa från externa leverantörer 
än från depån. 

FTV 6 Ganska normalt flöde, det kan skifta en del från vecka till vecka. Hur leveranser 
fungerar beror på vem det är som levererar, mer på de anställda hus 
transportören än på vem det är som är leverantör. Olika kliniker har olika 
möjligheter att ha en receptionist som kan sitta och ta emot leveranser. 
StångåBuss är inte beroende av att ha en person i receptionen för att komma in. 
et är alltid samma person som kör och han har egen nyckel så att han komer in 
och kan lämna grejer, de anställda vet också vem det är. Det är problem att få 
saker på pall (händer kanske 2 ggr/år) eftersom att det inte finns ngr system för 
att sedan ta hand om pallen. Externa leverantörer lämnar ibland paket i 
väntrummet. Även om man beställer via UBW kan det leveraras med en extern 
leverantör. StångåBuss kommer alltid samma dag men de kan komma vid olika 
tidpunkter. Man får inte alltid exakt vad man beställer från depån (likvärdiga 
produkter). Det skulle nog vara bra om personer från upphandlingsenheten var 
ute i vården och såg hur saker fungerar "i verkligheten" så att de kan få en annan 
typ av förståelse för hur vården arbetar med sina produkter. 

Övrig 1 Vädligt ovanligt att det är en dag helt utan leveranser, ca 3-4 paket/dag är ganska 
normalt. Stefan beställer mycket dataprylar och får många paket. Det fungerar bra 
att ta emot leveranser, de ser alltid till att dubbelkolla att de står som 
leveransadress innan de skriver på. 

 

Jämförelse av svar från leveransprotokoll och enkäter 

Tabellen nedan visar hur väl överens kundens uppskattningar av hur många paket som levereras 

under en tvåveckorsperiod stämmer överens med hur många paket som faktiskt levererades under 

en tvåveckorsperiod i slutet av mars 2018. I kolumn tre, Uppskattning från enkät, innebär ”-” att den 

utskickade enkäten inte har besvarats och därmed finns ingen uppskattning av antal paket som tas 

emot under en tvåveckorsperiod. I dessa fall kan ingen jämförelse göras mellan det uppmätta och 

uppskattade värdet av levererade paket.  

De slutsatser som kan dras från tabellen nedan är: 

• Inga slutsatser kan dras kring övriga kunder då urvalet är för litet och för osäkert 

• Inga slutsatser kan dras kring flödet till vårdcentraler då för få vårdcentraler både fyllt i 

leveransprotokoll och besvarat enkäten 

• Folktandvårdsklinikerna verkar märka av vad som är ett litet flöde för de mottagna 

leveranserna 
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• Folktandvårdsklinikerna verkar uppskatta leveranserna till ett lägre värde än det de faktiskt 

tar emot när de anser att de tagit emot ett normalt flöde. Med andra ord verkat det som att 

folktandvårdsklinikerna tar emot fler paket än vad de uppskattar att de gör.  

Kund Leveransprotokoll 
[paket per 2 veckor] 

Uppskattning från 
enkät [paket per 2 
veckor] 

Kommentar från kund 
om leveransprotokoll 

VC 1 6 - - 

VC 2 4 4 Normalt flöde 

VC 3 2 - - 

VC 4 11 - - 

VC 5 9 - - 

FTV 1 10 6 Normalt flöde 

FTV 2 18 10 Normalt flöde 

FTV 3 3 6 Litet flöde  

FTV 4 9 6 Normalt flöde 

FTV 5 1 3 Litet flöde  

FTV 6 18 - - 

Övrig 1 27 - Inte bara 
förbrukningsmaterial 

 

BILAGA 6 – ENKÄT A 

ENKÄT OM SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION TILL REGIONENS SJUKHUS 

Missiv 

Hej  

Vi är två civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet som nu gör vårt examensarbete inom området logistik. Den 

uppdragsgivare vi skriver mot är enheten Service och Logistik på CVU, Region Östergötland, där vår handledare är Oskar 

Baggens-Callenås. 

Det vi studerar i vårt examensarbete är vilka möjligheter som finns att övergå till en samordnad varudistribution av 

förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland. Alltså att allt förbrukningsmaterial passerar centraldepån i 

Norrköping innan det levereras ut till beställande kund istället för att ibland levereras direkt från leverantören.  

En av fördelarna med samordnad varudistribution är att leveranser kan planeras vilket för er del bland annat skulle 

innebära att ni inte alltid behöver vara beredda på att ta emot paket.  

Då vi behöver kunna koppla dessa protokoll till varje kund (sjukhus/vårdcentral/folktandvård/övriga) som svarar för att 

kunna dra slutsatser om flödet kommer anonymitet inte att utlovas. De ifyllda protokollen kommer endast hanteras av oss 

studenter men sammanställningen av svar och de slutsatser vi drar av de kommer att presenteras både för regionen och vår 

handledare och examinator på universitetet. Vår rapport kommer sedan att vara en offentlig handling, i den kommer dock 

endast sammanställda resultat och inte enskilda svar att redovisas.  

