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Förord

Deloittes analys av kommunalt samordnad varudistribution baseras på en förstudie som Deloitte gjorde kring samordning av 
Stockholm stads egna varuleveranser under hösten 2017 (dnr 431-950/2017). Syftet med förstudien var att skapa ett 
tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut om etablering av ett införandeprojekt för samordning av Stockholm stads egna
leveranser. Förstudien har, efter förfrågan från Livsmedelsgrossisterna, sammanfattats med fokus på följande områden: 

› Påverkan på CO2-utsläpp

› Påverkan på trafik, säkerhet och trängsel

› Effekter för lokala leverantörer

› Ekonomiska effekter för kommunen

Förstudien genomfördes med både kvantitativa och kvalitativa analyser och baserades på en bred informationsinsamling från 
dokumentation, platsbesök, intervjuer och möten med intressenter inom Stockholm Stad. Informationsinsamling gjordes även 
från externa parter så som kommuner som har infört kommunalt samordnad varudistribution, Stockholm stads berörda 
varuleverantörer och transportörer i Stockholm samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Vidare användes även information från 
inläsning av befintlig litteratur och studier som underlag. 

Deloittes förstudie till Stockholm stad baserades på preliminär data från IVLs granskning av Södertörnskommunerna eftersom 
rapporten ej var publicerad under hösten 2017. I denna rapport, Deloittes analys av kommunalt samordnad varudistribution, 
har data uppdaterats från den publicerade rapporten.  
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Innehållsförteckning

Vad innebär kommunalt samordnad varudistribution?
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Vid kommunalt samordnad varudistribution lämnar varuleverantörer sina varor vid en 
distributionscentral för gemensam transport sista sträckan till kommunens mottagare

Vad innebär kommunalt samordnad varudistribution?

› Kommunalt samordnad varudistribution handlar om det sista steget av logistikkedjan till mottagande enhet 

› Vid traditionell distribution (fri leverans) levererar varuleverantörer direkt till kommunens mottagare efter att beställning lagts

› Vid kommunalt samordnad varudistribution lämnar varuleverantörer sina varor vid en distributionscentral för gemensam 
transport sista sträckan till kommunens mottagare

› Även vid kommunalt samordnad varudistribution behövs varuleverantörerna fortfarande för att samordna inköp och 
inleveranser från hundratals, ibland tusentals, producenter

› E-handel är en förutsättning vid kommunalt samordnad varudistribution som medför många fördelar. E-handel 
är dock inte en del av kommunalt samordnad varudistribution och kan även införas separat

Traditionell distribution Kommunalt samordnad varudistribution

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer
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Generella erfarenheter från kommuner som har infört kommunalt samordnad 
varudistribution visar på flertalet nyttor och utmaningar

Nyttor och utmaningar med kommunalt samordnad varudistribution

› CO2-utsläpp. Genom ökad transporteffektivitet, högre fyllnadsgrad och kortare 
körsträcka är målet att minska miljöpåverkan. Möjligheten att ställa krav på 
fordon och drivmedel kan även bidra till minskad miljöpåverkan

› Trafiksituation. Färre fordon och leveranser kan bidra till minskad 
trängselproblematik

› Lokala leverantörer. Kommunal distribution möjliggör för lokala 
varuleverantörer utan egen distributionskapacitet att delta i upphandlingar. 
Det bidrar till att utveckla det lokala näringslivet

› Ekonomiska effekter. Målet är att minska varupriser och de totala 
transportkostnaderna

Nyttor med kommunalt samordnad varudistribution

› CO2-utsläpp. Kommunalt samordnad varudistribution inkluderar i teorin enbart 
kommunens varuleveranser och därför finns en risk den totala miljösituationen 
inte kan påverkas av kommunen

› Trafiksituation. Transportörerna behöver fortfarande leverera varor till sina 
andra kunder. Därmed är det inte är säkert att antalet fordon totalt sett 
kommer minska

› Lokala leverantörer. Anslutning försvåras av mycket administration och ibland 
även investeringar i nya system

