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Sammanfattning
Urbaniseringen har medfört en drastiskt ökning av transporter i stadsmiljö vilket för med sig en rad

negativa externaliteter där den mest omtalad är utsläppet av växthusgasen koldioxid. Det finns olika

lösningar för att minska den ökande mängden transporter inom städer, en av dem är samordnad

varudistribution. Lösningen som samordnad varudistribution utgör innebär att gods samlastas i en

distributionscentral innan den slutgiltiga leveransen gemensamt transporteras till kunderna.

I denna uppsats används en kvalitativ fallstudie för att närmare studera samordnad varudistribution,

dess för- och nackdelar och hur den bör utformas för att minimera klimatpåverkan. Fallstudien

tillämpas på Göteborgs universitet som studieobjekt i syfte att ge en blick över hur de kan arbeta med

samordnad varudistribution. Med hjälp av intervjuer med både personer inom verksamheten samt en

expert inom området samordnad varudistribution samlades empirin in. Utöver detta samlades teori in

kring området med hjälp av diverse litteratur. Här utnyttjades såväl tryckt litteratur i form av böcker

samt tidigare forskningsrapporter som hittades genom sökningar i olika databaser.

Utfallet av studien visar på att en outsourcad samordnad varudistribution är att föredra framför en

samordning i egen regi. De främsta fördelarna som då kan uppnås är minskad klimatpåverkan,

förbättrad arbetsprocess inklusive eliminering av störningsmoment för personalen och

kostnadsbesparingar om skalfördelar uppnås. Den främsta nackdelen var mängden paket som krävs

för att kunna motivera distributionscentralen rent ekonomiskt. Hur samordnad varudistribution kan

implementeras för att minska klimatpåverkan besvaras med hjälp av att se på de delarna i

transportupplägget som påverkar klimatet mest. Här identifierades valet av fordon, drivmedel samt

lokaliseringen av distributionscentralen som avgörande faktorer. Med hänsyn till dessa kan

implementeringen av samordnad varudistribution hos en verksamhet minska klimatpåverkan i större

utsträckning.
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1. Inledning
Följande introducerande avsnitt kommer att presentera forskningsområdet, samt ge en inblick kring

varför det är av intresse att undersöka ämnet. Vidare kommer uppsatsens syfte, frågeställningar och

avgränsningar att redogöras för.

1.1 Bakgrund

Den globala uppvärmningen är ett aktuellt och kritiskt hot mot planeten som uppkommit till följd av

växthusgaser som främst släpps ut vid förbränning av fossila bränslen. När växthusgaser befinner sig i

atmosfären bidrar de till en högre temperatur på jorden genom att absorbera värmestrålning som

reflekteras från jorden.1 Då den reflekterade värmestrålningen hindras från att ta sig ur och igenom

atmosfären resulterar det i att klimatet blir allt varmare på stora delar av jorden.2 Den förhöjda

temperaturen leder till att jordens självreglerande system fallerar. Konsekvenserna av det är många

och innefattar bland annat rubbade ekosystem vilket bidrar till utrotning av arter. Utöver detta utgör

den höjda temperaturen ett eget hot då den bidrar till att polarisarna smälter och att havsnivån därmed

stiger.3 Det medför att vissa platser och städer, främst små utvecklande ö-stater, snart kan befinna sig

under vatten och kan därmed bli obeboeliga.4 För att hindra temperaturen från att höjas behöver de

nuvarande utsläppen av växthusgaser minska.

Fossila drivmedel kan vara bland annat kol, naturgas, bensin och diesel. Gemensamt för dem är att de

alla består av olika typer av organiska kol- och väteföreningar.5 Anledningen till att dessa föreningar

används mycket är för att de vid förbränning ger ifrån sig mycket energi. Förbränningen av fossila

drivmedel associeras ofta med transporter men även energiproduktion, tillverkningsindustrin,

avfallshantering och jordbruk bidrar med betydande mängd utsläpp av växthusgaser.6 Koldioxid är

den gas som bidrar mest till temperaturökningarna, i förhållande till de andra växthusgaserna står den

för ungefär 75 procent av den globala uppvärmningen.7

För att hantera de utmaningar som koldioxid och andra hot för klimatet medför har FN utvecklat en

agenda vid benämning Agenda 2030. Dess syfte är att uppnå fyra mål till år 2030. Ett av målen som

ska uppnås är att miljökrisen ska lösas genom att ställa om produktion och konsumtion för en hållbar

7 Koldioxidutsläpp i världen. Holmström, Christian. Ekonomifakta. (2022).
6 EEA greenhouse gases - data viewer. European Environmental Agency (2021).
5 Fossila bränslen. Naturvårdsverket.

4 Martyr-Koller, R., Thomas, A., Schleussner, C., Nauels, A., & Lissner, T. (2021). Loss and damage
implications of sea-level rise on Small Island Developing States. Current Opinion in Environmental
Sustainability. Volume 50, Pages 245-259.

3 Klimatförändringarnas konsekvenser. Stiftelsen världsnaturfonden, WWF (2022).
2 Hur fungerar växthuseffekten?. Naturskyddsföreningen (2022).
1 Klimatförändringar. European Climate Pact.
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och miljövänlig utveckling.8 I Agenda 2030 ingår även sjutton globala mål som formulerades 2015 av

FN:s medlemsländer. Dessa mål handlar om hållbar utveckling inom kategorierna klimatförändringar,

hållbara städer, hållbara ekosystem på land, hållbara ekosystem i havsmiljöer och hållbar

konsumtion.9 Ett av de sjutton målen, mål tretton, är att bekämpa klimatförändringarna och kan

kopplas till de målen i Agenda 2030 som gicks igenom ovan. I beskrivningen av målet lyfts

växthusgaser som den orsakande faktorn och innovation som en viktig del av lösningen.10

Transportsektorn använder fossila drivmedel, när dessa förbränns i motorerna på fordonen leder det

till stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser till atmosfären. Globalt sett står transportsektorn

för 13 procent av de totala växthusgasutsläppen. Trafiken från transportsektorn leder till ett flertal

miljöproblem, bland annat hälsofarlig luft, buller och försurning.11 Inom vägtransporter beror

mängden av de klimatpåverkande utsläppen på fordonets trafikarbete vilket är mängden trafik på ett

område under en viss tid. Andra faktorer innefattar bränsleeffektivitet och hur stor andel av

drivmedelsförbrukningen som utgörs av förnybart eller fossilt bränsle. Trots att minskningen av

transporternas negativa inverkan på klimatet är svårt att uppnå finns det möjligheter. Exempelvis kan

det uppnås genom att minska trafikarbetet, öka energieffektiviteten och minska andelen fossil energi i

bränslet. För att lyckas med dessa åtgärder krävs en omställning som består av ett transporteffektivare

samhälle, förhöjd energieffektivitet i fordon samt en högre andel förnybara drivmedel.12

1.2 Problembeskrivning

Som tidigare nämnts bidrar transportsektor till stora utsläpp av koldioxid. Det diskuteras även ovan

hur innovation är en viktig aspekt att beakta för att hantera den globala uppvärmningen. Ett område

där innovation bidrar till nya lösningar är genom transportupplägg i städer där en ökad effektivitet i

fordonen eftersträvas. Transporters särskilda utmaningar i stadsmiljö kan härledas till urbaniseringen

som innebär övergången från lantliga till urbana områden. Urbanisering medför en tilltagande

invånartillväxt i städerna, stigande befolkningstäthet och därmed även ökad belastning på

transportnätverken. Denna ökade belastning är naturlig då en växande befolkning medför ökad

konsumtion och efterfrågan på transporter. För att tillfredsställa dessa människors diverse behov krävs

transporter.

När nätverket av vägar och infrastruktur inte har tillräcklig kapacitet för att tillfredsställa efterfrågan

orsakas störningar. De uttrycks i form av köer, olyckor och höga förvaltningskostnader för att

12 Klimatet och transporter. Naturvårdsverket.
11 Hållbara transporter. Naturskyddsföreningen (2022).
10 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. UNDP (2021).
9 Landin, Staffan., Botnen Diamant, Mikael. Blir världen bättre?. FN:s utvecklingsprogram, UNDP (2020).
8 Globala målen på lättläst svenska. UNDP.
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upprätthålla skicket på vägar och annan relevant infrastruktur. Störningarna som nämns förstärker den

negativa påverkan genom bland annat ökad tomgång för fordon som hamnar i kö samt genom ökade

antal transporter. I samband med detta ökar konsumenters krav på att verksamheter ska minska sin

klimatpåverkan.13 För att hantera den ökade belastning och kraven från konsumenter sker ständigt

innovation kring olika upplägg för transporter i syfte att minska belastningen som transporter

innebär.14

Hög belastning och störningar på vägarna har konsekvenser för de aktörer som bedriver sin

verksamhet i städerna. Försenade leveranser kan uppstå av flera händelser som kan härledas till det

ökade antalet transporter i städer. För verksamheterna innebär det större osäkerhet kring när paketen

kommer levereras, vilket leder till lägre effektivitet och ett högre krav på arbetare som behöver vara

redo att ta emot paketen. Problemen som trafiken medför ger därmed inte endast konsekvenser för

miljön utan även för verksamheter som är beroende av att transporter kommer när de ska. För att

verksamheter ska få paket levererade med precision samtidigt som klimatpåverkan ska minskas

behöver nya innovativa lösningar för transporter i städer tillämpas.15

Ett innovativt transportupplägg som testats de senaste åren med goda resultat är samordnad

varudistribution.16 Vid transport av varor ordnar transportföretagen i stor utsträckning sina egna

uppdrag för att uppnå en effektiv logistik. Transportföretagen levererar separata ordrar till en rad olika

kunder och kunderna beställer från flera olika varuleverantörer vilket medför att de har ett flertal

ordrar som levereras ungefär samtidigt. Med samordnade leveranser kan dessa olika ordrar lastas

samman i ett fordon på en samlastningscentral för att gemensamt sändas den sista vägen till

mottagaren. Transportupplägget innebär därmed att sista delen av transporten ut till kund utförs av

färre fordon. Samordningen och samlastningen av gods görs inte av de olika transportbolagen utan de

levererar istället till en samlastningscentral där omlastningen sker och där den slutliga leveransen ut

till mottagaren utgår ifrån. Det finns även vissa större transportföretag som har tillräckligt stora

volymer att leverera vilket motiverar en egen samlastningscentral som de själva ansvarar för. Det ger

ett mottagande företag en ökad kontroll över logistiken och inflödet av varor vilket annars kan bli ett

problem.17

17 Fredholm, Peter. Logistik & IT - För effektivare varuflöde. Upplaga 2:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2013.
s.221.

16 Moen, Olof., Levin, Emil., Mårdh, Fredrik., Persson, Kristina., Savola, Hanna. Kommunal samordnad
varudistribution. Logistik och kapacitetshöjande åtgärder i kommuners varuförsörjning. Skåne: Nationellt
centrum för kommunal samordnad varudistribution, 2020.

15 Ibid.
14 Jean-Paul Rodrigue. The geography of transport systems. 4th edition. London: Routledge, 2016.
13 Den nya miljökonsumenten. Callius, Peter. SIFO Research International.
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Genom samlastning av gods i ett enskilt flöde finns det stor chans att minska antalet leveranser och

fordonskilometer avsevärt vilket leder till mindre utsläpp. Här minskar även belastningen på

infrastrukturen i urbana miljöer vilket bland annat medför minskad trängsel och ökad trafiksäkerhet.

Utöver detta kan miljökrav och en fungerande ruttoptimering från samlastningscentralen minska

transportsträckan ytterligare och i sin tur utsläppen. Bortsett från fördelarna finns det även vissa

utmaningar med samordnad varudistribution, bland annat finansiering, interna förutsättningar och

oförutsedda effekter av en omställning.18 Inom vissa verksamheter kan det vara svårt för företag att se

nyttan i att samlasta varor med konkurrenter och att frivilligt lämna ifrån sig kontrollen över den sista

delen av leveransen.19

Figur 1.1 Skillnaden mellan fri leverans och samordnad varudistribution

(källa: Nationellt centrum för samordnad varudistribution)

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att kartlägga för- och nackdelar med samordnad varudistribution och hur

det kan utformas för att minska klimatpåverkan.

1.4 Frågeställningar

Följande forskningsfrågor kommer utgöra de centrala delarna i uppsatsen:

● Vilka fördelar och nackdelar med samordnad varudistribution finns?

● Hur bör samordnad varudistribution utformas för att minska klimatpåverkan?

19 Holguín-Veras, José., & Sánchez-Díaz, Iván. (2016). Freight Demand Management and the Potential of
Receiver-Led Consolidation programs. Transportation Research Part A: Policy and Practice. Volume 84, Pages
109-130.

