
För- och nackdelar med varuförsörjning via
lokala mikroterminaler:

En studie av köpcentrum i Linköping och Norrköping

Jacob Bergvall
Henrik Johansson

Examensarbete LIU-IEI-TEK-A—15/02250—SE

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för logistik
Linköpings universitet

Linköping 2015



För- och nackdelar med varuförsörjning via
lokala mikroterminaler:

En studie av köpcentrum i Linköping och Norrköping

Advantages and disadvantages with supply of
goods through urban consolidation centres:

A study of shopping centres in Linköping and
Norrköping

Jacob Bergvall och Henrik Johansson

Handledare vid LiU: Maria Björklund
Examinator vid LiU: Uni Martinsen

Examensarbete LIU-IEI-TEK-A—15/02250—SE

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för logistik
Linköpings universitet





Sammanfattning
I takt med att världens städer blir allt mer tätbefolkade ökar behovet av
varor i städerna. Varutransporter inom tätbebyggda områden för med sig
många problem, så som luftföroreningar, buller och trängsel, men är vitala
för städernas överlevnad. En av åtgärderna som föreslås i litteraturen för att
minska dessa problem kallas lokal mikroterminal (LMT), som är en logistisk
anläggning i utkanten av ett tätbebyggt område där varor konsolideras innan
de levereras till mottagare inom det tätbebyggda området. Lokala mikroter-
minaler har stor potential till att minska den miljöpåverkan som varutrans-
porter i tätbebyggda områden för med sig, men de är ändå sällsynta.

Studiens syfte var att ”identifiera potentiella för- och nackdelar, ur ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv, med att styra varuflödet till köp-
centrum i Linköping och Norrköping via lokala mikroterminaler”. Efter lit-
teratursökningen stod det klart att ur de ekologiska och sociala hållbarhets-
dimensionerna hade flera fördelar med LMT:er identifierats och uppmätts.
Fördelarna i dessa två dimensioner uppnås genom att varutransporten utförs
effektivare om en lokal mikroterminal används. Eftersom LMT:n även har en
driftskostnad så har många LMT:er dock lagts ner på grund av att de blev
för dyra. Studien fokuserades därför på det ekonomiska perspektivet. Ifall
fler möjliga ekonomiska fördelar med LMT:er identifierades skulle det öka
sannolikheten att fler lönsamma LMT:er kan införas.

Valet av aktörsperspektiv preciserades ytterligare genom att studien fo-
kuserades på butiker och hur de påverkas av ett införande av en LMT. Den
mest centrala utgångspunkten var hur personalens butikslogistiska (Kotzab
& Teller, 2005) arbetsuppgifter påverkade deras möjlighet att erbjuda så bra
service som möjligt och ifall en LMT kan motverka eventuella butikslogis-
tiska problem hos butikerna. De butikslogistiska aktiviteter som undersök-
tes var leveransmottagning, uppackning, prismärkning, larmning samt skräp-
hantering/återvinning. Dessutom undersöktes butikernas behov av ett större
lagringsutrymme. Studiens frågeställningar besvarades med hjälp av 51 semi-
strukturerade intervjuer hos butiker i köpcentrum i Linköping och Norrkö-
ping, samt till en viss del med hjälp av litteraturen.

Den största potentialen till ekonomiska fördelar för butikerna identifiera-
des som möjligheten till att få alla leveranser tidigt under dagen och möjlig-
heten till att kunna utnyttja LMT:n som en lagringspunkt. 75 % av butikerna
angav antingen butikslogistiska aktiviteter eller lagring som ett problem och
därmed bör en stor andel av butikerna ha någon form av intresse för vad en
LMT kan erbjuda. För att uppnå dessa ekonomiska fördelar är det därför
viktigt att en LMT kan erbjuda ett stort antal tilläggstjänster.



Abstract
As the cities of the world become more and more densely populated, the
demand of goods grows. Urban freight brings a lot of problems, such as air
polution, noise and congestion, but is vital to the survival of the cities. One
of the measures suggested in the literature to reduce these problems is called
urban consolidation centre (UCC), which is a logistics facility located in the
outskirts of an urban area where goods are consolidated before delivery to
recipients within the urban area. Urban consolidation centres have a lot of
potential to reduce the environmental impact of urban freight, but are still
rare.

The purpose of the study was to identify potential advantages and disad-
vantages, from an economic, ecological and social perspective, with directing
the flow of goods to shopping centres in Linköping and Norrköping through
urban consolidation centres. After the literature review it was clear that ma-
ny advantages from the ecological and social perspectives had been identified
and measured. These advantages are achieved through more efficient trans-
portation when using a UCC. Since the UCC also has an operating cost, a lot
of UCCs have been closed down due to being too expensive. Consequently,
the study was focused on the economic perspective. If more possible econo-
mic advantages of UCCs would be identified, it would increase the probability
that more profitable UCCs can be implemented.

The stakeholder perspective was focused on stores and how they are affec-
ted by the implementation of a UCC. The main approach was to study how
the retail logistic (Kotzab & Teller, 2005) activities affect the staffs ability
to offer as good customer service as possible and if a UCC can counteract
any retail logistic problems of the stores. The studied retail logistic activities
were: goods reception, unpacking, price tagging, theft device tagging and dis-
posal/recycling. The stores need for storage was also studied. The questions
of the study were answered by conducting 51 semi-structured interviews in
shopping centres in Linköping and Norrköping and to some extent by using
the literature.

The greatest potential of economic advantages for the stores were identi-
fied as the possibility of getting the deliveries in the earlier parts of the day
and using the UCC as storage. 75 % of the stores either stated that retail
logistic activities or storage was a problem, and thereby should a large part
of the stores have some sort of interest in what a UCC can offer. To achie-
ve these economic advantages it is important that a UCC can offer a large
variety of value added services.
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1 Introduktion
I rapportens första kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte, ett kort för-
tydligande av vad en LMT är och rapportens disposition. Därmed ges läsaren
en inblick i vad studien handlar om, vad målet med studien är samt rappor-
tens upplägg.

Allt fler människor över hela världen bosätter sig i tätbebyggda områden. I
en rapport från Förenta nationerna (2014) nämns att i stort sett hela värl-
dens befolkningsökning framöver förväntas ske i städerna och att befolknings-
mängden på landsbygden förväntas nå sin topp inom ett par år. I rapporten
nämns även att utmaningarna inom hållbar utveckling kommer att koncen-
treras mer och mer till städerna. En ökande folkmängd i städerna leder till
ett ökat behov av godstransporter inom stadskärnan, eftersom behovet av
varor ökar i städerna. Att mängden varor som transporteras i tätbebygg-
da områden tillåts öka är en viktig förutsättning för städernas ekonomiska
konkurrenskraft (Allen & Browne, 2010).

Godstransporter inom tätbebyggda områden bidrar dock till ett antal
problem som framför allt drabbar städernas befolkning, bland annat luft-
föroreningar, buller och trängsel (Cullinane & Edwards, 2010). Ekonomiska
intressen måste därför ställas mot sociala och miljömässiga intressen för att
utvärdera en citylogistisk åtgärd. All godstransport som sker inom tätbe-
byggda områden samlas under begreppet citylogistik (Lindholm et al., 2014).
En citylogistisk åtgärd är därför en åtgärd som påverkar godstransporten i
tätbebyggda områden. Vid en citylogistisk åtgärd påverkas många aktörer,
exempelvis offentliga beslutsfattare, transportföretag och transportkunder.

Muñuzuri et al. (2005) nämner ett stort antal åtgärder som genomförts
eller diskuterats de senaste decennierna för att minska godstransporterna i
tätbebyggda områden. En möjlig åtgärd är att styra delar av godstranspor-
terna till tätbebyggda områden via en lokal mikroterminal (LMT) i utkanten
av det tätbebyggda området. Tanken med en LMT är att leverantörer leve-
rerar varor till en lagerpunkt, där det sedan sker en omlastning och därefter
levereras varorna ut till butiker inom det tätbebyggda området. Därmed
skulle samma mängd varor kunna levereras till butikerna i det tätbebygg-
da området med färre transporter. Några av nackdelarna med denna typ av
åtgärd är att den kan ses som negativ av de påverkade företagen, eftersom
de riskerar att få mindre kontroll över varuflödet till sina butiker, samt att
kostnaderna riskerar att öka.

Enligt Browne et al. (2005) är möjligheten större att införa en LMT om
den försörjer en specifik anläggning, till exempel ett köpcentrum, jämfört
med om den skulle försörja ett specifikt område. I denna studie undersöks
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möjligheter och hinder för att införa LMT:er som hanterar hela varuflödet
till köpcentrum i Linköping och Norrköping. Studien kommer att fokusera på
butikernas perspektiv på åtgärden, medan möjligheter och hinder kommer
att identifieras inom de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna.

1.1 Syfte
Studiens syfte är att identifiera potentiella för- och nackdelar, ur ett ekono-
miskt, ekologiskt och socialt perspektiv, med att styra varuflödet till köp-
centrum i Linköping och Norrköping via lokala mikroterminaler.

1.2 Förtydligande av begreppet ”lokal mikroterminal”
Lite förenklat är en lokal mikroterminal en anläggning i utkanten av ett tät-
bebyggt område där varor konsolideras innan de levereras till mottagare in-
om det tätbebyggda området. Begreppet lokal mikroterminal är författarnas
översättning av det engelska urban consolidation centre och kan definieras
på många sätt, vilket diskuteras i rapportens referensram. Vid ett införande
av en LMT kommer det oundvikligt ske en förändring i butikers varuflöden
samt deras försörjningskedjor. Dels införs en ny lagerpunkt (LMT:n) och en
ny transportsträcka (mellan LMT:n och köpcentret). I Figur 1 nedan visas
en schematisk bild över hur butikernas försörjningskedjor förändras ifall va-
ruflödet går via en LMT. Värt att notera är att transportlänken från LMT:n
och butikerna kan komma att styras av en annan aktör än de enskilda före-
tagen. I detta skede av studien väljs dock inget specifikt upplägg för LMT:n
med avseende på bland annat ägarskap eller hur stor makt företagen har
över leveranserna från LMT:n till sin butik, utan det diskuteras längre fram
i rapporten.

Figur 1: Schematisk bild över hur försörjningskedjan förändras vid införandet
av en LMT (Aastrup et al., 2012).
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1.3 Disposition
Här presenteras rapportens disposition samt vad de olika kapitlen innehåller.

1. Introduktion
I rapportens första kapitel presenteras studiens bakgrund, syfte, ett kort för-
tydligande av vad en LMT är och rapportens disposition. Därmed ges läsaren
en inblick i vad studien handlar om, vad målet med studien är samt rappor-
tens upplägg.

2. Situationsbeskrivning
Här presenteras städerna Linköping och Norrköping samt de undersökta köp-
centrumen.

3. Citylogistik
Detta kapitel inleds med en allmän förklaring av begreppet citylogistik för
att ge läsaren en introduktion till vad som ingår i begreppet, vilka aktörer
som finns inom citylogistik samt olika typer av logistiska åtgärder. Därefter
görs en djupare genomgång av de åtgärder som baseras på någon typ av ter-
minal. Sist i kapitlet finns även ett avsnitt om butikslogistik.

4. Uppgiftsprecisering
I uppgiftspreciseringen tas studiens frågeställningar fram med utgångspunkt
i studiens syfte. Här görs även ett val av aktörsperspektiv och hållbarhetsdi-
mension för den fortsatta studien.

5. Metod
I detta kapitel presenteras studiens metodansats och det tillvägagångssätt
som användes under studien. Dessutom presenteras och motiveras de metod-
val som gjordes för att besvara studiens frågeställningar.

6. Empiri
I detta kapitel presenteras resultaten från insamlingen av studiens primär-
data, som skedde genom intervjuer. Här besvaras därmed studiens undersök-
ningsfrågor.

7. Analys
Här presenteras den analys som utfördes för att besvara studiens underfrågor
och huvudfrågeställning. Analysen är uppdelad i de två steg som presentera-
des i metodkapitlet. I analysens första steg skapas tre byggstenar (studiens
underfrågor) och i steg 2 sätts byggstenarna ihop för att besvara studiens
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huvudfråga.

8. Slutsats
Här presenteras en sammanfattning av resultaten från studien.

9. Diskussion
I detta kapitel presenteras en diskussion om intressanta punkter kring stu-
diens resultat samt vad som kunde gjorts annorlunda. Dessutom diskuteras
studiens generaliserbarhet och förslag på nya studier ges.

4



2 Situationsbeskrivning
Här presenteras städerna Linköping och Norrköping samt de undersökta köp-
centrumen.

Linköpings kommun är beläget i den sydöstra delen av Sverige i landskapet
Östergötland och är Sveriges femte största kommun med cirka 150 000 invå-
nare (SCB, 2011). Av de 150 000 invånarna i kommunen bor drygt 100 000
i Linköpings tätort. I Linköpings centrum finns det två större köpcentrum,
Galleria Filbyter och Galleria Gränden. Nedan i Figur 2 ses en bild av Lin-
köpings centrala delar, de två röda markeringarna är nämnda köpcentrum.

Linköping

Figur 2: Bild över Linköpings centrum.
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Precis som Linköping ligger Norrköping i Östergötland och tillsammans kal-
las de den fjärde storstadsregionen i Sverige. Totalt i Norrköpings kommun
bor det cirka 130 000 invånare varav drygt 87 000 bor i tätorten (SCB, 2011).
I centrala Norrköping finns det tre köpcentrum: Galleria Domino, Spiralen
och Linden köpcentrum. De tre köpcentrerna ses som röda markeringar i Fi-
gur 3 nedan.

Norrköping

Figur 3: Bild över Norrköpings centrum.
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3 Citylogistik
Detta kapitel inleds med en allmän förklaring av begreppet citylogistik för att
ge läsaren en introduktion till vad som ingår i begreppet, vilka aktörer som
finns inom citylogistik samt olika typer av logistiska åtgärder. Därefter görs
en djupare genomgång av lokala mikroterminaler. Sist i kapitlet finns även
ett avsnitt om butikslogistik.

Citylogistik definieras av Taniguchi et al. (2001) som:

”. . . processen att totalt optimera privata företags logistik- och
transportaktiviteter med stöd av avancerade informationssystem
i tätbebyggda områden, med hänsyn till trafikmiljön, trafikträng-
sel, trafiksäkerhet samt energibesparingar inom ett marknadseko-
nomiskt ramverk.” (fritt översatt från Taniguchi et al., 2001, s.
2)

Definitionen enligt Taniguchi et al. (2001) anses av Lindholm (2012) ha be-
gränsningar, bland annat eftersom den endast tar hänsyn till privata företag.
Hon föreslår istället en egen definition som hon anser passar bättre för lokala
myndigheter att utgå ifrån, och som påvisar områdets komplexitet:

”. . . all förflyttning av gods (till skillnad från personer) in i, ut
från, genom eller inom det tätbebyggda området utförd av lät-
ta eller tunga fordon, även inkluderat servicetransporter och riv-
ningstrafik, shoppingresor gjorda av privata hushåll och avfall (re-
turlogistik).” (fritt översatt från Lindholm, 2012, s. 6)

I denna rapport tar författarna inte ställning till vilken definition som är
mest lämplig att använda sig av, utan vill påvisa att oenigheterna finns för
att understryka områdets bredd och komplexitet. Åtgärder som påverkar
godstransporter inom tätbebyggda områden påverkar många olika aktörer
ur framför allt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Citylogistik
utgår därför från ett systemsynsätt och innehåller bidrag från många olika
akademiska discipliner (Taniguchi & Thompson, 2014).

Under de senaste decennierna har många citylogistiska åtgärder genom-
förts eller genomgått en testperiod. Många av dem har dock blivit nedlagda
eller inte fortsatt längre än under testperioden (se till exempel Browne et
al., 2005; Quak, 2008). Stathopoulos et al. (2012) belyser skillnader i prefe-
renser mellan olika aktörer för att påvisa att olika aktörer ser på åtgärder
på olika sätt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att citylogistik är ett
komplicerat område inom vilket åtgärder löper en stor risk att misslyckas
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ifall de inte utformas med stor hänsyn till den befintliga situationen och de
inblandade aktörerna.

3.1 Aktörer inom citylogistik
Allen och Browne (2010) skiljer mellan två typer av aktörer som har möjlighet
att implementera förändringar i det urbana godstransport-systemet. Den ena
typen kallar de offentliga beslutsfattare, som framför allt förändrar företags
beteende genom införande av regler och restriktioner. Den andra typen menar
de är transportföretagen som verkar i tätbebyggda områden, som försöker
uppnå olika typer av interna fördelar genom att utföra förändringar.

Muñuzuri et al. (2005) använder samma indelning men lägger till trans-
portkunderna som en tredje typ av aktör. De nämner även att det finns
fler aktörer, men att det endast är de tre tidigare nämnda aktörerna som
är kapabla att genomföra citylogistiska förändringar. De övriga aktörernas
intressen anser de representeras av de offentliga beslutsfattarna. För att se
ett exempel på en mer detaljerad indelning av aktörerna inom citylogistik
hänvisas läsaren till Ballantyne et al. (2013).