› Ekonomiska effekter. Kommunalt samordnad varudistribution har i flera fall 
resulterat i ökade kostnader för kommunerna. Kostnader som tidigare ingått i 
varans pris måste fördelas på verksamheterna eller tas centralt. Det är även en 
utmaning att förhandla ner varupriserna utan distribution

Utmaningar med kommunalt samordnad varudistribution

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer
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Kommunal samordnad distribution är en dyr logistiklösning sett till de samhällsekonomiska nyttorna

Samhällsnyttorna för Södertörnskommunerna vid kommunal samordnad varu-
distribution är små i förhållande till ökade kostnader

IVLs utvärdering av kommunalt samordnad varudistribution
Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer

Nytta
Reducerad mängd 
(Nuläge 2017 – Före 
2014)

Värdering 
(MSEK) 

Totalt 
(MSEK)

Klimat 1 000 ton CO2 1,2 1,2

Trafiksäkerhet: Tätort 55 000 fordonskilometer 0,032
0,038

Landsbygd 16 000 fordonskilometer 0,0054

Kväveoxider: Tätort 4 ton NOX 0,38
0,41

Landsbygd 0,4 ton NOX 0,034

Partiklar (PM2.5 i tätort) 0,03 ton PM2.5 0,090 0,090

Kostnadsreduktion på varor: 
2014-2017 1% av livsmedelsinköpen 2,5 2,5 

Totala samhällsekonomiska nyttor 2014-2017 4,2

› Under hösten 2017 genomförde IVL Svenska Miljöinstitutet en oberoende granskning av de uppnådda effekterna inom 
Södertörnskommunerna* mellan år 2014 och år 2017. De genomförde en samhällsekonomisk analys där de värderade 
kostnaderna som omställningen till kommunalt samordnad varudistribution i Södertörns kommuner har gett upphov till samt 
nyttorna som har uppnåtts under perioden samordningsprojektet har pågått 

› De samhällsekonomiska vinsterna med samordningsprojektet visar sig i dagsläget vara små jämfört med de ökade 
projektkostnaderna som det medfört

Utvärdering av nyttorna i relation till samhällsekonomiska vinster

* Sedan utredningen har Södertälje kommun valt att lämna samarbetet kring samordnad varudistribution i Södertörns kommuner med anledning av opålitliga leveranstider, fler leveranser till kommunens 
enheter, kostnadsökningar, svårigheter att mäta miljömässiga mål samt att antalet lokala leverantörer är oförändrat (dnr KS. 18/29)

Kostnad för Södertörns-
kommunerna år 2016

Totalt
(MSEK)

Kommunernas totala 
administrativa 
personalkostnad (MSEK)

1,1

Kommunernas 
distributionskostnad 
(MSEK)

19,3

Totala kostnader 2016 20,4
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› Södertörnskommunerna har genom kommunalt 
samordnad varudistribution reducerat mängden fossilt 
CO2 med 73%, motsvarande 1000 ton CO2. Enligt IVL 
var det tre faktorer som bidrog till de positiva 
miljöeffekterna där övergången från fossil diesel till HVO 
har haft störst effekt:

− Ökad användning av fossilfria bränslen (HVO)

− Kommunalt samordnad distribution

− Uppdaterad fordonsflotta till följd av teknikskifte

› Stockholm stad har genom högt ställda miljökrav på 
livsmedelsvaruleverantörer samt samleverans av varor till 
privata aktörer minskat sina koldioxidutsläpp med 29%
under samma period, en reducering med 1160 ton CO2

› Ett utav kommunernas mål med kommunalt 
samordnad varudistribution är att minska 
miljöpåverkan genom ökad transporteffektivitet, högre 
fyllnadsgrad och kortare körsträcka 

› Vid upphandling av kommunalt samordnad 
varudistribution kan kommunen som kund (under 
LOU) kan enkelt säkra kontrollen över vilka fordon och 
vilka bränslen som ska få användas vid transport

1 Källa: IVLs granskning av Södertörnskommunerna mellan år 2014-2017

› En kommunalt samordnad varudistribution kan 
möjliggöra färre leveranstillfällen, med det finns en 
risk att fordonen fortfarande finns kvar i trafik till 
övriga kunder med sämre nyttjandegrad som följd

