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Sammanfattning

Hållbar  utveckling är  ett  begrepp  som  används  alltmer  i  debatter och medier.  Fler  och  :ler 

verksamheter  har  även  börjat  sträva  efter  att  behålla och utveckla  ekonomiska,  sociala  och 

miljömässiga  förhållanden  för  att  hjälpa  framtida  generationer  att möta deras  förhållanden.  

Denna  kandidatuppsats  undersöker  godstransporternas  påverkan på  en  hållbar  utveckling. 

Den är fokuserad på transporter till och från skolor i en kommun i Västmanland, Sala. 

Uppsatsen utreder de behov skolorna har samt kartlägger de transporter av varor  som sker 

idag. Kartläggningen visar  på vissa  förbättringsområden.  Det  största  förbättringsområdet är 

samordnad  distribution  av  livsmedel  till  skolorna.  Färskvaror  är  svåra  att  lagerhålla  och 

därför  måste  dessa  leveranser  ske  :lera  gånger  i  veckan.  Uppsatsen  presenterar  främst 

möjligheterna  kring  effektiviseringen  av  dessa  leveranser  via  samordnad  distribution  samt 

beskriver kritiska faktorer att tänka på vid införande. Även förbättringsmöjligheter för andra 

transporter till kommunens skolor diskuteras. 

Samordnad  distribution  av  livsmedel  kan vid korrekt  införande  ge en  reducering  av  tunga 

godstransporter med 48% i kommunen. Detta skulle leda till en säkrare skolmiljö, ett minskat 

koldioxidutsläpp  samt  förhoppningsvis  en minskning  i  kommunens  transportkostnader.  Det 

vill säga hjälpa Sala kommun i arbetet med en hållbar utveckling. 
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1. Introduktion

Detta första kapitel förklarar valet av ämne följt av en problemprecisering. Därefter följer 
undersökningens  syfte samt de forskningsfrågor som uppsatsen vilar på. Avgränsningar beskrivs 
och de för uppsatsen viktiga begreppen definieras.

1.1 Bakgrund

Ökad  miljömedvetenhet,  en  hårdare  miljöpolicy  samt  den  svåra  ekonomiska  kris  som 

drabbade världen hösten 2008 har tillsammans  skapat ett  incitament för olika verksamheter 

att  effektivisera  samt  rationalisera  stora  delar  av  sina  funktioner.  Förändringsmöjligheter 

:inns på så gott som alla plan inom verksamheten. En av de funktioner där kapital kan sparas 

och växthusgaser  reduceras  är  inom  transportsektorn.  Detta  gäller  till  stor  del  privata  och 

offentliga verksamheter där gods kan tvingas fraktas långa sträckor.   Flera projekt inom både 

offentlig och privat regi har visat på intressanta möjligheter, den gemensamma nämnaren är  i 

många  fall  en  ökad  samordning.  Samordningsprojekt  som  redan  genomförts  visar  på  stor 

potential  vad  gäller  främst  tre aspekter;  ökad tra:iksäkerhet,  miljömässiga och ekonomiska 

vinster. De ekonomiska förändringarna kan göra att kommunens resurser och medel används 

på ett mer effektivt sätt. Tra:iksäkerhetsaspekten avser att en samordning av transporter ger 

mindre  andel  tung  tra:ik.  Även  miljöaspekten  hör  samman  med  en  reducering  av  tung 

transport  i  området  som  i  sin  tur  kan  leda  till  ett  minskat  koldioxidutsläpp.  Att  samordna 

transporter  är  ofta  väldigt  komplext.  Det  är många  olika  aktörer  med  olika  viljor,  mål  och 

förutsättningar. (Konsumentverket, 2007)

Offentliga verksamheter,  såsom kommuner, har i allra högsta grad krav på sig att bidra till  en 

bättre  miljö.  De  har  dessutom  krav  på  sig  att  förvalta  skattepengar  så  att  kommunen  blir 

attraktiv för dess invånare och tänkta immigranter. Kommunen måste därför se till så att dess 

kunder,  det  vill  säga  dess  invånare,  är  tillfredsställda  med  de  varor  och  tjänster  som 

kommunen tillhandahåller. Samordning av godstransporter har  i de allra :lesta fall en positiv 

inverkan  på  koldioxidutsläpp,  men  till  vilken  ekonomisk  kostnad?  Kommuner  som  på  den 

senaste  tiden  har  visat  upp  positiva  resultat  i  omstruktureringen  av  sina  transporter  är 

Uppsala  (Uppsala  kommun,  2009)  Borlänge,  Gagnef,  Säter  och  Smedjebacken  (Borlänge 

kommun, 2009).

En  av  de  verksamheter  som  idag  vill  undersöka  sin  godstransport  är  Sala  kommun.  Sala 

kommun är belägen i Västmanlands län i Mälardalen. Det är en kommun med 22´000 invånare 

utspridda på en relativt stor yta i någon av de mindre orter  och samhällen representerade i 
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kommunen. Den enda större orten i kommunen är Sala med ca 12´000 invånare. Kommunens 

ledning  har  beslutat  att  de  :lesta  av  dessa  orter  skall  ha  tillgång  till  en  egen  skola  och 

äldreboende.  Dessa  verksamheter  är  alla  i  behov  av  varor med tillhörande godstransporter. 

(Sala kommun, 2009)

Hur  går  då  dessa  transporter  till?  Sker  någon  form  av  samordnad  transport?  Finns  det 

parametrar  som  kan  ändras  för  att  få  dessa  :löden  av  varor  att  :lyta  smidigare  ur  en 

ekonomisk, samhällelig och/eller miljöaspekt? Denna kartläggning är idag inte genomförd. En 

undersökning kring hur transporterna samt beställningarna sker och styrs i den till ytan stora 

kommunen  är  nödvändig.  Denna  kandidatuppsats  är  tänkt  att  svara  på  just  dessa  frågor. 

Uppsatsen skall stå till grund för hur situationen kring transporterna kan effektiviseras. Att en 

förändring är nödvändig är  inte en självklarhet och det är möjligt att transporterna idag sker 

på det mest gynnsamma sättet. 

Ökade  miljökrav  och  krav  på  ekonomiska  besparingar  har  gjort  att  många  verksamheter, 

däribland många kommuner, har sett möjligheter att göra besparingar. Många av de  projekt 

startade kring ämnet  har dock  lagts ner.  Detta har  i många fall  att  göra med den mänskliga 

motviljan  till  förändring  vilket  i  vissa  fall  leda  till  otillräckligt  engagemang  för  att  driva 

projektet framåt och det går i stå. (Konsumentverket, 2007)

1.2 Syfte

Syftet  med  denna  kandidatuppsats  är  att  kartlägga  godstransporter  till  och  från  Sala 

kommuns skolor. När denna uppgift  är slutförd så kommer möjligheter angående hur denna 

verksamhet kan bidra till en hållbar utveckling i Sala kommun undersökas.

1.3 Frågeställning

För  att  konkretisera  uppsatsen  så  har  syftet  sammanställts  till  två  frågeställningar.  Dessa 

kommer stå till grund för denna kandidatuppsats.

• Hur ser transporten av gods ut till och från kommunens skolor? 

• Hur kan transport effektiviseras ur ett ekonomiskt, samhälleligt och miljöperspektiv?
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1.4 Avgränsningar

Att  undersöka  alla  godstransporter  i  Sala  kommun  är  för  omfattande  för  att  kunna 

sammanfattas  i  en kandidatuppsats.  Jag har därför,  tillsammans med min kontaktperson vid 

kommunen,  valt  att  endast undersöka alla  de  ingående  samt  utgående  godstransporter  vid 

skolor  lokaliserade  i  kommunen.  Detta  på  grund  av  policyn  i  kommunen  att  dessa  :inns 

utspridda  i  kommunens  alla  orter.  Denna  situation,  med de  utspridda  skolorna,  gör  att  de 

utgör  ett  komplext  system  där  möjligheter  för  effektivisering  bör  :innas.  Inte  heller 

sophantering kommer att behandlas. Detta på grund av att denna hantering  inte ligger inom 

kommunens verksamhet. 

Vissa möjligheter som :inns för att få transporterna i Sala kommun att möta kravet på hållbar 

utveckling  hör samman med tekniska  lösningar.  Detta  är  exempelvis  typ  av  fordon,  bränsle 

eller motor.  Möjligheterna kring  dessa  kommer  presenteras men  inte  utvecklas  vidare med 

exempel på hur de kan förbättras. Detta på grund av att uppsatsen skulle få en alltför teknisk 

karaktär om nya tekniker ska diskuteras. 

1.5 Definitioner

1.5.1 Godstransport

Transporter  består  av  en  mängd  olika  saker.  De  inkluderar  allt  ifrån  tjänsteresor,  rena 

varutransporter,  bulktransporter1   till  frakt  av  sopor.  Dagligen  sker  transporter  i  stora 

mängder  både  till  och  från  samt  av  och  utanför  den  offentliga  sektorn  och  kommunala 

organisationer.  Transporterna sker  i  största utsträckning med antingen  lastbil,  tåg,  :lyg eller 

båt. 