3.1.1 Offentliga beslutsfattare

Denna kategori innefattar bland annat myndigheter och samhällsplanerings-
funktioner på olika nivåer som beslutar om bland annat infrastruktur och
föreskrifter. I många studier (se till exempel Lindholm, 2012; Anderson et
al., 2005; Muñuzuri et al., 2005) ligger fokus på lokala myndigheter (ungefär
motsvarande det vi i Sverige kallar kommuner) istället för nationella myn-
digheter. Om inget annat anges syftar författarna till denna studie på lokala
myndigheter (inklusive kommuner) när ord som myndigheter eller beslutsfat-
tare används.

Jämfört med övriga aktörer har myndigheterna stora möjligheter att ge-
nomföra åtgärder som ger effekter för godstransporten i tätbebyggda områ-
den, eftersom de kan tvinga övriga aktörer att följa deras beslut. Offentliga
beslutsfattare agerar inte efter egna ekonomiska incitament, men däremot
tar de hänsyn till övriga aktörers ekonomi när beslut tas. Eftersom de offent-
liga beslutsfattarna företräder befolkningen kan det ses som att de är den
aktör som har störst skyldighet till att ta miljömässiga och sociala aspekter
i beaktning. De övriga aktörerna, till följd av att de nästan uteslutande är
privata företag, agerar först och främst efter ekonomiska intressen.

Att de offentliga beslutsfattarna har stora möjligheter att påverka betyder
dock inte att de tar tillvara på de möjligheterna, eller att det finns kompetens
hos de offentliga beslutsfattarna till att genomföra passande åtgärder. Lind-
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holm och Behrends (2012) identifierade i en studie av lokala myndigheter i
länder kring Östersjön att godstransporter i tätbebyggda områden prioriteras
bort i vissa länder till förmån för andra frågor, medan i länder där man har
mer kunskap om godstransporter i tätbebyggda områden ändå inte integrerar
citylogistiska frågor med de övergripande hållbarhetsstrategiska frågorna.

3.1.2 Transportföretag

Transportföretagen är de företag som sköter den fysiska transporten av god-
set och är ofta företag som har transport som profession (Lindholm et al.,
2014), såsom 3PL-företag. Inom denna grupp kan även service-, avfalls- och
byggtransporter samt varuägare som utför sina egna transporter inkluderas.
Allen och Browne (2010) lyfter fram två anledningar för transportföretag att
agera på ett fördelaktigt sätt ur ekologiska och sociala aspekter. Den ena
anledningen är att agerandet även är bättre ur en ekonomisk synpunkt, till
exempel leder en minskad bränsleförbrukning både till lägre kostnader och
mindre miljöpåverkan, och den andra anledningen är att transportföretaget
kan öka sin marknadsandel på grund av sin miljömässiga ställning.

3.1.3 Transportkunder

Transportkunderna är i egenskap av sändare och mottagare av gods den
aktör som driver behovet av transporter i tätbebyggda områden. Till trans-
portkunderna räknas varuägare, mottagare och slutkunder, och innefattar
därmed både privata och offentligt ägda företag samt kommuner (Lindholm
et al., 2014). Transportkunderna kommer lätt i skymundan i citylogistiska
diskussioner, men är en viktig aktör att ta hänsyn till.

Att ha transportkundernas behov som utgångspunkt för citylogistiska åt-
gärder kan vara ett lyckosamt tillvägagångssätt, vilket exempelvis kan läsas
om i van Rooijen och Quak (2010), som skriver om företaget Binnenstadser-
vice i Nederländerna.

Till butiker som tillhör större kedjor är leveranserna ofta noggrant plane-
rade från en distributionscentral och effektiva ur företagets perspektiv, men
däremot inte ur stadens perspektiv (van Rooijen och Quak, 2010).

3.2 Citylogistiska åtgärder
Kategoriseringar av citylogistiska åtgärder har gjorts av ett antal olika för-
fattare (se till exempel Russo & Comi, 2010; Muñuzuri et al., 2005; Quak,
2008). Enligt författarna till denna studie gör Russo och Comi (2010) den
mest tydliga kategoriseringen och väljer därför att presentera den. Eftersom
citylogistik är ett komplext område, och de olika kategoriseringarna skiljer
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sig åt, riskerar läsaren att förvirras ifall flera kategoriseringar presenteras.
För fler exempel på citylogistiska åtgärder och kategoriseringar av dem hän-
visas läsaren till någon av de tre tidigare nämnda källorna. Russo och Comi
(2010) delar in citylogistiska åtgärder i grupperna:

• Materiell infrastruktur

• Immateriell infrastruktur

• Utrustning

• Styrning

Materiell infrastruktur : Inom denna kategori finns åtgärder som utgår från
förändringar i infrastrukturen, till exempel LMT:er eller införande av lastzo-
ner i stadskärnan.
Immateriell infrastruktur : Här återfinns åtgärder gällande informations- och
kommunikationsteknologi, till exempel ruttoptimering och system för trafi-
kinformation i realtid.
Utrustning: Denna kategori innefattar åtgärder gällande lastenheter och trans-
portenheter som görs för att minska miljöpåverkan, till exempel användande
av låg-emissionsfordon eller restriktoner för vissa typer av fordon.
Styrning: Här finns styrande åtgärder som beslutsfattare kan använda sig av,
till exempel tidsfönster då leveransfordon får vistas i det tätbebyggda områ-
det, vägavgifter eller att ange en minsta fyllnadsgrad som leveransfordonen
i det tätbebyggda området måste hålla. (Russo & Comi, 2010)

Muñuzuri et al. (2005) skriver att det är viktigt att skilja på specifika och
kombinerade åtgärder. En specifik åtgärd adresserar ett specifikt problem
och kan därför påverka vissa aktörer positivt och andra negativt. För att
motverka obalansen i hur de olika aktörerna påverkas menar författarna att
de lokala myndigheterna istället kan använda sig av kombinerade åtgärder.
På så sätt skulle man kunna nå fördelar för alla aktörer, men de varnar även
för att en aktör kan stoppa genomförandet av en åtgärd genom att göra
motstånd. De skriver även att det är viktigt att tänka på att åtgärderna
måste vara kompatibla med varandra samt att den totala effekten av en
kombination av åtgärder inte blir densamma som summan av de enskilda
åtgärdernas effekter.

Moen (2013) redogör för incitament och hinder för citylogistiska åtgärder,
med fokus på samdistribution. Han nämner också att förändringsbenägen-
heten är väldigt låg bland många företag och ifrågasätter ifall det ens är
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möjligt att endast försöka locka fram åtgärder på initiativ av varuägarna
och transportörerna.

En av anledningarna till den låga förändringsbenägenheten som han lyfter
fram är konceptet han kallar fri leverans. I många fall där företag handlar
med varandra har det köpande företaget full makt över var och när leveransen
ska ske, och leveransen ingår i priset för varan. Detta är väldigt bekvämt för
det köpande företaget, vilket gör att alla förändringar som påverkar villkoren
för leveranserna lätt uppfattas som negativa.

Från myndigheternas sida (framför allt kommuner) lyfter Moen (2013)
fram två argument som ofta används när citylogistiska åtgärder diskuteras:
konkurrensneutralitet och åtgärdernas självbärande. Konkurrensneutraliteten
innebär att kommunerna är ovilliga att genomföra åtgärder som missgyn-
nar någon eller några av aktörerna jämfört med övriga aktörer. Den andra
utgångspunkten, åtgärdernas självbärande, innebär att åtgärderna inte ska
behöva externt ekonomiskt stöd.

Dessa två argument samt konceptet fri leverans anser Moen (2013) hindra
genomförandet av citylogistiska åtgärder och menar att de behöver ifrågasät-
tas för att kunna arbeta fram citylogistiska samarbeten mellan olika aktörer.
Han betonar vikten av att kommunen aktivt tar fram bestående incitament
för företagen att genomföra förändringar i sin varudistribution för att möj-
liggöra en övergång till samordnad varudistribution. Han lyfter också fram
vikten av att använda sig av informationsteknologi för att möjliggöra effek-
tiviseringar i ett system där många aktörer samarbetar.

3.3 Utvärdering av citylogistiska åtgärder
Patier och Browne (2010) skriver att det inom citylogistik krävs mer forskning
för att förstå följderna av olika åtgärder och ändrade rutiner. De nämner
att olika metoder har använts för att utvärdera olika åtgärder, något som
gör det omöjligt att fullt ut jämföra åtgärderna med varandra. Lindholm
et al. (2014) betonar vikten av att göra en nulägesanalys och ha mätbara
mål, för att kunna utvärdera förbättringspotentialen och därmed motivera
de resurser som behövs för åtgärden. De nämner även att effektiv insamling av
relevant och representativ data behövs för att underlätta både nulägesanalys
och utvärdering av åtgärden. Detta skapar i sin tur möjligheter för att införa
åtgärder som ger önskad effekt.

Bland de parametrar som använts för att utvärdera citylogistiska åtgär-
der återfinns till exempel totalt antal fordonskilometer, genomsnittlig fyll-
nadsgrad, koldioxidutsläpp och totalt antal transporter (Browne et al., 2011;
Gebresenbet et al., 2011; van Rooijen & Quak, 2010). Dessa parametrar fun-
gerar bra för att tydligt påvisa positiva effekter, men är var för sig dåliga på
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att visa helhetsbilden.
Även de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk, ekologisk och social

hållbarhet (Björklund, 2012), återkommer i många fall då citylogistiska ut-
värderingsmetoder diskuteras (se till exempel Patier och Browne, 2010; Ta-
niguchi et al., 2001). Begreppet hållbarhet har definierats på olika sätt, men
en vanlig utgångspunkt är den definition som gjordes av Brundtlandkommi-
sionen:

”Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan
att äventyra möjligheten för framtida generationer att möta sina
egna behov.” (fritt översatt från Brundtlandkommisionen, 1987)

Definitionen av de tre dimensionerna av hållbarhet skiljer sig också åt mel-
lan olika källor, men för denna rapport räcker det med en översiktlig bild av
vad de olika dimensionerna innehåller. En viktig frågeställning kring hållbar
utveckling är huruvida en åtgärd måste anses hållbar ur alla tre hållbarhets-
dimensioner för att anses hållbar (Björklund, 2012).

Ekologisk hållbarhet handlar om att minska människans påverkan av
naturen och människors hälsa, för att kunna upprätthålla naturens produk-
tionsförmåga (Björklund, 2012). Under den ekologiska hållbarhetsdimensio-
nen hamnar ett flertal problem, däribland klimatpåverkan, övergödning och
försurning. I tätbebyggda områden, och framför allt i stadskärnor, uppstår
andra problem som är mindre påtagliga på landsbygden, såsom buller, luft-
föroreningar, trängsel och olyckor. Bland annat buller, tränsel och olyckor
skulle även kunna klassificeras under social hållbarhet.

Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om ”att bygga ett långsik-
tigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande behov uppfylls” (Björ-
klund, 2012, s. 40). Till den sociala hållbarheten hör områden som arbets-
förhållanden, samhällets utveckling och mänskliga rättigheter.

Den ekonomiska hållbarheten innehåller delar som hushållandet av re-
surser och lönsamhet (Björklund, 2012). Definitionen kan dessutom skilja sig
mellan olika aktörer, då ett företag har högre krav på sig att säkerställa bå-
de kort- och långsiktig lönsamhet kan kostnaden för åtgärden jämföras med
ökade intäkter kopplade till åtgärden, medan till exempel en kommun eller
en stat bör ha med bland annat effekter på befolkningens hälsa och i förläng-
ningen behovet av sjukvård i beräkning. KTH (2014) lyfter fram att det finns
två fundamentalt olika sätt att se på ekonomisk hållbarhet. Det ena är att
ekonomisk tillväxt inte får ske på den ekologiska eller sociala hållbarhetens
bekostnad, medan det andra är att de positiva ekonomiska effekterna av en
åtgärd måste överväga kostnaderna och de negativa ekonomiska effekterna
av åtgärden.
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Inom logistiken ställs den totala kostnaden kopplad till logistikverksam-
heten ofta mot den leveransservice företaget kan erbjuda kunden (Oskarsson
et al., 2013). Leveransservice är i sin tur en del av det vidare begreppet
kundservice. Att erbjuda en högre leveransservice är ofta dyrare än att er-
bjuda en lägre sådan, men en högre leveransservice innebär på sikt nöjdare
kunder, vilket leder till en ökad försäljning. Vid en viss leveransservicenivå
blir det dock dyrare att öka leveransservicen än vad företaget kan förvänta
sig i ökade intäkter, vilket gör att de kan vara svårt att välja vilken leverans-
servicenivå ett företag bör hålla.

3.4 Lokala mikroterminaler
I ”Green paper – Towards a new culture for urban mobility” utgivet av
Europeiska kommissionen konstateras följande:

”Distribution i tätbebyggda områden kräver effektiva gränssnitt
mellan långdistanstransport och kortdistansdistribution till den
slutliga destinationen. Små, effektiva och rena fordon skulle kun-
na användas för lokal distribution. Negativa effekter från lång-
distansfrakt som passerar tätbebyggda områden borde reduceras
genom planering och tekniska åtgärder.” (fritt översatt från Eu-
ropeiska kommisionen, 2007, s. 7)

Ett exempel på ett sådant gränssnitt är en lokal mikroterminal.
LMT är ett ämne som har forskats mycket kring och olika författare

använder sig av olika namn och definitioner. Browne et al. (2005) definierar
LMT som följande:

”. . . en logistisk byggnad som är belägen relativt nära det geografis-
ka område som den betjänar, vare sig det är ett stadscentrum, en
hel stad eller en specifik plats (t.ex. ett köpcentrum), från vilken
konsoliderade leveranser utförs inom det området.” (fritt översatt
från Browne et al., 2005, s. 4)

Även Marcucci och Danielis (2007) använder sig av definitionen från Browne
et al. (2005). Van Rooijen och Quak (2010) använder sig av en liknande
definition:

”Lokala mikroterminaler inkluderar alla initiativ som använder
en anläggning i vilken flöden utifrån staden konsolideras med må-
let att knyta samman transportaktiviteter inom staden.” (fritt
översatt från van Rooijen och Quak, 2010, s. 5968)
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Thoma (1995) i Muñuzuri et al. (2005) använder även de en liknande defini-
tion som ovan nämnda definitioner, skillnaden är att de kallar det terminal
och att den placeras inom tätorten till skillnad mot Marcucci och Danielis
(2007).

Fraktplattform är ett samlingsnamn för olika typer av terminaler, exem-
pelvis LMT:er, och enligt BESTUFS (2007) finns det två olika typer: singel-
och flerföretagsplattformar. Skillnaden mellan dem är att till en singelfö-
retagsplattform transporterar endast ett företag varor medan i flerföretags-
plattform transporterar flera olika företag varor till plattformen. I båda fallen
levereras sedan varorna från plattformarna till exempelvis butiker inom en
tätort. I denna studie syftar LMT enbart på LMT:er av typen flerföretags-
plattform.

Sammanfattningsvis kan LMT förklaras på följande sätt: En LMT är en
logistisk anläggning i utkanten av ett tätbebyggt område där varor konsolide-
ras innan de levereras till mottagare inom det tätbebyggda området. Tanken
med en LMT är att leverantörer, som i vanliga fall levererar varor till butiker
inom tätorten, ska leverera direkt till en LMT. Personalen som arbetar i en
LMT ska sortera och konsolidera varorna för att sedan transportera respek-
tive varor till rätt butik (Browne et al., 2011). Några fördelar som Browne et
al. (2005) nämner kring LMT:er är att tunga godstransporter aldrig behöver
köra in i de mest centrala delarna av städerna och en ökad möjlighet för de
transporter som behöver leverera varor i stadskärnan att vara fullt lastade.
Nackdelar som författarna nämner är exempelvis hög uppstartskostnad och
risk för att transportkostnaden ökar för de företag som väljer att styra sina
flöden via en LMT. Ytterligare för- och nackdelar beskrivs senare i kapitlet.