18 Kommunal samordnad varudistribution. Nationellt centrum för samordnad varudistribution.

8



1.5 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas för att på ett tydligt sätt kunna besvara de frågeställningar som är centrala för

arbetet. Avgränsningar görs främst i områden som normalt omfattar flera perspektiv och aspekter. En

av de mest centrala avgränsningarna innefattar att avgränsa analysen till att enbart rikta sig mot den

samordnade distributionen av paket. Avgränsningen görs eftersom paket utgör ett flöde med många

separata leveranser från flera olika leverantörer. Det medför att klimatpåverkan av paket blir stor

vilket gör det särskilt intressant att undersöka. Dessutom avgränsas uppsatsen till inkommande flöden

och interna flöden kan därmed bortses från. Diskussion fördes kring om brev också skulle inkluderas

men ansågs inte vara av intresse då de sköts genom ett annat system än paket.

Vid införandet av samordnad varudistribution i en verksamhet påverkas den bland annat ekonomiskt,

socialt och ekologiskt. Eftersom uppsatsen är påverkad av en begränsad tidsram har författarna valt att

göra en avgränsning till att främst beakta de ekologiska aspekterna, avgränsningen görs här även för

att ålägga ett större fokus på klimatpåverkan och koldioxidutsläpp. Detta är en aktuell fråga i världen

idag vilket därmed motiverar avgränsningen.
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2. Metoder och metodval
I avsnittet Metoder och metodval motiveras val av slutledning, forskningsmetod och tillvägagångssätt

för datainsamling. Utöver detta beaktas validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, objektivitet och etiska

aspekter utifrån metodvalen.

2.1 Fallstudie

En fallstudie undersöker och studerar ett studieobjekt som utgörs av exempelvis ett projekt, en

händelse eller en organisation.20 Beroende på val av studieobjekt varierar metoden för datainsamling. I

fallstudier används vanligtvis ett flertal metoder för insamling av data för att kunna ge en rättvisande

bild av det som undersöks. Det är även stort fokus på förberedelsearbetet vid fallstudier eftersom

många olika variabler ofta påverkar studieobjektet och skribenten bör därför ha kunskap om dem.21

Då utgångspunkten i fallstudier är helhetsperspektivet medför det att övergripande förståelse av

studieobjektet är viktigt.22 Vidare bör fallstudien, oavsett utgångspunkt, tydligt definieras och även

avgränsas till det som ska undersökas för att få studieobjektet att bli greppbart och konkret.23

Generaliserbarheten av en fallstudie beror på studieobjekt men kan generellt anses vara låg, vilket är

en nackdel med metoden. Mer om generaliserbarhet kan läsas i avsnitt 2.9.24 Utöver detta är två

nackdelar med fallstudier att en hög grad av objektivitet är svårt att uppnå samt att det anses vara en

resurskrävande metod.25 Trots detta anses fallstudie vara ett lämpligt metodval då det sätter ämnet i ett

sammanhang vilket gör det lättare att förstå.26 Undersökning av samordnad varudistribution med hjälp

av en fallstudie lämpar sig även väl då ett komplext område får en naturlig avgränsning tack vare

studieobjektet. Helhetsperspektivet kommer att användas när för- och nackdelarna med samordnad

varudistribution i studieobjektets verksamhet undersöks.

2.2 Studieobjekt

Studieobjektet i denna uppsats är Göteborgs universitet, en offentlig verksamhet, vilka ämnar att

sprida och skapa ny kunskap. Universitetet innefattar åtta fakulteter utspridda över Göteborg, över 6

600 anställda och nästan 56 000 studenter. De åtta fakulteterna innefattar 38 institutioner som

tillsammans driver universitetets utbildningar. Totalt erbjuds närmare 2000 kurser och mer än 200

utbildningsprogram. Dess kärnverksamhet är utbildning och forskning, vilket medför att transporter,

26 Patel & Davidson 2019, s.94-95
25 Paulsson 2020, s.66
24 Patel & Davidson 2019, s.77
23 Paulsson 2020, s.66
22 Patel & Davidson 2019, s.76
21 Olsson & Sörensen 2021, s.142-143
20 Paulsson 2020, s.66
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godsmottagning och inköp är stödfunktioner.27 Syftet med stödfunktionerna är att stödja den operativa

kärnverksamheten.28

Universitet tar hänsyn till miljön genom att arbeta med sin vision som berör hållbar utveckling. Den

innefattar tre delar av hållbarhet: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Utöver att utbilda och forska

inom miljörelaterade områden ser Göteborgs universitet sig som en samhällsaktör med tyngd nog att

positivt påverka samhällsutvecklingen mot att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Det innefattar

också den roll de tar som samarbetspartner med andra aktörer, även där kan de bidra till miljömålens

uppfyllelse. Ytterligare ett sätt Göteborgs universitet arbetar med att minska sin klimatpåverkan är

med deras miljöledningsarbete. Det innebär att de arbetar efter en handlingsplan som fastställts av

rektorn för att minska verksamhetens påverkan, vilket innefattar bland annat tjänsteresor,

energianvändning och transporter. Både direkt och indirekt påverkan på miljön är inkluderade i detta.

På sin hemsida nämner de även att insatsen för att minska klimatpåverkan bland annat ska göras med

hjälp av inköps- och transportsamordning.29 Göteborgs universitet lämpar sig väl för att besvara

frågeställningarna då samordnad varudistribution kan medföra både för- och nackdelar samt ha en

inverkan på deras hållbarhetsarbete.

2.3 Slutledningar

Det finns tre alternativa slutledningar för att sammanfoga teori och empiri. Dessa alternativ är

induktion, deduktion och abduktion.30 Induktion, eller induktiv slutledning, innebär att man utifrån

observationer och upptäckter i verkligheten bygger upp olika principer som slutligen i kombination

med andra principer bildar teori, något som ofta tas fram med kvalitativ metod.31 Alltså undersöks

forskningsobjektet utan att ta hänsyn till tidigare teori och skribenten formulerar istället en egen för

det man undersöker. En risk med detta är att teorin endast är tillämpbar på en viss situation.32

Deduktiv slutledning innebär däremot att forskningen utgår från en teori och därefter görs mätningar

och observationer som antingen går i linje med sagd teori eller inte.33 Med hjälp av vald teori som

man använder inom sin deduktiva ansats kan man även formulera hypoteser vilka sedan testas

empiriskt, detta kallas hypotetiskt-deduktivt arbetssätt.34 Abduktion är en kombination av de två nyss

diskuterade slutledningarna. Inledningsvis innebär det att objektet undersöks induktivt med syftet att

34 Patel & Davidson 2019, s.26
33 Olsson & Sörensen 2021, s.48
32 Patel & Davidson 2019, s.27

31 Olsson, Henny, & Sörensen, Stefan. Forskningsprocessen - Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 4
upplagan. Liber, 2021, s.48

30 Patel, Runa & Davidson, Bo. Forskningsmetodikens grunder; Att planera, genomföra och rapportera en
undersökning, upplaga 5. Studentlitteratur, 2019. s.26

29 Hållbar utveckling. Göteborgs universitet (2022).
28 Blomberg, Jesper. Management - Organisation- och ledarskapsanalys. Upplaga 2. Studentlitteratur, 2019. s.46
27 Om universitetet. Göteborgs universitet (2022).
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formulera en egen teori. Den egenformulerade teorin appliceras sedan deduktivt på ett nytt fall.35

Arbetssättet med abduktiv slutledning har fördelen att ge en ökad möjlighet till flexibilitet medans

nackdelar inkluderar risken att forskarna omedvetet blir påverkad av tidigare forskning.36 Denna

uppsats kommer utgå från en abduktiv ansats vilket lämpar sig väl vid genomförandet av en fallstudie

då studien observerar verkligheten. Via fallstudien tillämpas tidigare teori som sedan ämnas att

vidareutvecklas i uppsatsen.

2.4 Forskningsmetod

Kvantitativ metod syftar på forskning som grundar sig på datainsamling av statistik och hård fakta

som kan kvantifieras. Deduktiv ansats är den mest förekommande för kvantitativ metod.37 En

kvantitativ studie lägger stor vikt vid att man ska kunna upprepa studien och få samma resultat.

Därmed tillåts inte resultatet vara påverkat av situation, tidpunkt, plats eller personerna som genomför

forskningen.38 Detta medför att kvantitativ metod främst lämpar sig för naturvetenskapliga områden,

där en redan utvecklad teori tillämpas. Vid en sådan typ av undersökning är syftet att studera om

teorin är tillämpbar eller inte på forskningsobjektet.39 För att detta ska vara möjligt medför det krav på

den kvantitativa forskningen som behöver kännetecknas av datainsamling med hög precision och

systematiska mätningar.

Ser man istället till kvalitativ metod och dess datainsamling är graden av strukturering lägre. Fokus

för empiri ligger huvudsakligen på känslighet för kontext och att sträva efter att beskriva skillnaden

som uppstår i data.40 Informationen i kvalitativ metod analyseras på djupet och därigenom kan teorier

utvecklas. Frågeställningen i kvalitativ metod är ofta ostrukturerad och flexibel vilket medför att

kvalitativ metod lämpar sig väl vid undersökning av komplexa fenomen.41 Alltså är kvalitativ metod

huvudsakligen induktiv. Formuleringen av frågeställningen tillåts därmed växa fram under

forskningens gång.42 Kvalitativ metod är lämplig när man behöver ta hänsyn till kontexten kopplat till

ett fenomen, situation eller företeelse.43

Efter att ha beaktat skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod kan valet motiveras. Då

studieobjektet är i hög grad påverkad av situationen, platsen och tiden som undersökningen görs i,

43 Ibid s.53
42 Patel & Davidson 2019, s.55
41 Olsson & Sörensen 2021, s.55
40 Ibid s.57
39 Ibid s.57
38 Patel & Davidson 2019, s.55

37 Paulsson, Ulf. Examensarbeten: att skriva uppdragsbaserade uppsatser och rapporter. Upplaga 1:1.
Studentlitteratur, 2020. s.17

36 Ibid s.28
35 Ibid s.27
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lämpar sig inte kvantitativ forskning. Kvalitativ metod tar hänsyn till kontext och innefattar en ökad

flexibilitet, vilket därmed motiverar användningen av den här metoden för studien då den baseras på

ett studieobjekt och dess omgivning.

2.5 Primär- och sekundärdata

Data kan förekomma som primär- eller sekundärdata. En strukturerad insamling och bearbetning av

data är nödvändigt för att forskningsresultatet ska kunna förstås och tolkas av forskaren, oavsett om

primär- eller sekundärdata beaktas.44 Den förstnämnda typen av data, primärdata, är insamlad specifikt

för den aktuella studien och samlas in med hjälp av enkäter, observationer, experiment eller

intervjuer.45 I denna fallstudie utgörs primärdatan av tre intervjuer som spelats in och sedan

transkriberats. Intervjuer presenteras i avsnitt 4. Tillvägagångssättet för intervjuer och transkribering

beskrivs närmare i avsnitt 2.7.

Sekundärdata, innefattar data som redan samlats in i syfte att svara på en annan forskningsfråga.46

Exempelvis utgörs den av tidigare forskning eller sammanställningar av vetenskapliga artiklar.47 I

denna uppsats kommer tidigare forskningsartiklar, webbsidor samt litteratur i form av böcker utgöra

sekundärdata vilket presenteras i teorin. Både intervjuer, forskningsartiklar och böcker kan bearbetas

kvalitativt vilket också sker i uppsatsen.48

2.6 Litteratur

Insamling av teoretisk data var av hög relevans för genomförandet av fallstudien. Utan gedigen

kunskap inom området skulle forskning på studieobjektet Göteborgs universitet och ämnet samordnad

varudistribution inte kunna genomföras. Detta eftersom förmågan att analysera resultatet av insamlad

data inte skulle vara god utan ämnesspecifik kännedom. Som studenter på Logistikprogrammet på

Handelshögskolan i Göteborg erhöll författarna relativt god och grundläggande kunskap inom

området. För att kunna upprätta en studie krävdes ytterligare kunskap om ämnet, något som erhölls

med hjälp av teoretisk datainsamling. Denna litteraturinsamling grundades på publicerade artiklar,

rapporter och böcker som berörde och presenterade relevanta ämnen och information för uppsatsen.