Det i denna uppsats de:inierat till godstransport kommer dock enbart bestå av transporter av 

varor.  För  att  ge  en  klar  de:inition  av  detta  så  har  jag  valt  att  enbart  räkna  alla  sorters 

vägbundna  lastbilar  till  de:initionen  av  godstransport.  Alla  småbilar  de:inieras  till 

persontransporter.  Valet  att  enbart  räkna  lastbilar  grundar  sig  i  att  dessa  är  de  enda  som 

levererar gods till Sala kommuns skolor.

Valet av min de:inition kommer från de avgränsningar jag av olika anledningar varit tvungen 

att ta hänsyn till under genomförandet av denna undersökning.

7
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1.5.2 Hållbar utveckling

Utveckling i detta sammanhang handlar inte om en teknisk utveckling. Mitt mål med att uppnå 

en hållbar utveckling  handlar mer  om  förslag  till  hållbara  lösningar  redo  att  appliceras  på 

godstransporter  i  Sala  kommuns.  Med  detta  i  åtanke  så  de:inieras  begreppet  hållbar 

utveckling mer utförligt i andra kapitels inledande avsnitt. 

1.5.3 Samordnad distribution

Samordnad  distribution  kan  genomföras  på  två  olika  sätt.  Dessa  sätt  :inns  beskrivna  i 

teoriavsnittet under avsnitt samordnad distribution av varor. Om inte annat anges så är det i 

denna uppsats samordnad distribution av den form som är beskrivet i :igur 5 som avses.

1.6 Disposition

Uppsatsen består av sju kapitel. Kapitel ett ger en introduktion till val av ämne. Kapitel två ger 

den teoretisk referensram uppsatsen vilar på. Teorier kring hållbar utveckling samt 

möjligheter att uppnå detta via olika transportsystem diskuteras här. I kapital tre beskrivs hur 

metodologin kring uppsatsen varit upplagd. Kapitlet beskriver beslut tagna i arbetet samt 

förklaringar till varför. Hur situationen ser ut idag i Sala kommun beskrivs i kapitel fyra. Här 

beskrivs hur beställningen av en vara går till, vilka behov skolorna har i form av varor samt 

den rådande transportsituationen. Kapitel fem innehåller en analys av situationen med 

resonemang kring möjligheter och framtidsutsikter. I efterföljande kapitel, kapitel sex, 

redovisas uppsatsens slutsatser. Här :inns de förslag på förbättringar vilka är möjliga i Sala 

kommun angående deras nuvarande godstransportsituation. Det sista och sjunde kapitlet ger 

förslag på vidare forskning.  
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 2. Hållbar Utveckling för Godstransporter

I detta kapitel presenteras  den teoretiska referensram uppsatsen vilar på. Kapitlet innefattar teorier 
kring hållbar utveckling, distribution av varor samt ett avsnitt om dessa teoriers samspel.

2.1 Hållbar utveckling

De  sista  årtiondena  har  företag  och 

politiker blivit mer medvetna om begreppet 

hållbar  utveckling.  Begreppet  innebär  en 

utveckling  där  samtidens  behov  uppfylls 

samtidigt  som  det  inte  stör  framtida 

generat ioner  att  möta  s ina  behov 

(Brundtland, 1987). De avsedda behoven är 

i  grunden  ekonomiska,  sociala  och 

miljömässiga.  Senare  tiders  studier  menar 

att  alla  dessa  tre  behov  kan  uppfyllas 

samtidigt  (Gadde  &  Hultén,  2009).  En 

hållbar  utveckling  för  alla  dessa  byggstenar  kan  dock  inte  uppnås  genom  aktioner  från 

ensamma  individer.  Fritz  och  Schiefer  beskriver  att  problemen  kring  en  hållbar  utveckling 

”cannot be met by any individual enterprise but require  concerted actions and coordinations of 

iniatives”  (Fritz  and Schiefer,  2008).  Byggstenarna  får  inte  ses som  enskilda  enheter.  Det  är 

viktigt  att  etablera bilden av  att  ingen av  dessa delar är ensamstående och enbart påverkar 

varandra  utifrån  (se  :igur  1).  En  bild  där  alla  byggstenar  bildar  en  gemensam  enhet  och 

påverkar varandra inifrån är en mer 

realistisk bild. Ekonomin åter:inns 

i  samhället,  samhället  innehåller 

dock  än  mer  faktorer  än  bara 

ekonomi; vänner och familj, konst 

och religion med mera.  Samhället 

är i sin tur helt omslutet av miljön; 

mat, vatten,  luft samt den energi vi 

förbrukar.  Dessa  grundläggande 

behov  åter:inns  alla  i  byggstenen 

miljö(se  :igur  2).  (Sustainable 

measures, 2009)
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Figur 1; Byggstenarna för en hållbar utveckling 
(http://www.sustainablemeasures.com/

Sustainability/index.html)
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Figur 2; Byggstenarnas platser för en hållbar utveckling 
(http://www.sustainablemeasures.com/Sustainability/

ABetterView.html)
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Hållbar  i  detta  sammanhang  ska  inte  ses  likt  en utopi  eller ett  samhälle  där  allt  fungerar  i 

perfektion.  Hållbar  innebär  heller  inte  att  målet  är  att  nå  denna  perfektion.  Det  hållbara 

samhället  strävar  efter  att  behålla  och  utveckla  ekonomiska,  sociala  och  miljömässiga 

förhållanden för att säkerställa att dess innevånare kan bibehålla hälsosamma, produktiva och 

tillfredsställande liv. (Sustainable measures, 2009)

2.2 Transporternas påverkan på den hållbara utvecklingen

Främst  tre  förändringar  har  skett  i  den  samtida  industriella miljön de senaste decennierna 

som  i  stor  grad har  haft  inverkan på den hållbara  utvecklingen.  Dessa  faktorer är  en  ökad 

konsumtion,  ett ökat beroende mellan olika delar av marknaden samt en ökad specialisering. 

Transporterna som sker styrs till stor del av industrin och dess behov. Ändrad miljö i industrin 

ger nya krav på transportbolag att hantera denna. Här ser vi tendenser på en ökad transport, 

främst genom mindre men mer frekventa leveranser. Detta delvis på grund av att  integration 

mellan marknader ger behov av :ler transporter, bland annat genom att många väljer att leja 

ut  leveranser på  ett utomstående  transportbolag. Hur många  :ler  leveranser,  om några,  som 

uppstår  i och med detta beror givetvis på om  transporterna sker med ett globalt eller lokalt 

företag.  Fler transporter ger ökade utsläpp och ökad förbrukning av bränsle. Problemet med 

ökande transporter på grund av den växande  specialiseringen kan till  viss mån lösas genom 

centrallager  där  producenter  snabbt  kan  få  tag  i  en  vara  vid  behov.  Konsekvensen 

transporterna har på den hållbara utvecklingen beror till största del på hur transporterna går 

till och arrangeras. (Gadde & Hultén, 2009)

Hur mycket  kan då val  av  transport samt hur  den planeras  påverka?  Transportsektorn står 

idag  för  över  en  tredjedel  av  koldioxidutsläppen  i  Sverige.  (Intelligent  Logistik  nr4,  2007, 

s 1 6  ) Ta b e l l  1  v i s a r  f a k t o r e r 

godstransporter  kan  påverka  för  en 

hållbar  utveckling.  Tabellen  visar 

påverkbar  parameter  mot  procentuell 

besparing  i  bränsleförbrukning.  Alla 

parametrar i  tabell  1 ger en direkt  effekt 

på  miljön  via  bränslebesparingar. 

Parametern  samdistribution  kan  även 

reducera  antalet  godstransporter  i  ett 

område. (Intelligent Logistik, 2007)
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Påverkbar 
parameter

Besparing 
bränsleförbrukning

Ett förbättrat körsätt 20-30%

Bättre lämpat fordon 
och motorteknik

30-40%

Samdistribution 25-40%

Alternativa Tekniker 
(hybridsystem)

25-30%

Tabell 1; Transportörernas möjligheter till 
bränslebesparingar (Intelligent Logistik nr4, 

2007, s21))



2.3 Distribution av varor

Alla  miljövinster  presenterade  i  tabell  1  ligger  i  förändringar  hos  leverantörerna.  Mycket 

forskning har gjorts på tillverkningsprocesser, men forskningen kring distributionen av dessa 

varor har varit begränsad. Dessa frågor har inkluderats i den miljö en tillverkning verkar inom 

(Dubois  et al, 2009). Målet är  i  grunden en sak, att få hela försörjningskedjan att arbeta mot 

samma mål  –  slutkundens  bästa  (Intelligent  Logistik,  2007).  Detta  är  lättare  sagt  än  gjort. 