I rapporten från Browne et al. (2005) har en kartläggning gjorts av al-
la genomförda pilotprojekt kopplade till LMT:er som de lyckats identifiera.
Följande kategorisering av olika typer av LMT:er gjordes:

LMT:er som försörjer delar av eller hela städer : Exempel på delar av städer
där det är fördelaktigt att använda LMT:er är mindre områden med trånga
gator, områden med gågator och ”historiska områden” som tar skada av ut-
släppen om flera godstransporter transporterar varor varje dag.
LMT:er som försörjer en anläggning med en ägare: Exempel på anläggning-
ar med en ägare är flygplatser eller köpcentrum. Det finns ett antal fördelar
med att försörja anläggningar med endast en ägare med en LMT, exempelvis
kan ägaren begära att alla hyresgäster använder LMT:n, kostnaden för att
driva LMT:n kan läggas direkt på hyran och vid planering av exempelvis ett
köpcentrum kan en LMT planeras samtidigt.
LMT:er som försörjer större byggprojekt: LMT:er som försörjer större bygg-
projekt kan användas för exempelvis konstruktionsmaterial. Denna typ av
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LMT kan antigen finnas så länge byggprojektet är aktivt, för att sedan av-
vecklas eller försörja alla större byggprojekt inom ett bestämt geografiskt
område. (Browne et al., 2005)

3.5 För- och nackdelar vid ett införande av en LMT
Som nämnt tidigare, och som Browne et al. (2005) skriver, är tanken att
transporterna från leverantörerna ska levereras till LMT:n och sedan leve-
rerar personal från LMT:n varorna till butiker i tätorten. Effekterna av en
LMT delas här upp i direkta effekter för att senare koppla för- och nack-
delar till de tre hållbarhetsdimensionerna. Uppdelningen görs eftersom de
direkta effekterna kan påverka flera dimensioner samtidigt. Något som både
Browne et al. (2005) och van Rooijen och Quak (2010) skriver om är att det
även finns möjlighet att transporterna från LMT:n genomförs med antingen
mindre godstransporter eller miljövänliga fordon. Browne et al. (2005) argu-
menterar för att det är bättre att använda sig av samma typ av lastbilar för
transporten mellan LMT:n och butikerna istället för mindre lastbilar. Därför
väljer författarna till denna studie att endast presentera effekterna vid ett
införande av en LMT då samma typ av lastbilar används. De direkta effekter
som fås vid ett införande av en LMT är:

Färre godstransporter i det tätbebyggda området: Ett införande av en LMT
ger ökad möjlighet att kombinera flera godstransporter till en eller några få.
(BESTUFS, 2007; Browne et al., 2005)
Ökad fyllnadsgrad på godstransporterna: Transporterna som sköts av LMT:n
lastas om innan leverans. I och med ompackningen ger användandet av
en LMT ökade möjligheter att öka fyllnadsgraden på transporterna. (BE-
STUFS, 2007; Browne et al. 2005)
Minskat antal körda kilometer i det tätbebyggda området: Browne et al. (2005)
skriver också att en följd av färre godstransporter i tätorten och en ökad fyll-
nadsgrad är att det totala antalet körda kilometer av lastbilar i tätorten
minskar.

3.5.1 Ekologiska aspekter

Indirekta effekter av färre transporter i tätorten och en ökad fyllnadsgrad är
enligt Browne et al. (2005) minskade utsläpp, minskat användande av fossila
bränslen och minskat oväsen från godstransporter. I rapporten Delft (2008)
beskrivs hur utsläpp och buller påverkar människor och natur. Utsläppen
från godstransporterna innefattar bland annat partiklar, kväveoxider, svavel-
dioxider, ozon och organiska föreningar som påverkar såväl människor som
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byggnader och ekosystem negativt. Negativa effekter kopplade till en hög
bullernivå är irritation och hälsobesvär.

3.5.2 Sociala aspekter

En indirekt effekt av att färre godstransporter transporterar varor samtidigt
är att avlastningstiderna minskar, eftersom ett minskat antal godstranspor-
ter ger ökad tillgänglighet vid avlastningszonerna. Alltså minskar risken för
köbildning vid avlastningszonerna. En annan indirekt effekt av mindre gods-
trafik i tätorten är minskad risk för trafikstockning och olyckor. En negativ
effekt är att trafiken i närheten av LMT:n kommer öka, till följd av alla trans-
porter från leverantörer som levererar varorna till LMT:n och alla transporter
från LMT:n som ska leverera varor till butiker. Därför är val av placering av
LMT:n en viktig del för att undvika trafikproblem. (Browne et al., 2005)

3.5.3 Ekonomiska aspekter

Förutom kostnaden för uppstartandet av LMT:n finns det även en drifts-
kostnad för LMT:n. Dessutom tillkommer det, enligt Marcucci och Danielis
(2007), en ökad kostnad för hantering, administration och transaktion. Även
McKinnon (1997) skriver att införande av LMT kan leda till extra kostnad
för hanteringen av varor. Både Allen et al. (2012) samt Marcucci och Danielis
(2007) skriver därför att ett införande av LMT måste ses i ett bredare per-
spektiv, att besparingar kan göras i andra delar i värdekedjan. Andra fördelar
som Quak och Tavasszy (2011) nämner är att pålitligheten på leveranserna
till transportkunderna ökar och minskad ledtid för lagerpåfyllnad. Ett mins-
kat antal leveranser i tätorten fann Aastrup et al. (2012) hade påverkan
för butikerna genom bland annat att planeringen av personal underlättades
till följd av att antalet leveranser och deras tidpunkter var kända i förväg
och butikspersonalen blev avbrutna färre gånger av inkommande leveran-
ser. Browne et al. (2005) skriver också att användandet av en LMT kan ge
PR-fördelar, vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning.

Som nämnt tidigare finns det risk att hanteringskostnaden ökar, vilket
kan vara ett stort hinder vid införande av LMT:er. Browne et al. (2005) skri-
ver att många större företag redan konsoliderar sina transporter, exempelvis
i centrallager, så att styra varuflödet via en LMT kan öka hanteringskostna-
den. Kostnader för att använda sig av LMT:ns tjänster måste, för butikerna,
understiga de kostnadsreduktioner som kan uppnås vid användande av LMT,
om inte butikerna är villiga att betala extra för möjliga tilläggstjänster som
i så fall LMT:n erbjuder (Marcucci & Danielis, 2007; Allen et al., 2012).

Även Malhene et al. (2013) skriver att den ekonomiska modellen för en
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LMT är den största svagheten. Under de senaste decennierna har ett antal
försök genomförts med införande av en LMT och enbart ett fåtal av dessa
har visat sig vara ekonomiskt hållbara utan extern ekonomisk hjälp från
exempelvis kommuner. Ett ytterligare hinder kopplat till kostnader är hur
fördelningen av kostnader mellan aktörerna ska se ut.

Ytterligare hinder kopplade till ekonomiska aspekter är minskad kontroll
och samarbete mellan butikerna. Browne et al. (2005) skriver att i och med
att leverantören transporterar varorna till LMT:n istället för direkt till buti-
kerna kan den minskade kontakten mellan parterna upplevas som en nackdel
som kan ge ekonomiska konsekvenser. Lindawati et al. (2014) skriver att vid
samarbete mellan olika parter, som dessutom kan vara konkurrenter, finns
det risk att känslig information sprids. Författarna menar att om känslig
information sprids riskerar företag att tappa konkurrensfördelar, vilket kan
leda till att försäljningen minskar.

Enligt Allen et al. (2012) är det i de försök och pilotprojekt som har
genomförts framför allt transportkunderna som har stått för kostnaden för
LMT:n medan transportföretagen inte betalt något. Men vid ett införande
av en LMT skriver författarna att även transportföretagen påverkas positivt
genom exempelvis tidsbesparingar genom att undvika att leverera varor in-
om tätorten. Att få transportörerna att vara med att betala för driften av
en LMT kan öka chansen för att LMT:n ska kunna drivas utan ekonomiskt
stöd. I Tabell 1 på nästa sida listas för- och nackdelar inom de tre hållbar-
hetsdimensionerna.
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Tabell 1: Respektive dimensions för- och nackdelar vid ett införande av en
LMT

Dimension Fördelar Nackdelar
Minskade utsläpp

Ekologisk Minskat användande av
fossila bränslen
Minskat buller
Minskad kö vid avlast-
ning

Ökad trafik vid LMT:n

Social Minskad risk för trafik-
stockning
Minskad risk för olyckor
Tidsbesparing till följd
av minskad kö

Uppstartskostnad för
LMT:n

Lättare att planera re-
surser för butiker

Driftkostnad för LMT:n

Ekonomisk PR-fördelar Ökad hanteringskostnad
Svårt att fördela kostna-
der mellan aktörer
Minskad kontroll
Spridning av känslig in-
formation

3.6 Möjliga tilläggstjänster vid en LMT
För att öka möjligheten att få en LMT att bli ekonomiskt hållbar bör den
erbjuda tilläggstjänster som kunderna är villiga att betala för (Allen et al.,
2012; Malhene et al., 2013). Nedan nämns ett antal tilläggstjänster som en
LMT skulle kunna erbjuda och uppdelningen är gjord av Aastrup et al.
(2012).

• Lagring

• Butikförberedelser

• Orderläggning/lagerstyrning

• Hjälptjänster vid leverans

• Hemleveranser

• Retur av gods och emballage
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Lagring: En möjlig tilläggstjänst som Browne et al. (2005) nämner är att
det kan finnas möjlighet att lagra en del av butikens produkter i LMT:n.
Ett buffertlager hos LMT:n kan ge ökad produkttillgänglighet och minskad
ledtid, förutsatt att butiken har möjlighet att få transporter från LMT:n
snabbt, vilket kan leda till en ökad kundservice. En ytterligare vinning med
att använda lagring i LMT:n kan vara att butikerna får en ökad möjlighet att
bredda sitt sortiment, eftersom butiken kan hålla lägre lagernivåer för varje
produkt i och med att butiken kan få tätare leveranser från LMT:n. Alterna-
tivt kan butikerna minska lagringsytan i butiken och på så sätt använda ytan
till mer lönsamma aktiviteter. Författarna skriver också att ett buffertlager i
LMT:n är fördelaktigt för butiker som upplever säsongsvariationer. Aastrup
et al. (2012) nämner också att ett buffertlager kan användas för att dela upp
stora leveranser.
Butikförberedelser: Andra tjänster som Browne et al. (2005) skriver att en
LMT skulle kunna erbjuda är uppackning av större försändelser, prismärk-
ning samt förberedelse av butiksskyltning. Aastrup et al. (2012) tillägger att
även ditsättning av larmbrickor är något som LMT:n skulle kunna erbjuda.
Orderläggning/lagerstyrning: För de butiker som har varor lagerförda hos
LMT:n kan orderläggning för påfyllnad av lagret utföras av personal på
LMT:n. (Aastrup et al., 2012).
Hjälptjänser vid leverans: Ytterligare tilläggstjänster som Browne et al. (2005)
skriver om är tjänster vid leveransen till butikerna såsom uppackning av varor
och påfyllning av hyllorna med varor.
Hemleverans: Enligt Browne et al. (2005) kan en LMT dessutom användas
som en ny distributionskanal. Via den nya kanalen skulle butiker, kopplade
till LMT:n, kunna använda den för att genomföra hemleveranser direkt till
slutkund. Van Rooijen och Quak (2010) skriver om ytterligare en tilläggs-
tjänst som LMT:n kan erbjuda för butikerna och det är försäljning via LMT:n
genom internethandel.
Returer av gods och emballage: Ett annan möjlig tilläggstjänst som Browne
et al. (2005) skriver om är att LMT:n kan ta hand om returer och hantering
av återvinning. Tanken är då att vid den vanliga leveransen av varor ska
transportören hantera returer och återvinning av material. Fördelarna med
detta är att butikspersonalens arbetsuppgifter underlättas dessutom blir det
ingen extra transport eftersom transportören avslutar rundan vid LMT:n.

3.7 Butikslogistik
För butiker som säljer varor är tillgängligheten viktig eftersom om varorna
inte finns tillgängliga leder det till mindre köp, därför blir butikslogistiken
viktig (Kotzab & Teller, 2005). Med butikslogistik menas hela varuflödet och
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alla aktiviteter kopplade till varuflödet inom butiken.

3.7.1 Butikslogistiska aktiviteter

Kotzab & Teller (2005) delar upp butikslogistiken i åtta steg som förklaras
nedan. I fortsättningen av rapporten kommer dessa steg att kallas butikslo-
gistiska aktiviteter.

Leveransmottagning: Butikspersonalen tar emot och kontrollerar leveransen.
Transport I: Butikspersonalen transporterar antigen varorna direkt till tänkt
hylla för försäljning eller till ett butikslager.
Butikslagring: Butikslagret används för lagring av varor som inte placeras i
hyllorna. Här genomförs även uppackning av större försändelser.
Transport II: Transporten från butikslagret till hyllorna kallas andra trans-
porten.
Hantering och lagring i hyllor: Förutom själva lagringen i hyllor ingår al-
la aktiviteter inför hyllagringen och lagerkontroll. Aktiviter inför hyllagring
innefattar uppackning av varor, påfyllning av hyllor och butiksdisplay.
Transaktion: Denna aktivitet innebär transaktionen som kunden genomför
vid köp av varor.
Ny beställning: Vid transaktioner ökar det utgående flödet och för att ha hög
tillgänglighet på varor kan en ny beställning behöva läggas.
Skräphantering/återvinning: Med skräphantering menas hantering av skräp
från exempelvis uppackning och återvinning innebär hantering av trasiga va-
ror. (Kotzab & Teller, 2005)

Van Duin, Quak och Muñuzuri (2010) skriver att det är en ekonomisk nackdel
för butikerna att leveranserna kommer innan öppning, eftersom personalkost-
naden ökar jämfört med om butiken bara skulle behöva vara bemannad under
öppningstiderna.

3.7.2 LMT:ns påverkan på butikslogistiken

Leveransmottagningen är en av de butikslogistiska aktiviteter som berörts
mest i litteraturen om LMT:er. Aastrup et al. (2012) undersökte fördelar
som kunder till en LMT upplevde med LMT:n. Både på ett varuhus och
i fyra butiker upplevde man att leveransmottagningen underlättaddes efter
att de börjat använda sig av LMT:n. På varuhuset lyckades man minska
antalet leveranser per dag från 40–50 till 3–4, samt att leveranserna alltid
kom innan kl. 11 istället för under hela dagen. Fördelarna uppgavs vara
att det var lättare att planera bemanningen efter leveranserna, samt att
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butikspersonalen fick mer tid till att hjälpa kunderna. Notera att siffrorna
gäller för hela varuhuset och alltså inte en enskild butik.

I samma studie undersökte Aastrup et al. (2012) även vilka fördelar mind-
re kunder (butiker) upplevde med att få sina varor från en LMT. Alla de fyra
undersökta butikerna angav att de efter förändringen spenderade mindre tid
på leveransmottagning och därmed hade mer tid till att hjälpa kunderna.
Bland fördelarna nämndes även en upplevd trygghet i att det var samma
person som kom med leveranserna varje dag och att variationerna i storle-
ken på leveranserna minskade. De fyra butikerna tillfrågades även om vilka
tilläggstjänster de utnyttjade samt hur det påverkade dem. Hantering av
emballage, returhantering och lagring var de tilläggstjänster som var popu-
lärast. Fördelarna butikerna upplevde var att hantering av returer och skräp
underlättades samt att de blev mindre störda av aktiviteterna.

Aastrup et al. (2012) genomförde även en enkätstudie i Köpenhamn där
de undersökte hur företag ställde sig till olika tilläggstjänster, dock var det
inte bara butiker som svarade på enkäten utan även kontor och andra typer
av företag. Tilläggstjänsterna som var med i enkäten var: hantering av brev,
larmning, prismärkning, skräphantering, uppackning och tillgång till externt
lagringsutrymme. En sammanställning av enkätsvaren visade generellt sett
att intresset för tilläggstjänsterna var lågt. Bland de populära tilläggstjäns-
terna fanns skräphantering (cirka 60 %) och möjlighet till extern lagring
(cirka 20 %). För de övriga tilläggstjänsterna låg intresset på cirka 10 %.
Larmning och prismärkning är av enklare typ och författarna kallar dem
”lågkvalificerade aktiviter” och konstaterar att de lämpar sig att utföra på
en LMT. Inga skillnader i svaren mellan företag från olika branscher hitta-
des. Även Hvass och Teilmann (2012) fann i sin studie att tilläggstjänsterna
lagring och skräphantering var de mest populära.

Hvass och Teilmann (2012) undersökte hur olika egenskaper påverkar bu-
tikers intresse av att använda sig av en LMT. De fann att butiker som inte
hade ett försörjningssystem, som de kallar det, var i betydligt större utsträck-
ning intresserade av LMT:er. Författarna nämner att det troligen beror på
att LMT:n i de fallen kan bidra till struktur i försörjningen, något som bu-
tiker med distribution från till exempel ett centrallager redan har. Bristen
på ett strukturerat försörjningssystem kan i sin tur leda till att leveranserna
kommer på obekväma tider, eller till och med att leveransdatumet kan vara
osäkert.
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4 Uppgiftsprecisering
I uppgiftspreciseringen tas studiens frågeställningar fram med utgångspunkt
i studiens syfte. Här görs även ett val av aktörsperspektiv och hållbarhetsdi-
mension för den fortsatta studien.

Med utgångspunkt i studiens syfte och med hjälp av referensramen tas stu-
diens frågeställningar fram i detta kapitel. Därför upprepas studiens syfte
här: Studiens syfte är att identifiera potentiella för- och nackdelar, ur ett
ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv, med att styra varuflödet till
köpcentrum i Linköping och Norrköping via lokala mikroterminaler. För att
avgränsa studien och formulera frågeställningar görs ett val av hållbarhets-
dimension och aktörsperspektiv.