Urvalet av relevanta artiklar och tidigare rapporter för fallstudien togs fram genom artikelsök där

huvudord som “samordnad varudistribution”, “citylogistik” och “transporters klimatpåverkan”

användes. Detta gjordes med hjälp av funktionen Supersök som är tillgänglig på Göteborg

48 Patel & Davidson 2019, s.150
47 Olsson & Sörensen 2021, s.46
46 Ibid, s.62
45 Paulsson 2020, s.63-65
44 Olsson & Sörensen 2021, s.162
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universitetsbiblioteks hemsida och möjliggör artikelsökningar i flera databaser samtidigt.49 Även

Science Direct, som är en databas, användes för att hitta relevanta publikationer. I denna databas

utnyttjades engelska söktermer för att hitta relevant information, främst till bakgrunden men även till

den teoretiska referensramen. För att kunna urskilja vilka av artiklarna som var av relevans beaktades

även de som skrivit artiklarna genom att kolla antal citationer för deras verk samt hur länge de verkat

inom området. Detta ger inte en fullgod uppfattning kring deras kompetens men kan ge en indikation

på det. Resultatet av denna datainsamling anses vara relevant för att besvara frågeställningen och ge

en tillfredsställande förståelse kring ämnet. Detta i syfte att underlätta tillämpningen av den kvalitativa

fallstudieansatsen som förutsätter att kunskapen om studieobjektet och dess miljö utvidgas.50

Tryckta böcker som bidrog till den teoretiska referensramen valdes med hjälp av sökning på

tillgänglig litteratur på universitetsbiblioteket samt genom rekommendationer från intervjupersoner.

Två tryckta böcker som var publicerade inom området ansågs vara relevanta och inkluderades därmed

i insamlingen av teoretisk data. Utöver detta användes en bok om transportsystem i avsnitt 1.1.

Webbsidor nyttjades bland annat med syfte att ge ökad kunskap om Göteborgs universitets

verksamhet och struktur. Här användes organisationens egna hemsida vilket innebär att informationen

där är primärdata. Webbsidor används också i avsnitt 1.1 samt 1.2 och var centrala för att understödja

bakgrundsbeskrivningen.

2.7 Empirisk datainsamling

Fallstudie som metodval lämpar sig som tidigare nämnt väl för att skapa förståelse för studieobjektet

och dess ofta komplexa omgivning. För att uppnå det krävs insamling av relevant data om

verksamheten och dess omgivning. Detta gjordes i denna studie med hjälp av intervjuer, data från

intervjupersoner samt Göteborgs universitets egna hemsida.

Intervjuerna utformades med hjälp av relativt låg grad av både standardisering och strukturering, med

andra ord var de semistrukturerade. En semistrukturerad intervju utgår ifrån att specifika teman ska

tas upp, för att säkerställa det bestäms frågor i förväg. När den semistrukturerade intervjun sedan

genomförs ges det utrymme för spontana följdfrågor vilket gör intervjun mer flexibel än en

strukturerad intervju.51 Frågorna formulerades enligt tratt-tekniken vilket innebär att intervjupersonen

först får berätta övergripande om ämnet och verksamheten för att sedan besvara mer specifika frågor.52

För att försäkra reliabiliteten i studien undveks ledande och förutsättande frågor. Det gjorde genom att

innan intervjuerna skapa en intervjuguide där dessa typer av frågor undveks. Samtliga intervjuer

52 Patel & Davidson 2019, s.100
51 Patel & Davidson 2019, s.105
50 Paulsson 2020, s.66
49 Artiklar. Göteborgs universitet.
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spelades in och transkriberades för att möjliggöra bearbetning i efterhand. Fördelen med

transkribering är att data blir konkret men nackdelen är att då tal- och skriftspråk inte motsvarar

varandra exakt kan visst innehåll av det intervjupersonen förmedlar förvrängas. För att säkerställa att

relevant information förmedlades under intervjuerna krävdes det att både respondenten och forskarna

hade kompetens inom verksamheten eller ämnet som undersöktes.

Totalt genomfördes tre intervjuer vilka varierade i längd, mellan 17 och 32 minuter, och var i snitt 25

minuter långa. Två av intervjupersonerna arbetade inom Göteborgs universitet - Sarah Holmström i

rollen som servicesamordnare och Rickard Enfors i rollen som inköpscontroller. Den tredje

intervjupersonen, Fredrik Mårdh, var sakkunnig inom det valda ämnet men inte associerad med

Göteborgs universitet. Han intervjuades i egenskap som projektledare av projekt inom samordnad

varudistribution. Vid intervjun med Enfors var endast en av uppsatsens författare närvarande, denna

intervju skedde fysiskt på en plats intervjupersonen föreslog. De andra två intervjuerna skedde via

Zoom och då var båda författarna närvarande.

Säkerställandet av kompetens hos respondenterna gjordes i samband med urvalet. Via handledaren

refererades personer med relevant kunskap inom området samt studieobjektet, via dessa

rekommenderades ytterligare personer som var relevanta att intervjua. Här användes med andra ord ett

snöbollsurval vilket är passande att använda vid genomförandet av kvalitativa studier. Det innebär att

man inledningsvis upprättar en relation med en respondent som sedan hänvisar till fler potentiella

respondenter.53 För att få de rekommenderade personerna att delta i intervjuer var en motiverande

faktor flexibilitet. Detta erbjöds då krav på fysisk närvaro inte ställdes och intervjuer på distans kunde

genomföras.54

I samband med intervjuerna efterfrågades data med relevans för studien. I de fall respondenten hade

relevant data att dela gjordes det via mail då filer med rådata, sammanfattad och bearbetad data samt

presentationer inom studieområdet skickades. I flera fall var data kvantitativ och då användes den för

att ge en mer konkret bild av verksamheten. Denna bestod av historiska värden för inkommande

paket, detta presenteras i empirin med figurer och en tabell. Den kvalitativa data som respondenterna

delade med sig av bestod av presentationer gällande studieobjektets tankar kring samordnad

varudistribution och gav också en mer komplett bild av verksamheten och dess inställning till ämnet

som undersöktes. Bortsett från intervjuerna och data från respondenterna användes även Göteborgs

universitets officiella hemsida. Detta i syfte att bidra med bakgrundsinformation om verksamheten

samt för att ge en inblick i hur deras verksamhet är strukturerad.

54 Ibid s.94-101
53 Ibid s.141
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2.8 Validitet & reliabilitet

Till skillnad från en kvantitativ studie, där validitet innebär att man studerar relevant och korrekt

objekt, är validitet för en kvalitativ studie relaterat till om forskningsprocessen är korrekt.

Forskningsprocessen för en fallstudie är relativt flexibel och har motiverats i förhållande till förmåga

att besvara frågeställningarna ovan i avsnitt 2.4. Även innebörden av reliabilitet skiljer sig åt beroende

på om man genomför en kvalitativ eller en kvantitativ studie. Att få olika svar på samma fråga i

kvantitativ forskning medför låg reliabilitet, medan svaren i kvalitativ forskning kan variera beroende

på att respondenten tycker annorlunda från en tidigare gång en fråga ställdes. Det behöver då inte

innebära låg reliabilitet i kvalitativ forskning.

Begreppen kan anses flyta ihop inom kvalitativ forskning och validitet-begreppet kan anses innefatta

reliabilitet.55 Därav är det huvudsakligen validitet som behandlas i detta avsnitt. I denna studie uppnås

validitet genom datainsamlingen som möjliggör en rättvisande och trovärdig studie relaterat till

studieobjektet. Rent konkret innebär detta att intervjumallar utformades för att undvika ledande frågor

i intervjuerna samt genom urvalet som bestod av personer med erfarenhet av verksamheten och/eller

ämnet som undersöktes. När det kommer till den teoretiska insamlingen av data användes litteratur av

ansedda personer med expertis inom området. Utöver detta motiveras validiteten genom val av

datainsamling och diskussionen kring dess för- och nackdelar i avsnitt 2.6 och 2.7.

2.9 Generaliserbarhet

Valet av fallstudie som metod motiverar en mer djupgående diskussion kring studiens

generaliserbarhet. Som tidigare nämnts kan en fallstudie betraktas som mycket avgränsad då man

oftast endast studerar ett studieobjekt, under en viss tidpunkt eller tidsperiod. Styrkan i

forskningsmetoden ligger därmed i att kunna förstå komplexa samband och situationer men nackdelen

blir generaliserbarhet. I denna fallstudie är generaliserbarheten låg då just ett specifikt lärosäte i en

stad undersöktes. Hade flera liknande organisationer i andra städer jämförts skulle man kunna urskilja

mönster som i sin tur skulle medföra en högre generaliserbarhet. I de fall liknande studier kommer

fram till samma resultat som denna fallstudie kan man generalisera till låg grad, detta eftersom en

fallstudie generellt inte kan anses vara generaliserbar.56

2.10 Objektivitet

Upprätthållandet av hög objektivitet i studien grundas i att författarna försöker undvika att ge tyngd

till egna värderingar som kan påverka studien. Syftet med studien är således inte att ge en åsikt om

56 Ibid, s.76
55 Patel & Davidson 2019, s.134
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studieobjektet och det berörda ämnet utan att tillföra kunskap. Objektivitet kan vara svårt att uppnå

och är i vissa fall inte heller idealt.57 I fallstudier kan det vara svårt att presentera kvalitativ data

korrekt och objektivt. Det kan vara en utmaning då ett urval av data behöver göras, något som

påverkas av författarens egna uppfattningar om vad som anses relevant. I denna fallstudie påverkas

urval av litteratur för den teoretiska bakgrunden av det författarna anser relevant, något som i sin tur

blir en utgångspunkt i uppsatsen. Det viktiga här är därmed att redovisa eventuella vinklingar och

antaganden om objektiviteten ska anses hög.58

En annan faktor av relevans för objektivitet är brus som innefattar olika störningar som medför att

information mellan två parter förvrängs. Det finns huvudsakligen två typer av brus som är av relevans

för denna uppsats. Mekaniskt brus innebär att information inte går korrekt mellan sändare och

mottagare på grund av fysiska faktorer. Det kan relateras till intervjuer som genomfördes via Zoom

där anslutningsproblem tidvis innebar att det var svårt att urskilja exakt vad som sades. Semantiskt

brus innebär att information går förlorad i kommunikation eftersom det ämnesspecifika språkbruket

inte känns till. För att undvika detta i denna forskning användes litteratur som ett verktyg för att ge en

god språklig grund.59

2.11 Etik

Inom ramen för forskningen beaktades även etiska aspekter. Det finns fyra etiska principer vilka anses

vara grundläggande i relationer, de är följande: autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att

inte skada och rättviseprincipen.

Autonomiprincipen innebär att man ska ta hänsyn till personens egenbestämmande samt att ha respekt

för att personen självständigt beslutar mellan olika alternativ. Det kräver att information som

förmedlas ska vara av tillräcklig god kvalité för att uppnå detta. Detta uppnåddes genom att försäkra

att intervjupersonerna inte kände sig tvingade att vara med i intervjuerna. Godhetsprincipen innebär

att man genom sin forskning strävar efter att komma fram till ny kunskap som medför positiv nytta.

Denna princip efterlevs med hjälp av syftet med studien som klargörs i avsnitt 1.3 där ett ämne som

inte har mycket tidigare forskning väljs. Principen att inte skada betyder att man inte ska skada någon

i sin forskning, den lämpar sig främst för forskning med patienter och är i låg grad applicerbar på

intervjuerna i denna uppsats. Rättviseprincipen innebär att man inte ska diskriminera någon på grund

av kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion.

59 Olsson & Sörensen 2021, s.158-159
58 Paulsson 2020, s.15
57 Paulsson 2020, s.15
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Varken val av intervjupersoner eller författare av litteratur påverkades av dessa faktorer. Anledningen

till att dessa fyra etiska principer tas upp och beaktas är för att metoden medförde interaktion mellan

författarna och ett flertal respondenter. Principerna ovan beaktades genom att kort förmedla dem innan

intervjun för att upprätthålla en miljö där intervjupersonerna var bekväma, trygga och hjälpsamma.60

60 Olsson & Sörensen 2021, s.84-85
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3. Teoretisk referensram
I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen presenteras. Den innefattar teori kring

området som sedan kommer tillämpas på studieobjektet i analysen. Huvudsakligt fokus är på

samordnad varudistribution men även kompletterande avsnitt, bland annat om transporteffektivitet, är

inkluderade för att möjliggöra en djupgående analys.

3.1 Vad är samordnad varudistribution?

Övergripande kan samordnad varudistribution definieras som följande: när en organisation samlar alla

levererade paket till en gemensam terminal där de sedan samlastas för att slutligen transporteras ut till

mottagarna. Detta transportupplägg medför att ansvaret överförs från den enskilda leverantören till

den aktör som sköter samlastningscentralen som därefter ansvarar för den sista delen av leveransen.

Detta skapar mer effektivitet i flödet eftersom transporterna kan fyllas på ett bättre sätt. Syftet med

samordnad varudistribution är alltså en hög fyllnadsgrad på transporterna, något som minskar totalt

använda fordon samt total körsträcka.61

Samordnad varudistribution kan appliceras på en rad olika verksamheter. Dess upplägg beror på vilka

aktörer som är delaktiga i samordningen och det medför att det finns olika typer av samordnad

varudistribution. Det vanligaste är att offentliga medel finansierar omställningen till samordnad

distribution och att det är kommunernas varuflöden som samordnas.62 Drivkraften som ligger bakom

att kommuner och andra aktörer har intresse för samordnad varudistribution är främst minskad

miljöbelastning, ökad trafiksäkerhet och kostnadsbesparingar.63 Erfarenheter av olika projekt med

samordnad varudistribution visar att de är komplexa att införa men att vinsterna är stora.64 Det finns

även erfarenheter med samordnad varudistribution som visar på att det kan vara svårt att hålla det

ekonomiskt lönsamt samt att kraven på förändrad kommunikation mellan aktörerna är krävande.65

Det finns flera möjliga vinster med att samordna varudistributionen hos ett företag. Samordnad

varudistribution leder till att utsläppen minskar genom att det körs färre lastbilar och färre antal mil.