› I exempelvis Stockholm stad har kommunerna höga 
miljökrav på sina leverantörer. Det resulterar i att 
leveranser till andra aktörer också har en mindre 
miljöpåverkan eftersom befintliga varuleverantörer 
ofta samordnar leveranserna. Därmed finns en risk att 
kommunen missar sin chans att påverka leveranser till 
andra aktörer vid införande av kommunalt samordnad 
varudistribution

› Det finns en risk att kommunerna inte kan påverka 
den totala miljösituationen eftersom andelen 
leveranser till kommunens enheter endast utgör en 
begränsad andel av det totala antal leveranser

Kommunalt samordnad varudistribution leder till minskade CO2-utsläpp och minskat 
antal körda kilometer vid leverans till kommunens enheter

Miljöpåverkan vid införande av kommunalt samordnad varudistribution

Miljömål

Risker

Jämförelse Södertörn och Stockholm Stad

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer

Under upphandling av kommunalt samordnad 
varudistribution har kommunerna högt ställda 

miljökrav på transportörerna. Det leder till positiva 
miljöeffekter eftersom de tillfälligt får en mer 

miljövänlig fordonsflotta. Inom ett par år kommer 
dock resten av marknaden ifatt i takt med att 

tekniken utvecklas
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Leveranser under hög trafikbelastning och antalet lastbilar i omlopp är faktorer som 
påverkar trafiksituationen och trängseln inom kommunerna

Trafiksituationen och trängseln
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› Leverantörernas leveransfönster sammanfaller med den 
tid på dygnet när antalet fordon inom innerstaden är som 
störst

› Inom exempelvis Stockholm Stad gäller ett generellt 
förbud mot tung trafik mellan 22-06 

› Om kommunerna skulle öka tidsintervallen för leverans 
och/eller tillåta varuleverantörer att leverera på andra 
tider skulle det få en positiv effekt på både trafikträngsel 
och miljö

› Sedan 1999 har trafikarbetet för lätta lastbilar nästan 
fördubblats från cirka 4 220 miljoner km till 8 300 miljoner 
km 2014. Det beror nästan uteslutande på att antalet 
fordon ökat. Den genomsnittliga körsträckan per fordon 
har endast ökat med 6 procent under samma period

› Antalet registrerade lätta lastbilar speglar befolkningen och 
en stor del av lastbilarna finns i de befolkningsrika länen. 
Andelen lätta lastbilar ökar i trafiken medan mängden 
gods inte ökar i samma takt

› Det ökande antalet lätta lastbilar stod 2013 för nio procent 
av växthusgasutsläppen från inrikestransporter
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1 Källa: Transportstyrelsen
2 Källa: Trafikanalys (PM 2016:5) Urbana godstransporter 

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer
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Om det totala antalet fordon i trafiken skulle minska med kommunalt samordnad 
varudistribution är oklart

Trafiksituationen och trängseln

Åsikter från interna och externa parter
› Kommuner som har infört kommunalt samordnad varudistribution uttrycker 

minskad trafik och leveranser till enheterna som en av de främsta nyttorna. 
Kommunerna har dock haft svårt att mäta och kartlägga vilken effekt kommunalt 
samordnad varudistribution får på hela transportsystemet

› I Stockholm stad anses leveransfrekvensen av livsmedel ha optimerats utefter 
enheternas behov och leveranserna skulle behöva ske i samma frekvens även om 
kommunalt samordnad varudistribution införs

› Om det totala antalet fordon i trafiken skulle minska med kommunalt samordnad 
varudistribution är oklart. Transportörerna behöver fortfarande leverera varor 
till sina andra kunder, varför det inte är säkert att antalet fordon totalt sett 
kommer minska

› Enligt Stockholm stads verksamheter anses leverans utanför arbetstid vara 
svårt. Möjligheterna till leverans utanför arbetstid anses vara små både utifrån ett 
resurs- och förvaringsperspektiv. Livsmedel är den varukategori som anses vara 
mest utmanande med anledning av de hanteringskrav som finns