Dagens  varu:löden  tar  sig  mer  formen  av  ett  nätverk  än  en  reguljär  kedja  (Gadde,  2000). 

Leverantörer  har,  som  tidigare  nämnts,  i  grunden  två  parametrar  att  jobba  med  för  att 

effektivisera  sina  transporter  ur  ett  hållbart  perspektiv.  Dessa är  hur  transporterna  går  till 

samt hur de arrangeras. (Gadde & Hultén, 2009)

2.3.1 Transportsätt - vägbunden lastbilstrafik

Vägbunden  lastbilstra:ik  är  den  vanligaste  sättet  att  genomföra  både  kort‐  och  långväga 

transporter.  Det  är  i  princip den enda typ av godstransport som kan genomföra  transporter 

direkt från leverantören till kundens anläggning. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Lastbilar i Sverige får ha en maxlängd på 24 meter, totalvikt på 60 ton. Utanför Sverige, främst 

inom EU,  :inns andra regler att ta hänsyn till. Exempelvis får inte maxvikten överstiga 40 ton. 

24 meters  lastbilar  har  en  lastvolym  på  48 EUR‐pallar2 

och består  av en dragbil  i kombination med en så kallad 

semi‐trailer.  Dragbil    plus  semi‐trailer  kan  ha  lite  olika 

proportioner, men får totalt inte överstiga 24 meter. Figur 

3  visar  en  sådan  kombination.  Dessa  lastbilar  är  mest 

lämpliga  där  allt  gods  ska  levereras  till  en  eller  två 

kunder. Vid leverans till  :ler kunder så används oftast en 

typ  av  lastbil  som  är  12 meter  och med  en  totalvikt  på 

12‐26  ton.  Denna  typ  av  lastbilar  har  en  lastvolym  på 

18‐24  EUR‐pallar.  Figur  4  visar  en  sådan  lastbil.  

(Jonsson, & Mattsson, 2005)
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2 En Europapall (i Sverige även känd som SJ-pall) är en standardiserad lastpall i trä.
Denna typ av pall är framtagen genom samarbete inom UIC och ett flertal europeiska länder däribland Sverige har denna palltyp som 
standard vid lastningar. Palltypen är från början först och främst avsedd för transporter på järnväg men även landsvägstransporterna 
med lastbil utgår från denna standard. Håligheten är designad så att en gaffeltruck kan lyfta den.

Storleken är vald för att rymmas i en lastbil med bredd 2,5 - 2,6 m, eller en järnvägsvagn. (www.sis.se/upload/
631751117202987500.pdf)

Figur 3; 24 meters lastbil. Dragbil i 
kombination med en semi-trailer. 
Totalvikt: 60 ton 
Lastvolym: 48 EUR-pallar

Figur 4; 12 meters lastbil 
Totalvikt: 12-16 ton 
Lastvolym: 18-24 EUR-pallar

http://www.sis.se/upload/631751117202987500.pdf
http://www.sis.se/upload/631751117202987500.pdf
http://www.sis.se/upload/631751117202987500.pdf
http://www.sis.se/upload/631751117202987500.pdf


2.3.2 Transporternas arrangemang

Transporternas arrangemang inkluderar allt från exempelvis transporternas utförande till val 

av lager. Möjligheter kring denna punkt visas via exempel följt av en förklaring av samordnad 

distribution. 

2.3.2.1 Samordnad transport i Uppsala

En  liknade  pilotundersökning  som  den  som  nu  genomförs  i  Sala  rörande  godstransporter 

gjordes under perioden Maj  2008 till  och med januari 2009 i  Uppsala kommun.  Även denna 

rapport  hade  sin  utgångspunkt  i  att  se  om  det  kan  :innas  förbättringsmöjligheter  för  det 

be:intliga systemet med godstransporter. Projektet hade en förändringsvision lydande: 

”En  samordning av varutransporter  för samtliga  verksamheter  som genomförs under Uppsala 

kommuns huvudmannaskap förväntas ge positiva ekonomiska, ekologiska och sociala effekter.”

Detta projekt hade efter genomförd studie, bland annat, följande resultat:

• Kostnadsbesparingar med 2% av logistikkostnaden för varudistributionen är möjliga att uppnå. 

• Visat på indikationer att servicenivåer samt kvalité har förbättrats.

• Visat på minskning i koldioxidutsläpp med åtminstone 2030%.

• För och grundskoleverksamheten har erhållit en säkrare och tryggare närmiljö.

Den  åtgärd  som  möjliggjorde  ovanstående  vinster  var  samordnad  distribution.  Projektet 

genomfördes  i de södra stadsdelarna i Uppsala och gick  i  grunden ut på att reducera antalet 

transporter  med  10‐15%  genom  en  samordning  av  leveranserna.  Denna  samordning  var 

möjlig  via  ett  av  Uppsala  kommuns  centralförråd  där  exempelvis  kontorsmaterial,  papper, 

städmaterial och byggmaterial kunde förvaras  för vidare  transport med en egen kommunalt 

styrd  godstransport.  De  enskilda  leverantörerna  transporterade  då  enbart  sina  varor  till 

centralförrådet. (Uppsala kommun, 2009)

2.3.2.2 Samordnad transport i Borlänge, Gagnef, Säter och Smedjebacken

Sedan  1999  sker  samordnad distribution  av  livsmedel  i  kommunerna Borlänge,  Gagnef  och 

Säter.  År 2000 började även Smedjebacken att medverka. Målet med samordningen var dels 

att  minska  miljöpåverkan,  öka  konkurrensen  och  minska  kostnaderna  för  kommunens 

transporter, samt dels att förbättra personalens arbetsmiljö. (Borlänge kommun, 2009)
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Samordningen av  livsmedel  sker  till  kommunens  skolor,  barnstugor,  äldreboende  och andra 

kommunala enheter. Stoppen till dessa enheter har minskat med 50% vilket till stor del täcker 

målet.  Detta var möjligt via  en distributionscentral där  olika leverantörer  lämnar sina varor 

för vidare distribution enligt ett bestämt schema. (Borlänge kommun, 2009)

2.3.2.3 Samordnad distribution av varor

Samordnad  distribution  är  enkelt  förklarat  att  en  lastbil  åker  med  en  högre  fyllnadsgrad 

istället  för  :lera  transporter med  en mindre  fyllnadsgrad.  Denna  typ av  samordning  visas  i 

:igur  5.  Vi  ser  där  två  lastbilar  med  halv  fyllnadsgrad  som  startar  i  sina  respektive  lager. 

Pilarna symboliserar en transport med en lastbil. Detta leder till  en reducering av  lastbilar  i 

ett helt område men bygger på att volymen som totalt transporteras kan omfördelas till färre 

lastbilar vid en bestämd samlastningsplats.  (Vägverket, 2008) Det är denna typ av samordnad 

distribution som :inns representerad i kommuner som Uppsala, Borlänge med :lera.

Samordnad distribution kan även vara två lastbilar med full fyllnadsgrad som delar på sin last 

på så sätt att en tar alla kunder i en region och den andra alla i en annan region. Denna typ av 

samordning visas i  :igur 6 på kommande sida.  Här startar  lastbilarna med full  fyllnadsgrad i 

sina respektive lager. Här sker ingen direkt reducering av antal lastbilar totalt. Istället minskas 

antal stopp för varje lastbil genom att varorna fördelas på så sätt att en lastbil endast åker till 

en  region.  Detta  reducerar  antalet  lastbilar  i  en  viss  region  samt  förkortar  körsträckan  för 

dessa. (Sjögren, 2009)
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Figur 5; Visar innan och efter införande av samordnad distribution i ett område. 
I detta fall kan volymerna som transporteras tas av en lastbil.

Kund 1Kund 1

Efter

Kund 1 Kund 1

Samlastningsplats

Innan

Leverantör 2Leverantör 1Leverantör 1 Leverantör 2



Detta  kan arrangeras  dels  hos  den  enskilda  transport:irman,  dels  i  större  system med  :ler 

distributörer. Samordnad distribution är ett komplext system att skapa där koordination krävs 

för  att  det  gemensamma  målet  uppfylls  samtidigt  som  de  olika  enheternas  mål  uppnås. 