Detta leder till en miljöbesparing som minskar utsläppen av koldioxid. En samordnad varudistribution

leder även till ökad trafiksäkerhet genom att det blir färre lastbilar i känsliga miljöer vilket minskar

risken för olyckor. Genom samordning och en bättre planering skapas en ökad effektivitet vilket

minskar utnyttjandet av resurser och resulterar i lägre kostnader för alla parter. En ytterligare vinning

65 Setsumi Isa, S., Fontes Lima, O., & Geraldo Vidal Vieira, J. (2021). Urban consolidation centers: Impact
analysis by stakeholder. Research in Transportation Economics. Volume 90, 101045.

64 Fredholm 2013, s.221-223
63 Moen et al., 2020, s.64.
62 Moen et al., 2020, s.40.
61 Samordnad varudistribution. Tomelilla Kommun (2022).
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med samordnad varudistribution är att varumottagaren kan ställa krav på logistikföretagen som

samordnar godset och transporterar ut det. Kraven kan innefatta transporters drivmedel, utrustning

eller utbildning kring miljö.66

Utöver fördelarna med samordnad varudistribution finns också faktorer som begränsar användningen

av transportupplägget. En stor anledning till att utförandet av samordnad varudistribution kan vara

krångligt är den ofta omfattande omställningen som sker när en hel process ska förändras. Att

omställningen dessutom berör många parter gör det mer komplext. Därför gäller det att väcka intresse

för förändringen genom att visa vilka vinster som kan uppnås. Exemplifiering av tidigare projekts

framsteg är en strategi för detta. Även om andra projekt lyfts som framgångsrika exempel kan

motstånd uppstå från olika aktörer i nätverket, vilket förhindrar samordningen. Motståndet kommer då

framförallt från leverantörer som vill ha kontroll på leveranserna hela vägen till mottagande kund.

Med en samordnad varudistribution tas denna kontroll bort från leverantörerna och ansvaret hamnar

på samordnaren.67 En mer grundlig redovisning av för- och nackdelar med transportupplägget

presenteras nedan under avsnitt 3.4 och 3.5.

3.2 Aktörer inom samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution i en offentlig verksamhet där tredjepartslogistik anlitas innefattar ett

samarbete mellan olika aktörer som tillsammans möjliggör samordningen av varor. Nedan kommer de

olika aktörerna och deras roll redovisas närmare. Om den samordnade varudistributionen sköts i egen

regi kan tredjepartslogistikföretaget bortses som en aktör. Den typ av samordnad varudistribution som

diskuteras i uppsatsen innefattar fyra aktörer och kommer att presenteras nedan.

Huvudorganisationen är den aktör som gör det medvetna valet att använda sig av samordnad

varudistribution. Det är huvudorganisationens verksamhet som den samordnade varudistributionen

kommer att kretsa kring. Samordningen görs på de varor som denna aktör köper in och syftet är att

tillfredsställa huvudorganisationens behov. Huvudorganisationen kan som huvudaktör ställa krav på

resterande parter vilket ger utrymme för att influera transportupplägget och dess effekter.68

Inköp av huvudorganisationen görs från ett flertal leverantörer för att tillfredsställa sina egna behov. I

priset för produkter från leverantörer behöver huvudorganisationen inte ta hänsyn till kostnaderna för

last mile leveransen. Last mile leveranser utgörs av den sista sträckan en vara transporteras innan den

68 Holguín-Veras & Sánchez-Díaz, 2016.
67 Ibid s.224-226
66 Fredholm 2013, s.223-224
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anländer till kund.69 Då samordnad varudistribution tillämpas kan verksamheten genom förhandling

sänka priset på varan genom att hänvisa leveransen till ett distributionscenter vilket är enklare än att

leverera direkt till de olika verksamheterna som huvudorganisationen innefattar.70 Beroende på de

avtal som sluts mellan huvudorganisationen och leverantörerna kan ansvarsfördelningen gällande

transporten till en distributionscentral variera. Vissa leverantörer ser sitt ansvar för produkterna som

avslutat då det levererats till distributionscentralen medans andra vill ha kontroll över varan fram tills

att den levereras till kund, något som kan bli en utmaning vid samordnad distribution.71

Transporter utförs antingen av leverantörerna eller av transportföretag som anställs av andra aktörer i

den samordnade varudistributionen. Transportörerna påverkas av krav från övriga aktörer gällande

exempelvis miljömärkning på fordonen eller användningen av bränsle. Utöver det kan system som

mäter transporternas utsläpp införas vilket har en bevisad inverkan på hur fordonen körs vilket

minskar bränsleförbrukningen och ger upphov till kostnadsbesparingar.72

Tredjepartslogistik, även kallat 3PL, utgör den aktör som ansvarar för distributionscentralen, varornas

samordning och den slutgiltiga leveransen till huvudorganisationen. Genom en upphandling anlitas

3PL-företaget av huvudorganisationen för att de ska sköta logistiken och samordningen. Anledningen

till att man väljer en extern aktör för att sköta samordningen är för att 3PL-företag är experter på

transporter och de logistiska aktiviteter som samordnad varudistribution innefattar. Detta tillåter

huvudorganisationen att samordningen av deras varor möjliggörs utan att de själva ansvarar för den

verksamheten som tillkommer i och med distributionscentralen.73

3.3 Viktiga komponenter av samordnad varudistribution

Samordnad varudistribution kräver lämpliga faciliteter och resurser för att vara gångbara, de kan

sammanfattas som delsystem. Nedan kommer dessa att gås igenom närmare.

Då samordnad varudistribution är centrerad kring att minska transporternas påverkan är det även av

relevans att beakta de fordon som utför dem. När samordnad varudistribution sköts via 3PL kan

kontraktet innefatta specifika krav gällande de fordon som ska användas. De aspekter som är relevanta

att beakta kan vara många, exempelvis miljömärkning, prestanda, trafiksäkerhet och storlek.

73 Björklund, M., Abrahamsson, M., & Johansson, H. (2017). Critical factors for viable business models for
urban consolidation centres. Journal of research in Transportation Economics. Volume 64, p.36-47.

72 Moen et al., 2020, s.128-129

71 Dreischerf, A., & Buijs, P. (2022). How Urban Consolidation Centres affect distribution networks: An
empirical investigation from the perspective of suppliers. Journal of the World Conference on Transport
Research Society. Volume 10, p.518-528.

70 Moen et al., 2020, s.68-69

69 Hagberg, J., & Hulthén, K. (2022). Consolidation through resourcing in last-mile logistics. Research in
Transportation Business & Management, 100834.
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Miljömärkningen av fordonet kan vara av relevans även då transporter eventuellt outsourcas i

samband med samordnad varudistribution. Anledningen är att både direkt och indirekt klimatpåverkan

beaktas när en verksamhets klimatpåverkan utvärderas utifrån miljöledningssystemet.74 Prestandan på

fordonet är viktigt för att undvika osäkerhet i leveransprecision. Trafiksäkerhet är också en aspekt

kopplad till fordonet som är värt att beakta, framförallt då farligt gods transporteras. För att fordonen

ska kunna leverera och ta sig fram till avtalade leveransplatser är det även viktigt att storleken på

fordonet aktivt bestäms. Detta gäller speciellt i stadsmiljöer där regleringar av vissa fordon på

särskilda områden förekommer.75

Vid samordnad varudistribution är en distributionscentral en förutsättning och en central komponent

av transportupplägget eftersom det är där omlastningen och samordningen av gods sker. Det är kritiskt

att en distributionscentral har tillräcklig kapacitet för att möjliggöra en effektiv samlastning. Utöver

detta behöver lokaliseringen vara gynnsamt placerat utifrån vart godset ska levereras. För att undvika

att centralen blir en kostnadsdrivare är det viktigt att bibehålla en hög utnyttjandegrad i

anläggningen.76

Omställningen till samordnad varudistribution kombineras med fördel med implementeringen av ett

digitalt system för att maximera och facilitera de fördelar samordnad varudistribution för med sig.

Med hjälp av att hantera informationen digitalt i ett system kan servicenivån öka eftersom det

möjliggör ökad spårbarhet av varorna som fraktas. Leverantörer kan med hjälp av ett digitalt system

direkt kommunicera till en distributionscentral när godset beräknas levereras. Det underlättar för

transportören då faciliteter och personal är redo för att ta emot varorna så fort de kommer. För

distributionscentret blir det också lättare eftersom ett digitalt system gör informationen om

inkommande leveranser mer överskådligt, något som hjälper i planeringen av omlastningen och

underlättar när det kommer till att öka fyllnadsgraden på transporterna.77

3.4 Fördelar med samordnad varudistribution

En huvudsaklig fördel med samordnad varudistribution är dess positiva påverkan på miljön i

jämförelse med traditionellt transportupplägg där samtliga leverantörer kör direkt ut till kund.

Skillnaden ligger i att samordnad varudistribution medför högre transporteffektivitet, kortare

körsträcka och högre fyllnadsgrad. Därutöver kan klimatpåverkan för transporterna minska ytterligare

77 Björklund, Abrahamsson & Johansson, 2017.

76 Paddeu, D. (2017). The Bristol-Bath Urban freight Consolidation Centre from the perspective of its users.
Case Studies on Transport Policy. Volume 5, Issue 3, pages 483-491.

75 Björklund, M., Abrahamsson, M., & Johansson, H. (2017). Critical factors for viable business models for
urban consolidation centres. Research in Transportation Economics. Volume 64, pages 36-47.

74 Miljöledning. Naturvårdsverket.
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då organisationen har utrymme att förhandla och sätta krav gällande miljömärkning på fordon och

bränslen i upphandlingar.78

En annan fördel med samordnad varudistribution är hur det inverkar på trafiken, idealt genom färre

fordon i stadsmiljöer. Det medför mindre belastning på transportnätverket i städerna vilket minskar

trängsel och buller.79 Beaktas dessutom sambandet mellan trängsel och dödliga olyckor i stadsmiljöer,

alltså att fler dödsolyckor sker vid ökad trängsel, blir det uppenbart att samordnad varudistribution

inte endast kan påverka klimatet positivt utan även bidra till mer social hållbarhet i städerna.80 Även

transporters buller i urbana miljöer påverkar invånarnas välmående negativt vilket medför att om en

minskning av antal transporter sker tack vare samordnad varudistribution förbättrar detta även den

sociala hållbarheten inom området där transporterna minskar.81

Fördelarna med samordnad varudistribution kan inte endast härledas till externa aktörer utan även till

organisationen som ska ta emot paketen. Då transportupplägget innebär färre totala leveranser inom

städer och ökad kontroll för när leveranserna sker kan det även leda till förbättringar i mottagarens

arbetsmiljö. Effekterna av den samordnade varudistributionen medför att arbetarna bättre kommer

kunna förbereda sig för när de ska ta emot paketen, vilket underlättar arbetsplaneringen samt

anpassningar i bemanning.82

Att starta upp samordnad varudistribution kan vara lockande av olika anledningar beroende på typ av

verksamhet som bedrivs. För näringslivet kan ekonomiska faktorer vara motiverande för samordnad

varudistribution medans statliga verksamheter i större grad motiveras av samhällsnyttan det bidrar

med. En konsekvens av samordnad varudistribution som har stor påverkan på just samhällsnyttan är

minskningen av transporter i städer eftersom det bland annat har positiv inverkan på utsläppen av

koldioxid, infrastruktur, luftkvalité och buller. Dessa fördelar kan uppnås oavsett typen av verksamhet

som samordnar. Samhällsnyttan med transportupplägget medför att organisationer som genomför

förundersökningar om samordnad varudistribution som visar på olika fördelar enklare kan ansöka och

få finansiella medel från statliga organisationer. De kan göra detta då det ligger i statens intresse att

främja positiva initiativ av verksamheter. Detta kan resultera att verksamheten känner sig trygg i att

starta samordnad varudistribution då den får ekonomiskt stöd för det. Dock är det viktigt att göra en

82 Stockholms stad, 2017

81 Veber, T., Tamm, T., Ründva, M., Katre Kriit, H., Pyko, A., & Orru, H. (2022). Health impact assessment of
transportation noise in two Estonian cities. Environmental Research. Volume 204, Part C, 112319.