› Varuleverantörer på marknaden har idag välutvecklade logistikfunktioner som 
arbetar med att optimera varuflöden och samlasta leveranser. Att arbeta i 
nära samarbete med varuleverantörerna förväntas bidra till flertalet av de 
definierade nyttorna med kommunalt samordnad distribution. Beroende på hur det 
rådande samarbetet med varuleverantörerna i kommunen ser ut är fördelarna med 
kommunalt samordnad distribution är inte nödvändigtvis så stor som traditionell 
teori föreslår

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer
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Ökad trafiksäkerhet kring skolor är en av de främsta nyttor som upplevs vid kommunal 
samordnad varudistribution

Påverkan på trafiksäkerheten

1 Källa: IVLs granskning av Södertörnskommunerna mellan år 2014-2017

Kommunerna som har infört kommunal samordnad varudistribution 
uttrycker att det har lett till ökad trafiksäkerhet, framförallt lokalt runt 
omkring de mottagande enheterna

Trafiksäkerhetsvinster som har erhållits i Södertörns kommuner under 
perioden 2014-2017 uppskattas till cirka 38 000 kronor per år. Det 
är ett relativt litet belopp, vilket beror på att antalet reducerade 
fordonskilometer är litet1

Genom att se över tidsintervallen för leveranser och/eller tillåta 
varuleverantörer att leverera på andra tider kan trafiksäkerheten 
öka. Säkerheten ökar ju fler leveranser som sker när personal, barn, 
elever, äldre inte befinner sig utanför lokalerna

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer

Det som i slutändan påverkar trafiksäkerheten är antalet fordon som 
levererar till enheterna när det befinner sig personer i området
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Kommunerna står för en mindre del av totala antalet leveranser och det finns en risk för 
suboptimering vid kommunalt samordnad distribution 

Kommunens andel av totala antalet leveranser

Risk för suboptimering… 
…eftersom kommunens flöden lyfts ur de befintliga varuleverantörernas logistiksystemen och bildar ett eget system av 

begränsad storlek som optimeras utan att ta hänsyn till övriga flöden

Stockholms stad uppskattas få 1 000 leveranser 
per dag med livsmedel, förbrukningsmaterial,  läromedel och 
litteratur samtidigt som det sker ungefär 160 000
leveranser dagligen i Stockholms län

Baserat på stickprov indikeras att upp emot 50%
av leveranserna till Stockholms stads enheter är så kallade 
småleveranser, exempelvis kaffe, restorder, toners eller post

Drygt 50% av Stockholms kommuns 

förskolor, grundskolor, samt vård- och omsorgsboenden inom 
äldrevården drivs i kommunal regi

Den största andelen leveranser inom kommunerna går till den privata sektorn, 
vilket exempelvis kan illustreras av leveranser inom Stockholm stad

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer
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Kommunalt samordnad varudistribution skapar möjligheter för det lokala näringslivet, 
men de lokala leverantörerna upplever att det finns vissa utmaningar

Effekter för lokala leverantörer

› Ett av målen med kommunal samordnad varudistribution är att det ska bli 
enklare och billigare för lokala leverantörer att bli leverantörer till 
kommunerna 

› Kommunal samordnad varudistribution möjliggör för lokala varuleverantörer 
utan egen distributionskapacitet att delta i upphandlingar vilket kan bidra till 
att utveckla det lokala näringslivet

Möjligheter för lokala leverantörer

› Vissa mindre lokala leverantörer upplever att den administration som krävs 
för att ansluta sig till kommunalt samordnad varudistribution är tidsmässigt 
och ekonomiskt betungande

› De lokala leverantörerna måste kundpacka, stå för föravisering, streckkoder 
etc. vilket kräver resurser och tid från ordinarie verksamhet

› Varuleverantörerna upplever att det krävs en investering i system varje 
gång en kommun inför kommunalt samordnad varudistribution eftersom det 
inte finns någon gemensam standard på marknaden, vilket försvårar 
anslutningen för mindre lokala leverantörer 

› Enligt IVL Svenska Miljöinstitutets utredning av Södertörns kommuner råder 
det inte någon skillnad i antalet lokala leverantörer före och efter kommunal 
samordnad varudistribution. De uttrycker dock att ytterligare uppföljning 
bör göras om ett par år för att kunna avgöra hur antalet lokala leverantörer 
har förändrats

Utmaningar för lokala leverantörer

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer
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Alla erfarenheter visar att en kommunalt samordnad varudistribution förutsätter en plan 
för att hantera ökade kostnader i den kommunala budgeten

Ekonomiska effekter för kommunen

Vad krävs för att sätta upp en kommunalt samordnad varudistribution?

