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Marknaden 
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Utmaningen 

• Anpassning till den politiska viljan. 

• Uppmuntra nya och små leverantörer. 

• Minimera risken för leverantörerna. 

• Minimera risken för kommunen. 
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Utmaningen 

• Få en bra prisnivå och försöka behålla 

den. 

• Skapa förutsättningar för en effektiv 

verksamhet. 

• Ge små/mindre leverantörer möjlighet att 

växa i avtalet. 
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Grundtanke 

• Större huvudleverantör som står för 

basen. 

• Möjlighet för mindre leverantörer att 

komplettera genom fördelningsnyckel. 

• Leverantörer antas per produktgrupp. 

• En huvudleverantör 80 % med upp till två 

kompletterande leverantörer.  
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Grundprincip 

• Leverantörer blir antagna i en 

produktgrupp. 

• Utvärderingen –  urvalet av leverantörer. 

• Fördelningsnyckel - vem av de antagna 

leverantörerna som vi kommer att köpa 

av. 

• Systemstöd behövs för 80-20. 
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Fördelningsnyckel 
 

• Om efterfrågad produkt finns i sortiment 

• Produktens egenskaper. 

• Möjlighet till samordning av transporter. 

• Leveransavgifter. 

• Delade (mindre) förpackningar. 

• Dagspris. 
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Vad är fördelen med detta? 

• En mindre leverantör kan bli antagen i en 

produktgrupp om de offererar en produkt. 

• De tar en begränsad risk. 

• Komunnen är inte känslig för om 

leverantören inte kan leverera. 

• Leverantören kan växa med avtalet inom 

produktgruppen.  
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Produktgrupp 
 

 

 
Produkt Huvud-

leverantör 

Kompletterande 

leverantör 

A 5:00 Ej anbud 

B 9:00 9:40 

C 8:00 7:50 

D 7:00 Ej anbud 
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Erfarenheter 

• Antal nya små leverantörer = 0. 

• Kan kännas svår för beställarna. 

• Sture Bröd ersatte Konsumbagaren. 

• En uppvaktad leverantörs utbud ingick i 

en lokal grossists sortiment. 
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Erfarenheter 

• Under avtalstiden så tog den lokala 

grossisten över leveransen av 

produktgruppen färsk fisk. 

• Positiv respons  

• Ersätts 80 - 20 av 70 – 30? 

• Informera ännu bättre 
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Erfarenheter – Vad ser vi 

• Är det så, att ”marknaden” ser lokala 

grossister som en naturlig lösning? 

• Lokal grossist bär teknik och 

administrativa kostnader. 

• Är då lokala grossister lösningen för att 

skapa effektiva försäljningskanaler för 

lokalproducerat livsmedel? 
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Lokal dynamik 

 

   Nya leverantörer Nya produkter 

 

  LOKAL GROSSIST 
 

 Nya kunder  Dialog om   

    produktutveckling 
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För- och nackdelar 

Modell DC Utan DC Lokal 

Dynamik 

80-20 Fungerar 

bra 

Fungerar 

bra 

Ger en bra 

grund 

Radnivå Fungerar 

bra 

Olämplig      ? 
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Lokal grossist ? 
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Tack för er uppmärksamhet 

KONTAKTUPPGIFTER 
 

Birgitta Petersson, ansvarig handläggare 

Tfn: 0451 26 80 88, e-post: birgitta.petersson@hassleholm.se 

 

Rikard Muth, upphandlingschef 

Tfn: 0451-26 80 87, e-post: rikard.muth@hassleholm.se  
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