Tack på förhand för att ni hjälper till och fyller i denna enkät som kommer att hjälpa oss att kartlägga det nuvarande flödet 

av förbrukningsmaterial. Förhoppningsvis kommer det också att underlätta ert arbete i framtiden. Enkäten tar mellan 5 till 

10 minuter att fylla i. 

Vänligen  
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Tova Robertsson och David Sjögren  

Fråga 

• Svarsalternativ 

Enkät 

Vad är namnet på det sjukhus du fyller i denna enkät från? 

• Universitetssjukhuset i Linköping, US 

• Vrinnevisjukhuset i Norrköping, ViN 

• Lasarettet i Motala, LiM 

Hur lång tid tar det att ta emot ett enskilt paket som kommer från en extern leverantör? Ange ditt 

svar i antal minuter (extern leverantör är alla leverantörer förutom Almroths och StångåBuss) 

• Fritextsvar 

Hur lång tid tar det att ta emot en leverans som kommer med Almroths eller StångåBuss? Ange ditt 

svar i antal minuter 

• Fritextsvar 

I hur stor grad utnyttjas lokalutrymmet på godsmottagningen när en leverans från Almroths eller 

StångåBuss kommer? 

• 100 % (finns ingen möjlighet att ta emot en större leverans än dagens genomsnittsleverans) 

• 90 % 

• 80 % 

• 70 % 

• 60 % 

• 50 % (skulle klara av att ta emot en dubbelt så stor leverans som dagens normalstorlek) 

• Annat 

Hur lång tid tar det i genomsnitt från det att en beställning är lagd hos extern leverantör till det att 

den levereras? 

• Leverans dag 0 (samma dag som beställningen läggs) 

• Leverans dag 1 (dagen efter att beställningen lagts) 

• Leverans dag 2 

• Leverans dag 3 

• Leverans dag 4 

• Leverans dag 5 

• Annat 

I hur stor utsträckning kommer levereras vid utlovad leveranstid för varor som levereras med extern 

leverantör? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Leverans sker aldrig på utlovad dag 

o 7 = Leverans sker alltid på utlovad dag 
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När leveranser inte kommer i tid från extern leverantör, hur mycket i otid brukar de då generellt 

komma? 

• 2 dagar för tidigt 

• 1 dag för tidigt 

• 1 dag för sent 

• 2 dagar för sent 

• Annat  

I hur stor utsträckning kommer levereras vid utlovad leveranstid för varor som levereras med 

Almroths eller StångåBuss? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Leverans sker aldrig på utlovad dag 

o 7 = Leverans sker alltid på utlovad dag 

När leveranser inte kommer i tid med StångåBuss, hur mycket i otid brukar de då generellt komma? 

• 2 dagar för tidigt 

• 1 dag för tidigt 

• 1 dag för sent 

• 2 dagar för sent 

• Annat  

Hur ofta stämmer leveransen överens med det som beställts vid leveranser från direkt från extern 

leverantör (transportören är EJ Almroths eller StångåBuss)? (rätt produkt, i rätt mängd till rätt 

kvalitet) 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Aldrig 

o 7 = Alltid 

Hur ofta stämmer leveransen överens med det som beställts vid leveranser från centraldepån 

(transportören är Almroths eller StångåBuss)? (rätt produkt, i rätt mängd till rätt kvalitet) 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Aldrig 

o 7 = Alltid 

Är det viktigt att kunna få tillgång till information angående lagda beställningar? Exempelvis 

möjlighet att få information om statusen på en leverans eller om en eventuell försening. 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Inte så viktigt 

o 7 = Väldigt viktigt 

Hur enkelt det är att få tillgång till information om en leverans och eventuell försening av leverans 

med varor levererade från extern leverantör? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Väldigt svårt 
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o 7 = Väldigt enkelt 

Hur enkelt det är att få tillgång till information om en leverans och eventuell försening av leverans 

med varor levererade från Almroths eller StångåBuss? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Väldigt svårt 

o 7 = Väldigt enkelt 

 

BILAGA 7 – ENKÄT B 

ENKÄT OM SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION TILL REGIONENS VÅRDCENTRALER, 
FOLKTANDVÅRDSKLINIKER OCH ÖVRIGA KUNDER 

Missiv 

Hej  

Vi är två civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet som nu gör vårt examensarbete inom området logistik. Den 

uppdragsgivare vi skriver mot är enheten Service och Logistik på CVU, Region Östergötland, där vår handledare är Oskar 

Baggens-Callenås. 

Det vi studerar i vårt examensarbete är vilka möjligheter som finns att övergå till en samordnad varudistribution av 

förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland. Alltså att allt förbrukningsmaterial passerar centraldepån i 

Norrköping innan det levereras ut till beställande kund istället för att ibland levereras direkt från leverantören.  

En av fördelarna med samordnad varudistribution är att leveranser kan planeras vilket för er del bland annat skulle 

innebära att ni inte alltid behöver vara beredda på att ta emot paket.  