4.1 Val av perspektiv
Under litteratursökningen identifierades en rad av möjliga fördelar med an-
vändning av en LMT. Framför allt lyfts miljömässiga och sociala fördelar
fram, men även fördelar som är kopplade till logistikverksamheten såsom för-
bättrad lagerstyrning och möjligheter till tilläggstjänster vid LMT:n nämns
(Browne et al., 2005; van Rooijen & Quak, 2010). De miljömässiga och so-
ciala fördelarna nås genom att delleveranser i tätbebyggda områden byts ut
mot konsoliderade leveranser där en högre fyllnadsgrad uppnås (Browne et
al., 2005).

Nackdelarna med LMT:er hittas istället i de ekonomiska aspekterna. I en
majoritet av de försök och pilotprojekt som gjorts har man misslyckats med
att få LMT:erna att bli lönsamma (Quak, 2008; Browne et al., 2005). Både
uppstartskostnaderna och driftskostnaderna riskerar att bli höga, vilket leder
till att stora kostnadsbesparingar måste kunna nås för att LMT:n ska kunna
bära sin egen kostnad (Browne et al., 2005).

Även om intresset för godstransporter i tätbebyggda områden ofta är
lågt hos offentliga beslutsfattare (Lindholm & Behrends, 2012), så råder det
inga tvivel om att de har intresse för de miljömässiga och sociala fördelar
som LMT:er kan föra med sig. Moen (2013) menar att en av de faktorer som
hindrar offentliga beslutsfattare från att genomföra samlastningsinitiativ (till
exempel LMT:er) är att åtgärderna riskerar att inte bli självbärande. Detta
kan styrkas med till exempel Allen et al. (2012) som skriver att aktörernas
(transportföretagen, transportkunderna och de offentliga beslutsfattarna) vil-
ja att betala för en LMT är en stor barriär för att uppnå finansiell hållbarhet
för LMT:n.

Bland transportföretagen påverkas olika företag på olika sätt vid använ-
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dande av en LMT. Transporterna som skedde till butikerna byts ut mot
transporter till LMT:n vilket leder till färre stopp och därmed ett bättre
utnyttjande av lastbilarna och chaufförerna (Allen et al., 2012). De trans-
portföretag som inte utför transporten mellan LMT:n och butikerna förlorar
dock den direkta kundkontakten och kontrollen över leveransen, vilket ofta
ses som negativt. Moen (2013) lyfter två olika synvinklar för transportföre-
tagen, där den ena grundar sig i att transportföretagen förlorar intäkter om
en LMT används, medan den andra grundar sig i att de leveranser som sker
håller en högre fyllnadsgrad, vilket ökar lönsamheten. Han nämner även att
de svaga incitamenten för transportföretagen att vilja införa LMT:er gör att
tvingande styrmedel kan behövas.

Den återstående aktörsgruppen är då transportkunderna. Transportkun-
derna har sällan varit i fokus i tidigare citylogistisk forskning (Aastrup et al.,
2012), men resultat från LMT:n Binnenstadservice (van Rooijen & Quak,
2010) tyder på att det är viktigt att ta hänsyn till butikernas behov. I denna
rapport väljer vi därför att fokusera på ekonomiska för- och nackdelar ur ett
butiksperspektiv.

4.2 Studiens frågeställningar
Till följd av det valda perspektivet väljs studiens huvudfråga (HF) som:

Huvudfråga: Vilka ekonomiska för- och nackdelar innebär ett infö-
rande av en LMT ur ett butiksperspektiv?

Kotzab och Teller (2005) delar in de butikslogistiska aktiviteterna i grupper-
na leveransmottagning, transport I, butikslagring, transport II, hantering och
lagring i hyllor, transaktion, ny beställning samt skräphantering/återvinning.
Aastrup et al. (2012) skriver att den största fördelen som butikerna upplevde
från ett införande av en LMT var det minskade antalet leveranser på grund
av konsolideringen av varor, vilket i sin tur minskade tiden som användes
till leveransmottagning och gav personalen mer tid till att erbjuda kunderna
bättre kundservice. En bättre kundservice leder till nöjdare kunder, vilket
i sin tur leder till större intäkter, som är en positiv ekonomisk effekt. Ifall
LMT:er kan hjälpa butikerna att erbjuda högre kundservice skulle butikerna
kunna vara intresserade av att betala för att få använda sig av LMT:n. För
att besvara HF är det därför intressant att undersöka hur de butikslogistiska
aktiviteterna påverkar personalens möjlighet att erbjuda så bra service som
möjligt, vilket leder till följande underfråga:
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Fråga 1. Hur påverkas personalens möjlighet att erbjuda så bra
service som möjligt av butikslogistiken?

Ett införande av en LMT skulle påverka leveransfrekvensen till butikerna
samt vilka tidpunkter leveranserna kommer på. Det är därför av intresse att
undersöka leveransfrekvensen till butiken i dagsläget, samt vid vilka tidpunk-
ter leveranserna kommer. Huruvida antalet leveranser per dag i dagsläget och
de tidpunkter leveranserna kommer på upplevs som ett hinder av personalen
för att de ska kunna erbjuda så bra service som möjligt, är också intressant
att undersöka. Aastrup et al. (2012) fann att vissa butiker upplevde att en
del av leveranserna kom på opassande tider.

På vilket sätt och i vilken utsträckning butikslogistiken påverkar perso-
nalens möjlighet att erbjuda så bra service som möjligt behöver undersökas
för att skapa en djupare förståelse för förhållandet mellan dem. Förutom
leveransmottagning nämner Kotzab och Teller (2005) även en rad andra bu-
tikslogistiska aktiviteter, som även de kan upplevas hindra personalen från
att erbjuda så bra service som möjligt. Fråga 1 delas därför in i följande
undersökningsfrågor:

Fråga 1.1: Vad har butikerna för leveransfrekvens?
Fråga 1.2: Vid vilka tidpunkter kommer leveranserna?
Fråga 1.3: Hindrar leveransmottagningen personalens möjlighet att erbjuda
så bra service som möjligt? På vilket sätt?
Fråga 1.4: Hindrar övriga butikslogistiska aktiviteter personalens möjlighet
att erbjuda så bra service som möjligt? På vilket sätt?

Förutom att undersöka läget i butikerna idag är det även intressant att un-
dersöka hur butikspersonalen skulle vilja ha det samt hur de butikslogistiska
behoven framställs i litteraturen. Aastrup et al. (2012) fann att butikerna
uppskattade färre leveranser, men man kan även tänka sig att butikerna har
ett behov av att hålla en viss leveransfrekvens med hänsyn till produkternas
hållbarhet, eller att de inte har en tillräckligt stor lageryta för att kunna ta
emot större leveranser. Det är även intressant att ta reda på vilka tidpunkter
butikerna helst tar emot leveranser vid och ifall det skiljer sig från när de får
leveranser i dagsläget. Studiens andra underfråga väljs därför som:

Fråga 2. Vilka butikslogistiska behov har butikerna?

Eftersom Aastrup et al. (2012) identifierade att butikerna upplevde att leve-
ransmottagningen underlättades efter införandet av en LMT delades Kotzab
och Tellers (2005) butikslogistiska aktiviteter in i leveransmottagning (Fråga
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2.1 och 2.2) och övriga butikslogistiska aktiviteter (Fråga 2.3). Butikens be-
hov av lagringsyta gavs en egen fråga (Fråga 2.4) eftersom den inte är direkt
kopplad till de butikslogistiska aktiviteterna.

Fråga 2.1: Vilken leveransfrekvens vill butikerna ha?
Fråga 2.2: Vid vilka tidpunkter vill butikerna få leveranser?
Fråga 2.3: Har butikerna ett behov av att få hjälp med övriga butikslogistiska
aktiviteter?
Fråga 2.4: Har butikerna ett behov av mer lagringsyta?

De två tidigare frågorna (Fråga 1 och 2) utgör studiens empiriinsamling. Den
tredje frågan skapas därför för att kunna koppla den insamlade empirin med
vad litteraturen säger om hur en LMT kan påverka butikslogistiken, samt
för att fungera som utgångspunkt i den kommande analysen. Studiens tredje
underfråga lyder:

Fråga 3. Hur påverkar införandet av en LMT personalens arbete
med butikslogistiken?

Ett införande av en LMT ger effekter på antalet leveranser till butikerna
samt tidpunkterna de kommer på. Vid en LMT kan även tilläggstjänster
som underlättar butikspersonalens arbete eller på annat sätt är intressanta
för butiken erbjudas (Browne et al., 2005). För denna underfråga behölls
indelningen av de butikslogistiska aktiviteterna, där effekterna på leverans-
mottagning kopplades till förändringen av leveranserna (leveransfrekvens och
tidpunkt), medan de övriga butikslogistiska aktiviteterna kopplades till möj-
liga tilläggstjänster vid en LMT. Fråga 3 delas in i följande undersöknings-
frågor:

Fråga 3.1: Hur påverkar införandet av en LMT arbetet med leveransmottag-
ning?
Fråga 3.2: Kan tilläggstjänster som uppfyller butikernas logistiska behov er-
bjudas vid en LMT?

Med hjälp av dessa tre frågor besvaras huvudfrågan. Med Fråga 1 kartläggs
hur det ser ut idag, medan Fråga 2 undersöker hur butikerna vill ha det.
Slutligen jämförs resultaten från Fråga 1 och 2, med vad som identifierats
i litteraturen genom Fråga 3, vilket möjliggör en analys som kan besvara
huvudfrågan.
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5 Metod
I detta kapitel presenteras studiens metodansats och det tillvägagångssätt som
användes under studien. Dessutom presenteras och motiveras de metodval
som gjordes för att besvara studiens frågeställningar.

5.1 Metodansats
Lekvall och Wahlbin (2001) delar in metodansatsen i två huvuddimensioner.
I den första dimensionen görs ett val mellan en fallstudie, med ett eller ett
fåtal fall, och en tvärsnittsstudie, där man undersöker ett större antal fall.
I den andra dimensionen görs valet mellan kvalitativa och kvantitativa data
och analysmetoder.

För denna studie gjordes valet att utföra en tvärsnittsstudie. En fallstudie
hade kunnat tillföra djupare kunskap om butikspersonalens butikslogistiska
arbetsuppgifter, men en tvärsnittsstudie ansågs ändå passa bättre för att
besvara studiens frågeställningar. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) passar
en tvärsnittsstudie då sambanden mellan de studerade faktorerna är enkla,
något som författarna till denna studie anser stämma överens med denna
studie. Det bedömdes också som lättare att få personal i ett flertal butiker
att ställa upp på korta intervjuer än att få ett mindre antal personer att
ställa upp på längre intervjuer.

En kvantitativ studie innebär enligt Björklund och Paulson (2003) att
information i studien kan mätas eller på något sätt uppskattas numeriskt.
Kvalitativa studier bygger istället på resonemang och ger ofta en djupare för-
ståelse i ämnet. I denna studie var många av intervjufrågorna av kvantitativ
karaktär, men i analysen användes även kvalitativa resonemang. Därför kan
det konstateras att studien både är kvalitativ och kvantitativ, något som ofta
förekommer enligt Lekvall och Wahlbin (2001).

Lekvall och Wahlbin (2001) nämner ytterligare två dimensioner man kan
tänka sig att dela in studier efter. Den ena är ifall man undersöker förhål-
landen vid en särskild tidpunkt eller över tid. I den andra dimensionen görs
indelningen efter ifall undersökningen bygger på primärdata, det vill säga
grunddata från den ursprungliga källan, eller på sekundärdata, data insam-
lad och sammanställd i ett annat syfte än för den aktuella studien. I denna
studie undersöktes förhållanden vid en bestämd tidpunkt och i analysen an-
vändes både primär- och sekundärdata.

26



5.2 Tillvägagångssätt i studiens olika delar
Studiens arbete har delats in i fem olika delar som presenteras i den num-
rerade listan nedan. Det bör dock poängteras att listan inte representerar
den kronologiska ordning arbetet utfördes i, utan snarare den logiska kopp-
lingen mellan arbetets olika delar. Arbetets olika delar och tillvägagångssätt
presenteras sedan under var sin rubrik.

1. Problemformulering

2. Litteratursökning

3. Precisering av uppgiften

4. Datainsamling

5. Analys

5.2.1 Problemformulering

Studiens inriktning och syfte bestämdes av författarna i samspråk med studi-
ens handledare, som själv forskar inom bland annat citylogistik. Handledaren
gav förslag på olika inriktningar, som författarna inbördes diskuterade. Valet
föll på att inrikta sig på lokala mikroterminaler, på grund av att författar-
na personligen fann ämnet intressant. Efter att inriktningen valts gjordes en
småskalig litteratursökning för att kunna formulera ett syfte. Denna litte-
ratursökning låg till grund för den kommande, mer utförliga, litteratursök-
ningen som beskrivs i nästa avsnitt, men i detta steg av litteratursökningen
låg fokus på att identifiera välrefererade kartläggande artiklar som kunde
peka mot ett lämpligt syfte. Under litteratursökningen fann författarna att
det verkade finnas många positiva effekter med LMT:er, men att det endast
fanns ett fåtal lyckade exempel på LMT:er i dagsläget. Författarna ville där-
för få veta mer om de olika för- och nackdelarna med LMT:er, och på så sätt
valdes studiens syfte.

Författarna valde även att fokusera studien till sin bostadadsort, Lin-
köping, och den närliggande staden Norrköping. I Linköping har ett tidi-
gare projekt gällande samdistribution utförts med goda resultat (SAMLIC,
2006), vilket gjorde det intressant att fortsätta undersöka möjliga fördelar
med LMT:er kopplade till Linköping. Norrköping var intressant eftersom de
tre galleriorna som fanns i stadskärnan utgjorde en stor del av butiksutbudet
i staden. En förändring av varuflödet till de galleriorna skulle därför innebära
en stor förändring för godstransporten i stadskärnan i Norrköping.
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5.2.2 Litteratursökning

För att samla information om området och kunna specificera studiens fråge-
ställningar utfördes en litteratursökning. Litteratursökningen inleddes genom
att söka efter vetenskapliga artiklar och termerna ”city logistics”, ”urban lo-
gistics” och ”urban consolidation centre” i databaserna Scopus och Business
Source Premier. Artiklarna avgjordes som intressanta eller inte genom att lä-
sa sammanfattningen (abstract). En artikel ansågs intressant om den anting-
en hade LMT:er som centralt fokus eller om en kartläggning av citylogistik
genomfördes. Efter att ett flertal intressanta artiklar identifierats blandades
läsning med en breddad litteratursökning för att hjälpa författarna att ta till
sig kunskap om ämnet. Under litteratursökningen identifierades mer än 150
artiklar där sammanfattningen lästes igenom. Cirka 25 av dessa ansågs vara
intressanta och lästes noggrant igenom. I flera fall hittades nya intressanta
källor via referenser i de artiklar som lästes. Dessa källor var inte alltid ve-
tenskapliga artiklar, utan även bland annat böcker och doktorsavhandlingar.
För att få tag på de källorna användes, förutom tidigare nämnda databaser,
även sökmotorerna UniSearch, Google och Google Scholar. UniSearch är Lin-
köpings universitets sökmotor som kombinerar ett stort antal vetenskapliga
databaser.

5.2.3 Precisering av uppgiften

Efter att tidigare forskning undersökts genom litteratursökingen togs stu-
dien från det lite mer övergripande syftet till en preciserad uppgift. Detta
var en nödvändighet för att kunna begränsa studien och därmed göra den
genomförbar inom studiens tidsram. Uppgiftspreciseringen skedde efter litte-
ratursökningen eftersom det då var möjligt att se vilka typer av frågor som
redan besvarats av tidigare utförd forskning och vilka frågor som behövde
undersökas mer eller inte undersökts alls.

Uppgiften preciserades genom att en huvudfråga skapades som sedan de-
lades in i underfrågor, som i sin tur delades in i undersökningsfrågor. Hu-
vudfrågan kan ses som en precisering av syftet, som sedan delades upp i
underfrågor som representerade strukturen över hur huvudfrågan var tänkt
att besvaras. Undersökningsfrågorna utgjorde den lägsta nivån av frågor och
ställdes därför på ett sätt som skulle gå att besvara genom datainsamlingen.

5.2.4 Datainsamling

För att besvara de frågeställningar som tagits fram i denna studie valdes tre
metodtyper ut som intressanta alternativ: enkäter, intervjuer och observa-
tioner. De ställdes sedan mot varandra utefter hur lämpade de var för att
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besvara frågeställningarna i denna studie samt hur de påverkade studiens
trovärdighet. Trovärdigheten för en studie kan enligt Björklund och Pauls-
son (2003) mätas på tre sätt: validitet, reliabilitet och objektivitet. Validitet
innebär i vilken utsträckning mätinstrumenten mäter det som är tänkt att
mätas. Med reliabilitet menas hur tillförlitliga de mätintrumenten som an-
vänds är. Objektivitet innebär hur egna värderingar påverkar studien.