Uppskattas att resultera i ökade kostnader på 5 till 7 procent av det totala varuvärdet

Förvaltningskostnader
Utöver de externa kostnaderna för den upphandlade 
distributionscentralen och logistikpartnern 
tillkommer kostnader för förvaltningsorganisationen 
med uppskattningsvis en upphandlare och 
avtalsförvaltare som ansvarar för avtal med 
logistikpartnern under drift

Nytt IT-stöd för distribution/lagerhantering  
Ett system för distribution/lagerhantering är 
nödvändigt om kommunalt samordnad varu-
distribution ska införas. Dessutom är en varu-
leverantörsportal nödvändig för att möjliggöra för 
små varuleverantörer att leveransavisera 
elektroniskt

3

Kostnad för resurser som stödjer införandet
Arbetet med logistikutveckling förväntas drivas av 
två heltidsresurser där kompetens inom transport-
och miljö samt koordinering och uppföljning är 
nödvändigt. Initialt rekommenderas även ytterligare 
två resurser under uppskattningsvis sex månader

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer

Upphandling av logistikfunktion
Kommunerna behöver upphandla en 
distributionscentral och transporttjänst från en eller 
flera logistikpartners. Vidare behöver kommunen 
även införa en kundservice för att hantera frågor och 
avvikelser 

Systemintegration mellan involverade parter
Det behöver utredas vilka integrationer som krävs 
för att säkerställa att elektroniska meddelanden 
fungerar mellan e-handeln, varuleverantörer och 
distributionscentralen. Vidare behöver systemet 
även möjliggöra spårbarhet för samtliga parter

Det krävs tydlig ansvarsfördelning mellan 
varuleverantörer och upphandlad logistikpartner 
för att undvika otydlighet vid skadat eller saknat 
gods. Vidare måste enheterna veta vem de ska 
kontakta när eventuella avvikelser uppstår för att 
dagliga verksamheten inte ska påverkas negativt

Klargöra ansvarsfördelning
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Kommunalt samordnad varudistribution ställer andra krav på varuleverantörerna och 
innebär en ökad kostnad för dem

Ekonomiska effekter för varuleverantörerna

Påverkan på varuleverantörerna Kostnadsdrivare för varuleverantörerna

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer

Personalkostnader 
Personalkostnad i transport påverkas av körsträcka och 
antal stopp. Vid kommunalt samordnad varudistribution 
kommer personalkostnaderna att minska. Minskningens 
storlek beror på huruvida rutter är fortsatt optimerade 
och har hög fyllnadsgrad eller inte

Hantering och lageryta
Varorna som levereras till kommunernas distributions-
centraler kräver fortfarande hantering och lageryta vid 
införande av kommunal samordnad varudistribution. 
Vidare är lagerytan en fast kostnad som inte påverkas 
av kommunal samordnad varudistribution

Fordon och bränslekostnader
Varuleverantörerna har kostnader för fordon och bränsle 
vid leverans till kommunernas distributionscentraler. 
Förändringar i tidigare optimerade rutter kan resultera i 
lägre fyllnadsgrad i lastbilarna och därmed öka 
kostnaderna för varuleverantörerna

Kommunernas geografiska placering
Utöver kilometerkostnader uppstår eventuellt nya behov 
av omlastningar vid lagerpunkter beroende på 
kommunerna och deras distributionscentralers 
geografiska placering