Då vi behöver kunna koppla dessa protokoll till varje kund (sjukhus/vårdcentral/folktandvård/övriga) som svarar för att 

kunna dra slutsatser om flödet kommer anonymitet inte att utlovas. De ifyllda protokollen kommer endast hanteras av oss 

studenter men sammanställningen av svar och de slutsatser vi drar av de kommer att presenteras både för regionen och vår 

handledare och examinator på universitetet. Vår rapport kommer sedan att vara en offentlig handling, i den kommer dock 

endast sammanställda resultat och inte enskilda svar att redovisas.  

Tack på förhand för att ni hjälper till och fyller i denna enkät som kommer att hjälpa oss att kartlägga det nuvarande flödet 

av förbrukningsmaterial. Förhoppningsvis kommer det också att underlätta ert arbete i framtiden. Enkäten tar mellan 5 till 

10 minuter att fylla i. 

Vänligen  

Tova Robertsson och David Sjögren  

Fråga 

• Svarsalternativ 

Enkät 

Vad är namnet på den mottagning du fyller i enkäten från? 

• Fritextsvar 

Vilken kundkategori tillhör din mottagning? 
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• Vårdcentral 

• Folktandvård 

• Övrig (Klostergatan, Drottninggatan, Regionhuset, osv.) 

Uppskatta, i antal paket, hur många paket som mottas från externa leverantörer (paket från externa 

leverantörer är alla de paket som inte levereras av StångåBuss) under en tvåveckorsperiod. 

• Fritextsvar 

Hur ofta sker leverans från StångåBuss? 

• Varje vecka (1 ggr/vecka) 

• Varannan vecka (1 ggr/2 veckor) 

Hur många antal paket ingår i en leverans från StångåBuss? 

• 0–5 

• 5–10 

• 10–15 

• Fler än 15 

Hur lång tid tar det att ta emot ett enskilt paket som kommer från en extern leverantör? Ange ditt 

svar i antal minuter (extern leverantör är alla leverantörer förutom StångåBuss) 

• Fritextsvar 

Hur lång tid tar det att ta emot en leverans som kommer med StångåBuss? Ange ditt svar i antal 

minuter 

• Fritextsvar 

I hur stor grad utnyttjas lokalutrymmet på godsmottagningen när en leverans från StångåBuss 

kommer? 

• 100 % (finns ingen möjlighet att ta emot en större leverans än dagens genomsnittsleverans) 

• 90 % 

• 80 % 

• 70 % 

• 60 % 

• 50 % (skulle klara av att ta emot en dubbelt så stor leverans som dagens normalstorlek) 

• Annat 

Hur lång tid tar det i genomsnitt från det att en beställning är lagd hos extern leverantör till det att 

den levereras? 

• Leverans dag 0 (samma dag som beställningen läggs) 

• Leverans dag 1 (dagen efter att beställningen lagts) 

• Leverans dag 2 

• Leverans dag 3 

• Leverans dag 4 

• Leverans dag 5 
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• Annat 

I hur stor utsträckning kommer levereras vid utlovad leveranstid för varor som levereras med extern 

leverantör? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Leverans sker aldrig på utlovad dag 

o 7 = Leverans sker alltid på utlovad dag 

När leveranser inte kommer i tid från extern leverantör, hur mycket i otid brukar de då generellt 

komma? 

• 2 dagar för tidigt 

• 1 dag för tidigt 

• 1 dag för sent 

• 2 dagar för sent 

• Annat  

I hur stor utsträckning kommer levereras vid utlovad leveranstid för varor som levereras med 

StångåBuss? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Leverans sker aldrig på utlovad dag 

o 7 = Leverans sker alltid på utlovad dag 

När leveranser inte kommer i tid med StångåBuss, hur mycket i otid brukar de då generellt komma? 

• 2 dagar för tidigt 

• 1 dag för tidigt 

• 1 dag för sent 

• 2 dagar för sent 

• Annat  

Hur ofta stämmer leveransen överens med det som beställts vid leveranser från direkt från extern 

leverantör (transportören är EJ StångåBuss)? (rätt produkt, i rätt mängd till rätt kvalitet) 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Aldrig 

o 7 = Alltid 

Hur ofta stämmer leveransen överens med det som beställts vid leveranser från centraldepån 

(transportören är StångåBuss)? (rätt produkt, i rätt mängd till rätt kvalitet) 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Aldrig 

o 7 = Alltid 

Är det viktigt att kunna få tillgång till information angående lagda beställningar? Exempelvis 

möjlighet att få information om statusen på en leverans eller om en eventuell försening. 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Inte så viktigt 
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o 7 = Väldigt viktigt 

Hur enkelt det är att få tillgång till information om en leverans och eventuell försening av leverans 

med varor levererade från extern leverantör? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Väldigt svårt 

o 7 = Väldigt enkelt 

Hur enkelt det är att få tillgång till information om en leverans och eventuell försening av leverans 

med varor levererade från StångåBuss? 