(Vägverket, 2008) 

2.4 Hållbar utveckling i Sala kommun

Under rubriken Transporternas påverkan på  den hållbara utvecklingen  så :inns det  ett  :lertal 

parametrar (presenterade  i  tabell 1) vilka kan påverkas för att  skapa en hållbar utveckling i 

Sala kommun. Många av dessa faktorer ligger för leverantörerna att förändra, men ekonomisk, 

samhällelig  och  miljömässig  vinning  :inns  att  hämta  för  alla  parter  i  systemet.  Det  ligger 

därför i allas intresse att få igenom dessa förändringar. Sala kommun är dock den part som har 

mest  att  vinna.  Vi  kan  se  i  :igur  2,  tidigare  i  detta  teoriavsnitt,  att  det  är  viktigt  att 

implementera  bilden av dessa  tre parter  likt en enhet  istället  för  enskilda delar.  Detta  görs 

lättare  med  en  övergripande  instans  som  kan  ta  ett  mer  holistikt  perspektiv  än 

leverantörerna.  En  kommun  kan  gå  in  och  vara  den  drivande  länken  i  en  förändring.  De 

miljömässiga  vinster  som  kan  hämtas  åter:inns  hos  leverantörerna.  Detta  borde  vara  ett 

incitament  för dessa såväl  som  för  deras  kunder  att  se  över  om det  är  något  alla  kan göra 

något åt. Alla faktorer är viktiga att ta hänsyn till för bästa möjliga utgång.

Figur 7, på kommande sida, visar vilken vinning de påverkbara parametrarna i tabell 1 kan ge 

utifrån byggstenarna för hållbar utveckling. Parametrarna är här inlagda där de har störst och 

mest  direkt  påverkan.  En av  parametrarna  kan alstra  vinning  under  alla  byggstenar,  denna 

parameter är samordnad distribution. Det är denna punkt  som visat  sig slagkraftig för andra 
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Figur 6; Visar innan och efter införande av samordnad distribution i ett 
område. I detta fall kan volymerna som transporteras inte tas av en lastbil.
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Leverantör 1 Leverantör 2 Leverantör 1 Leverantör 2

Region 1 Region 2 Region 1 Region 2

Samlastningsplats



kommuner,  såsom Uppsala,  Borlänge med  :lera,  under deras  arbeten med effektivisering av 

transporter. För att utreda möjligheterna till samordnad distribution krävs kunskap kring hur 

transporterna går till samt hur de arrangeras. Under rubriken samordnad distribution av varor 

:inns  förklaringar  till  hur  en  samordning  kan  gå  till.  Dessa  förklaringar  tyder  på  kritiska 

faktorer  som  måste  undersökas  rörande  möjligheter  till  samordnad  distribution  i  Sala 

kommun. Tabell 2 visar på dessa kritiska faktorer. 

De tre första punkterna i  tabell 2 kontrollerar om en samordning är möjligt på grund av vad 

som transportas,  dess  volym  samt  om det  :inns  lastbilar som kan hantera dessa krav. Punkt 

fyra och fem kontrollerar hur komplext en samordning är att skapa genom antal aktörer och 

dess transporter. Den sjätte och sista punkten säkerställer att en plats för samlastning :inns. 

Kritiska faktorer:
  1. Fordonstyp

  2. Typ av vara

  3. Volymer som fraktas

  4. Antal leverantörer

  5. Antal transporter

  6. Lokal för samlastning

Möjlighet: 
Samordnad distribution i Sala kommun

Tabell 2; Kritiska faktorer kring införande av samordnad distribution
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Hållbar utveckling

Ett förbättrat körsätt

Bättre lämpat fordon 
och motorteknik

Samdistribution

Alternativa tekniker

Samdistribution Samdistribution

Figur 7; Visar vilken vinning de påverkbara parametrarna hos 
transporterna ger i avseende på en hållbar utvecklings byggstenar. 

Miljö Samhälle Ekonomi



Även utredningen kring de andra presenterade parametrarna i :igur 7 kräver en undersökning 

om  transporternas  utförande  samt  arrangemang  i  dagens  Sala  kommun.  Det  är  dessa 

parametrar som påverkar möjligheter för effektivisering av godstransporterna Det enda sättet 

att  få  klarhet  i  vilket/vilka  angreppssätt  som  kan  appliceras  på  fallet  Sala  kommun  är  en 

kartläggning av  deras transporter till och från skolorna. 
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 3. Tillvägagångssätt för studien

I detta kapitel behandlas  studiens  tillvägagångssätt. Valet av angreppssätt till uppgiften diskuteras 
och motiveras. Exempelvis  finns  resonemang kring empiriskt urval, utformningen av intervjufrågor , 
respondenter samt studiens operationalisering.

3.1 Empiriskt urval

Syftet med denna kandidatuppsats  är primärt att kartlägga godstransporter  i  Sala kommun. 

Intentionen är inte att göra en generalisering till ett större sammanhang utan hålla uppsatsen 

till  en  fallstudie,  Sala  kommun.  Redan  i  uppsatsens  avgränsningar  förklaras  att  studien 

kommer att undersöka godstransporter till och från kommunens skolor. 

I kommunen :inns 13 grundskolor,  fem av dessa är belägna i tätorten Sala. I kommunen :inns 

även  14  kommunala  förskolor  samt  fyra  kooperativa  förskolor.  Två  gymnasieskolor  :inns; 

Kungsängsgymnasiet,  med  ett  brett  utbud  av  nationella  program,  samt  Ösby 

naturbruksgymnasium.  För  att  kunna  genomföra denna  studie  på  ett  tillfredsställande  sätt  

behövde  alla dessa  skolor  tillfrågas.  Fem  skolor  valdes  för  en mer djupgående  intervju  (se 

intervjufrågorna under  bilaga 1).  De  svar som erhölls  under dessa intervjuer har  fått stå till 

grund  för  vad  som  frågades  de  resterande  skolorna.  Dessa  skolor  tillfrågades  via  en 

enkätundersökning (se enkäten under bilaga 3) genomförd via utskick. 

De fem skolor som valdes  till  första intervjuobjekt är  tre skolor belägna i  tätorten Sala samt 

två  belägna  ute  i  kommunen.  Två  skolor  är  både  förskola  samt  grundskola  upp  till 

mellanstadiet, en är både förskola samt en lågstadieskola, en är enbart en högstadieskola och 

en är enbart en gymnasieskola. Anledningen till  just detta val är då dessa skolor ger en bred 

bild av de olika typer av skolor som :inns representerade i kommunen och på så sätt täcka in 

olika behov som kan :innas. På dessa skolor genomfördes en kvalitativ studie. Intervjuerna var 

semistrukturerade. 

De skolor vilka valdes för de längre intervjuerna var i Sala tätort: 

• Kungsängsgymnasiet

• Ekebyskolan (hög) 

• Åkraskolan (förskola + låg/mellan)

De skolor vilka valdes utanför tätorten var: 

• Ransta skola (förskola + låg/mellan)

• Åby skola (förskola + låg)
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På  de  resterande  skolorna  i  Sala  kommun  genomfördes  en  kvantitativ  studie  via  en 

enkätundersökning. 

Under  intervjuerna  och  via  enkätundersökningen  så  framkom  olika  leverantörer  vilka 

genomför en stor del av de godstransporter till och från kommunens skolor. För att veri:iera 

de data erhållet från skolorna,  samt att se vad transportörerna kan bidra med för en hållbar 

utveckling  i  Sala  kommun,  så  behövde  även  denna  grupp  inkluderas.  De  leverantörer  som 

intervjuades  är  alla  företag  som  levererar  livsmedel.  Detta  på  grund  av  att  det  under 

intervjuerna med skolorna framkom att det är denna grupp som levererar  :lest gånger till  en 

skola en vanlig vecka under  terminen.  Fyra företag visade  sig stå för de  :lesta transporterna 

och även den största volymen  av  livsmedel.  Intervjuer med  företagen  Servera, Mälardalens 

frukt & grönt samt Sigvard Anderssons genomfördes (se  intervjufrågor under bilaga 2). Dessa 

företag  står  både  för  varan  och  dess  leverans.  Hos  två  av  dessa  företag  genomfördes  en 

intervju,  med  Sigvard  Andersson  genomfördes  två.  Den  första  intervjun  hölls  av  tidsskäl 

kortfattad och missade delvis  kritiska aspekter angående effektiviserings möjligheter,  såsom 

typ av lastbil samt varor i deras lastbilar som transporteras men inte ursprungligen kommer 

från deras egna sortiment. En kompletterande andra intervju hölls därför. En kortare intervju 

genomfördes även med Arla via e‐post.  Denna sista intervju berörde endast hur,  det vill  säga 

vilken väg samt vilken volym, Arlas transporter går till. Valet av just dessa företag är på grund 

av  att  dessa  fyra  leverantörer  står  för  den  största  volymen  som  transporteras  till  Sala 

kommun. 

För att få en uppfattning om hur stor Sala kommuns ekonomiska kraft är så genomfördes en 

kort intervju via telefon med Sala kommuns upphandlingschef.

3.2 Respondenter

De tillfrågade vid skolorna tillhör fyra olika kategorier. Varje kategori är bättre på vissa delar 

av frågorna i intervjuguiden. De olika typerna är: 

• Lärare  Vet bra vilka behov skolan har.  

• Receptionist  Gör beställningen av en vara. Har bra kunskap kring beställningen samt vilka leverantörerna 

är. 