› Sett till den totala kostnaden har kommunalt samordnad 
varudistribution lett till en fördyrning för flertalet 
kommuner. Det handlar främst om att kommuner inte 
lyckats förhandla ner varupriserna samt en ökad 
administration både i den kommunalt samordnade 
varudistributionen och hos varuleverantörer. I bästa fall 
har kommunerna lyckats förhandla ner varupriset 
med 0,5-2 procent

› Varuleverantörerna har fortfarande en transportkostnad till 
distributionscentralen och lyfter att ytterligare kostnader 
tillkommer i form av systemstöd och planering vid 
kommunalt samordnad varudistribution

› Genom att ta bort den sista sträckan av distributionen 
påverkas varuleverantörernas befintliga rutter. 
Det är därför inte en självklarhet att varuleverantörens 
totala transportkostnad minskar

› Enligt varuleverantörer som redovisat sin 
distributionskostnad i årsredovisningen uppgår kostnaden 
till drygt fyra procent av omsättningen, vilket ytterligare 
motiverar att det är svårt att förhandla ner 
varupriserna mer än två procent

Systemuppsättning+ underhåll
Uppsättning och underhåll av nödvändiga stödsystem 
innebär ökade kostnader för varuleverantörerna
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Genom att stegvis utveckla ett ökat samarbete med varuleverantörerna förväntas 
flertalet nyttor kunna uppnås

Rekommendation från Deloitte

Deloitte rekommenderar att kommunerna först driver ett arbete med att effektivisera befintliga leveranser och utöka 
sina nuvarande krav och därefter planera för ett genomförande av kommunal samordnad distribution. Flertalet av de 
förväntade nyttorna med kommunal samordnad distribution förväntas kunna uppnås med förbättringar av befintliga leveranser. 
Dessutom etableras ett arbetssätt med samarbete med leverantörer och övriga intressenter

Möjlighet att ställa 
högre krav på miljö-

påverkan och 
arbetsvillkor samt 
använda fler varu-

leverantörer utan att få 
fler transporter

Kommunen ställer högre 
och mer utförliga 

miljökrav på 
varuleverantörerna

Ökat samarbete med 
framförallt varu-

leverantörer innebär att 
Staden får bättre kontroll 
på den logistik som berör 

dem

Kommunen fungerar 
som en grossist och 

ansvarar för inköp och 
lagerhållning. Förstudien 

avråder från att gå så 
långt i en framtida 

lösning

Fri leverans

Fri leverans med
utökade krav

Samordning i 
samarbete med 

leverantörer

Kommunal 
samordnad 

varudistribution 

Samordnings- och 
samlagringsorganisation

Kommunen upphandlar 
varor där distributionen är 
inkluderad som en del av 

varans pris

Kommunens ansvar samt grad av samordning i logistiklösningenLågt Högt

Kommunal
samordning CO2-utsläpp Trafik, säkerhet och 

trängsel Lokala leverantörer Kommunens 
ekonomi Rekommendationer
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Bilagor
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Artiklar och rapporter

• Inläsning av befintlig litteratur och 
studier

1

Enhetsbesök

• Matteusskolan
• Mellanbergets förskola
• Mälarbackens vård- och 

omsorgsboende

3

Möten och intervjuer 
centralt och lokalt

• Controller, Stadsledningskontoret
• Lokalstrateger, Utbildningsförvaltningen
• Micasa
• Referensgrupper för förbrukningsmaterial, 

kontorsmaterial och livsmedel
• Stadsadvokat, Stadsledningskontoret
• Samordnare, Utbildningsförvaltningen
• SISAB
• Strateg, Äldreförvaltningen
• Upphandlare, Serviceförvaltningen och 

Utbildningsförvaltningen
• VINNOVA

7

Presentationer

• Inköpsnätverket
• Upphandlarnätverket

6
Enkäter

Beställare och användare av:
• Kontorsmaterial
• Livsmedel

5

Dataanalys

• Inköpsdata
• Trängseldata
• Leveransfönster

2

Tillvägagångssätt för förstudie framtagen till Stockholm Stad

Möten med
transportörer och 
leverantörer

• Martin & Servera
• OneMed
• Menigo
• Europabagaren

• Svebol Logistics
• Staples
• Carrier Transport
• Widrikssons Åkeri

4
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