• Svara på en skala 1–7 

o 1 = Väldigt svårt 

o 7 = Väldigt enkelt 

BILAGA 8 – ENKÄTSVAR 

SAMMANSTÄLLNING AV SVAREN PÅ ENKÄT A OCH ENKÄT B 

Svarsfrekvens 

Sjukhus: 3/3 => 100 % 

Vårdcentraler: 15/34 => 44 % 

Folktandvårdskliniker: 19/36 => 53 % 

Övriga kunder: 0/10 => 0 % 

Enkätsvar 

Nedan kommer svaren från enkäterna att presenteras. Varje fråga skrivs ut i kursivt innan resultaten 

presenteras. 

Uppskatta, i antal paket, hur många paket som mottas från externa leverantörer (paket från externa 
leverantörer är alla de paket som inte levereras av StångåBuss) under en tvåveckorsperiod. 

 

Svar saknas: 7 st (6 VC, 1 FTV) 

Hur ofta sker leverans från StångåBuss? 

Antal paket i leverans från det yttre flödet Snitt

VC 3.9

FTV 4.9
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Hur många antal paket ingår i en leverans från StångåBuss? 

 

Hur lång tid tar det att ta emot ett enskilt paket som kommer från en extern leverantör? Ange ditt 
svar i antal minuter 

 

Svar saknas: 1 (1 FTV) 

Outliers (höga uppskattningar och kommentarer om att den som fyller i inte vet): 7 (5 VC, 2 FTV) 

Hur lång tid tar det att ta emot en leverans som kommer med StångåBuss? Ange ditt svar i antal 
minuter 

 

Outliers (höga uppskattningar): 9 (7 VC, 2 FTV) 
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I hur stor grad utnyttjas lokalutrymmet där leveranser tas emot när en leverans från Almroths eller 
StångåBuss kommer? 

 

Hur lång tid tar det i genomsnitt från det att en beställning är lagd hos extern leverantör till det att 
den levereras? 

 

I hur stor utsträckning kommer levereras vid utlovad leveranstid för varor som levereras med extern 
leverantör? 

Och 

I hur stor utsträckning kommer levereras vid utlovad leveranstid för varor som levereras med 
Almroths eller StångåBuss? 

 

När leveranser inte kommer i tid från extern leverantör, hur mycket i otid brukar de då generellt 
komma? 

Och  

När leveranser inte kommer i tid med Almroths eller StångåBuss, hur mycket i otid brukar de då 
generellt komma? 
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Hur ofta stämmer leveransen överens med det som beställts vid leveranser från direkt från extern 
leverantör (transportören är EJ Almroths eller StångåBuss)? (rätt produkt, i rätt mängd till rätt 
kvalitet) 

Och 

Hur ofta stämmer leveransen överens med det som beställts vid leveranser från centraldepån 
(transportören är Almroths eller StångåBuss)? (rätt produkt, i rätt mängd till rätt kvalitet) 

 

Är det viktigt att kunna få tillgång till information angående lagda beställningar? Exempelvis 
möjlighet att få information om statusen på en leverans eller om en eventuell försening. 

 

Hur enkelt det är att få tillgång till information om en leverans och eventuell försening av leverans 
med varor levererade från extern leverantör? 

Och 

Hur enkelt det är att få tillgång till information om en leverans och eventuell försening av leverans 
med varor levererade från Almroths eller Stångåbuss? 



  
 

xxi 
 

 

BILAGA 9 – INTERVJU MED TJÄNSTEÄGARE INRE LOGISTIK & MATERIALFÖRSÖRJNINGS-

ANSVARIG PÅ REGION ÖSTERGÖTLAND 

OSKAR BAGGENS CALLENÅS, 2019-04-04 

Intervjumall 
Kan du uppskatta nuvarande förhållande mellan det inre och yttre flödet av förbrukningsmaterial?  
  
Frågor kring huvudfråga C om leveransservice, finns det data kring:  

• Ledtid, finns det mer än det som står i avtalen, mäter man det på något sätt?  
o Om ja, kan vi få denna?  
o Om nej, varför mäts inte detta?  

• Leveranspålitlighet, finns de data?  
o Om ja, kan vi få denna?  
o Om nej, varför mäts inte detta?  

• Leveranssäkerhet, finns det data?  
o Om ja, kan vi få denna?  
o Om nej, varför mäts inte detta?  
o Finns felrapporter, kan vi få dem? Eller finns det någon annan form av rapportering 

kring detta?  

• Information  
o Om ja, kan vi få denna?  
o Om nej, varför mäts inte detta?  

  
Vad är regionens bild av olika kundkategoriers upplevelser av leveransservice från det inre respektive 
yttre flödet?  
  
Hur påverkas transportkostnader? Generellt kring avtal, de mer specifika frågorna ställer vi till Simon. 
Så, kan avtal justeras/ändras inom gällande avtal eller måste ny upphandling göras?   
  
Hur skulle svd rent praktiskt fungera? Hur länge skulle saker förvaras på depån? Skulle fler artiklar 
förvaras på depån osv?  
  