• Rektor    Huvudansvarig  för  beställningarna.  Bra  kunskap  kring  de  övergripande  frågorna.  Har  bra 

kunskap kring vilka leverantörer som kommer samt hur mycket de levererar och när.

• Vaktmästare  Mottar den fysiska varan. Har bra kunskap kring vilka  leverantörer  som kommer samt när 

och hur. 
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De  intervjuade personerna  på  respektive skola :inns presenterade  i  tabell  7 under bilaga  4. 

Enkäten  skickades  till  skolans  rektor.  Vissa  av  rektorerna  har  ansvar  för  :lera  skolor  i 

kommunen och ombads då svara för alla dessa skolor. 

Hos leverantörerna så krävdes en person med god inblick  i  företaget. Personen var tvungen 

att  veta  hur  företagets  transporter  genomförs.  De  intervjuade personerna  på dessa  företag 

:inns  presenterade  i  tabell  8  under  bilaga  4.  Sala  kommuns  upphandlingschef  :inns 

presenterad under samma bilaga i tabell 9.

3.3 Val av metod

Den valda metodologin  är  utsedd  med  utgångspunkt  i  uppsatsens  frågeställning. 

Frågeställningen presenterad i det inledande avsnittet är tudelad. De två olika problem kräver 

två  olika  metodologiska  angreppssätt.  Gällande  den  första  frågeställningen,  rörande  en 

kartläggning av all  godstransport till och från skolor i Sala kommun, så är det nödvändigt att 

data erhålls  från så många av kommunens skolor som möjligt. Detta för att en så precis bild 

som möjligt  av  :lödet  av  transporter  ska  kunna  ses.  I  och med  att  antalet  skolor  inte  är 

överväldigande så var det möjligt att involvera alla skolor. En studie av ovanstående karaktär 

behöver  ingen större djupgående  intervju. Resultatet  skall presenteras  för Sala kommun till 

stor del i  siffror mer än i ord. Detta argument ledde in på en enkätundersökning där skolorna 

på ett enkelt sätt kan ge en beskrivning av leveranser samt beställningar till  just deras skola. 

(Eriksson & Wiedersheim‐Paul, 2006, s120)

Den  andra  frågeställningen  kräver  ett  lite  annorlunda  angreppssätt  än  det  beskrivet  i 

ovanstående stycke.  För att kunna ge  förslag på förbättringar så krävs dels undersökningen 

beskriven ovan, men även en mer djupgående förståelse för hur en leverans sker. Att få denna 

djupare  kunskap genom  en  enkät  är  tvivelaktigt.  En  grundlig  studie  krävs  för  att  skapa en 

förståelse  kring  företeelser.  Detta  skapas  bäst  genom  intervjuer  där  det  :inns möjlighet  att 

kunna ställa  frågor av djupare karaktär.  Resultatet  av denna del av undersökningen kommer 

dock  ha  sin grund i de mätdata erhållen i  den  första  delen av  undersökningen.  (Eriksson & 

Wiedersheim‐Paul, 2006, s120)

Intervjuerna  med  skolorna  skedde  på  plats  på  respektive  skola.  Intervjuerna  med 

leverantörerna skedde via  telefon.  Detta på  grund av praktiska skäl  där en intervju på plats 

inte var möjlig av tidsskäl.  
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3.4 Operationalisering

Teorin  fastslår  vissa  påverkbara  parametrar  för  att  kunna  förbättra  en  be:intlig 

transportsituation. Dessa är:

• Ett förbättrat körsätt

• Bättre lämpat fordon och motorteknik

• Samdistribution

• Alternativa tekniker

Kritiska faktorer  förknippade med införande av  samordnad distribution presenteras  också  i 

detta teoriavsnitt. Dessa är:

• Fordonstyp

• Typ av vara

• Volymer som fraktas

• Antal leverantörer

• Antal transporter

• Lokal för samlastning

Många  av  de  parametrar  som  kan  hjälpa  Sala  kommun  i  deras  försök  till  förbättring  i 

godstransportsituationen kan enkelt operationaliseras till mätbar data genom att ställa frågor 

till  skolorna  och dess  leverantörer  om  dess  nuvarande  situation.  Detta  gäller  också  alla de 

kritiska faktorer som :inns kring införande av samordnad distribution. Skolorna kan ge en bild 

av vilka leverantörerna är, vad  som transporteras samt hur ofta  leveranser kommer till skolan. 

Leverantörerna  kan  svara  på  vilken  typ  av  fordon  som  används,  dess  tekniska  data,  om  de 

använder sig av förarutbildning samt veri:iera data från skolorna. De kan även svara på frågan 

vilken  väg/rutt som används till  kommunens skolor  idag. Dessa svar torde vara tillräckligt  för 

att kunna speci:icera de förhållanden som är påverkbara. Utifrån den verklighet  som är  idag 

med det nuvarande    systemet så kan möjligheter till  förbättringar ses eller  förkastas.  Dessa 

frågor är även tillräckliga för att genomföra kartläggningen av godstransporter i Sala kommun.

3.5 Utformning av intervjuguider och enkät 

3.5.1 Skolorna

För  att  täcka  in  uppsatsens  frågeställningar  så  togs  utgångspunkten  från  dessa.  I  detta 

speci:ika  fall  så  innebär  det  frågor  kring  skolornas  leverantörer  samt  vilka  varor  som 

transporteras.  Intervjuerna  inleddes  med  allmänna  övergripande  frågor  såsom  position  i 
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verksamheten  och  andra  bakgrundsfrågor.  Därefter  inriktas  intervjun på  de,  för  uppsatsen, 

mer intressanta frågorna rörande skolans behov av varor samt hur transporterna av dessa går 

till. Intervjun avslutas sedan med om den tillfrågade hade något att tillägga i ämnet. Frågorna 

är avsedda att vara formulerade korta och icke ledande. De är fokuserade på de teman som är 

av  intresse  för  uppsatsen.  Även  dubbelfrågor  eller  frågor  med  negationer  har  försökt 

undvikas. Se bilaga 1 för de fullständiga frågorna.

3.5.2 Leverantörerna

Grunden i detta utformade är samma som under utformningen av intervjuguiden till skolorna, 

det vill  säga  inleda brett för att  sedan inriktas på de för uppsaten mer intressanta  frågorna. 

Dessa frågor är exempelvis hur transporterna går till samt hur de kan påverka dem. Se bilaga 

2 för de fullständiga frågorna. 

3.5.3 Enkäten

Dessa  frågor  tog  sin  grund  i  de  erhållna  svaren  från  de  kvalitativa  intervjuerna  vilka 

genomfördes  vid fem av  kommunens skolor.  I  och med att det i  grunden är  en kartläggning 

som  är  av  intresse  så  kunde  denna  enkät  bli  relativt  kort.  Den  innehåller  frågor  kring 

leverantörer samt transporternas innehåll. Denna enkät är i grunden utformad på samma sätt 

som  intervjufrågorna,  men  är  inte  alls  lika  djupgående.  Se  bilaga  3  för  den  fullständiga 

enkäten.

3.6 Bortfall

För att kunna genomföra en kartläggning på ett tillfredsställande sätt är det av yttersta vikt att 

se till att bortfallet blir så lågt som möjligt,  i bästa fall noll. Detta har tagits fasta vid. Skolorna 

som  intervjuades  :ick  tid  på  sig  att  välja  en  tid  som  passade  dem  samt  ta  del  av 

intervjufrågorna  innan intervjutillfället.  Enkäten  är  utformad så att den gick  så snabbt  som 

möjligt att svara på. Detta för  att alla skolor skulle känna att  de kunde  ta sig tid att  svara på 

den utan att  det skulle  störa  den dagliga verksamheten nämnvärt.  Fyra skolor  svarade dock 

inte. Vilka varor som transporteras till dessa skolor har erhållits från leverantörerna, men de 

uteblivna  skolornas  exakta behov  och rutiner går  inte att uttala sig  om.  De skolor  som inte 

svarade är en förskola (Turbo) samt tre grundskolor (Heden, Kila och Västerfärnebo). Tre av 

dessa skolor har samma rektor.

3.7 Etiska aspekter

De personer som  intervjuats  blev  väl  informerade om  innebörden  av  undersökningen samt 
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gav deras  samtycke.  Deras val  att  frivilligt deltaga gav dem även i detta  fall möjlighet att dra 

sig ur intervjun om de så hade velat. Detta om någon fråga ansetts olämplig eller annat dåligt 

uppförande under  intervjun förekommit. För att försöka komma runt avhopp lät jag  i  förväg 

några testpersoner få ta del av frågorna. Deras förslag togs i beaktning inför utformningen av 

den slutgiltiga intervjuguiden (Kvale, 1997). 