Enkäter har fördelen att en större mängd data kan samlas in med förhål-
landevis liten arbetsinsats (Björklund & Paulson, 2003) och att administra-
tionstiden är kort (Bryman, 2011). Bland nackdelarna med enkäter nämner
Björklund och Paulson (2003) att svarsfrekvensen ofta är låg och att risk för
missförstånd ökar, jämfört med exempelvis intervjuer. Under en intervju ges
möjligheten att få en djupare förståelse genom att ställa följdfrågor. Inter-
vjuaren har även möjlighet att tolka andra signaler, såsom kroppspråk, och
ge förtydliganden av frågor. Däremot är intervjuer ofta mer tidskrävande än
att utföra en enkätundersökning och problemet med objektivitet från den
svarandes sida finns både med intervjuer och enkäter. Genom observationer
finns möjligheten att nå en högre objektivitet, men det är ofta en väldigt
tidskrävande metod (Björklund & Paulsson, 2003).

Även om observationer skulle kunna användas för att besvara frågeställ-
ningarna så skulle observationerna behöva utföras under en längre tid för att
skapa sig en bild över till exempel antalet leveranser per dag och vid vilken
tidpunkt de kommer, eftersom det med stor sannolikhet varierar från dag till
dag och mellan olika delar av året. Detta betyder att observationer troligen
skulle ta för lång tid att utföra för att kunna jämföra olika typer av butiker
och olika gallerior. Observationer utfördes därför inte inom denna studie.

En av de stora fördelarna med enkäter är att det ofta är det billigaste och
snabbaste sättet att få ett stort antal svar. Eftersom butikerna i galleriorna
i Linköping och Norrköping är en förhållandevis liten population, och att
svarsfrekvensen på enkäter ofta är låg, så finns det en risk att antalet svar på
en enkät skulle bli för lågt för att kunna dra några slutsatser av undersök-
ningen. Enkäter ansågs därför inte heller vara den mest lämpliga metoden
för denna studie.

Den metod som valdes blev därför intervjuer. Genom intervjuer kan ett
tillräckligt stort antal svar säkerställas, samt så kan andra fördelar med inter-
vjuer utnyttjas, såsom att följdfrågor kan ställas och risken för misstolkning
av frågorna minskar. I och med att följdfrågor kunde ställas samt att respon-
denten kunde få ytterligare förklaring om något var oklart säkerhetsställdes
att frågorna besvarades på rätt sätt. Det ledde i sin tur att studien fick en
ökad validitet eftersom det säkerhetsställdes att rätt saker mättes.
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Metodutformning
Av det stora antal intervjuformer som finns (se till exempel Bryman, 2011)
anses semistrukturerad intervju passa denna studie bäst. Många av undersök-
ningsfrågorna skulle visserligen passa i en strukturerad intervju, men denna
intervjuform tillåter inte att intervjuaren hoppar mellan frågor eller stäl-
ler följdfrågor baserade på respondentens svar. Att använda ostrukturerade
intervjuer skulle förmodligen inte erbjuda några fördelar gentemot en semi-
strukturerad intervju, eftersom studien inte ämnar att skapa djup förståelse
utan söker mer kortfattade svar om hur personalen uppfattar sina butikslo-
gistiska aktiviteter.

Innan intervjuerna hölls kontaktades fastighetsägaren för respektive köp-
cetrum för att säkerhetsställa att de ansåg att det gick bra att butiksper-
sonalen intervjuades. I vissa fall bestämdes att fastighetshetsägarna skulle
skicka ut information till buikerna och informera dem att de skulle bli inter-
vjuade, något som författarna ansåg öka sannolikheten att butikspersonalen
ställde upp på intervjun. Förutom informationen från fastighetsägarna fick
butikspersonalen ingen övrig information eller notis när intervjuerna skulle
ske. Författarna besökte butiken och frågade om de hade tid för en kortare
intervju. Var de upptagna genomfördes intervjun vid ett senare tillfälle och
i de fall butikspersonalen inte ville delta i studien respekterades detta.

Varken innan eller under intervjun förklarades för respondenten vad en
LMT var eller studiens koppling till LMT:er. Författarna valde att inte in-
formera butikspersonalen om LMT:er för att deras svar inte skulle påverkas
ifall de ansåg en LMT som något positivt eller något negativt. Dessutom är
LMT en komplex lösning och att förklara för personer som inte är insatta
i ämnet kan snarare förvirra dem. Det kan leda till att respondenten försö-
ker anpassa svaret efter ämnet, något som i sin tur kan leda till att svaren
inte stämmer överens med verkligheten. Intervjuerna handlade endast om
hur butikspersonalen arbetade och butikens logistiska behov, därför behövde
respondenterna aldrig ta ställning till vad de skulle tycka om en LMT.

Personerna som intervjuades kunde ha väldigt olika bakgrund och olika
kunskaper om logistiska begrepp. Därför anpassades frågorna så att alla skul-
le förstå dem utan ytterligare förklaring. Exempelvis istället för att använda
ordet leveransfrekvens (som användes i en undersökningsfråga) användes in-
tervjufrågan ”hur många leveranser får ni per dag”. Att frågorna gjordes
lättförståeliga minimerade antalet missförstånd och ökade sannolikheten att
respondenten svarade på rätt fråga.

Eftersom undersökningsfrågorna kan besvaras med korta svar så bedöm-
des intervjuerna bli tillräckligt korta för att det skulle vara möjligt att utföra
dem på plats i butiken under butikens öppettid. I de fall då fler än en ur
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butikspersonalen visade intresse för att svara på intervjun tilläts alla bidra
till svaren. Detta gjordes eftersom ingen av frågorna ansågs vara av personlig
karaktär och att de anställda kan ha delat upp de butikslogistiska arbets-
uppgifterna mellan sig. Genom att låta fler ur personalen vara med och svara
på frågorna ansågs därför risken att något potentiellt problemområde glöm-
des bort minska. Att flera ur personalen svarade på frågorna ledde till att
reliabiliteten på studien ökade eftersom svaren från respondenten stämdes av
mot en till anställd.

Alla intervjuer utfördes med båda författarna närvarande, där den ena
ställde frågor och den andre antecknade. Samma person ställde frågorna vid
samtliga intervjuer för att minska risken att frågorna uppfattades på olika
sätt av olika respondenter.

En intervjuguide utformades för att säkerställa att ingen fråga glömdes
bort. Intervjuguiden finns i Bilaga 1. Frågorna ställdes inte alltid i den ord-
ning som de står i intervjuguiden, men alla frågor ställdes under varje in-
tervju. Under vissa intervjuer ställdes följdfrågor för att förtydliga någon av
frågorna eller då något svar uppfattades som otydligt av intervjuaren. Frågor-
na utformades på ett sätt som tillät korta svar. Författarna valde dessutom
att öppna upp för möjligheten att anpassa intervjuerna efter respondentens
intresse och om de hade tid. Om respondenten verkade intresserade tilläts
denna att ge längre svar och ytterligare följdfrågor ställdes.

Intervjuerna spelades inte in av olika anledningar. Dels för att butiks-
personalen inte skulle känna sig obekväm när de svarade på frågor och att
intervjun skulle kunna pausas utan problem ifall respondenten behövde hjäl-
pa en kund. I ett köpcentrum kan ljudnivån dessutom variera mycket, delvis
beroende på besökarna men även eftersom musik spelas i vissa butiker. Detta
hade gjort att ljudkvaliteten hade kunnat bli dålig i vissa fall. Under de inter-
vjuer som genomfördes upplevdes inga problem med att uppfatta svaren och
hinna anteckna dem under intervjuns gång. Intervjuprotokollet lästes igenom
av båda författarna direkt efter varje intervju för att minska risken att något
missuppfattades eller glömdes bort, vilket också gav studien högre validitet.

Som beskrivet i uppgiftspreciseringen valde författarna att fokusera på
butiker i köpcentrum, men det finns även andra affärer i ett köpcentrum
som inte ingick i intervjustudien. Kiosker, fik och restauranger är sådana
exempel och de valdes bort eftersom studien inriktas på kopplingen mellan
butikslogistiska aktiviteter och möjligheten att erbjuda så bra service som
möjligt. I de typerna av butiker lägger inte personalen lika mycket tid på att
hjälpa kunderna som i andra butiker.

För att säkerställa att respondenterna förstod frågorna och kunde ge svar
på dem genomfördes en förstudie. I förstudien ställdes intervjufrågorna till
anställda i tre olika butiker. Därefter sammanställdes insamlad data och för-
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fattarna gjorde en bedömning om intervjufrågorna behövde förändras något
eller om det var någon fråga som behövdes läggas till. En förändring som
genomfördes var att underfrågan ”Är det på grund av antalet leveranser eller
tidpunkten de kommer på?” togs bort. För om butikerna upplever ett pro-
blem med leveransmottagningen kan det enbart vara på grund av tidpunkten
eftersom om problemet var antalet leveranser, leder det ändå till att det är
tidpunkten som är problemet. De butiker som var med i förstudien blev inte
informerade om att det var en förstudie, för att ifall frågorna inte ändrades
kunde svaren från förstudien användas i den riktiga studien. Skulle butikerna
bli informerade om att det var en förstudie fanns det en risk att de skulle få
en negativ inställning till intervjun och då skulle välja att inte svara eller ge
mer kortfattade svar. Författarna valde att inte namnge butikerna i studien
utan noterade enbart vilken sorts produkter butiken sålde eftersom studien
inte riktar något fokus på enskilda butiker, dock var det av intresse att se
hur olika typer av butiker upplevde butikslogistiska aktiviteter.

Intervjustudien genomfördes i totalt fem köpcentrum i Linköping och
Norrköping. Intervjuerna hölls mellan öppning (kl. 10:00) och fram till lunch
mellan datumen 2015-04-13–2015-04-22 under veckodagarna. Längden på in-
tervjuerna var varierande, majoriteten hölls under tre minuter medan någon
varade cirka 10 minuter. Totalt samlades 51 intervjusvar in och fördelning-
en mellan köpcentrumen var: Gränden 15 svar, Filbyter 11, Spiralen 7 svar,
Domino 5 svar och Linden 13 svar. Ett bortfall har skett i alla köpcentrum
och det beror på att butikerna valde att inte ställa upp på intervjun eller att
de var upptagna med kunder eller andra aktiviteter. I de fall personalen var
upptagna gjordes ett senare försök som ibland lyckades. Vilken typ av pro-
dukter butikerna säljer noterades också och cirka 55 % av alla butiker, som
svarade på intervjun, hade kläder som primär försäljningsprodukt. Exakta
fördelningen av butiker ses på nästa sida i Figur 4.
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Figur 4: Sammanställning av fördelningen mellan produkttyper som säljs.

Svaren på intervjuerna var väldigt spridda, både när det gäller antal leve-
ranser och leveranstidpunkt, därför valde författarna att gruppera de olika
svaren för att ge en bättre överblicksbild. Antal leveranser grupperades i tre
grupper: 1–3 leveranser per vecka, 4–5 leveranser per vecka och fler än 6
leveranser per vecka. Leveranstidpunkten delades in i fyra grupper: innan
öppning, vid öppning, förmiddagen och under hela dagen. Öppning i dessa
fall är kl. 10:00 då alla butiker i alla köpcentrum öppnade och förmiddag
räknas som kl. 10–12. De övriga svaren räknades som att leveransen kun-
de komma under hela dagen, ett vanligt svar som hamnade i denna grupp
var att leveranserna kunde komma mellan kl. 10–16. Ingen preferens innebär
att respondenten inte hade någon åsikt om när leveranserna skulle komma.
En ytterligare gruppering hade kunnat vara ”eftermiddag”, men författarna
valde att inte ta med den eftersom det enbart var en butik som svarade att
leveranserna enbart kom under eftermiddagen.

Det fanns butiker som inte fick svara på intervjustudien. I vissa fall berod-
de det på en policy bestämd av företagsledningen och i andra fall på grund
av att leveransmönstret var hemligt. Bland de butiker som hade hemligt
leveransmöster fanns smyckes- och klockbutiker och då på grund av säker-
hetsskäl, de hade även ytterligare säkerhet vid transporterna.

För att underbygga analysen av Fråga 3 tillsammans med analysen av
Fråga 2 och 3 kombinerat genomfördes en litteraturstudie. En förklaring om
hur den gick till finns att läsa ovan i avsnittet ”litteratursökning”. En sam-
manställning av litteratursökningen finns i kapitel 3, Citylogistik.
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Metod för sammanställning av data
Den insamlade datan sammanställdes på samma sätt som i en tvärsnittstudie,
som Lekvall och Wahlbin (2001) skriver om, där butikernas svar kopplas
till undersökningsfrågorna 1.1–2.4, se Figur 5 nedan. Fråga 3.1 och 3.2 är
inte med i detta steg på grund av att svaren på de frågorna inte gavs av
butikerna, utan de frågorna tas istället upp i analysen. De blåa ellipserna
i Figur 5 illustrerar att butikernas svar sammanställdes under respektive
undersökningsfråga för att senare kunna användas i analysen.

Vad har butikerna för leveransfrekvens? (F1.1)

Butik 1 Butik 2 Butik n ...

Vid vilka tidpunkter kommer leveranserna? 
(F1.2)

Hindrar leveransmottagningen personalens 
möjlighet att erbjuda så bra service som 
möjligt? På vilket sätt? (F1.3)
Hindrar övriga butikslogistiska aktiviteter 
personalens möjlighet till att erbjuda så bra 
service som möjligt? På vilket sätt? (F1.4)

Vilken leveransfrekvens vill butikerna ha? 
(F2.1)

Har butikerna ett behov av att få hjälp med 
övriga butikslogistiska aktiviteter? (F2.3)

Vid vilka tidpunkter vill butikerna få 
leveranser? (F2.2)

Har butikerna ett behov av mer lagringsyta? 
(F2.4)

Figur 5: Sammanställningen av insamlad data.
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5.2.5 Analys

För att kunna genomföra analysen av insamlad data och besvara studiens
frågeställningar skapades en analysmodell. Analysmodellen var uppbyggd på
det sättet att undersökningsfrågorna, underfrågorna och huvudfrågan besva-
rades i separata steg, i den ordningen. Undersökningsfrågorna besvarades i
och med att intervjusvaren sammanställdes. Underfrågorna och huvudfrågan
besvarades sedan i analysmodellens första respektive andra steg, som pre-
senteras mer ingående nedan. Ett annat sätt att förklara analysen är att i
analysmodellens första steg (steg 1) skapades tre byggstenar (de tre underfrå-
gorna) och i steg 2 sattes dessa byggstenar ihop för att besvara huvudfrågan.

Analysmodell steg 1
I det första steget av analysmodellen besvarades studiens underfrågor. Analy-
sen utfördes för en butikslogistisk aktivitet i taget och kommer att presenteras
med samma uppdelning som gjordes i uppgiftspreciseringen, med leverans-
mottagning under en rubrik och övriga butikslogistiska aktiviteter under en
annan rubrik. I detta steg gjordes ett flertal jämförelser mellan olika under-
sökningsvariabler samt studiens enda bakgrundsvariabel, branschtillhörighe-
ten, för att försöka identifiera andra samband än de som ses efter den första
sammanställningen av svaren, vilket beskrivs av Lekvall och Wahlbin (2001).
Jämförelserna hölls inom gränserna för respektive underfråga, eftersom jäm-
förelserna mellan underfrågorna istället skedde i analysens andra steg. I Figur
6 på nästa sida presenteras en illustration över det första steget i analysmo-
dellen. Notera att F1.1–1.3, 2.1–2.2 och 3.1 endast berör leveransmottagning,
medan F1.4, 2.3–2.4 och 3.2 berör övriga butikslogistiska aktiviteter. På den
horisontella axeln listas de butikslogistiska aktiviteterna som är uppdelade
mellan leveransmottagning och övriga aktiviteter, och på den vertikala ax-
eln listas undersökningsfrågorna. De blåa cirklarna representerar insamlad
empiri, medan de röda cirklarna representerar insamlad teori. Till frågorna
2.1–2.4 finns det både blåa och röda cirklar, detta på grund av att svaren på
undersökningsfrågorna innefattar både empiri och teori. De gröna rektanglar-
na illustrerar analysens omfattning, det vill säga vilka undersökningsfrågor
som användes för att besvara vilka underfrågor.
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Leverans-
mottagning

Övriga
aktiviteter

F1

F1

F2

F2

F3

F3

Vad har butikerna för leveransfrekvens? (F1.1)

Vid vilka tidpunkter kommer leveranserna? 
(F1.2)
Hindrar leveransmottagningen personalens 
möjlighet att erbjuda så bra service som 
möjligt? På vilket sätt? (F1.3)
Hindrar övriga butikslogistiska aktiviteter 
personalens möjlighet till att erbjuda så bra 
service som möjligt? På vilket sätt? (F1.4)

Vilken leveransfrekvens vill butikerna ha? 
(F2.1)

Har butikerna ett behov av att få hjälp med 
övriga butikslogistiska aktiviteter? (F2.3)

Vid vilka tidpunkter vill butikerna få 
leveranser? (F2.2)

Har butikerna ett behov av mer lagringsyta? 
(F2.4)

Hur påverkar införandet av en LMT arbetet 
med leveransmottagning? (F3.1)

Kan tilläggstjänster som uppfyller butikernas 
logistiska behov erbjudas vid en LMT? (F3.2)

= Insamlad empiri

= Litteratur

= Analysens omfattning

Figur 6: Det första steget i analysmodellen.
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Analysmodell steg 2
I det andra steget användes svaren på underfrågorna för att besvara studi-
ens huvudfråga. Fråga 1 kan ses som en kartläggning av nuläget, där leve-
ransfrekvens, tidpunkter för leverans och de butikslogistiska aktiviteternas
påverkan på personalens möjlighet att erbjuda en bra service undersöktes.
Fråga 2 identifierade butikernas logistiska behov, både hur de upplevdes av
personalen och hur de framställdes i litteraturen. Eventuella glapp mellan
nuläget och behoven, sett till de olika aktiviteterna, togs upp och presente-
rades. Även i detta steg utfördes jämförelser av olika undersökningsvariabler
för att försöka identifiera gömda samband, som Lekvall och Wahlbin (2001)
skriver om. Skillnaden mot steg 1 var att nu kunde även undersökningsvari-
abler tillhörande olika underfrågor jämföras. För de olika glappen användes
sedan Fråga 3, där LMT:ers möjlighet att uppfylla behoven identifierades,
för att se ifall butikerna har logistiska problem som en LMT skulle kunna
lösa, ifall en LMT skulle förvärra befintliga problem eller ifall en LMT skulle
skapa nya problem. Efter att detta steg utförts ansågs huvudfrågan vara be-
svarad. En illustration av analysmodellens andra och sista steg presenteras
i Figur 7 nedan. På den horisontella axeln listas de butikslogistiska aktivi-
teterna som är uppdelade mellan leveransmottagning och övriga aktiviteter,
och på den vertikala axeln listas underfrågorna. De gröna rektanglarna re-
presenterar svaren på underfrågorna, som togs fram i det första steget. De
svarta rektanglarna visar hur analysen utfördes för att besvara huvudfrågan.