Frågor om administration 

• Hur sker inrapportering i system (UBW?) efter leverans till kund? Sker det direkt vid 
mottagande av leverans eller vid inplock i förråd? 

• Skulle detta (inrapportering i system) behöva ändras vid en ökad samordning? Skulle alltså 
systemen klara av en ökad kapacitet / skulle mer tid behöva läggas av personal? 
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BILAGA 10 – INTERVJU MED PLATSCHEF PÅ CENTRALDEPÅN 

HÅKAN AHNSTEDT, 2019-04-08 

Intervjumall 

Allmänna frågor  
• Går det att få data på utnyttjandegraden i de olika delarna av lagret? Vi skulle gärna få data 
för ett helt år (visa det vi har)  

o Hur enkelt skulle det vara att direkt börja nyttja den extra plats som verkar finnas i 
lagret nu? (total nyttjandegrad på ca 80 % under de sex månader vi har data för, den 
största kapaciteten verkar dock finnas på buffertplats)  

• Vilken kapacitet finns i de systemlösningar ni idag använder er av för att klara av ett ökat 
flöde?  
• Finns det utrustning idag (i form av exempelvis truckar och iPads) för att klara av ett ökat 
flöde genom depån? 5.40  
• Skulle ökade behov hos er (i form av exempelvis ökat personalbehov) påverka Region 
Östergötland?  

o Hur skulle servicen till regionens kunder påverkas?  
o Hur skulle regionen påverkas kostnadsmässigt? (öka/minska/oförändrat/beror på 
avtal osv.)  

• Skulle er transportör Almroths klara av ett ökat materialflöde?  
o Hur skulle det påverka regionen (kostnadsmässigt eller på annat vis) att Almroths 
troligen skulle behöva köra flera vändor med en lastbil/sätta in fler bilar för att klara av 
ett ökat flöde?  

• Hur många vagnar skickas ut per dag till de olika kundkategorierna och hur många paket 
ryms per vagn?  

o Sjukhus  
o VC  
o FTV  
o Övriga kunder  

• Om vi tittar på data (“Nyckeltal Centraldepå Totalt dec 2018”) från 2017 och 2018 är det väldigt 
stora skillnader mellan åren, vad beror det på?  

  

Tidsåtgång vid varumottagning  
• Hur kommer en ökning med 20 %, 35 %, 50 % och 65 % av nuvarande flöde av 
förbrukningsmaterial påverka tidsåtgången för hantering vid varumottagning på 
centraldepån? (Vi vill gärna ha ett svar i ökade antal timmar eller antal ökade tjänster (anställda) 
för att klara av ökningen)  

o En 20 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  
o En 35 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  
o En 50 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  
o En 65 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  

• Följdfråga: Vid vilka (procentuella) intervaller behövs en helt ny tjänst (en ny anställd) för att 
klara av ökningen?  
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o Hur många fler arbetstimmar behövs för varje procentenhet som flödet ökar?  

  

Tidsåtgång uppställningsyta  
• Hur kommer en ökning med 20 %, 35 %, 50 % och 65 % av nuvarande flöde av 
förbrukningsmaterial påverka tidsåtgången för hantering vid uppställningsyta på 
centraldepån? (Vi vill gärna ha ett svar i ökade antal timmar eller antal ökade tjänster för att 
klara av ökningen)  

o En 20 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  
o En 35 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  
o En 50 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  
o En 65 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster  

• Följdfråga: Vid vilka (procentuella) intervaller behövs en helt ny tjänst (en ny anställd) för att 
klara av ökningen?  

o Hur många fler arbetstimmar behövs för varje procentenhet som flödet ökar?  

  

Utrymmesbehov  
• Hur kommer en ökning med 20 %, 35 %, 50 % och 65 % av nuvarande flöde av 
förbrukningsmaterial påverka de utrymmesmässiga kraven på centraldepån? (Vi vill gärna ha ett 
svar i hur mycket mer space, räknat i m3 som skulle krävas)  

o En ökning med 20 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav  
o En ökning med 35 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav  
o En ökning med 50 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav  
o En ökning med 65 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav   

• Följdfråga: Hur mycket kan flödet öka innan nya lokaler behövs för att det ska rymmas?  

  

Avslutande  
• Med tanke på hur saker fungerar idag, hur mycket större flöde (procentuellt) skulle ni klara 
av på omlastningscentralen? (inklusive era transporter ut till kund)  
• Vilken information delas ut till kund och hur delas den ut (förseningar, lagertillgänglighet 
osv)?  

 

BILAGA 11 – INTERVJU MED DRIFTSCHEF PÅ STÅNGÅBUSS 

PATRIK PETERSSON, 2019-04-02 

Intervjumall 

Inledande frågor   

Kort introduktion kring vårt exjobb   
• Är det okej att vi spelar in?  
• Är det okej att vi använder dig med namn och titel som källa i vår rapport?  
• Vad skulle du säga att din titel är?  
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Allmänna frågor   
• Hur fungerar omlastningscentralen?  
• Används någon typ av lagerutrustning?  
• Hur kör man ut gods (i vagn/lösa paket/beror på kund)?  
• Går det att få data på utnyttjandegraden på omlastningscentralen? (Vi skulle gärna vilja ha 
data för ett helt år)   

o Volymmässigt för omlastningscentralen    
o Hur fullastade är bilarna?   