80 Albalate, D & Fageda, X. (2021). On the relationship between congestion and road safety in cities. Transport
Policy. Volume 105, pages 145-152.

79 Ibid.
78 Stockholms stad. Pre-study: Coordinated Distribution of Municipal Goods in Stockholm. (2017).
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grundlig undersökning innan implementeringen för att motverka att ett projekt startas upp utan att ha

förutsättningar för att lyckas.83

Utöver detta finns det ekonomiska fördelar med att driva samordnad varudistribution. Främst handlar

det om kostnadsbesparingar i upphandling av olika varor eftersom man inom upphandlingen för

samordnade varor kan bortse från att leverantörerna behöver erbjuda last mile leveranser, något som

är inräknat i priset vid vanlig upphandling. Det innebär att varor kan införskaffas till ett lägre pris

samtidigt som kostnaden för transporterna kan läggas ut på en aktör och därmed få en fördelaktig

förhandlingsposition eftersom man kan erbjuda leverantörer många leveranser över tid. Slutgiltiga

konsekvensen av det blir att kostnadsbesparingar på transporterna kan göras.84

3.5 Nackdelar med samordnad varudistribution

Även när verksamheter är bekanta med transportuppläggets fördelar väljer ändå flertal att inte ställa

om till samordnad varudistribution. I många fall grundar det sig i nackdelarna med samordnad

varudistribution som kommer presenteras nedan. Att påbörja samordnad varudistribution i en

verksamhet är en stor omställning och innebär många förändringar. Bland de verksamheter som väljer

att genomföra transportupplägget är det endast ett fåtal projekt som är framgångsrika.85 Nedan

kommer både nackdelar och utmaningar med samordnad varudistribution gås igenom.

En huvudsaklig nackdel är att det oftast är svårt att komma upp i de mängder gods som medför att

skalfördelar kan uppnås i sådan grad att ekonomisk vinst erhålls. Vanligtvis går det att driva projektet

med samordnad varudistribution framgångsrikt till en början men då externa bidrag tar slut brukar det

vara svårt att motivera det ekonomiskt.86 En distributionscentral innebär kostnader som man antingen

direkt kommer behöva stå för om man driver det i egen regi eller indirekt om man outsourcar det.

Kostnaderna innefattar personalkostnader, fordonskostnader och hanteringskostnader. Dessa kostnader

behöver vägas upp av de besparingarna som sker i och med last mile leveransen. Det finns studier som

har uppskattat de volymer som krävs för att uppnå kostnadsbesparingarna som kompenserar för

kostnaden av distributionscentret. Viss forskning har kommit fram till att runt 350 paket om dagen

krävs för att det ska vara lönsamt att driva ett distributionscenter. Vidare lyfts det fram hur

lokaliseringen av distributionscentralen är viktig för dess lönsamhet och för hur snabbt investeringen

kan väntas ha betalat av sig. När en distributionscentral är ofördelaktigt placerad kan det medföra

86 Dablanc, L. (2007). Goods transport in large European cities: Difficult to organize, difficult to modernize.
Transportation Research Part A: Policy and Practice. Volume 41, Issue 3, pages 280-285.

85 Hezarkhani, B., Slikker, M., & Van Woensel, T. (2019). Gain-sharing in urban consolidation centers.
European Journal of Operational Research. Volume 279, Issue 2, pages. 380-392.

84 Moen et al., 2020, s.68-69

83 Paddeu, D., D.Fancello, G,. Fadda, P. (2017). An experimental customer satisfaction index to evaluate the
performance of city logistics services. Volume 32, Issue 3, Pages 262 - 27.
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längre transporter än innan samordningen och därmed även ökade utgifter i form av

transportkostnader.87

Den andra huvudsakliga nackdelen med samordnad varudistribution är den strukturella förändringen

som krävs för att applicera transportupplägget. Omställningen till samordnad varudistribution

innefattar nya rutiner för upphandling, inköp och mottagning. Dessa förändringar behöver tillämpas

och ingå i de anställdas arbetsuppgifter för att idén ska bli hållbar. Det kräver en riktad satsning att

ställa om verksamheten vilket motiverar användningen av projektstyrning som i sig är ett komplext

ämne där val kring hur man ska genomdriva en förändring behöver göras.88 Alltså är en nackdel med

samordnad varudistribution att implementeringen av det i en verksamhet medför organisatoriska

förändringar vilka kan vara utmanande att anpassa sig till. Detta är en nackdel som både avskräcker

från att påbörja användningen av samordnad varudistribution samt förhindrar den från att fortgå

framgångsrikt.89

För att samordnad varudistribution ska vara framgångsrik krävs även att leverantörerna är villiga att

leverera till ett distributionscenter. För leverantören innebär det att de förlorar direktkontakt med kund

samt att de går miste om marknadsföringen som deras transporter utgör i städer. De får helt enkelt en

minskad kontroll på sina varor och relationer med kund, något som kan göra det svårt att hitta

leverantörer som vill gå med på de villkor och krav som samordnad varudistribution ställer.90

3.6 Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling styrs av flera olika lagar och regler som beskriver hur offentliga verksamheter

ska genomföra sina upphandlingar. Det finns olika lagar som fokuserar på olika typer av

upphandlingar beroende på vem som gör inköpen och vad som köps in. Lagen om offentlig

upphandling är en av fyra upphandlingslagstiftningar som styr de offentliga inköpen. Lagen om

offentlig upphandling är det övergripande regelverket för offentlig upphandling i Sverige och gäller

för upphandlande myndigheter om inköpet inte ingår i någon av de andra upphandlingslagarna.91

Den 28 oktober 2021 skickades ett förslag ut på remiss där regeringen föreslår en lagskärpning som

innebär att klimatet, miljön, människors hälsa, djuromsorg och sociala samt arbetsrättsliga aspekter

ska tas hänsyn till vid offentlig upphandling. Regeringens förslag innebär att göra det obligatoriskt att

beakta dessa ämnen vid offentlig upphandling. Genom remissen blir det som fram till idag endast varit

91 Om regler för upphandling. Upphandlingsmyndigheten.
90 Moen et al., 2020, s.191
89 Moen et al., 2020, s.17
88 Blomberg, 2019
87 Dreischerf & Buijs, 2022
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en rekommendation nu en skyldighet. Med denna reform fokuserar man på att skapa en mer socialt

hållbar och resurseffektiv upphandling. Det innebär att om aktörer vill göra affärer med staten,

kommuner eller regioner i framtiden måste arbetet för miljö och minskat klimatavtryck vara i fokus.

Förslaget innebär att myndigheter ska ta fram riktlinjer som garanterar genomförandet av

lagändringen i den enskilda verksamheten. Sista dagen att svara på remissen var den 31 januari 2022.

Lagändringarna föreslås att träda i kraft den 1 juli 2022.92

3.7 Miljövänliga transporter i städer

Inom städer finns ett flertal olika typer av transporter som i sin tur drivs på ett flertal olika sätt.

Eldrivna fordon har en fördel gentemot fordon som drivs av fossila bränslen inom städer då

stadskörningen medför många stopp och accelerationer vilket resulterar i betydande utsläpp för

fossildrivna fordon. Fördelen med eldrivna fordon kan också härledas till att de minskar beroendet av

fossila drivmedel samt att de inte har en negativ effekt på luftkvalitén i städer.93

Även cykelbud är ett av de miljövänligare sätten att transportera gods inom städer. Det finns tre

huvudsakliga typer av cykelbud, de skiljer sig åt i antal däck och i hur godset transporteras. Vanligast

är att cykelbud har två däck och att varorna förvaras på cykeln istället för på föraren i en ryggsäck

eller liknande. I förhållande till lastbil har cykelbud lägre kapacitet för paket men däremot har de en

högre flexibilitet i stadsliga körrutter och en mindre klimatpåverkan vilket motiverar valet av

cykelbud framför lastbilar för verksamheter med låg mängd paket som ska fraktas. En annan fördel

med cyklar är att olycksrisken också är lägre än för lastbilar. För att fördelarna med cykelbud ska

uppnås krävs också att det finns en befintlig infrastruktur som underlättar för cykelbud att ta sig runt i

stadsmiljö.94

Nya innovativa lösningar för att transportera gods och paket i städer innefattar användning av drönare.

Drönare har idag inte slagit igenom som leveranssätt vilket främst beror på de legala restriktioner som

finns kring användningen. Fördelar med att använda drönare istället för fordon som drivs av fossila

bränslen inkluderar lägre utsläpp av koldioxid, minskad belastning på befintlig infrastruktur och bättre

luftkvalité. Användning av drönare för leveranser i städer är inte beprövat i större skala och endast

mindre pilotprojekt har genomförts, något som indikerar att det är en innovation som inte är helt redo

att implementeras ännu. Fördelen med drönare är att de inte påverkas av störningar i trafiken men

94 Gonzalez-Calderon, C., Jairo Posada-Henao, J., Andrés Granada-Muñoz, C., Patricia Moreno-Palacio, D., &
Arcila-Mena, G. (2022). Cargo bicycles as an alternative to make sustainable last-mile deliveries in Medellin,
Colombia. Case Studies on Transport Policy.

93 Marmiroli, B., Venditti, M., Dotelli, G., & Spessa, E. (2020). The transport of goods in the urban
environment: A comparative life cycle assessment of electric, compressed natural gas and diesel light-duty
vehicles. Applied Energy. Volume 260, 114236.

92 Nya skärpta regler vid offentlig upphandling ska bidra till ett hållbart samhälle. Regeringskansliet. (2021).
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nackdelen är, bortsett från det som förhindrar dess vidspridda användning, att de endast kan leverera

ett få antal paket åt gången.95

95 Lemardelé, C., Estrada, M., Pagès, L., & Bachofner, M. (2021). Potentialities of drones and ground
autonomous delivery devices for last-mile logistics. Transportation Research Part E: Logistics and
Transportation Review. Volume 149, 102325.
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4. Empiri
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna och data från universitetet att presenteras.

Strukturen är uppbyggd med en utgångspunkt från intervjuerna för att vidare kompletteras med data

kring området. Genom beskrivningar från intervjuerna kan en strukturell metod upprättas vilket

skapar en lätthet för läsaren. Detta kapitel syftar till att enbart lyfta fram resultaten från utförda

moment. Resultatdiskussion med följande analys presenteras i nästgående kapitel.

4.1 Dagens pakethantering inom Göteborgs universitet

Empirin under detta område är samlat från två kvalitativa intervjuer, vilket är primärkällor. Den första

intervjun genomfördes fysiskt den 12 april 2022 med Rickard Enfors som arbetar som

inköpscontroller på Göteborgs universitets upphandlingskontor. Den andra intervjun genomfördes

digitalt genom ett Zoom-möte den 19 april 2022 med Sarah Holmström som arbetar som

servicesamordnare på campus Medicinareberget. Utöver intervjuer tog författarna kontakt med

sektionschefen för Rosenlund inom Göteborgs universitet genom mail konversation samt möte med

vaktmästeriet på Handelshögskolan.

Inledningsvis berättade Enfors att Göteborgs universitet idag bedrivs genom sina olika fakultet och

campus som är placerade på olika geografiska platser inom Göteborgsområdet, se figur 4.1. Göteborgs

Universitets upphandlingssektion ansvarar för utformandet av ramavtalen som inköpare sedan beaktar

vid inköp av varor och tjänster. Om man inom universitetet vill beställa något till upphandling skickas

en beställning till upphandlingssektionen elektroniskt.
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Figur 4.1. Visualisering av Göteborgs universitets geografiska placering av fakulteter och campus.

Enfors berättade att pakethanteringen inom Göteborgs universitet idag tillhandahålls av den enskilda

personalen på institutionerna där inkommande paket normalt tas emot av vaktmästare. Byggnaderna

som Göteborgs universitet använder ägs inte av universitetet själva utan hyrs av fastighetsbolaget

Akademiska hus. När det handlar om utgående paket förklarade Enfors att det finns kontrakt med två

leverantörer, DHL Express och Your Special Delivery. Med DHL Express levereras expressleveranser

ut till hela världen och Your Special Delivery används vid specialtransporter som när exempelvis

paket ska tulldeklareras eller om det är farligt gods.