3.8 Trovärdighet i intervjuerna

Saker såsom förkunskap eller fördomar vilka besitts av intervjuaren kan påverka dennes bild 

på hur  de  responderade skall  svara på  en viss  fråga.  Förkunskaper  och  fördomar kan dock 

vara  både en  för‐  och nackdel  i detta sammanhang.  Nackdelar kan vara  felaktiga  tolkningar 

som  följer  med  till  slutsatsen,  fördelar  kan  vara  att  sammanhang  ses  såsom  den 

responderande  försöker  förklara  bättre.  Försök  att  eliminera  denna  faktor  genom  öppna 

intervjufrågor  för  att  sedan  kunna  försöka  tolka  svaren  såsom  de  var  ämnade  från  den 

undersökte personen har emellertid gjorts. Under intervjuerna så är det dock  inget speciellt 

personligt som ska utredas.  Inga värderingar som kan väcka anstöt hos någon annan :inns att 

:inna.  Det  är  i  grunden rena faktafrågor som ska utredas. Den enda punkt där denna aspekt 

kan  komma  in  och  göra  sig  gällande  är  under  frågor  kring  hållbar  utveckling  hos 

leverantörerna.  Här kan företag vilja ge  en bra bild av dess arbete  i  ämnet. Respondenterna 

har dock i  förväg fått veta att undersökningens syfte inte är att anklaga någon. Intentionen är 

att kartlägga samt komma med förslag på förbättringsmöjligheter. (Eriksson & Wiedersheim‐

Paul, 2006, s98)

Transportörerna intervjuades via telefon. Detta var deras val då en telefonintervju i regel tar 

mindre  tid i  anspråk  och de personerna  som har kunskapen om situationen  i  Sala kände en 

tidspress på sig  i deras dagliga arbete.  Telefonintervjuerna möjliggjorde att jag  :ick  tala med 

de  personer  jag  ville.  En  nackdel  med  denna  intervjuform  är  att  det  är  svårt  att  avläsa 

reaktioner  hos  respondenten.  Detta  kan  leda  till  exempelvis  missförstånd  eller  felaktiga 

tolkningar. Det är i detta speci:ika fall även en nackdel att inte se den miljö som leverantörerna 

verkar inom. Dessa är nu beskrivna och inte sedda med egna ögon. (Eriksson & Wiedersheim‐

Paul, 2006, s99)
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 4. Godstransportsituationen i Sala Kommun

I detta kapitel redovisas  de empiriska undersökningar gjorda i ämnet. Skolornas behov, 
tillvägagångssätt vid en beställning samt kartläggningen av godstransporter i Sala kommun 
presenteras. 

4.1 Skolorna i Sala kommun

Sala kommun har en policy som gör att nästan varje ort i kommunen har en egen skola. Figur 

8 visar en karta över Sala kommun med omnejd. Svart punkt symboliserar en ort med skola. 

En siffra visar vilken skola som är belägen i orten enligt lista under. 

Figur 8; Karta över Sala kommun med omnejd. Nummer symboliserar ungefärlig 
plats för skola i Sala kommun enligt lista nedan.

Uppsala

Västerås

I Sala tätort:
1, 2, 3, 4, 5, 12, 14,

15, 16, 17, 18,
19, 24, 26, 30, 31,

32

6, 7, 22, 28

8, 23

13, 29, 33

Sala

10, 20

21

11

9, 25

27

Kommunens Förskolor:
1. Belleranska
2. Dalhems
3. Ekeby
4. Ekorrens
5. Emmylunds
6. Kilbo
7. Klockarbo
8. Kyrkskolans
9. Ransta
10. Salbo
11. Sätrabrunns
12. Turbo
13. Åby

14. Ängshagens

Kooperativa förskolor:
15. Abrakadabra
16. Bråstabacke (I ur och skur)
17. Regnbågen
18. Myran i Broddbo

Grundskolor:
19. Ekebyskolan
20. Hedens 
21. Kila
22. Kilbo

23. Kyrkskolan
24. Lärkbacksskolan
25. Ransta
26. Vallaskolan
27. Varmsätra
28. Västerfärnebo
29. Åby
30. Åkraskolan
31. Ängshagenskolan

Gymnasieskolor:
32. Kunsängsgymnasiet
33. Ösby
(Sala kommun, 2009)
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4.2 Skolornas behov av varor

Skolornas  behov  av  varor  hamnar  i  stor  utsträckning  under  fyra  kategorier;  läromedel 

(exempelvis  skolböcker),  förbrukningsvaror  (exempelvis  pennor,  papper,  toalettpapper), 

möbler (till klassrum och dylikt) samt livsmedel (mat till skolköken). Behovet för tre av dessa 

kategorier är störst vid terminsstarten. Dessa behov är läromedel, förbrukningsmaterial samt 

möbler.  Skolorna  löser  detta  genom  en  stor beställning under våren  respektive hösten  som 

levereras  precis  innan  barnen  kommer  tillbaka  efter  sin  ledighet.  Leveransen  direkt  efter 

sommaren  är  den största  leveransen  som  kommer  till  en  skola.  Storleken  varierar  kraftigt 

beroende på storleken på skolan men ligger mellan en och fem EUR‐pallar. Mellan dessa stora 

leveranser  kan vissa  transporter  av de  tre  omnämnda  kategorierna  komma.  Dessa  är  dock 

små  och  består  mestadels  av  ett  litet  paket  som  enkelt  kan hanteras  av  en  ensam  person. 

(Intervjuer med Skolorna i Sala kommun samt enkätundersökningen)

Livsmedel  är  produkter  som  inte  kan  behandlas  på  ovanstående  vis.  Här  krävs  leveranser 

varje vecka för att maten inte ska bli dålig. Torra varor är inget problem att hålla i lager, men 

färskvarorna går inte att bevara någon lägre tid. Leveranser av livsmedel kommer till en skola 

cirka 2‐3 gånger per vecka. Alla skolor har inte sitt eget skolkök. Vissa skolor i Sala tätort äter 

tillsammans i en större matsal. Vissa mindre skolor utanför tätorten får sin mat levererad från 

ett större kök,  främst Kungsängsgymnasiets matsal.  Leveransen till dessa skolor sköts av Sala 

Taxi. (Intervjuer med Skolorna i Sala kommun samt enkätundersökningen)

4.3 Beställning av en vara

De intervjuade skolorna har alla samma sätt att hantera beställningen av en vara. De använder 

sig av beställning via Internet eller via telefon för att kontakta ett företag vilket får  i uppdrag 

att  förse skolan med den speci:ika produkten.  Företaget de vänder  sig till  är ett företag Sala 

kommun har  en upphandling med.  Dessa företag är samma för kommunens  samtliga skolor 

men  olika  för  de  olika  identi:ierade  behovskategorierna.  De  företag  som  tar  emot 

beställningar från skolor i Sala kommun är exempelvis:

Läromedel    Boktjänst Västerås (BTJ Västerås)

Förbrukningsvaror  Corporate Express

Möbler      Kontor AB

Livsmedel    Servera, Arla, Sigvard Andersson, Mälardalens frukt och grönt

En skola vänder  sig alltså  exempelvis  till  BTJ Västerås  för  att  köpa  en  lärobok. BTJ Västerås 

vänder sig  sedan i  sin  tur  till  förlaget som  tillhandahåller den speci:ika  läroboken.  Förlagen  
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har dock i regel ingen egen leverans utan lägger ut denna transport på ett externt bolag såsom 

DB Schenker, DHL  eller posten. De är dessa sistnämnda företag som faktiskt levererar boken 

till den skola i Sala kommun som beställt den. Detta exempel är illustrerat i :igur 9. Viktigt att 

ta i beaktande är att denna kedja kan vara kortare för andra varor än läromedel. Ett läromedel 

beställd  via  en  Internetbaserad  bokdistributör  transporteras  oftast  till  skolan  via  postens 

företagspaket.  (Intervjuer  med  Skolorna  i  Sala  kommun  samt  enkätundersökningen)

Skola SkolaFörlag
Beställning Beställning Transport

Figur 9; Beställning av ett läromedel till en skola

BTJ
Västerås

Sala kommun gör upphandlingar med varor och tjänster för 250 miljoner kronor per år. Denna 

siffra är för hela kommunen.  För upphandlingar med livsmedelsleverantörerna Arla,  Servera, 

Sigvard Andersson samt Mälardalens frukt :inns inga uträknade siffror då upphandlaren är ny 

på sin post. Dagens upphandlingar räcker till  och med 2010‐12‐31 med rätt  till förlängning i 

två  år.  Som  det  ser  ut  idag  så  kommer  avtalen  sannolikt  att  förlängas  i  åtminstone  ett  år. 