• Använder ni er av några systemlösningar idag för att hantera flödet?  
o Skulle dessa system klara av ett ökat flöde?   

• Finns det utrustning idag (i form av exempelvis truckar) för att klara av ett ökat flöde genom 
depån?   
• Skulle ökade behov hos er (i form av exempelvis ökat personalbehov) påverka Region 
Östergötland?   

o Hur skulle servicen till regionens kunder påverkas?   
o Hur skulle regionen påverkas kostnadsmässigt? (öka/minska/oförändrat/beror på 
avtal osv.)   

  

VISA statistik, fråga efter:   
• Saker som inte kommer i tid, varför? (Personal kan inte leveransschema, ni hinner inte köra 
ut?)  
• Hur delar ni med er av information? Exempelvis vid förseningar   
• Om kund efterfrågar information kring leverans, kan denna isf ges?   

    

Tidsåtgång    

Hur kommer en ökning med 20 %, 35 %, 50 % och 65 % av nuvarande flöde av förbrukningsmaterial 
påverka tidsåtgången för hantering vid omlastningscentralen? (Vi vill gärna ha ett svar i ökade antal 
timmar eller antal ökade tjänster för att klara av ökningen)   

• En 20 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster   
• En 35 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster   
• En 50 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster   
• En 65 % ökning skulle innebära _________ antal ökade timmar eller _________ökade 
tjänster   

Följdfråga: Vid vilka (procentuella) intervaller behövs en helt ny tjänst (en ny anställd) för att klara av 
ökningen?   

• Hur många fler arbetstimmar behövs för varje procentenhet flödet ökar?   

    

Utrymme   

Hur kommer en ökning med 20 %, 35 %, 50 % och 65 % av nuvarande flöde av förbrukningsmaterial 
påverka de utrymmesmässiga kraven på omlastningscentralen? (Vi vill gärna ha ett svar i hur mycket 
mer space, räknat i m3 som skulle krävas)   

o En ökning med 20 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav   
o En ökning med 35 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav   
o En ökning med 50 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav   
o En ökning med 65 % skulle kräva __________ m3 i ökade utrymmeskrav    
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Följdfråga: Hur mycket kan flödet öka innan nya lokaler behövs för att det ska rymmas?   

    

Avslutande och utrymme för andra frågor 
• Med tanke på hur saker fungerar idag, hur mycket större flöde (procentuellt) skulle ni klara 
av på omlastningscentralen? (inklusive era transporter ut till kund)   

  

BILAGA 12 – INTERVJU MED AVTALSANSVARIG PÅ REGION ÖSTERGÖTLAND 

SIMON THORN, 2019-04-04 

Intervjumall 

Frågor om Sodexo och centraldepån  
• Hur stora ändringar (om ngr) kan man göra i avtalet utan att behöva vänta på nästa 
upphandling? (Exempelvis att hantera ett ökat flöde)  
• Om man gör ändringar i vad man förväntar sig, kan kostnaden också ändras då?  

o Om den går att ändra, hur mycket inflytande har varje part i hur det kan ändras?  
• Finns det några inskrivna krav på leveransservice?  

o Vad säger det här avtalet om ledtid ut till kund?  
o Finns det viten eller liknande vid sena leveranser?  
o Finns det ngr krav på leveranssäkerhet (alltså hur många av tex 100 paket måste vara 
rätt)?  
o Är depån skyldig att dela någon form av information till kund? (vilken och hur)  

  

Frågor om StångåBuss, hubben och transporter  
• Är det olika avtal för hubben och för transporterna? (Som vi förstått det är det samma)  
• Vart i avtalet/avtalen befinner man sig nu tidsmässigt  
• Hur stora ändringar (om ngr) kan man göra i avtalet utan att behöva vänta på nästa 
upphandling? (Exempelvis att hantera ett ökat flöde)  
• Om man gör ändringar i vad man förväntar sig kan kostnaden också ändras då?  

o Om den går att ändra, hur mycket inflytande har varje part i hur det kan ändras?  
• Finns det några inskrivna krav på leveransservice?  

o Vad säger det här avtalet om ledtid ut till kund?  
o Finns det viten eller liknande vid sena leveranser?  
o Finns det ngr krav på leveranssäkerhet (alltså hur många av tex 100 paket måste vara 
rätt)?  
o Är StångåBuss skyldig att dela någon form av information till kund? (vilken och hur)  

  

Frågor om externa leverantörer  
• Är det så att man har separata avtal med varje extern leverantör och att dessa sedan anlitar 
sina egna transportörer? (vi gissar att det är så)  
• Ser man transportpriset i avtalen?  
• Hur stora ändringar (om ngr) kan man göra i avtalet utan att behöva vänta på nästa 
upphandling?  
• Om man gör ändringar i vad man förväntar sig kan kostnaden också ändras då?  