Vidare beskrev Enfors hur paketutskick inom Sverige framförallt sker med leverantören Postnord

Parcel. Postflödet med utgående leverans går via tre förutbestämda rutter till universitetets enheter, det

är Göteborgs universitet själva som har skapat rutterna. Detta har valts för att få fram paketen utifrån

de behov som finns i de olika enheterna. Innehållet i paketen som anländer till de olika fakulteten och

campusen kan variera stort och kan skilja sig från simpelt kontorsmaterial till komplexa

forskningsredskap. Många gånger är forskningsrelaterade leveranser tidskritiska eftersom de inte kan

användas om de inte kommer fram inom en viss tid. Det innefattar föremål som exempelvis

radioaktiva föremål, biologiskt material, prover och vävnader. Denna tidskritiska del kan exempelvis

bero på att vissa material måste förvaras i en nedkyld temperatur, vilket kan vara svårt att garantera.
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När frågan ställdes om någon samordnad varudistribution existerar i dagsläget förklarade Enfors att

det inte finns någon samordnad leveranspunkt för Göteborgs universitet utan att de inkommande

paketen kommer dit de är adresserade. Campuset på Medicinareberget är det enda som har en

expedition för mottagning av paket, där paketen sedan skickas ut till rätt plats i verksamheten. På

Medicinareberget är det serviceenheten som hanterar mottagning av paket i dagsläget. Ser man till de

andra campusen och fakulteterna så finns inte samma typ av organiserad mottagning utan där får de

anställda på enheten ta emot paketen, något som sker med hjälp av vaktmästare som är en del av

serviceenheten. Enfors förklarade att det kan vara flera leveranser per dag som anländer till de

enskilda enheterna vilket gör att de anställda ibland måste lämna sina ordinarie uppgifter för att ta

emot paketen. Enfors beskrev det som ett tidskrävande och irriterande moment för personalen.

Vidare ställdes frågan kring hur Göteborgs universitets upphandling arbetar med miljöfrågor. Enfors

beskrev hur universitetet har en stort fokus på sin klimatpåverkan, både internt i verksamheten och

externt. Göteborgs universitet har tagit fram riktlinjer för hur de ska minska sin klimatpåverkan, bland

annat inom området varutransport. Enfors förklarade att universitetet idag ligger i framkant inom

klimatpåverkan i upphandling av varor. Man har en vision inom verksamheten att transporter ska

drivas av hållbara drivmedel, vilket de i stor utsträckning redan gör idag. Framöver kommer

universitetet vara tvungna att anpassa sig efter striktare hållbarhetskrav. Tidigare har

hållbarhetskraven inte varit tvingande utan snarare en rekommendation, något man bör göra. Enfors

betonade dock att detta är punkter som redan existerar i universitetets ramavtal, som fastställer

villkoren för kontrakten, vilket han menade är något som de i princip redan arbetar med idag.

Campuset på Medicinareberget är den enhet där mest paket anländer. Det är det enda campuset som

har en serviceenhet som tar emot paketen vid ankomst. För att förstå hur verksamhetens system

fungerar i praktiken pratade författarna med Holmström som arbetar med driften av post och gods via

godsmottagningen. Holmström berättade att campuset på Medicinareberget utgör den huvudsakliga

destinationen för de paket som Göteborgs universitet beställer in. Genomsnittet på inkommande paket

är 130 stycken om dagen och det är nio eller tio olika leverantörer per dag som anländer med paket.

Holmström förklarade att det är fyra personer som arbetat heltid med att enbart sortera paketen och

scanna in dem i systemen samt dela ut paketen. Eftersom campuset är stort kör man ut till de

faciliteter som är placerade längre bort med en gemensam körning med en elbil varje dag vid 13:30

för leverans, vid leverans vid andra tider till närmare byggnader använder man vagnar. Holmström

förklarade att dagligen anländer mest paketet mellan klockan 10:00 och 12:00, vilket illustreras i figur

4.2.96 Efter att paketen har inkommit tar personalen lunch för att sedan börja med att scanna ut

paketen och leverera ut dem till de olika avlämningsplatserna. Holmström berättade att det är många

96 Holmström, Sarah. (2021). Data inkommande paket, Medicinareberget.
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gånger tidskritiska föremål som anländer till campuset, framförallt forskningsmaterial. Tidskänsligt

material som exempelvis färdas med torris eller har körts långa sträckor behöver komma ut till

avlämningsplats så fort de når godsmottagningen.

Figur 4.2. Visar summa paket som inkommer per timme till Medicinarebergets godsmottagning 2021,

årlig mängd. Data från 2021 (Mottagningsdatum för paket mellan: 2021-01-01 och 2021-12-31).

Tabell 4.1 nedan visar de transportörer som levererat mest paket till campuset på Medicinareberget.

Tabellen visar tydligt att DHL och Postnord är de leverantörer som levererar mest paket. Åtta av

leverantörerna levererar över 1000 paket per år, sex stycken levererar mellan 1000 och 100 paket och

en majoritet, 30 stycken, levererar färre än 100 paket.97

97 Holmström, Sarah. (2021). Data inkommande paket per leverantör, Medicinareberget.

31



Tabell 4.1. Summa paket/transportör, årlig data. Data från 2021. Tabellen visar de som levererat mer

än 100 paket, resterande leverantörer slås samman i “Övriga” i tabellen. (Mottagningsdatum för

paket mellan: 2021-01-01 och 2021-12-31).

Transportör Antal paket Transportör Antal paket

DHL 7070 TNT 905

Post Nord 5929 Incu 427

Bring 2963 Schenker 345

DSV 2828 Magn 228

UPS 2519 AGA 175

CVT 1665 Best 128

FedEx 1292 Övriga (30 leverantörer) 587

Sisi 1156

Vid frågan om samordnad varudistribution för verksamheten berättade Holmström att det är något de

aktivt försöker utveckla. Administrativ samordning är något Medicinareberget arbetar med hela tiden

för att utveckla sina arbetsprocesser. Något som lyftes som problematiskt med samordningen av

Holmström är att det tidskritiska forskningsmaterialet som måste levereras direkt kan i vissa fall inte

samlastas. Olika typer av paket urskiljs i data från Holmström och presenteras i figur 4.3 nedan.98 För

att ta hänsyn till tidskritiska paket försöker man på Medicinarebergets mottagning effektivisera

arbetet. Det gör man dels genom att scanna in paket på förmiddagen så att eftermiddagen kan ägnas åt

utleverans som då kan ske med så hög fyllnadsgrad som möjligt. Holmström beskrev att campuset blir

större och större för varje år och att paketmängden ökar drastiskt. I figur 4.4 illustreras ökningen som

skett mellan 2017 till 2021. Utifrån figuren ser man att paketmängden ökar årligen, sedan 2017 har

paketmängden mer än fördubblats.99 Vidare beskrev Holmström att elbilen har möjliggjort att

personalen inte behöver vara utspridd på flera faciliteter utan att det med bilen finns utrymme att lasta

allt så att man slipper införskaffa flera mottagningar.

99 Holmström, Sarah. (2021). Data inkommande paket 2017-2021, Medicinareberget.
98 Holmström, Sarah. (2021). Data inkommande paket, typ av paket, Medicinareberget.
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Figur 4.3. Summa paket/typ, årlig data. Data från 2021. (Mottagningsdatum för paket mellan:

2021-01-01 och 2021-12-31).

Figur 4.4. Antal paket/år 2017-2021.

Gällande miljö berättade Holmström att de hela tiden sätter upp nya mål i verksamheten för att göra

processerna så miljövänliga som möjligt. Miljöarbetet är svårt för de på Medicinarebergets

godsmottagning att jobba vidare med då det inte används så mycket transporter inom campuset.

Campuset har tagit hjälp av ett externt företag som kom dit och koordinerade och såg över

verksamheten för att kunna utveckla processerna så klimatsmart som möjligt. De punkter som gick att
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applicera tog personalen på campuset med sig för att undersöka dess möjligheter. Ett av de förslag

som var högt rankat var samordnad varudistribution, vilket campuset försöker arbeta internt med

dagligen.

Medicinareberget är det enda campuset som använder scanning av inkommande paket och är det

campus som får allra flest paket till sin enhet. På de andra campusen runt om i Göteborg sker ingen

dokumentering av paketens inkommande leverans. Sektionschefen för Rosenlund menade på att det

uppskattningsvis inkommer mellan 10-50 paket om dagen till varje enskilt campus. Denna data

bekräftades när dialog skedde med vaktmästare på Handelshögskolans campus där de berättade att de

normalt får in mellan 10-20 paket om dagen.

4.2 Identifierade möjligheter och hinder med samordnad

varudistribution

Utöver att genomföra intervjuer med personal som arbetar på Göteborgs universitet så frågades även

en sakkunnig inom området gällande vilka möjligheter och utmaningar som personen såg med

samordnad varudistribution. Utöver de två intervjupersonerna som presenterades ovan utfördes en

intervju med Fredrik Mårdh som kan anses vara en expert inom området tack vare hans gedigna arbete

som projektledare inom samordnad varudistribution. En intervju med Mårdh genomfördes digitalt

genom ett Zoom-möte den 4 maj 2022. I rollen som projektledare för samordnad varudistribution

förstår han och kan se de möjligheter och utmaningar som finns med transportupplägget.

Inledningsvis kommer de identifierade möjligheterna av intervjupersonen tas upp och slutligen

kommer de identifierade hinderna.

I intervjun med Mårdh förklarade han till en början den skillnad han har upplevt i införandet av

samordnad varudistribution mellan kommuner och näringslivet. Man har kommit mycket längre fram

gällande kommunernas samlastning både i Sverige och i Europa än den som sker på den privata sidan

inom näringslivet. Mårdh nämnde att man sällan ser att kommuner lägger ner med samordnad

varudistribution efter pilotprojekt och liknande tar slut. Däremot berättade han att det inom den

privata sidan är betydligt vanligare att avsluta projekt med samordnad varudistribution efter

projekttidens slutpunkt.

Den största besparingen med samordnad varudistribution menade Mårdh beror på det minskade

antalet transporter. Många gånger säger de lokala leverantörerna att ett av de största handelshindrande

problemen mot att de kan lämna anbud till offentlig verksamhet är transporten ut till de enskilda

kommunala enheterna. Därmed blir samordningen och det minskade antal transporterna gynnsamt
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även för leverantörerna. Om de istället behöver köra till en distributionscentral brukar de nämna att

det är betydligt enklare att leverera berättade Mårdh. De två beskrivna fördelarna ovan kan enligt

intervjupersonen ses som de största incitamenten för transportupplägget men det finns även andra

fördelar som ökad kontroll och ökad service. Vidare nämndes det att med en distributionscentral kan

man även ställa miljökrav på leverantörerna gällande drivmedel, vilket kan ses som ytterligare ett

incitament. Med samordnad varudistribution får verksamheten också fördelen att kunna välja

leverantörer.

Intervjun fortsatte sedan vidare med att fråga kring nackdelarna med samordnad varudistribution.

Mårdh tryckte på att omstruktureringen i organisationen kan ses som en nackdel med konceptet. Det

blir en annorlunda process i och med att en verksamhet tar över alla transporttjänster som går ut från

distributionscentralen, vilket är en omställning i sig. Denna förändringen i verksamheten kan vara

besvärlig för de involverade personerna. Mårdh uppgav att det är viktigt med drivande personer för

omställningen och att det kan vara svårt att motivera personer till en förändring som de upplever inte

ger någon nytta. Vidare förklarade han även att priset brukar inkluderar kostnaden för leveransen i

vanlig upphandling men vid samordnad varudistribution sköter huvudorganisationen den slutgiltiga

transporten själva. Detta innebär att man förhandlar ner priset på en vara för att man inte längre

behöver ta hänsyn till leverantörernas kostnad för last mile leveransen. Han menade dock att det kan

vara svårt att förhandla ner priset på varan och leverantörerna kan se det som en utebliven inkomst.

Att aktivt arbeta för att få ner priset på varan kan därmed ses som en nackdel enligt Mårdh.

Vidare berättades det om huvudfaktorer för att lyckas med omställningen till samordnad

varudistribution. Mårdh förklarade att en viktig del i att införa konceptet är att framförallt ha ett

tydligt mandat, exempelvis ett politiskt beslut, som säger att man ska införa det. Det är också viktigt

att man gör en tydlig planering innan införandet av konceptet och att man ser över alla konsekvenser

som kan uppstå innan man startar projektet. Om man gör en tydlig planering så är man förberedd för

de händelser som kan uppstå vid införandet av samordnad varudistribution. En annan huvudfaktor

som Mårdh lyfte fram var att få med sig hela organisationen på det nya konceptet så att alla inom

organisationen förstår nyttan med införandet. Det är även viktigt att personer inom organisationen

som har en betydande del inom konceptet får vetskap innan det införs, exempelvis de som ska beställa

in varor så att de är införstådda med att transportupplägget innebär att de inte längre borde inkludera

last mile leveranserna som en kostnad som ingår i varupriserna.

Författarna frågade vidare om verksamhetens omfattningen spelar roll för implementeringen av

samordnad varudistribution. Mårdh berättade att ett nyckeltal de brukar använda inom kommuner är

hur många invånare som ska nås. Vid ett invånarantal på 15 000 personer motiveras användningen av

en lastbil för att sköta distributionen. När det är 30 000 invånare räknar man med att två
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distributionsfordon krävs för utdelningen av varor. Nyckeltalet passar kommuners verksamhet där ⅔

av varuflödet är livsmedel. På en annan typ av organisation skulle nyckeltalet möjligen inte vara lika

givande, då varuflödet kan se annorlunda ut och göra att det skiljer sig menade Mårdh. Men själva

konceptet med samordnad varudistribution är i princip applicerbart oavsett vilken typ av verksamhet

som bedrivs eller omfattningen av den. För att veta hur mycket distributionsfordon som krävs bör

verksamheten undersöka hur stort varuflödet är och se till hur många leverantörer man har samt hur

mycket som köps in. I slutändan behöver även samlastningen vara lönsam, förklarade Mårdh. Det

handlar om hur mycket man kan fylla de distributionsfordon som körs ut för att leverera varorna.