Leverans-
mottagning

Övriga
aktiviteter

HF HF
Hur påverkas personalens möjlighet att 
erbjuda så bra service som möjligt av 
butikslogistiken? (F1)

Vilka butikslogistiska behov har 
butikerna? (F2)

Vilka för- och nackdelar innebär 
införandet av en LMT för 
butikslogistiken? (F3)

Figur 7: Det andra steget i analysmodellen.

5.3 Metodkritik
För att besvara undersökningsfrågorna valdes kortare intervjuer i många bu-
tiker som den främsta metoden. Ifall fallstudier hade genomförts i ett fåtal
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butiker hade djupare kunskap om hur butikslogistiken påverkar personalens
övriga arbetsuppgifter kunnat fås. I en fallstudie hade längre intervjuer dess-
utom kunnat kombineras med observationer för att skapa ett bredare em-
piriskt underlag. Då hade även problemen med objektivitet vid intervjun
kunnat motarbetas genom att jämföra intervjusvaren med det som observe-
rats. För även om respondenten svarar så gott de kan, kan det tänkas vara
svårt att uppskatta antalet leveranser och vid vilken tidpunkt de kommer
på. För att minska denna felmarginal skulle observation kunna genomföras
och då räkna antalet leveranser samt deras tidpunkter.

Ett nackdel med att använda intervjuer är att intervjuarens personliga
åsiker kan påverka respondenten. I denna studie motverkades detta genom
att samma person ställde frågorna genom hela intervjustudien, vilket ledde
till att frågorna kunde ställas på samma sätt och risken för att respondenten
blev påverkad minskade. Det bidrog i sin tur till att intervjustudien hade
hög objektivtet från författarnas sida.
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6 Empiri
I detta kapitel presenteras resultaten från insamlingen av studiens primär-
data, som skedde genom intervjuer. Här besvaras därmed studiens undersök-
ningsfrågor.

Svaren på intervjufrågorna presenteras under den undersökningsfråga de till-
hör. Svaren kan även hittas i Bilaga 2. I fortsättningen av rapporten när det
står skrivet att butiken svarade på något syftas det på den eller de butiksan-
ställda som svarade på intervjufrågorna.

Vad har butikerna för leveransfrekvens? (Fråga 1.1)

I Figur 8 nedan ses fördelningen av svaren på frågan om vilken leveransfre-
kvens de olika butikerna hade. Svaren var väldigt spridda och sträckte sig
från en leverans per vecka till 15 leveranser per vecka. Något som flera butiker
uppgav var att leveranserna enbart kom under vardagar. I de fall butikerna
fick fler än fem leveranser per vecka fick de därmed mer än en leverans under
någon av vardagarna.

Figur 8: Antalet leveranser butikerna får per vecka.
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Vid vilka tidpunkter kommer leveranserna? (Fråga 1.2)

I Figur 9 nedan ses fördelningen av svaren på frågan om när leveranserna kom
till butikerna. Värt att notera var att flera butiker tillhörande större kedjor
uppgav att de själva valt eller fått önska vilken tid leveranserna skulle komma
på. Majoriteten av de butiker som själva valt leveranstid valde antingen innan
öppning eller vid öppning.

Figur 9: Tider på dagen då leveranserna kommer i nuläget.

Hindrar leveransmottagningen personalens möjlighet att erbjuda
så bra service som möjligt? På vilket sätt? (Fråga 1.3)

Fördelningen av svaren på frågan om leveransmottagningen hindrar perso-
nalens möjlighet att erbjuda så bra service som möjligt ses på nästa sida i
Figur 10a. Tre fjärdedelar av butikerna uppgav att de inte blev hindrade av
leveransmottagningen. Flera av de butiker som svarade ”Nej” satte däremot
in extra personal när leveranserna kom. Många butiker svarade även att om
de anställda var upptagna med en kund fick budet helt enkelt vänta på att
varorna skulle tas emot. De butiker som svarade ”Ja/ibland” upplevde att
leveransmottagningen hindrade dem från att erbjuda så bra service som möj-
ligt, exempelvis eftersom de behövde gå ifrån kunderna. Värt att notera är
att ett fåtal butiker svarade att de hade dedikerad lagerpersonal som enbart
hanterade varorna, i dessa butiker blev därför personalen inte hindrade av
varken leveransmottagning eller övriga butikslogistiska aktiviteter.
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Hindrar övriga butikslogistiska aktiviteter personalens möjlighet
att erbjuda så bra service som möjligt? På vilket sätt? (Fråga 1.4)

Även på frågan om de butikslogistiska aktiviteterna hindrade personalens
möjlighet att erbjuda så bra service som möjligt svarade majoriteten av bu-
tikerna ”Nej”, se Figur 10b på nästa sida. Ifall man endast tittar på klä-
desbutiker så var det även bland dem 37 % som svarade ”Ja/ibland”, vilket
tyder på att det inte är några större skillnader gällande butikslogistiska ak-
tiviteter mellan klädesbutiker och andra typer av butiker. Det framgick även
att många butiker ofta hade minst två anställda som arbetade samtidigt, en
som tog hand om varorna och en som tog hand om kunderna. Många svarade
dessutom att de lyckades styra undan övriga butikslogistiska aktiviteter tills
då det inte var kunder i butiken.

En av butikerna nämnde att även om personalen är beredda att avbry-
ta den butikslogistiska aktivitet som de håller på med ifall en kund ber om
hjälp, så kan kunden uppfatta det som att den anställde är upptagen och
därför avstå från att be om hjälp. Vissa butiker svarade att varorna antingen
fick stå ouppackade på lagret eller i butiken. En av butikerna svarade att
de ouppackade varorna placerades i ett provrum i väntan på uppackning. De
som svarade ”Ja/ibland” tyckte att butikslogistiska aktiviteterna gick ut över
kunderna på så sätt att de inte hade tid att ge kunden den service de ville ge.

(a) Leveransmottagning (b) Övriga butikslogistiska aktiviteter

Figur 10: Andel av butikerna som ansåg att de butikslogistiska aktiviteterna
hindrade dem från att erbjuda så bra service som möjligt.
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Vilken leveransfrekvens vill butikerna butikerna ha? (Fråga 2.1)

I många av butikerna upplevde de att den leveransfrekvens de hade i dags-
läget var bra och hade istället synpunkter på tidpunkten för leveranserna.
Vissa butiker önskade en leverans per dag för att få en mer utjämnad ar-
betsbelastning än om de skulle få färre och större leveranser. Ett par butiker
fick endast en leverans per vecka och såg därför till att öka bemanningen
vid dessa tillfällen för att hinna utföra en så stor del av de butikslogistiska
aktiviteterna som möjligt innan öppning. I de fallen tillhörde butikerna stör-
re kedjor och hade fasta leveranstillfällen från företagets centrallager, något
som de tyckte fungerade bra och inte tyckte behövde förändras.

Vid vilka tidpunkter vill butikerna få leveranser? (Fråga 2.2)

I Figur 11 nedan, som presenterar fördelningen av svar på när butikerna vill
få sina leveranser, ses att de allra flesta butikerna vill ha leveranserna tidigt
under dagen. Motiveringen till detta var att det är lugnast på förmiddagen
och därmed har personalen en större möjlighet till att hinna med de butikslo-
gistiska aktiviteterna under tider då det inte är så många kunder i butiken.
Det populäraste svaret var vid öppning för att de då, precis som nämnt ovan,
hade större möjlighet att hinna med aktiviteterna samt att många butiksan-
ställda började sin arbetsdag då. Många av de butiker som angav att de
vill ha sina leveranser innan öppning tillhörde större kedjor och hade fasta
leveranstillfällen då de fick sina leveranser från ett centrallager. I kategorin
”under hela dagen” finns de butiker som i dagsläget fick leveranser under hela
dagen och angav ”som det är nu” på frågan om när de vill få sina leveranser.

Figur 11: Tidpunkter då butikerna vill få sina leveranser.
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Har butikerna ett behov av att få hjälp med övriga butikslogistiska
aktiviteter? (Fråga 2.3)

Av de 51 tillfrågade butikerna var det 10 butiker som ansåg att de skulle
ha möjlighet att erbjuda bättre service till kunderna ifall de fick hjälp med
vissa av de butikslogistiska aktiviteterna. Ett par av butikerna angav att det
var en kostnadsfråga och menade att de skulle ha svårt att betala för en
sådan tjänst. Många av de butiker som inte ansåg sig behöva hjälp angav
att kunderna fick högst prioritet och upplevde inte att deras butikslogistiska
arbetsuppgifter hindrade dem från att kunna erbjuda så bra service som
möjligt. Ett par butiker nämnde att det är främst vid säsongsbyten eller
lanseringar av nya produkter som de butikslogistiska aktiviteterna påverkar
deras förmåga att erbjuda en så bra service som möjligt.

Larmning och prismärkning upplevdes i flera fall som tidskrävande. De
butiker som tillhörde större kedjor fick ofta sina varor prismärkta, men ingen
butik angav att varorna kom larmade. Vissa butiker nämnde att de trodde
att det var svårt att få varorna larmade, eftersom larmen skulle tjuta varje
gång de fick en leverans. Några butiker påpekade även att många av bu-
tikerna hade olika larmsystem, vilket de menade skulle göra det svårt för
en tredje part att larma varorna innan leveransen. Endast ett fåtal butiker
nämnde skräphantering som något de hade behov att få hjälp med medan
ingen nämnde återvinning.

Har butikerna ett behov av mer lagringsyta? (Fråga 2.4)

Som ses i Figur 12 på nästa sida var det lika många butiker som ansåg sig
och inte ansåg sig behöva ett större lager. Några av butikerna upplevde att
de behövde ett större lager under vissa delar av året, till exempel inför jul,
vid säsongsbyten eller inför nya produktlanseringar.
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Figur 12: Fördelningen av svaren på frågan om butikerna behöver ett större
lagringsutrymme.
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7 Analys
Här presenteras den analys som utfördes för att besvara studiens underfrågor
och huvudfrågeställning. Analysen är uppdelad i de två steg som presentera-
des i metodkapitlet. I analysens första steg skapas tre byggstenar (studiens
underfrågor) och i steg 2 sätts byggstenarna ihop för att besvara studiens hu-
vudfråga.

I det första steget av analysen besvaras studiens tre underfrågor. Svaren pre-
senteras uppdelat, där leveransmottagning presenteras för sig och de övriga
butikslogistiska aktiviteterna presenteras tillsammans. Underfråga 1 används
för att beskriva nuläget, underfråga 2 för att undersöka butikers behov och
underfråga 3 används för att fylla glappet mellan hur det är idag och behovet
med hjälp av litteratur. I underfråga 3 presenteras de viktigaste ”poängerna”
från referensramen med koppling till studiens huvudfråga. Den presenterade
teorin används senare i steg 2 för att genomföra analysen av huvudfrågan. I
steg 2 sker analysen som binder samman de tre underfrågorna för att besva-
ra huvudfrågan, även denna är uppdelad mellan leveransmottagning och de
övriga butikslogistiska aktiviteterna.

7.1 Analys steg 1
I detta steg av analysen besvaras studiens underfrågor: ”Hur påverkas perso-
nalens möjlighet att erbjuda så bra service som möjligt av butikslogistiken?”,
”Vilka butikslogistiska behov har butikerna?” och ”Hur påverkar införandet
av en LMT personalens arbete med butikslogistiken?”.

7.1.1 Leveransmottagning

Fråga 1: Hur påverkas personalens möjlighet att erbjuda så bra service som
möjligt av butikslogistiken?

För nästan hälften av butikerna kom leveranserna utspritt över dagen, medan
den andra hälften fick leveranserna innan kl. 12. Totalt sett angav 24 % av
butikerna att leveransmottagningen hindrar dem från att erbjuda så bra
service som möjligt. Värt att notera är även att några av butikerna uppgav
att det var när det kom stora leveranser som de upplevde att deras möjlighet
att erbjuda så bra service som möjligt hindrades. Vissa butiker angav att vid
leveranser fanns det alltid minst två anställda i butiken, en som tog hand om
varorna och en som tog hand om kunderna.
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Ett vanligt svar var att butikspersonalen inte behövde gå ifrån kunder
när leveranserna kom, eftersom budet (transportören) väntade tills de blev
klara. Från butikens perspektiv upplever de därför inte att de blir hindrade
av leveransmottagningen. Istället skapas frågan om vilka effekter den här
väntan har på transportföretagen och ifall det är i transportföretagens in-
tresse att leveransmottagningen kan utföras mer effektivt. Den frågan ligger
dock utanför denna studie.

Sammanfattningsvis upplevde de flesta butikerna inte att deras möjlighet
att erbjuda en bra service hindrades av leveransmottagningen, men det var
ändå tillräckligt många butiker som upplevde det för att dra slutsatsen att
det är ett befintligt problem.

Fråga 2: Vilka butikslogistiska behov har butikerna?

Majoriteten av butikerna angav en preferens för att få leveranserna tidigt
på dagen, gärna direkt vid öppning eller i vissa fall innan öppning. Förmid-
dagen är den lugnaste tiden på dagen sett till antalet kunder som besöker
butikerna, vilket ger de anställda bättre möjligheter att kunna utföra si-
na butikslogistiska arbetsuppgifter. De leveranser som kommer tidigt har då
bättre möjligheter att kunna komma upp på hyllorna innan fler kunder börjar
komma, till skillnad från de leveranser som kommer senare under dagen.

Vad gäller leveransfrekvens var det endast ett fåtal butiker som uttryckte
att de var missnöjda med den de hade i dagsläget. Ett par butiker nämnde att
utspridda leveranser gör det lättare för dem att hinna med de butikslogistiska
aktiviteterna, istället för om det kom någon enstaka leverans per vecka.

Van Duin, Quak och Muñuzuri (2010) skriver att det är en ekonomisk
nackdel för butikerna att leveranserna kommer innan öppning, eftersom per-
sonalkostnaden ökar jämfört med om butiken bara skulle behöva vara be-
mannad under öppningstiderna. I denna studie var det däremot ingen av
de butiker som fick leverans före öppning som uppgav att de ville förändra
det. Istället nämnde i stort sett alla de butikerna att de på grund av att
leveranserna kom innan öppning hann utföra många av de butikslogistiska
aktiviteterna innan öppning och därför hade mer tid till kunderna under da-
gen. Författarna till denna studie noterar därför att van Duins, Quaks och
Muñuzuris (2010) argument bygger på en förenkling som missar att tiden in-
nan öppning kan användas till annat värdeskapande arbete (butikslogistiska
aktiviteter).

Från resultaten anses butikernas logistiska behov därför främst utgöras
av att de vill ha leveranserna tidigt på dagen, medan vilken leveransfrekvens
butikerna har inte är lika viktigt.

46



Fråga 3: Hur påverkar införandet av en LMT personalens arbete med bu-
tikslogistiken?

Hur arbetet med leveransmottagning påverkas av ett införande av en LMT
varierar mellan olika typer av butiker. Aastrup et al. (2012) fann en rad upp-
levda fördelar med LMT:er, så som att leveranserna kunde planeras till mer
passande tider, att det totala antalet leveranser kunde minskas, att mindre
tid spenderades på leveransmottagning samt att butikspersonalen fick mer
tid till att hjälpa kunderna. Bland mindre butiker angavs också en upplevd
trygghet i att det var samma person som kom med leveranserna varje dag
och att variationerna i storleken på leveranserna minskade som fördelar med
en LMT.