(Intervju Sala kommuns upphandlingschef)

4.4 Kartläggning av godstransporter

De transporter som sker till och från skolor i Sala kommun är alltså till största del transporter 

gjorda av Arla,  Servera,  Sigvard Andersson,  Mälardalens  frukt och grönt,  DB  Schenker,  DHL 

eller Posten. Under terminens gång så står  leverantörer av livsmedel för den största delen av 

godstransporterna.  Dessa kommer  :lera gånger  i  veckan.  Se  Figur 10,  11,  12,  13 och 14 för 

livsmedelsleveranser under veckans alla vardagar.   Transporterna sker enligt de streck som är 

dragna i respektive :igur. En liten svart prick symboliserar en skola i Sala kommun enligt :igur 

6. Streck som slutar utan anknytning till en svart prick är en leverans till en kund som inte är 

en  skola.  Tabell  3  visar  färgkodningen  för  de  olika  leverantörerna.  Kompletterande 

beställningar, till de stora vid terminsstarten av exempelvis läromedel, sker främst via Postens 

företagspaket distribution. Dessa transporter är inte representerade i :igurerna då de sker så 

pass sällan och oregelbundet.  Övriga godstransporter sker  främst  direkt  vid terminsstarten.   

(Intervjuer med Skolorna i Sala kommun, Intervjuerna med skolornas leverantörer)  
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Tabell 3; Färgkodning för transportörer i figur 8-12.

Figur 10; Godstransporter i Sala kommun måndag

Figur 11; Godstransporter i Sala kommun tisdag
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Figur 12; Godstransporter i Sala kommun onsdag

Figur 13; Godstransporter i Sala kommun torsdag

Figur 14; Godstransporter i Sala kommun fredag



4.5 Leverantörernas situation

4.5.1 Servera

Servera står för majoriteten av volymen  livsmedel till  skolorna. Deras transporter utgår från 

Västerås  och har  turer mot Sala kommuns  skolor alla dagar  i  veckan utom måndagar. Deras 

lastbilar  är  12  meter  långa  och  har  möjlighet  att  transportera  alla  typer  av  livsmedel. 

Lastbilarna kan ta 35 burar (ca 20 EUR‐pallar). Dagsbehovet  till Sala kan skötas av en lastbil. 

Skolorna har  inte ensamma behov som  fyller hela lastbilen.  Varje dag har lastbilen även 2‐4 

kunder vilka är belägna i Sala men inte är kommunalt anknutna. Fyllnadsgraden fylls därefter 

på med kunder belägna i Västerås kommun men på väg mot Sala. Lastbilarna lämnar Serveras 

lager i Västerås  så gott som fullastade,  ibland kan det  :innas plats för en eller två EUR‐pallar. 

Den totala volymen som levereras till Sala kommuns skolor är ungefär 55 EUR‐pallar i veckan. 

Övriga stopp i Sala kräver ungefär 20 EUR‐pallar i veckan. (Intervju Servera)

Servera har miljökrav på  sig. Endast 25% av  lastbilsparken får överstiga åtta år.  Servera har 

idag vissa lastbilar vilka håller Euroklass 53.  De skickar sina förare på förarutbildningar som 

de anser varit  lyckade samt använder sig  av  ruttoptimeringsprogram.  Denna ruttoptimering 

inkluderar  kortast  körsträcka men också  en parameter  som försöker  förhindra  att  två bilar 

:inns  i  samma närområde. Att  förhindra att  två lastbilar åter:inns i samma område är  tyvärr 

inte alltid möjligt då vissa av Serveras kunder har hårda  tidskrav att ta hänsyn till.  (Intervju 

Servera)

Servera  är  en  restauranggrossist  tillhörande  Axel  Johnson  gruppen  (www.servera.se).  De 

levererar  idag  endast  varor  från det egna  företaget  till  skolor  i  Sala kommun.  Lokalerna de 

använder sig av är anpassade för enbart den mängd varor de hanterar idag. (Intervju Servera)

4.5.2 Mälardalens frukt och grönt

Mälardalens frukt och grönt anländer till Salas kommun alla dagar utom söndagar. Måndagar, 

onsdagar  och  torsdag  åker  de  främst  till  Sala  tätort.  Övriga  dagar  har  de  primärt  kunder 

utanför  tätorten. Varje dag så har bolaget  cirka sju till  åtta kunder vilka inte är skolor i Sala 

kommun. Dessa övriga kunder är främst restauranger. De använder sig av två lastbilar som är 

12 meter  långa och har en kapacitet på  cirka 15 EUR‐pallar. Bolaget har  även några mindre 

lastbilar vilka rymmer sex respektive fyra pallar.  Dessa används  främst för  transporter inom 

Västerås.  De  är  en  av  de  två  större  lastbilarna  som  åker  mot  Sala  kommun.  De  mindre 

lastbilarna  är  införskaffade  ur  miljöhänsyn.  För  drygt  ett  år  sedan  byttes  en  mängd  av 

28
3 Euroklass 5 är den idag högsta graden av miljöklassificering (Åkerihandboken 2009; http://www.akeri.se/akerihandboken)

http://www.servera.se
http://www.servera.se
http://www.akeri.se/akerihandboken
http://www.akeri.se/akerihandboken


företagets  lastbilar  ut  mot  lastbilar  vilka  drivs  av  mer  miljövänliga  bränslen.  (Intervju 

Mälardalens frukt och grönt)

Mälardalens frukt och grönt använder sig idag av  en form av samordnad distribution. De tar 

emot beställningar av kunder som är i behov av varor. Företaget köper sedan in dessa varor av 

andra  leverantörer,  till  exempel  Arla  eller  lokalt  producerade  äpplen.  De  kör  sedan  ut  alla 

dessa varor och debiterar kunden för alla varor. De lastbilar som idag går mot Sala kommun 

har  en hög  fyllnadsgrad och de  tror  inte  att de kan ta  så mycket mer varor i deras  lastbilar. 

Lokalerna de  använder  är  anpassade  för  den  volym  av  varor de  använder  idag.  Den  totala 

volymen som levereras till  Sala kommuns skolor är ungefär 35 EUR‐pallar per vecka.  Övriga 

stopp i Sala kräver en volym av 17 EUR‐pallar under samma vecka. (Intervju Mälardalens frukt 

och grönt)

4.5.3 Sigvard Andersson

Sigvard Andersson är ett företag som levererar potatis och andra grönsaker. De ger skolorna i 

Sala  kommun möjlighet  att  få  sin beställning  på  onsdag,  fredag  eller  båda  dessa  dagar.  De 

:lesta  av  kommunens  skolor  utnyttjar  båda  dess  dagar.  Ängshagensskolan,  Sätrabrunns 

förskola, Åkraskolan, Varmsätra skola samt Klockarbo skola använder sig enbart av leveranser 

på fredagar.  På onsdagar  består deras  last  av  cirka 300 kilogram. På fredagar består den av 

cirka 600 kilogram.  Totalt under en vecka levereras ungefär 900 kilogram till Skolorna  i Sala 

kommun per  vecka.  Detta kräver ungefär 33 EUR‐pallar  för att  förenkla leveranserna  till  de 

olika skolorna.  (Intervju 1 Sigvard Andersson)

Sigvard Andersson samordnar redan idag  varor med andra mindre livsmedelsföretag.  Dessa 

andra företag har egna leveranser till skolorna i Sala kommun, men dessa sker enbart enstaka 

gånger  per  termin.  Resterande  varor  skickar  de  med  Sigvard  Anderssons  transporter.  

Lastbilarna  de  använder  är  12  meter  med  en  kapacitet  på  20  EUR‐pallar.  Lastbilarna  är 

utformade för transport av torra varor  samt  frysta varor.  Transporterna rullar  idag med full 

fyllnadsgrad mot  Sala kommun.  Volymen av de samlastade varorna  från andra leverantörer 

uppgår  till  7  EUR‐pallar  per  vecka.  Lagerlokalen  som Sigvard  Andersson  använder  idag  är 

anpassad  för  samlastning  och  företaget  känner  att  de  kan samlasta  en något  större volym. 

(Intervju 2 Sigvard Andersson)

4.5.4 Arla

Arla använder  sig av  två olika  utgångspunkter  för  sina  transporter  till  Sala  kommun.  En av 

transporterna utgår  ifrån Kallhäll,  den andra utgår  ifrån Västerås.  Lastbilen från Kallhäll går 
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mot Sala kommun varje vecka måndag till  fredag.  Lastbilen från Västerås går måndag,  tisdag, 

onsdag och fredag.  (intervju Arla) Bilarna  levererar ungefär 3 stycken rullvagnar med mjölk 

per  vecka  till  den  genomsnittliga  skolan  i  Sala  kommun  (intervjuer  skolor  samt 

enkätundersökning). Detta kräver en total volym av ungefär 99 rullvagnar, vilket motsvarar en 

volym av cirka 50 EUR‐pallar.