Genom att fylla distributionfordonet maximalt får man ner kostnaden för leveransen, då fler varor kan

levereras med ett fordon.

Vidare frågade författarna om det finns några grundläggande strukturer som är nödvändiga för att en

verksamhet ska klara av omställningen till samordnad varudistribution. Mårdh menade att något av

det absolut viktigaste är att verksamheten har en egen e-handel med ett sådant koncept. En egen

e-handel kan vara uppsatt av exempelvis Visma, som är en plattform för e-handel. Mårdh berättade att

man i mindre kommuner kan klara sig utan en egen e-handel men att det i större verksamhet är en

förutsättning för att konceptet ska fungera. Om man inte har en egen e-handel beställer man från

leverantörernas hemsidor vilket kan bli omständigt för beställaren som måste gå in på många sidor om

verksamheten har många leverantörer. Har verksamheten en egen e-handel så beställs alla varor från

en och samma portal, vilket är en förutsättning för en större verksamhet. Vidare berättade Mårdh att

en annan viktig grund i införandet av samordnad varudistribution är att ha en projektledare i

organisationen. Denna projektledare är med under själva införandet och samlar ihop poster som bör

involveras. Man bör involvera inköp, upphandling, någon miljöförvaltning samt en politiker i en

arbetsgrupp för projektet.
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5. Analys
I det här avsnittet kommer delarna från empirin att analyseras med hjälp av teorin som presenterats

ovan i teoriavsnittet. Syftet är att bearbeta det insamlade materialet för att kunna tillämpa och besvara

frågeställningarna som ligger som grund för uppsatsen.

5.1 För- och nackdelar med samordnad varudistribution

Förändringar i hur organisationer sköter sina verksamheter sker ständigt för att anpassa sig till nya

behov och förutsättningar. Med urbaniseringen och den ökade efterfrågan på transporter i städer

behöver verksamheter anpassa sig för att motverka de negativa externaliteter som bli en konsekvens

av samhällsutvecklingen. Anpassningen av en organisation medför att förändringar kommer ske. En

förändring som kan vara aktuell att överväga för att motverka klimatpåverkan av transporter i städer

är samordnad varudistribution. Transportupplägget har i flera fall visat sig minska totala mängden

transporter och utsläpp av koldioxid. Det finns även fall då effekterna av samordnad varudistribution

inte minskar utsläppen av koldioxid. Komplexiteten i att utvärdera för- och nackdelar med samordnad

varudistribution verkar därmed ligga i att transportupplägget skiljer sig åt i många fall och det finns

bristande forskning gällande hur universitet tillämpar det.

En fördel med samordnad varudistribution är den ekonomiska nyttan som kan uppnås med hjälp av

skalfördelar. Men nackdelen är att dessa skalfördelar är väldigt svåra att uppnå. Först när det kan

uppnås motiveras transportupplägget ekonomiskt och skalfördelar är därmed av stor betydelse för en

framgångsrik implementation. I många fall uteblir dessa skalfördelar och projekten med samordnad

varudistribution läggs därmed ner efter att projekttiden utgår.

Mårdh menade att 15 000 invånare i en kommun motiverar användning av en lastbil för distribution,

men den skalan är svår och inte lämplig för en verksamhet som Göteborgs universitet. Antalet paket

som Göteborgs universitet behöver komma upp till för att motivera användningen av en lastbil för att

distribuera paketen till de olika fakulteterna och campus är därmed svårt att resonera kring. Vill

Göteborgs universitet själva sköta leveranserna med egna fordon från distributionscentralen kan det

vara fördelaktigt att använda sig av andra fordon än lastbilar då varje campus, förutom det på

Medicinareberget, endast har 10-50 inkommande paket dagligen. Exempelvis hade användningen av

cykelbud varit av intresse för denna mängd, dels kan de enklare uppnå hög fyllnadsgrad dels är de mer

miljövänliga än lastbilar. Cykelbud kräver dock en fungerande infrastruktur för att kunna ta sig fram

mellan olika leveranspunkter. Huruvida förutsättningarna för det råder runt Göteborgs universitets

leveranspunkter är oklart.
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Utöver cykelbud kan det även vara av intresse att använda sig av elektriska fordon för att uppnå

miljöfördelar med transporterna. Exempelvis används redan ett elektriskt fordon för leverans av varor

från varumottagningen på Medicinareberget och därför ligger det nära till hands att införskaffa ett

liknande fordon för att även leverera varor från ett distributionscenter. En lastbil som drivs med el

behöver nödvändigtvis inte användas, möjligtvis räcker det med att inledningsvis använda sig av en

mindre elektrisk skåpbil för att transportera ut paketen den sista sträckan. Varierande typ av paket gör

det svårt att bedöma vilka typ av fordon som krävs för leverans. En strategi är att inneha ett flertal

olika fordon som man anpassar utnyttjandet av beroende på behov. Ett annat alternativ är att använda

fordon som klarar av det genomsnittliga behovet och därefter ta in extern hjälp i de fallen där fler

paket än vanligt ska distribueras till universitets enheter. Vid transporter av tidskritiska varor kan en

lägre fyllnadsgrad motiveras för att kunna få ut leveranserna inom utsagd tid. Vid valet av ett

elektriskt fordon eller cykelbud istället för fossildriven lastbil medför även transportupplägget en

positiv påverkan på trafiksituationen i staden då belastningen på infrastrukturen går ner samt att buller

och luftföroreningar minskar.

Som tidigare nämnt behöver volymen av paket vara tillräckligt hög för att motivera samordningen.

Vilka implikationer det ger för användningen av samordnad varudistribution på universitet är svårt att

säga men är av intresse att reflektera kring. I intervjuerna med personal på Göteborgs universitet

förmedlas en bild av att det inte är särskillt många paket per dag som levereras om man exkluderar

Medicinareberget. Det medför att endast Göteborgs universitets paket kanske inte är tillräckligt för att

investera i de komponenterna och kontakta de aktörerna som krävs för samordnad varudistribution.

Här kan man med fördel involvera andra organisationer som också vill samordna sina transporter för

att uppnå skalfördelar och motivera driften av samordnad varudistribution. Hur man går tillväga kan

här skilja sig åt beroende på om man driver distributionscentret i egen regi, alltså att Göteborgs

universitet själva driver distributionscentralen, eller om den är outsourcad till ett

tredjepartslogistikföretag. Vid drift i egen regi kommer det vara Göteborgs universitets ansvar att se

till att volymen av paket som körs genom distributionscentralen är tillräckligt hög. Här kanske det

finns intresse att samarbeta med Chalmers eller Göteborgs Stad som rent organisatoriskt borde vara

lika Göteborgs universitet och ha åtminstone delvis liknande flöden av paket.

Vid en outsourcad lösning kan Göteborgs universitet exempelvis välja att ingå i avtal med ett företag

som redan har fungerande distributionscentraler och köra sin samordning via dem. Då behöver inte de

själva hantera samordningen och det är inte heller deras ansvar att se till att volymen är tillräckligt

hög. I fallet med outsourcad lösning får däremot inte Göteborgs universitet en kontroll över

hanteringen av paketen innan dess slutgiltiga leverans. Detta kan ses som en nackdel, dock anser

författarna att en outsourcad lösning är mer lämplig eftersom ett kompetent företag får hantera
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distributionen samtidigt som Göteborgs universitet då kan släppa hanteringen av inkommande paket

och lägga mer fokus på sin egna kärnverksamhet som är utbildning och forskning.

Det är även av relevans att beakta totala andelen paket under en dag, som vanligtvis understiger 350

på Göteborgs universitet. Utgår man från informationen av sektionschefen på Rosenlund har

Göteborgs universitet, om man beräknar genomsnittet av det givna intervallet, 120 inkommande paket

per dag till alla campus förutom det på Medicinareberget. Uppgifter från Holmström ger att ungefär

130 paket levereras i snitt per dag till campuset på Medicinareberget. Tillsammans understiger antalet

paket 350 stycken. Forskning har visat att gränsen för lönsamhet för en distributionscentral går vid

ungefär 350 paket det är ytterligare en anledning till att Göteborg universitet bör undersöka vilka

andra aktörer som också skulle ha nytta av samordnad varudistribution. Utan de ekonomiska

fördelarna som endast medförs vid en viss volym kommer det vara svårt att motivera driften av

samordnad varudistribution trots att de har andra positiva effekter, den ekonomiska aspekten är därför

viktig att beakta.

Beroende på om man outsourcar eller driver distributionscentralen i egen regi så har man även olika

möjlighet att bestämma över lokaliseringen av distributionscentralen. Detta är av intresse eftersom att

lokaliseringen avgör hur de slutgiltiga transporterna ser ut och vid en mindre gynnsam placering av en

distributionscentral kan den totala transportsträckan som utförs bli längre än innan samordningen.

Ytterligare nackdelar innefattar att det kan vara svårt att få leverantörer att vilja leverera till en

distributionscentral istället för direkt till kund. Driver man distributionscentret i egen regi blir det inte

en nackdel ur anseendet med leverantören, något det dock blir om distributionscentret är outsourcat.

Vid outsourcad distributionscentral blir det bristande kontakt med kund för leverantören vilket kan

medföra att leverantören inte är villig att leverera till distributionscentralen. Dessutom lämnar man

ifrån sig kontrollen av sina varor innan de når kund och att garantera att kvalitén på produkten inte

försämras på grund av hanteringen blir därmed svårt att styra över. Skulle dessutom lokaliseringen av

distributionscentralen inte vara fördelaktigt placerad skulle det vara svårt att motivera leverantörer att

transportera sina varor dit.

Om en distributionscentral har en kringgående trafik som innebär köer, ligger geografiskt avlägset i

förhållande till leverantörens vanliga rutter och har dåliga faciliteter för att smidigt kunna lasta av

gods så kommer detta inte vara mer motiverande för leverantörerna. Det kan medföra att de kräver ett

högre pris för transporten än tidigare då det gick direkt till beställaren. För att undvika att försämra

relationen med leverantörerna är det därmed viktigt att använda sig av en distributionscentral som är

gynnsamt placerat och som har adekvata faciliteter. Görs det inte kan det rent ekonomiskt göra sig

kännbart som en nackdel med samordnad varudistribution då leverantörerna kräver mer betalt för att

genomföra transporterna.
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Inom Göteborgs universitet så är det främst vaktmästare, vilka utgör en del av serviceenheten, som tar

emot inkommande paket. Endast Medicinareberget har en mer strukturerad varumottagning samt ett

system för att scanna in paketen. Detta möjliggör en överblick över paketen som inte finns på de andra

campusen. Den lägre nivån av levererade paket på andra campus än Medicinareberget motiverar inte

införskaffandet av ett sådant system. Arbetssättet för att få ut paketen i verksamheten är dock inte

optimalt. Nu kan paket dyka upp när som helst under dagen på de olika campusen och vaktmästare

ska då ta emot paketen och sedan leverera ut det till den person som paketet är adresserat till. Detta

har resulterat i att personal på de olika campusen kan bli störda av levererade paket mitt i sina

arbetsuppgifter, något som kan minska produktiviteten.

Precis som Enfors nämnde är det ett irriterande moment för personalen och en fördel med samordnad

varudistribution är att detta kan åtgärdas. Med hjälp av att samordna varudistributionen kan Göteborgs

universitet utforma fasta rutter för leverans av paket, det medför att vaktmästarna vet att paketen

kommer en viss tid på dygnet och kan vara redo att ta emot dem samtidigt som även personalen på de

olika campusen vet vilken tid paketen kommer. Det medför att de inte längre behöver bli störda i sina

uppgifter på samma sätt och de kan istället planera in fasta tider då paketen kommer. Den precisionen

som medförs av självbestämmandet av de slutgiltiga transporterna kan därmed förbättra arbetsmiljön

för de anställda.

Om flertal campus har tillräckligt få paket, som inte är tidskänsliga, som behöver levereras kan man

möjligen samordna leveranserna en viss dag och tidpunkt varje vecka. Det kan exempelvis innebära

att alla som arbetar på ett campus vet att paketen kommer in vid klockan 12:00 på måndagar och att

de då vet att de efter lunch behöver vara redo att ta emot det som de beställt. Att samordna på detta

viset anses vara fullt möjligt, svårigheten ligger i att få ut de tidskritiska produkterna till verksamheten

så snabbt som möjligt. Här är det dock främst Medicinareberget som sticker ut med olika

forskningsartiklar och liknande. För att inte fördröja leveransen av dessa produkter kan det vara värt

att exkludera dessa från den vanliga samordningen. Då Medicinareberget redan har en varumottagning

och system för att snabbt och smidigt leverera ut paket till sitt campus skulle tidskritiska produkter

fortsätta att gå direkt till deras mottagningen istället för en gemensam distributionscentral.