o Om den går att ändra, hur mycket inflytande har varje part i hur det kan ändras?  
• Finns det några inskrivna krav på leveransservice?  

o Vad säger det här avtalet om ledtid ut till kund?  
o Finns det viten eller liknande vid sena leveranser?  
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o Finns det ngr krav på leveranssäkerhet (alltså hur många av tex 100 paket måste vara 
rätt)?  
o Är externa leverantörer skyldig att dela någon form av information till kund? (vilken 
och hur  

  

Om vi har tid över på slutet  

Extrafrågor  
• Hur “bokstavstroget” följer man de avtal som finns? (verkar exempelvis vara ganska hårda 
krav i avtalet med Stångå)  
• Går man bara på lägsta kostnad i de här upphandlingarna eller finns det kvalitativa mått på 
prestation också?  

 

BILAGA 13 – INTERVJU MED MOBILITETSSAMORDNARE VID MILJÖAVDELNINGEN PÅ 

REGION ÖSTERGÖTLAND 

ANNELIE FRICK, 2019-04-18 

Intervjumall 
Frågor 

• Finns det verktyg för att beräkna miljöpåverkan för transporter idag (exempelvis finns siffror 
på genomsnittliga utsläpp för transporter med lastbil/skåpbil, finns data för hur transporter 
körs i dagsläget osv)?  

o Om ja, hur används dessa idag?  
• Har ni tidigare arbetat med, eller funderat kring, effekterna av en mer samordnad 

varudistribution?  
o Om ja, hur skulle miljöaspekter påverkas av en i större grad samordnad 

varudistribution enligt era slutsatser?  
• Är transporttäthet (exempelvis hur mycket transporter som körs i stadskärnor) något ni på er 

avdelning tittar på?  
o Om ja, har ni undersökt nuläge av transporttäthet och hur denna skulle påverkas av 

en i större grad samordnad varudistribution?  
o Vilka verktyg används för att mäta transporttäthet?  

 

BILAGA 14 – LEVERANTÖRSUNDERSÖKNING 

LEVERANTÖRSUNDERSÖKNING GENOMFÖRD AV REGION ÖSTERGÖTLAND 

 

Leverant
ör 

Finns möjlighet att 
påverka antalet i en 
avdelningsförpackning
? 

Vad är minsta 
beställningsmängd: 
produktförpackning, 
avdelningsförpacknin
g, 
transportförpackning? 

Hur påverkas 
kostnaden om vi har 
en leveranspunkt i 
regionen (depåvara) 
jämfört med om vi 
har direktleverans 
till respektive enhet 

Vad har ni 
för ledtid på 
leverans? 
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(ca 100 st VC, FTV 
administrative 
enheter m.m.)? 

Företag 1 Nej, pga leverantörer 
levererar till flera 
länder i Europa, vilket 
gör det svårt att ändra 
just till Sverige 

Avdelningsförpacking Har vi stora 
beställningar till ett 
central lager så är 
det fraktfritt.  

Skulle vi leverera ut 
mindre material till 
ex VC så tillkommer 
en fraktkostnad. 

3-5 dagar 

Företag 2 Svårt att påverka men 
framför alltid 
synpunkter kring 
antalet till 
moderbolaget i 
Frankrinke 

Avdelningsförpacking Ingen skillnad i 
kostnad 

3-5 dagar 

Företag 3 Vi har inte möjlighet att 
bryta upp den 
förpackningen, då detta 
är medicinskteknisk 
utrustning behöver vi 
följa gällande lagar och 
bestämmelser avsände 
transport av höggradigt 
rent gods. En del 
artiklar beställs styckvis 
då det finns behov och 
önskemål från vården. 

Avdelningsförpacking Kostnaden kommer 
inte att påverkas. 
Det går bra att ha 
direktleverans till 
avdelningen eller till 
den depå ni önskar. 

5 dagar 

Företag 4 Antalet I en 
avdelningsförpackning 
är det antal som 
kommer från 
produktionen I 
Tyskland.  

Det är dock möjligt att 
konfigurera så kallade 
Set to Go-kit där man 
som avdelning 
kombinerar ihop de 
produkter som man vill 
ha I samma 
förpackning. Det finns 
även en hel del färdig 
konfigurerade kit. 

Avdelningsförpackning 

Minsta 
beställningsmängd är 
beroende på vald 
produkt. Det finns 
alltifrån produkter 
som är 
singelförpackade till 
förpackning om 50st 

Kostnaden för 
leveranser påverkas 
inte av 
leveranspunkt 

Paket 3 
dagar 

Pall 5 dagar 

Företag 5 Kort svar, ja… men i och 
med att vi mer och mer 
får frågan om hur vi 
jobbar med miljö och 

Finns det möjlighet till 
leverans av enstaka 
eller 1 par produkter i 
produkt eller 

Mycket lite påverkan 5 dagar 
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arbetsmiljö kräver 
detta att vi lägger ned 
mer tid och emballage 
på att packa om varor. 