Hvass och Teilmann (2012) fann att butiker som inte hade ett försörj-
ningssystem, som de kallar det, var i betydligt större utsträckning intressera-
de av LMT:er. En LMT kan alltså bidra med struktur i försörjningen, något
som saknas för många butiker som inte är en del av en kedja.

7.1.2 Övriga butikslogistiska aktiviteter

Utifrån Kotzabs och Tellers (2005) butikslogistiska aktiviteter analyseras
här ”hantering och lagring i hyllor”, ”skräphantering/återvinning” samt ”bu-
tikslagring”. Hantering och lagring i hyllor innebär förutom lagringen i hyllor
alla aktiviteter inför hyllagringen. Författarna av denna studie väljer här att
bryta ner aktiviteten ytterligare. Aktiviteter som såväl Aastrup et al. (2012)
och Browne et al. (2005) skriver om och som passar är förutom själva lag-
ringen i hyllor: uppackning, prismärkning och larmning. Sammanfattningsvis
är det sex aktiviteter som kommer ligga till grund för analysen: uppackning,
prismärkning, larmning, skräphantering, återvinning och butikslagring (fort-
sättningsvis endast lagring).

Fråga 1: Hur påverkas personalens möjlighet att erbjuda så bra service som
möjligt av butikslogistiken?

Majoriteten (62,7 %) av de tillfrågade butikerna svarade att uppackning, pris-
märkning, skräphantering, återvinning eller larmning inte påverkade perso-
nalens möjlighet att erbjuda så bra service som möjligt. Ett vanligt förekom-
mande svar var att kunden prioriterades och de butikslogistiska aktiviteterna
lades åt sidan. Det är ändå inte helt självklart att de butikslogistiska aktivi-
teterna inte påverkar den service som kunderna upplever, även om personalen
är beredd att skjuta på arbetsuppgifterna när kunden behöver hjälp. Kun-
den kan vara mindre villig att söka hjälp ifall personalen verkar upptagen,
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som en av butikerna angav. En annan tanke är att kunden kan uppleva att
personalen har mycket att göra ifall kartonger står framme med ouppackade
varor och inte tar kontakt av den anledningen.

En anledning till att få butiker upplevde aktiviteterna som ett problem
var att personalbehovet anpassades beroende på hur mycket det fanns att
göra och hur stora leveranserna var. Bland de butiker som svarade att det
var ett problem så svarade cirka hälften att de upplevde att de ofta påver-
kades negativt medan den andra hälften svarade att de ibland blev negativt
påverkade av butikslogistiken.

Även i denna fråga uppfattade de flesta butikerna att arbetet med bu-
tikslogistiken inte påverkade deras förmåga att erbjuda så bra service som
möjligt. Dock var antalet butiker nog stort för att konstatera att arbetet med
butikslogistiken är ett problem.

Fråga 2: Vilka butikslogistiska behov har butikerna?

Behovet att få hjälp med uppackning, prismärkning, skräphantering, återvin-
ning och larmning var generellt sett lågt. Det fanns dock butiker som svarade
att de blev hindrade av de butikslogistiska aktiviteterna men såg inget behov
att få hjälp med dem. I några fall var kostnadsfrågan hindret och i andra fall
för att de praktiskt inte förstod hur det skulle gå till. Ett av de mer populära
svaren var att extra personal sattes in och i några fall uppgavs att personalen
fick arbeta utanför butikens öppettider för att hinna med de butikslogistiska
aktiviteterna. Liksom Aastrup et al. (2012) gav denna studie inga indika-
tioner på att det skulle vara någon större skillnad gällande butikslogistiska
behov mellan olika branscher.

Att flera butiker tillhörande kedjor fick sina varor prismärkta tyder på
att prismärkning har identifierats som en tidskrävande aktivitet som är mer
effektiv att utföra innan varorna kommer till butikerna. Det finns därför en
anledning till att tro att prismärkning är en butikslogistisk aktivitet som de
övriga butikerna gärna får hjälp med. Intresset att få hjälp med skräphante-
ring och återvinning var väldigt lågt, endast ett fåtal butiker hade behov att
få hjälp med skräphantering medan ingen butik nämnde återvinning som en
aktivtet de behövde ha hjälp med.

Till skillnad mot hjälp med aktiviteterna hade majoriteten av butikerna
ett behov av mer lagringsutrymme. Cirka 45 % svarade att de behövde mer
lagringsutrymme och cirka 10 % behövde det under vissa perioder, exempel-
vis under högsäsong. Värt att notera var att några butiker inte hade något
lagringsutrymme alls.

För att sammanfatta de behov butikerna nämnde var extra lagringutrym-
me de vanligaste svaret. Det fanns även ett visst intresse för att få hjälp med
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larmning, uppackning, prismärkning och skräphantering.

Fråga 3: Hur påverkar införandet av en LMT personalens arbete med bu-
tikslogistiken?

Vid ett införande av en LMT finns det stora möjligheter att underlätta per-
sonalens arbetsuppgifter och i litteraturen har dessa möjligheter identifie-
rats och benämnts tilläggstjänster. Lagring är en av tilläggstjänsterna enligt
Browne et al. (2005) och kan användas som extra lagringsutrymme eller buf-
fertlager inför säsongsbyten. Genom att använda LMT:ns lagringsutrymme
ges butikerna möjligheten att bredda sitt prouktsortiment. Olika butiksför-
beredelser som kan erbjudas enligt författarna är uppackning, prismärkning
och butiksskyltning. Larmning av produkter är något Aastrup et al. (2012)
också nämner. Till skillnad mot butiksförberedelser, skriver Browne et al.
(2005) att även hjälptjänster vid leverans kan erbjudas exempelvis uppack-
ning på plats. Hantering av returer och emballage nämns också av författarna.
Alla ovan nämnda tilläggstjänster, förutom lagring, är till för att underlätta
personalens arbete med butikslogistiken.

I en studie utförd av Aastrup et al. (2012) fann de att tilläggstjänsterna
hantering av emballage, returhantering och lagring var populärast bland de
fyra tillfrågade butikerna. Bland de upplevda fördelarna fanns att hantering
av returer och skräp underlättades samt att de anställda stördes mindre av
aktiviteterna. De fann i enkätstudien att hantering av emballage och möj-
lighet till extern lagring var populärast. Detta ligger även i linje med det
Hvass och Teilmann (2012) fann; att lagring och skräphantering var de mest
efterfrågade tilläggstjänsterna. Två andra tilläggstjänster som Aastrup et al.
(2012) skriver om är larmning och prismärkning och de konstaterade att des-
sa aktiviteter är lämpliga att utföra på en LMT eftersom de är av enklare
karaktär. Slutsatser som går att dra utifrån Aastrup et al.:s (2012) resultat
och resonemang är att om personalen blir hindrade av enklare aktiviteter
så som larmning och prismärkning bör dessa uföras av en LMT. På så sätt
får personalen mer tid som de kan lägga på antingen packa upp mer varor i
butiken eller bistå kunderna med hjälp, båda alternativen skulle kunna leda
till ökad försäljning.

7.2 Analys steg 2
I detta steg av analysen besvaras studiens huvudfråga: ”Vilka ekonomiska för-
och nackdelar innebär ett införande av en LMT ur ett butiksperspektiv?”.
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7.2.1 Leveransmottagning

Det största glappet mellan behov och verklighet var tidpunkten då leve-
ranserna kommer. Skillnaderna mellan önskade och faktiska tidpunkter för
leverans presenteras i Figur 13 nedan. En stor del av butikerna uttryckte
att de vill ha leveranserna tidigt under dagen, men för ungefär hälften av
butikerna kom en del av leveranserna senare under dagen. Ifall leveranserna
styrdes från en LMT skulle fler butiker kunna få sina leveranser tidigt under
dagen, vilket är en förändring som har identifierats som positiv i åtminstone
en tidigare studie (Aastrup et al., 2012). Tidiga leveranser har många för-
delar gentemot leveranser som kommer senare under dagen på grund av att
kundantalet i butikerna är lägre under förmiddagen, där den största fördelen
upplevs vara att de butikslogistiska aktiviteterna hinns med innan antalet
kunder i butikerna ökar.

Figur 13: Skillnaden mellan önskade och faktiska tidpunkter för leverans.

Gällande leveransfrekvens saknades en motsvarande enhetlighet i svaren, men
ingen butik uttryckte att de ville ha fler än en leverans per dag. LMT:n kan
erbjuda att stora leveranser, som kommer vid till exempel säsongsbyten,
delas upp i mindre leveranser och därmed minska variationerna i arbetsbe-
lastning och lagringsbehov. Kort sagt kan LMT:n bidra med struktur till
försörjningssystemet, som Hvass och Teilmann (2012) formulerar det.

Gällande leveransmottagning är det framför allt möjligheten att få leve-
ranserna tidigare under dagen som innebär ekonomiska fördelar ut butikernas
perspektiv, men till viss del även struktur i försörjningssystemet.

7.2.2 Övriga butikslogistiska aktiviteter

19 butiker svarade att de blev hindrade av de butikslogistiska aktiviteterna
men endast tio av de 19 svarade att de hade behov att få hjälp med aktivi-
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teterna. Aktiviteterna som efterfrågades oftast (uppackning, larmning, pris-
märkning och skräphantering) är något som en LMT skulle kunna erbjuda
enligt Browne et al. (2005) och Aastrup et al. (2012). Speciellt prismärkning
är en aktivitet som är lämplig att utföra vid en LMT. Att många butikskedjor
prismärker sina varor innan de skickas till butikerna indikerar att prismärk-
ning uppfattas vara en tidskrävande aktivitet som är effektivare att utföra
innan varorna kommer till butikerna.

Anledningen till att nästan hälften av butikerna svarade att de inte hade
behov av att få hjälp med aktiviteterna varierade. Kostnadsfrågan är en
anledning, ett annat vanligt svar var att det fanns olika larmsystem och
därför ansåg butikerna att det inte var möjligt att få hjälp med larmning.
Skulle en LMT erbjuda antingen de olika butikernas larmsystem eller ett nytt
larmsystem som är kompatibelt med alla butikers system så skulle antagligen
flera butiker vara intresserade av detta eftersom flera butiker uppgav att
larmningen var en väldigt tidskrävande aktivitet.

Majoriteten av butikerna (55 %) ville ha mer lagringsutrymme och det
är något som en LMT skulle kunna tillföra, både i form av buffertlager vid
säsongsbyten och som en del av butikernas permanenta lagringsutrymme.
Genom att använda extra lagringsutrymme får butikerna möjlighet till att
öka produkttillgängligheten, vilket i sin tur kan leda till ökad kundservice
(Browne et al., 2005). Dock uppgav ett antal butiker i intervjustudien att de
var intresserade av mer lagringsutrymme men att kostnaden var ett hinder.
Något som butikerna skulle kunna vara intresserade av men som inte täcktes
av intervjustudien var något som Browne et al. (2005) tog upp, att lagring i
en LMT ger möjlighet till att bredda butikers produktsortiment. Något som
ett ökat produktsortiment skulle kunna leda till är ökad försäljning i och med
att kunderna får större valmöjligheter.

Som nämnt tidigare, för att hinna med alla butikslogistiska aktiviteter såg
många butiker till att det alltid fanns minst två anställda på plats. Skulle
butikerna däremot vara anslutna till en LMT som erbjuder tilläggstjänster
som skulle underlätta butikspersonalens arbete borde kostnaden att ta in
extra personal vägas mot kostnaden att låta LMT:n genomföra en del av
aktiviteterna. Även om LMT:ns tjänster används behöver det inte betyda
att butikerna ska ta bort en heltidstjänst utan snarare finns det möjlighet
minska ner den totala mängden arbetstimmar för personalen.

Något som upptäcktes under intervjustudien var att ett antal butiker,
tillhörande större kedjor, hade dedikerad personal som arbetade med leve-
ransmottagning och butiksförberedelser. Bland butikerna som hade separat
lagerpersonal fanns en sporthandel och en klädbutik. I bägge fallen borde
personalkostnaderna även här vägas mot att låta en LMT utföra delar av
aktiviteterna. Dock är det osäkert hur införandet av en LMT påverkar dessa

51



butiker eftersom även om LMT:n skulle utföra vissa aktiviteter finns det risk
att butikerna till viss del behöver ha dedikerad lagerpersonal.

Det finns även butikstyper som det i praktiken blir problematiskt och
kostsamt att ansluta till en LMT. Exempel som framkom under intervjustu-
dien var smyckes- och klockbutiker. De förklarade att tiden då leveranserna
kom och frekvensen var hemlig. Dessutom fraktades varorna i bilar med ex-
tra säkerhet. Därför kan det bli problematiskt för dem att ansluta sig till
en LMT eftersom ett av huvudmålen med en LMT är att anslutna butiker
ska veta när och hur ofta leveranserna kommer. En extrakostnad som också
uppkommer är den extra säkerheten som tillkommer vid hantering av denna
typ av varor.

Ingen butik nämnde i intervjustudien att de upplevde hantering av åter-
vinning som ett problem och endast ett fåtal nämnde hantering av embal-
lage (skräphantering) och såg heller inget behov att få hjälp med aktiviteten.
Detta är något som går emot vad som har identifierats i litteraturen. Såväl
Aastrup et al. (2012) som Hvass och Teilmann (2012) identifierade i sina
studier skräphantering som den populäraste aktivteten butiker ville ha hjälp
med.

Sammanfattningsvis är det endast för en liten andel av butikerna som var-
je enskild tilläggstjänst, bortsett från lagring, kan anses innebära ekonomiska
fördelar. Eftersom 55 % av butikerna efterfrågade ett större lagringsutrym-
me anses lagring kunna erbjuda ekonomiska fördelar ur ett butiksperspektiv.

7.2.3 Kombinationer av butikslogistiska problem

Visserligen upplevde endast en fjärdedel av butikerna att leveransmottag-
ningen försämrar deras möjlighet att erbjuda en så bra service som möjligt,
men de senare leveranserna får även konsekvensen att de övriga butikslogis-
tiska aktiviteterna inte kan utföras förrän senare under dagen. Eftersom det
är fler kunder i butikerna under de senare delarna av dagen är även servicebe-
hovet större då, så ifall det även finns många butikslogistiska arbetsuppgifter
som måste utföras kan det göra att personalen känner sig stressad och i för-
längningen påverka personalens möjlighet att erbjuda så bra service som
möjligt.

Bland de butiker som svarade att de blev hindrade av leveransmottag-
ningen var det 58 % som även angav att de blev hindrade av övriga butikslo-
gistiska aktiviteter. Totalt var det 14 % av butikerna som angav att de blev
hindrade av både leveransmottagning och övriga butikslogistiska aktiviteter.
Dessa två resultat pekar mot att det finns ett mindre antal butiker som po-
tentiellt kan ha stor nytta av att butikslogistiken underlättades, vilket en
LMT skulle kunna erbjuda.
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24 butiker, vilket motsvarar 47 % av butikerna, angav att de anting-
en blev hindrade av leveransmottagning eller av de övriga butikslogistiska
aktiviteterna. Totalt var det 38 butiker, motsvarande 75 %, som antingen
angav att deras möjlighet att erbjuda så bra service som möjligt hindrades
av butikslogistiken eller att de hade ett behov av ett större lagringsutrym-
me. Detta betyder att en majoritet av butikerna upplever problem som skulle
kunna minskas genom ett införande av en LMT, och därmed finns potentia-
len till ekonomiska fördelar med LMT:er för en stor andel av butikerna. På
grund av att spridningen i vad butikerna anser hindra deras möjlighet att
erbjuda så bra service som möjligt är det viktigt att LMT:n kan erbjuda en
stor variation av tilläggstjänster för att så många butiker som möjligt ska
kunna uppnå ekonomiska fördelar.

Fördelningen mellan vilka olika kombinationer av problem butikerna angav
presenteras i Figur 14 nedan. De olika kombinationerna av ”Ja” och ”Nej”
representerar ifall de upplevde att leveransmottagning hindrar dem från att
erbjuda så bra service som möjligt, att övriga butikslogistiska aktiviteter
hindrar dem från att erbjuda så bra service som möjligt respektive ifall de
hade behov av ett större lagringsutrymme, i den ordningen. Till exempel
är ”Ja, Ja, Nej” de butiker som angav att leveransmottagning och övriga
butikslogistiska aktiviteter hindrar dem, men inte behövde ett större lag-
ringsutrymme.

Figur 14: Fördelningen av vilka olika kombinationer av butikslogistiska pro-
blem butikerna angav.
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8 Slutsats
Här presenteras en sammanfattning av resultaten från studien.

Majoriteten av butikerna (84 %) önskade att leveranserna skulle komma
tidigt under dagen, gärna runt öppning. Nästan hälften av butikerna (43
%) fick dock en del av leveranserna under andra tider på dagen. Här finns
alltså ett sådant glapp som LMT:er kan minska, eftersom det är möjligt att
styra när leveranserna kommer från en LMT. Bland de övriga butikslogistiska
aktiviteterna fanns det endast ett nämnvärt glapp, som gällde behovet av
lagringsutrymme. Till en viss del kan det glappet minskas genom att lagra
en del av produkterna i LMT:n, även om butikerna hellre skulle ha ett större
lager i anslutning till butiken.