Göteborgs universitet är en offentlig verksamhet och det medför att fördelarna med samordnad

varudistribution inte är samma som för privata verksamheter. Då Göteborgs universitet inte drivs med

huvudsyftet att göra vinst, vilket ett privat företag gör, innebär det att de ekonomiska aspekterna inte

behöver beaktas i lika stor utsträckning även fast budgetar behöver tas hänsyn till. Fördelar med

samordnad varudistribution som därmed bör beaktas mer av studieobjektet är de samhälleliga

konsekvenserna av samordningen. Som en offentlig verksamhet har även Göteborgs universitet
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möjlighet att söka stöd för utvecklingen av samordnad varudistribution direkt från Göteborgs Stad.

Även om det skulle visa sig att det rent ekonomiskt inte går att motivera driften av samordnad

varudistribution så kan dess fördelar och positiva effekter vara tillräckliga för att motivera ytterligare

finansiering från staden för att möjliggör fortsatt drift av den.

5.2 Samordnad varudistributions utformning med hänsyn till

klimatpåverkan

Idag är det viktigare för verksamheter än någonsin att se över hur de kan minska sin klimatpåverkan.

Den globala uppvärmningen utgör ett hot mot den verklighet människor upplever idag och det är

därför viktigt att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det finns flera lämpliga metoder för

verksamheter att använda för att göra detta. Samordnad varudistribution är ett koncept som kan

användas för att minska klimatpåverkan, hur stor inverkan blir påverkas av ett flertal variabler som

konceptet innefattar.

Med samordnad varudistribution kan verksamhetens klimatpåverkan som sker på grund av transporter

förändras. Utan konceptet är det leverantörerna som bestämmer leveranserna som innefattar

klimatpåverkande moment, som leveranssätt och drivmedel, vilket försvårar för verksamheten att

påverka utsläppen. Utöver det medför leveranserna av paket från ett stort antal leverantörer att flera

olika fordon levererar varor i en stadsmiljö, något som medför negativa externaliteter som inte är bra

för miljön. Med samordnad varudistribution har verksamheten möjlighet att påverka moment inom

både inleveranser och utleveranser från en distribituonscentral. Man kan på så sätt ställa krav på

leverantörer och utlämningsprocessen kopplat till klimatfrågan. För en verksamhet som Göteborgs

universitet som är placerad i centralt i Göteborg skulle det innefatta val av distributionsfordon för

utleverans samt val av leverantörer. Beroende på vart man lokaliserar distributionscentralen skulle

flera alternativ vara lämpliga för leverans.

Val av fordon är även beroende av antal paket som ska levereras. Inom de flesta campus är det

normalt med en daglig mängd av 10-50 paket. Det är betydligt mindre än vad som levereras till

Medicinarebergets campus, där de använder en elbil och vagnar för utleverans av varor inom

campuset. Med ett eldrivet distributionsfordon som levererar ut varor från distributionscentralen

skulle klimatpåverkan minska betydligt, då det enbart sker en leverans som är mer hållbar till alla

campus. Dessutom skulle man med ett eldrivet fordon minska de negativa effekterna på luftkvaliteten

i staden som sker med fossildrivna fordon. Göteborgs universitet har dessutom redan erfarenhet av att

använda elektriskt fordon vid Medicinareberget vilket har fungerat väl, något som motiverar fortsatt

användning av det i en framtida samordnad varudistribution.
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Ett leveranssätt som skulle vara ett alternativ till lastbilar, både fossil- och eldrivna, är cykelbud. De är

flexibla och drivs antingen på el eller av personen som för fram dem. Vinningen med cykelbud är dels

att de inte släpper ut någon koldioxid vid transportering, dels att de inte medför samma förslitning på

vägar som lastbilar. Även olycksrisken för cyklar är lägre än i förhållande till motoriserade fordon.

Göteborgs universitet bör dock beakta att de kan ta mindre volymer i förhållande till lastbilar. Här

måste man även beräkna antal cykelleveranser som skulle krävas. Även kostnaden för dessa

cykelleveranser kontra leveranser med andra fordon bör beaktas.

En annan typ av leverans från distributionscentret som skulle ha låg klimatpåverkan och inte vara

beroende av vägar eller cykelbanor är drönare. Fördelen med att använda dem är att de inte släpper ut

koldioxid under transporten samt att de inte behöver nyttja utrymme i något befintligt

transportnätverk. Nackdelen skulle vara att detta är ett transportsätt som är i ett tidigt

utvecklingsstadie. En tanke då Göteborgs universitet är en verksamhet som sysslar med forskning

hade man eventuellt som ett forskningsprojekt kunnat testa att implementera drönarleveranser. Dock

finns det mycket hinder för detta som innefattar legala, etiska och ekonomiska aspekter. Utöver det

kräver det även adekvata faciliteter för att ta emot paket från drönare. Detta gör att lastbilar som drivs

med el eller cykelbud lämpar sig bättre för att leverera från distributionscentret, åtminstone i

dagsläget.

Med samordnad varudistribution kan man minska klimatpåverkan genom att välja lokala leverantörer

som har möjlighet att leverera till en distributionscentral. Lokala leverantörer tycker många gånger att

det underlättar för deras verksamhet att köra till en distributionscentral, då de enbart behöver leverera

till ett ställe och faciliteterna för godsmottagning är bättre anpassade. Med lokala leverantörer minskar

trafikarbetet vilket i sin tur ger en lägre klimatpåverkan. Med transportupplägget kan man också

påverka de långväga leverantörernas klimatpåverkan genom att ställa krav på exempelvis rena

drivmedel. Det möjliggör att man kan påverka processen som sker innan varorna anländer till

distributionscentralen. Krav på leverantörer sker till stor del för Göteborgs universitet på grund av

lagen om offentlig upphandling som medför att lokala aktörer samt aktörer med fokus kring hållbarhet

ska föredras framför företag som har liknande anbud men som inte är lokala eller har fokus på

hållbarhet.

Lagen om offentlig upphandling och förändring av lagen under år 2022 kommer att omfatta alla

offentliga verksamheter, däribland Göteborgs universitet. Den nya skärpningen av lagen vid offentlig

upphandling kommer innebära att Göteborgs universitet måste se till miljöaspekter vid upphandling.

För att uppfylla dessa nya regleringar kan samordnad varudistribution vara en lösning. Som Mårdh

förklarade är ett tydligt mandat en huvudfaktor för införandet av konceptet. Med ett politiskt beslut
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som detta blir det en drivande faktor för den omställning som behöver göras. Många gånger är det

svårt att få med individerna inom verksamheten på det nya konceptet. Med detta politiska beslut blir

det en tydlig vägriktning vilket gör att fler i verksamheten kan förstå varför man väljer att införa

konceptet. Det kan även minska det eventuella problem som uppstår inom verksamheten med

individer som inte förstår varför man gör en omställning. För Göteborgs universitet innebär

lagändringen även att det kommer finnas flera offentliga verksamheter som kommer beakta sin

klimatpåverkan. Dessa verksamheter kan vara av intresse för Göteborgs universitet att samarbeta med

eftersom det kan hjälpa dem att komma upp i de volymer som krävs för att samordnad varuleverans

ska vara ekonomiskt hållbart. Vidare kan det bidra till större skalfördelar med transportupplägget och

därmed ännu mer miljöbesparingar.

Vid valet att outsourca distributionscentralen kan Göteborgs universitet troligen minska

klimatpåverkan mer än vad de hade gjort om de skulle driva den i egen regi. Dessutom är det mer

logiskt för Göteborgs universitet att outsourca då de inte äger sina fastigheter. Att tillämpa samma

strategi för en distributionscentral innebär att de riktar mer energi mot sin kärnverksamhet samtidigt

som de låter experter inom logistik sköta hanteringen av samordningen av varor vid

distributionscentralen. Då ett tredjepartslogistikföretag sköter distributionscentret kan även

skalfördelar uppnås då de ansvariga för distributionscentralen kan samordna flera olika kunders varor.

Något som skulle vara svårare för Göteborgs universitet att ordna då de främst är en verksamhet som

har hand om utbildning och forskning och inte transportupplägg.
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6. Slutsats
Det framgår av studien att det finns ett flertal för- och nackdelar med samordnad varudistribution som

är beroende av hur verksamheten driver igenom konceptet. En huvudsaklig fördel är den potentiella

möjligheten till en minskad klimatpåverkan. Denna fördelen kan dessutom förstärkas om valet av

fordon också görs med klimatpåverkan i åtanke. Minskade transporter, krav på drivmedel och

miljövänliga leveranssätt minskar klimatpåverkan som verksamheten har. Som fallet med Göteborgs

universitet också visar kan även fördelar kring arbetssättet för mottagning av paket förbättras då

leveranstider och rutiner för mottagning av paket kan struktureras lättare. Denna fördelen innebär en

bättre arbetsmiljö för de som tar emot paketen. Samordnad varudistribution har även fördelar i form

av samhällsnytta då dess påverkan på trafiksituationen, genom minskade transporter, innebär mindre

buller, bättre luftkvalité och mindre olycksrisk i städerna. Framförallt kan man även med hjälp av

skalfördelar ha ekonomisk vinning av samordnad varudistribution. Med en distributionscentral kan

verksamheter spara kapital genom att inte behöva köpa lika många transporter. Investeringen är stor

men kan i en större verksamhet ge en vinst som återbetalar investeringen. Även skalfördelar för

distributionscentralen anses vara enklare att uppnå med ett outsourcat upplägg då

tredjepartslogistikföretaget troligtvis redan har andra flöden som de med fördel också kan samordna i

distributionscentralen.

Vid implementering av samordnad varudistribution finns det även nackdelar som är centrala att beakta

för verksamheter. Den främsta nackdelen är mängden paket som krävs för att ekonomiskt kunna

motivera driften av en distributionscentral. Det kan vara svårt för mindre verksamheter att

framgångsrikt driva konceptet om målet delvis är att få det lönsamt. Vid införandet av konceptet i

verksamheten kan problem även uppstå vid den organisatoriska omställningen som krävs, vilket kan

ses som en nackdel. För att underlätta övergången till konceptet krävs det att alla inom organisationen

förstår innebörden av införandet och syftet. Det kan många gånger vara svårt att motivera

omställningen om inget tydligt mandat ges.

Det finns ett antal faktorer som behöver beaktas då samordnad varudistribution ska utformas med

avseende att minska klimatpåverkan. Främst är det av stor vikt att beakta val av fordon som används

vid transporterna då dess utsläpp av koldioxid bidrar till negativ påverkan på miljön. Med

miljövänligare transporter kan man minska verksamhetens totala utsläpp av koldioxid. Utöver val av

fordon behöver man därför även se till vilka drivmedel som används för transporterna. Genom att

använda fossilfria drivmedel i transporter kan klimatpåverkan minskas. Dessutom är det relevant att

beakta lokaliseringen av distributionscentralen eftersom det vid en ineffektiv placering kan medföra

att rutterna som transporterna tvingas köra blir längre än innan samordningen. Det är något som tar
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ifrån transportupplägget de fördelarna som associeras med minskningen av de totala transporterna.

Beaktas dessa aspekter kan samordnad varudistribution, som redan visats i framgångsrika fall, medför

en minskad klimatpåverkan.

6.1 Framtida forskning
För att tydligare beskriva för- och nackdelarna med samordnad varudistribution hade vidare forskning

där det kartläggs hur för- och nackdelarna skiljer sig åt beroende på vilken typ av samordning en

verksamhet implementerar. Exempelvis kanske samordnad varudistribution i egen regi har fördelar i

signifikant mängd men som inte återfinns om samordningen är outsourcad. Vidare hade ytterligare

forskning gällande den kritiska mängden paket som krävs för samordnad varudistribution varit av

intresse, då författarna endast fann en källa som tog upp detta. För att mer rättvisande kunna

rekommendera val av fordon för att maximera den positiva klimatpåverkan av samordnad

varudistribution hade det varit intressant att studera förutsättningarna för de olika typerna av fordon på

de aktuella rutter som universitet skulle transportera sina varor på. Utöver detta hade det också varit

av intresse att genomföra forskning kring vart en lämplig lokalisering av distributionscentralen för

Göteborgs universitet skulle vara. Med sådan forskning till grund skulle man kunna utföra

beräkningar på transportsträckor och varuflöden för att sedan kvantifiera exempelvis

koldioxidutsläppen och jämföra med den nuvarande situationen.
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