Helst ser vi att detta 
inte sker men om det 
är ett krav och en stark 
önskan från er sida 
skall vi göra vad vi kan 
för att ställa upp. 

avdelningsförpackning 

Företag 6 Nej, det är tyvärr inte 
möjligt. Ändringar kan 
endast göras om det är 
globalt. Att ändra en 
förpackning innebär 
stor omställning i 
produktionen, nya 
förpackningar, nya 
etiketter mm. så det är 
en stor process 

Vi strävar efter att 
leverera i 
transportkartong. Det 
är det mest 
ekonomiska och även 
miljömässigt 
fördelaktiga. Det 
kräver stort arbete att 
bryta kartonger för att 
sedan packa om dem.  

När vi i en 
upphandling ser att 
årsförbrukningen är 
väldigt låg försöker vi, 
då det är möjligt, att 
ange 
avdelningsförpackning 
(innerkartong) som 
MBE. 

I upphandlingar 
anger vi pris baserat 
på uppgiven 
årsvolym. Priserna är 
baserade på 
leverans till er depå i 
större mängder och 
detta kan hålla 
omkostnaderna 
nere. 

Leveranser till 
enskilda enheter, 
vilka ofta beställer 
mindre antal än en 
avdelningsförpackni
ng, medför större 
kostnader 
arbetsmässigt på 
lager (ompackning). 
Vi debiterar därför 
150 kr för att bryta 
förpackningar och 
packa om 
produkten. 

Dessutom innebär 
det en 
miljöpåverkan om 
det ska gå många 
mindre transporter 
från vårt lager i 
Tyskland upp till små 
enheter i er region. 

3-5 dagar 

Företag 7 Ingen möjlighet att 
påverka antalet i en 
avdelningsförpackning 
då vi inte har egen 
tillverkning 

avdelningsförpackning 
eller 
tranportförpackning 

Vid leverans till en 
depå finns möjlighet 
att erbjuda ett lägre 
pris. Vid 
direktleverans till 
respektive enhet 
erbjuds ett högre 

5 dagar 
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pris, alternativt kan 
samma pris erbjudas 
som till depå om 
köparen står för 
fraktkostnaden 

Företag 8 Det är beroende på 
vilken produkt ni avser. 
Hur produkterna är 
förpackade från 
originalförpackningen 
och är det sterila 
produkter eller inte. 

varierar beroende på 
produkt 

Normalt säger vi fri 
frakt vid ordervärde 
över 10 000:-, 
oavsett var 
leveransen skickas 
(hela ordern skickas 
till en och samma 
adress) 

- 

Företag 9 Nej varierar beroende på 
produkt 

Inte idag men över 
tid kommer priset 
att påverkas med 
flera 
leveranspunkter. 

3 dagar 

Företag 
10 

Vi är ett 
distributörsföretag 
vilket gör det svårt för 
oss att påverka 
avdelningsföpackningar
na 

Transportförpackninga
r som också ibland 
kana vara 
avdelningsförpackning
ar. Vid viss tillfällen 
där vi ser stora 
volymer vill vi ha pall 
som minsta 
beställningsvolym. 

50 % om alla 100 är 
aktiva 
leveransadresser 

3-5 dagar 

Företag 
11 

Avdelningsförpackning 
likväl som 
transportförpackningar 
för våra produkter 
produceras för hela 
Europa marknaden av 
våra leverantörer. Om 
ej Region Östergötland 
skulle upphandla 
väldigt stora volymer av 
en produkt så finns det 
mycket begränsade 
möjligheter att påverka 
antalet i en 
avdelningsförpackning. 
Antalet styrs utav den 
mest vanligt förekomna 
önskemålet avseende 
antalet i en avd. fp 
resp. transport 
förpackning inom 
Europa. 

Enkelt uttryckt: Det 
varierar för produkt till 
produkt men är oftast 
transportförpackning 
(dock ej 
kundanpassade 
produkter). 

Minsta 
beställningsmängd vid 
sterila produkter styrs 
av ISO standard för 
produktion av steril 
produkter samt i 
Sverige av  
SS8760015:2017. För 
att bibehålla 
steriliteten hela vägen 
ut är 
transportförpackning 
normalt sätt MBE och 
därmed även minsta 
beställningsmängd. 

Ju fler leverans 
punkter, desto mer 
belastar ni våra 
miljömål (CO2-
utsläpp). Antalet 
leveransmål är även 
korrelerat till vilket 
pris vi erbjuder er. Ju 
fler leveranspunkter, 
desto högre 
transportkostnader 
för oss och därmed 
högre pris för er på 
våra varor. 

3-4 

7-10 dagar 
kan vi 
leverantörer 
köra på räls 
och drastiskt 
minska 
miljöpåverka
n för Region 
Östergötlan
d 



  
 

xxx 
 

För osterila produkter 
så kan i vissa fall även 
avdelningsförpackning 
eller produkt 
förpackning vara 
minsta 
beställningsmängd. 

 

 