Överlag var det en minoritet, men ändå en betydande mängd, av buti-
kerna som angav att de tyckte att de butikslogistiska aktiviteterna hindrade
dem från att erbjuda så bra service som möjligt, med 24 % som tyckte det
för leveransmottagning respektive 37 % för de övriga butikslogistiska aktivi-
teterna. Bland de övriga butikslogistiska aktiviteterna ansågs prismärkning
och larmning vara de aktiviteter som mest hindrade möjligheten att erbjuda
så bra service som möjligt, men sett till andelen butiker var behovet lågt
(10 % av butikerna för respektive aktivitet). Ifall man däremot ser till alla
butikslogistiska aktiviteter och dessutom tar med lagring så var det 75 % av
butikerna som angav minst en av dem som ett problem.

Den största potentialen till ekonomiska fördelar för butikerna finns enligt
studiens resultat i möjligheten till att få alla leveranser tidigt under dagen
och i möjligheten till att kunna utnyttja LMT:n som en lagringspunkt. Ef-
tersom 75 % av butikerna angav antingen butikslogistiska aktiviteter eller
lagring som ett problem bör en stor andel av butikerna ha någon form av
intresse för vad en LMT kan erbjuda, även om det fortfarande är osäkert
ifall de skulle vara villiga att betala för sådana tjänster. För att uppnå dessa
ekonomiska fördelar är det därför viktigt att en LMT kan erbjuda ett stort
antal tilläggstjänster. En sammanfattning av de identifierade ekonomiska för-
delarna finns i Tabell 2 på nästa sida.
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Tabell 2: Identifierade ekonomiska fördelar

Fördelar för en stor andel av butikerna
1. Leveranser tidigt under dagen
2. Tilläggstjänsten lagring
Fördelar för en liten andel av butikerna
1. Tilläggstjänsten prismärkning
2. Tilläggstjänsten larmning
3. Uppdelning av stora leveranser

Studiens fokus var att identifiera ekonomiska för- och nackdelar ur ett bu-
tikslogistiskt perspektiv, men vid ett införande av en LMT kan även ekologis-
ka och sociala aspekter påverkas. Om delleveranser i tätbebyggda områden
byts ut mot konsoliderade leveranser med en högre fyllnadsgrad uppnås de
ekologiska och sociala fördelarna. De ekologiska fördelarna som kan uppnås
är att utsläppen minskar (till följd av minskat användande av fossila bräns-
len) och att bullernivån minskar. Positiva effekter rörande sociala aspekter
är att risken för olyckor och trafikstockning minskar samt att störande kö-
bildning vid avlastningszonerna minskar. Den enda negativa effekten är att
trafiken runt LMT ökar men då den bör placeras utanför eller i utkanten av
tätorten drabbas inte lika stort antal av detta. På nästa sida i Tabell 3 visas
en sammanställning av de ekologiska, sociala och ekonomiska effekterna vid
ett införande av en LMT som identifierades i litteraturen.
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Tabell 3: Sammanställning av hållbarhetsdimensionernas påverkan vid ett
införande av en LMT

Dimension Fördelar Nackdelar
Minskade utsläpp

Ekologisk Minskat användande av
fossila bränslen
Minskat buller
Minskad kö vid avlast-
ning

Ökad trafik vid LMT:n

Social Minskad risk för trafik-
stockning
Minskad risk för olyckor
Tidsbesparing till följd
av minskad kö

Uppstartskostnad för
LMT:n

Lättare att planera re-
surser för butiker

Driftkostnad för LMT:n

Ekonomisk PR-fördelar Ökad hanteringskostnad
Svårt att fördela kostna-
der mellan aktörer
Minskad kontroll
Spridning av känslig in-
formation
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9 Diskussion
I detta kapitel presenteras en diskussion om intressanta punkter kring stu-
diens resultat samt vad som kunde gjorts annorlunda. Dessutom diskuteras
studiens generaliserbarhet och förslag på nya studier ges.

9.1 Diskussion kring studiens resultat
Ett resultat från denna studie som går emot det som har identifierats i litte-
raturen är angående aktiviteterna hantering av emballage (skräphantering)
och hjälp med återvinning. Såväl Aastrup et al. (2012) som Hvass och Teil-
mann (2012) identifierade dessa som några av de mer populära aktiviteterna
som butikerna ville ha hjälp med. Det kan finnas flera olika anledningar till
att studiens resultat skiljer sig åt från nämnda författares studie. En av de
möjliga anledningarna är att det faktiskt inte finns något problem med skräp-
hanteringen eller återvinning utan att butikerna redan har ett fungerade sy-
stem. Den andra möjliga anledningen är att intervjustudien var strukturerad
på ett sådant sätt att det undersöktes om butikslogistiken hindrade de an-
ställda från att erbjuda så bra service som möjligt. Ifall respondenterna inte
associerade återvinning eller skräphantering med butikslogistiska aktiviteter
missade studien i så fall denna punkt. Det kan också vara så att aktiviteten
är tidsödande men att de anställda genomför den utanför butikens öppetti-
der och att den därför inte hindrar de anställda från att erbjuda kunderna
så bra service so möjligt. Om detta är fallet skulle hjälp med skräphantering
och återvinning kunna vara en tilläggstjänst flera butiker är intresserade av.

En negativ aspekt med ett införande av LMT är att ledtiden för leveranser
kan komma att öka. Enligt Browne et al. (2005) kan ledtiden minskas om
butiker använder LMT:ns externa lagringsmöjligheter. Ledtiden kan endast
förkortas, jämfört med leveranser från ett centrallager eller en leverantör, ifall
butikerna använder LMT:ns lager som buffert och en förutsättning är att det
finns möjlighet att få täta leveranser från LMT:n. En viktig poäng som bör
lyftas fram när det gäller ledtid är, som Browne et al. (2005) missar, att om
butikerna väntar på specifika varor kan det extra hanteringssteget i LMT:n
leda till att ledtiden istället ökar. Denna aspekt kan leda till att butikernas
intresse för en LMT minskar. Exempel på hur butikerna kan drabbas av att
ledtiden ökar är att kunderna väljer att inhandla varan någon annanstans.

9.2 Metoddiskussion
Intervjuerna i studien var av kortare karaktär, vilket kan ha lett till att en
del information har missats samt att respondenten inte gav utförliga svar.
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Längre och djupare intervjuer eller fallstudier hade kunnat leda till att en
djupare förståelse kunnat bildas. Under studiens gång märktes det dock att
många butiksanställda arbetade i en stressig miljö, där de hade butikslogis-
tiska arbetsuppgifter att utföra samtidigt som att de när som helst kunde bli
avbrutna av kunder. Därför kan det vara svårt att få butikspersonalen att
ställa upp på längre intervjuer eller fallstudier, något som bör tas hänsyn till
ifall man vill utföra en fallstudie på butikspersonal.

Innan empiri-insamlingen och analysen utfördes var författarna till den-
na studie mer inställda på att utföra kvalitativa analyser, men i efterhand
märktes det att den insamlade empirin var bättre lämpad för kvantitativa
analyser. För att öka säkerheten i resultaten och möjliggöra fler analyser
hade studien kunnat utformats på ett sätt som passar bättre för kvantitati-
va analyser. Till exempel hade det kunnat finnas färdiga svarsalternativ till
varje fråga, fler bakgrundsvariabler kunde undersökts och en större andel av
butikerna i de olika galleriorna hade kunnat intervjuas.

Ett exempel på en bakgrundsvariabel som kunde ingått i intervjustudien
är om butikerna tillhörde en kedja och hurvida kedjan har ett strukturerat
försörjningssystem. Under intervjustudien noterades nämligen att flera bu-
tiker, tillhörande större kedjor, svarade att majoriteten av deras leveranser
kom från ett centrallager där varorna redan var konsoliderade. Ett införande
av en LMT skulle således inte ha lika stor förbättringspotential hos dessa
butiker utan den extra hanteringen kan leda till att kostnaden ökar samt
att ledtiden förlängs, vilket skulle kunna påverka butikernas intresse att an-
sluta sig till en LMT. Detta resonemang ligger även i linje med det Hvass
och Teilmann (2012) fann i sin studie; att butiker som inte hade struktur i
försörjningen visade ett större intresse för att ansluta sig till en LMT.

Eftersom analysen utgick från att identifiera glapp mellan behov och nu-
läge var den utformad på ett sätt som var mer lämpat för att identifiera
ekonomiska fördelar än nackdelar med LMT:er. För att identifiera möjliga
nackdelar hade analysen även kunnat jämföra de butikslogistiska behoven
med de förändringar som sker till följd av en LMT och därmed kunna se
ifall något behov inte kan uppfyllas. På grund av svårigheten i att förutsäga
hur ett införande av en LMT verkligen skulle påverka butikslogistisken an-
ser författarna till denna studie att det är en frågeställning som är svår att
undersöka.

9.3 Generaliserbarhet och framtida studier
Eftersom studiens resultat grundades på korta intervjuer som endast utför-
des i två städer är resultatens generaliserbarhet osäker. Den del av resultaten
som pekar mot att det i en viss utsträckning finns ett behov för butikerna att
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få hjälp med sina butikslogistiska aktiviteter är intressanta, men storleken
på behovet är fortfarande osäker. För att få en helhetsbild av hur de bu-
tikslogistiska arbetsuppgifterna påverkar personalens möjlighet att erbjuda
så bra service som möjligt bör resultaten från denna studie kompletteras med
framför allt mer djupgående fallstudier och men även fler tvärsnittsstudier
liknande denna. Tvärsnittsstudierna bör då utformas på ett sätt som tillåter
djupare kvantitativa analyser av till exempel skillnader mellan olika typer av
gallerior och olika typer av butiker.

Ett annat förslag på en studie som är nära besläktad med denna studie är
att undersöka hur kundernas köpbeteende varierar beroende på den service de
får och hur upptagen personalen verkar. Ifall det visar sig påverka kunderna i
stor utsträckning skulle det betyda att de i större utsträckning är intresserade
av att lägga mindre tid på butikslogistiska aktiviteter. Ifall det istället inte
påverkar kunderna särskilt mycket skulle det betyda att butikspersonalen
inte behöver få hjälp med sina butikslogistiska aktiviteter.
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Bilagor



Bilaga 1

Intervjuguide
• Informera respondenten att intervjun kan pausas ifall denne behöver

hjälpa en kund eller utföra någon annan arbetsuppgift.

• Det går bra ifall fler än en av de anställda vill vara med och svara på
frågorna.

• Säkerställ att respondenten hanterar godsmottagning men har kund-
kontakt som huvudsaklig syssla.

• Ställ alla frågor till respondenten. Frågorna behöver dock inte komma i
den ordning de står nedan, utan anpassa ordningen efter respondentens
svar.

Intervjufrågor
1. Hur många leveranser kommer i genomsnitt per vecka?

2. Vid vilka tidpunkter kommer leveranserna i dagsläget?

3. Upplever du att hantering av leveranserna hindrar dig från att erbjuda
en så bra kundservice som möjligt, t.ex. hjälpa kunderna?

• Är det på grund av antalet leveranser eller tidpunkterna de kom-
mer på?

• Ifall du själv fick välja när leveranserna skulle komma och hur
ofta, hur skulle du välja att de kom då?

4. Upplever du att någon annan del av hanteringen av inkomna varor dig
från att erbjuda en så bra kundservice som möjligt, t.ex. prismärk-
ning, ditsättning av larm, uppackning, skräphantering eller hantering
av återlämnade varor?

• Om ja: Vilken/vilka av dem?
• Tror du att du skulle kunna erbjuda kunderna bättre kundservice

ifall ni fick hjälp med någon av de aktviteterna? Vilken?

5. Upplever du att butiken har behov av mer lagringsutrymme?

i



Bilaga 2

Intervjusvar

ii



Filbyter 1 2 3 3b 4 4a 4b 5 Bransch

1 6+ Under hela dagen Nej Förmiddag Nej Nej Kläder

2 1–3 Förmiddag Ja/ibland Förmiddag Ja/ibland Prismärkning Ja, prismärkning Nej Kläder

3 4–5 Under hela dagen Nej Under hela dagen Nej Nej Kläder

4 1–3 Under hela dagen Nej Under hela dagen Nej Ja Kläder

5 1–3 Under hela dagen Nej Vid öppning Nej Ja Kläder

6 1–3 Under hela dagen Ja/ibland Ingen preferens Nej Nej Frisör

7 6+ Förmiddag Nej Vid öppning Nej Nej Smink/skönhet

8 6+ Under hela dagen Ja/ibland Vid öppning Nej Nej Kläder

9 1–3 Förmiddag Nej Innan öppning Ja/ibland "Allt" Ja, "Allt" Nej Kläder

10 4–5 Förmiddag Nej Vid öppning Nej Ja Kläder

11 4–5 Under hela dagen Nej Vid öppning Nej Ja Kläder

Gränden

1 1–3 Under hela dagen Nej Innan öppning Nej Ja Accessoarer

2 6+ Förmiddag Nej Vid öppning Nej Nej Kläder

3 4–5 Under hela dagen Ja/ibland Vid öppning Ja/ibland Uppackning Ja, uppackning Ja Väskor

4 1–3 Innan öppning Nej Innan öppning Ja/ibland Ja

Ja, vid 

säsongsvariationer Smink/skönhet

5 6+ Vid öppning Ja/ibland Vid öppning Ja/ibland Larmning Nej Kläder

6 4–5 Under hela dagen Nej Vid öppning Nej Ja Kläder

7 4–5 Innan öppning Nej Innan öppning Nej Ja Kläder

8 6+ Vid öppning Nej Vid öppning Ja/ibland Ja

Ja, vid 

säsongsvariationer Kläder

9 4–5 Förmiddag Nej Förmiddag Ja/ibland Larmning Nej Nej Kläder

10 4–5 Innan öppning Nej Innan öppning Nej Nej Skor

11 4–5 Under hela dagen Nej Innan öppning Nej Nej Kläder

12 4–5 Förmiddag Ja/ibland Vid öppning Nej Nej Kläder

13 1–3 Vid öppning Nej Vid öppning Nej Nej Inredning

14 4–5 Förmiddag Nej Förmiddag Ja/ibland Larmning Ja, Larmning Ja Kläder

15 4–5 Förmiddag Nej Förmiddag Nej Ja Inredning

Fråga:



1 2 3 3b 4 4a 4b 5 Bransch

Spiralen

1 4–5 Förmiddag Nej Förmiddag Nej Ja Spel

2 4–5 Förmiddag Nej Förmiddag Ja/ibland

Ja, vid 

säsongsvariationer Köksutrustning

3 4–5 Under hela dagen Ja/ibland Innan öppning Ja/ibland Nej Nej Väskor

4 4–5 Under hela dagen Ja/ibland Vid öppning Ja/ibland Hantering av emballage Ja Inredning

5 1–3 Vid öppning Nej Vid öppning Ja/ibland

Prismärkning, hantering i 

systemet Ja Kläder

6 4–5 Under hela dagen Ja/ibland Vid öppning Nej Nej Kläder

7 4–5 Vid öppning Nej Vid öppning Nej Nej Kläder

Domino

1 1–3 Förmiddag Ja/ibland Ingen preferens Ja/ibland Ja Inredning

2 4–5 Förmiddag Nej Förmiddag Ja/ibland

Uppackning, 

prismärkning

Ja, uppackning, 

prismärkning

Ja, vid 

säsongsvariationer Kläder

3 1–3 Förmiddag Nej Förmiddag Nej Nej Teknik

4 1–3 Under hela dagen Nej Under hela dagen Nej Ja Inredning

5 1–3 Innan öppning Nej Innan öppning Nej Nej Diverse

Linden

1 4–5 Under hela dagen Nej Ingen preferens Ja/ibland Uppackning Ja, uppackning Ja Kläder

2 1–3 Under hela dagen Nej Förmiddag Ja/ibland Ja Diverse

3 4–5 Förmiddag Ja/ibland Förmiddag Nej Nej Skor

4 1–3 Förmiddag Nej Förmiddag Nej Ja Smink/skönhet

5 4–5 Vid öppning Nej Innan öppning Ja/ibland Nej Ja Kläder

6 6+ Under hela dagen Ja/ibland Förmiddag Ja/ibland Larmning Ja, Larmning

Ja, vid 

säsongsvariationer Hårvård

7 6+ Under hela dagen Nej Under hela dagen Ja/ibland

Uppackning, hantering 

av emballage Ja Böcker

8 6+ Förmiddag Nej Förmiddag Nej Ja Kläder

9 4–5 Innan öppning Nej Innan öppning Nej Nej Inredning

10 6+ Under hela dagen Nej Innan öppning Nej Ja Skor

11 4–5 Under hela dagen Nej Vid öppning Nej Ja Nej Kläder

12 1–3 Under hela dagen Nej Under hela dagen Nej Ja Väskor

13 6+ Förmiddag Nej Förmiddag Nej Nej Kläder