4.5.5 Sammanfattning av leverantörernas situation

Tabell 4 visar en sammanfattning av de fyra största livsmedelsleverantörerna till Sala 

kommuns skolor. Data är hämtad från rubrikerna 4.5.1 till 4.5.4 och sammanställd till svar på 

de kritiska aspekter som är fastslagna i tabell 2 i teoriavsnittet. Huruvida företaget har en 

lokal lämplig för samlastning är här avgjort av leverantörerna själva. Den totala volym som 

transporteras till Sala kommun av de fyra primära livsmedelsleverantörerna är ungefär 217 

EUR‐pallar. Denna volym är fördelad i 180 EUR‐pallar till skolorna i Sala komun och 37 EUR‐

pallar till övriga stopp i kommunen. Totala antalet transporter är 21 stycken varje vecka.

Företag Servera Mälardalens 
frukt och 

grönt

Sigvard 
Andersson

Arla

Typ av fordon Lastbil lämpad för alla 
typer av livsmedel 
med en kapacitet på 
cirka 20 EUR-pallar

Lastbil lämpad för alla 
typer av livsmedel 
med en kapacitet på 
cirka 15 EUR-pallar

Lastbil lämpad för torra 
och frysta varor med en 
kapacitet på cirka 20 
EUR-pallar

(Intervjun innehöll 
inte svaret på 
denna fråga)

Typ av vara Helhetslösningar för 
storkök

2000 olika artiklar av 
livsmedel, exempelvis 
kött, kryddor och 
bröd.

Potatis, grönsaker och 
varor från mindre 
livsmedelsföretaget

Mejerivaror, främst 
mjölk

Volym till Sala 
kommuns skolor per 
vecka

ungefär 
55 EUR-pallar

ungefär 
35 EUR-pallar

ungefär 
40 EUR-pallar

ungefär 
50 EUR-pallar

Volym till övriga stopp i 
Sala kommuns per 
vecka

ungefär 
20 EUR-pallar

ungefär
17 EUR-pallar

0 EUR-pallar 0 EUR-pallar

Antal transporter till 
Sala kommun per 
vecka

4 stycken 6 stycken 2 stycken 9 stycken

Lokal för samlastning Nej Nej Delvis Nej

Transporternas 
utgångspunkt

Västerås Västerås Västerås Västerås och 
Kallhäll
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Tabell 4; Visar en sammanställning av de fyra största livsmedelsleverantörerna till Sala kommuns skolor idag.



 5. Möjligheter för godstransporterna i Sala kommun 

Detta kapitel innehåller en diskussion kring fallstudien av Sala kommuns  godstransportsituation. 
Avsnittet innehåller resonemang kring förbättringsmöjligheter samt samtidsanalys av situationen. 

5.1 En hållbar utveckling i Sala kommun

En  ekonomisk  vinst  är  relativt  lätt  att  mäta  och  jämföra med  andra.  Detta  gör  att  den  är 

passande för att presentera och ha som riktmärke för hur väl en organisation eller företag står 

sig  i  paritet  med  andra.  En  hållbar  utveckling  kräver  vinningar  på  :lera  plan.  En  hållbar 

utveckling kan endast uppnås om vinningarna  :inns  inom alla de tre  byggstenar beskrivna  i 

den  teoretiska  referensramen;  ekonomisk  vinning,  samhällelig  vinning  samt  miljömässig 

vinning.  Dessa  aspekter  får  inte  ses  likt  enskilda  bock.  Istället  för  att  se  de  enskilda 

vinningsmöjligheterna så måste en vinning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv ses som det 

övergripande.  Det  är  inte  säkert  att  varje  handling  kan  ge  vinningar  inom  alla  aspekter. 

Vinningar vilka kan uppnås hos byggstenarna måste vägas mot varandra och därefter välja det 

alternativ där den största vinningen för samhället kan förverkligas. 

Att denna kandidatuppsats skulle ändra Sala kommuns styrandes synsätt till ett mer holistiskt 

samhällsperspektiv är inte  tanken.  Ovanstående tankesätt  är  säkerligen  ingen nyhet  för Sala 

kommun.  Det  är  dock  svårt  att  helt  styras  av  det  när  det  :inns  tydliga  krav  på  ekonomisk 

vinning. Att den ekonomiska aspekten väger tungt  är något  säkert.  För  att  få genomslag för 

möjligheter kring Sala kommuns  godstransporter krävs att presenterade idéer kan försvaras 

ur ett  företagsekonomiskt perspektiv.  Kostnaderna  ska kunna reduceras  eller  ge en så pass 

marginell  förlust  i  jämförelse med  övriga  samhälleliga  eller miljömässiga  vinster  så  de  blir 

försumbara. Motsägelsefullt är att denna ekonomiska aspekt får en så pass stor in:luens då det 

är den byggsten som är minst och helt inkluderat i de båda andra.

5.2 Godstransporter med förbättringsmöjligheter

Den största  förbättringsmöjligheten kring godstransporterna  till Sala kommuns skolor  :inns 

vid leveranserna av livsmedel. Dessa kommer :lera gånger i veckan i olika lastbilar. Vissa dagar 

kan upp till tre lastbilar komma till en skola i kommunen. Leveranserna måste fortfarande ske, 

men de kan teoretiskt  reduceras till  färre transporter via samordnad distribution.  Livsmedel 

är emellertid en varugrupp med mycket krav kring sig. Denna vara måste transporteras med 

rätt  temperatur  och har  hårdare  krav  på  leveranstider  än  andra  transporter.  Detta  gör  att 

transporterna inte kan ske med vilken lastbilstyp som helst. Av de leverantörer av livsmedel 
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som  intervjuats  har  företagen  Mälardalens  frukt  och  grönt  och  Servera  möjlighet  att 

transportera alla typer av varor. 

Angående  resterande  kompletterande  transporter,  av  exempelvis  förbrukningsvaror  eller 

läromedel, :inns förbättringsmöjligheter. De är dock mer marginella än de som :inns att hämta 

inom  livsmedel.  Dessa  ger  en  liten  vinst  ur  en  miljöaspekt,  men  en  större  förlust  ur  ett 

ekonomiskt  perspektiv  för  att  vara  försvarbart.  Detta  på  grund av att  dessa  transporter  är 

centrerade till de stora inköpen vid terminsstarterna. De resterande beställningarna av dessa 

varor  levereras  till  största  del  av  postens  företagspaket.  Att  ordna  en  kommunalt  styrd 

samordnad  distribution  hos  dessa  skulle  troligen  generera  :ler  transporter.  De möjligheter 

som :inns till effektivisering ligger i val av fordon eller bränsletyp hos postens företagspaket. 

För alla godstransporter gäller att de kan förbättras genom val av  fordonstyp,  val av bränsle, 

val av körsätt etcetera. Dessa förändringar ligger mestadels hos leverantörerna att genomföra. 

De  leverantörer  jag  har  varit  i  kontakt  med arbetar alla mer  eller mindre  aktivt med dessa 

frågor.  Det  Sala  kommun  kan  göra  för  att  sätta  press  på  leverantörerna  och  på  så  sätt  få 

igenom förändringar är att ställa hårdare krav på leverantörernas transportsätt. Mer om hur 

detta kan göras presenteras under rubriken tidsram senare i detta kapitel. 

I  kapitel  två  beskrivs  att  den  nya  industriella  miljön  ger  upphov  till  :ler  transporter.  Det 

beskrivs  även att vissa av dessa  transporter  läggs ut  på utomstående  transportbolag.  Detta 

kan vara både positivt och negativt ur en miljöhänsyn. Negativt är  att det kan ge upphov till 

:ler transporter. Men att lägga ut denna be:intliga transport på ett externt transportbolag är i 

regel något positivt. Om ett litet tillverkningsföretag hanterar sin egen transport så har de i de 

:lesta  fall  inte fokus  på denna transport,  de har  fokus på  sin egen tillverkning.  Detta  gör att 

transporten  kan  ske  med  en  gammal  lastbil,  det  vill  säga  miljömässigt  förkastligt.  Det 

utomstående transportbolaget som anlitas har ofta högre miljömedvetenhet på transporterna. 

Lastbilar  i  ett  transportbolag  används  oftast  i  en  högre  utsträckning  än  andra  lastbilar.  En 

lastbil  som  står  still  kostar  fortfarande  pengar  för  ett  litet  tillverkningsföretag,  vilket  gör 

inblandningen av ett externt transportbolag gynnsamt även ur ett ekonomiskt perspektiv.  

5.3 Samordnad distribution av livsmedel i Sala kommun

Hur väl uppfyller då livsmedelstransporterna de kritiska faktorer som :inns presenterade i 

teorin kring samordnad distribution? Frågorna som där väcks är:

• Vilken typ av lastbil används?

• Vad fraktas? 
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• Hur stor är de volymer som fraktas?

• Hur många leverantörer genomför transporterna?

• Hur ofta sker leveranserna?

• Lokal för samlastning?

Lastbilarna som de :lesta leverantörer använder är 12 meter långa. Att de saknar semi‐trailer 

gör dem väl lämpade för leveranser till :lera kunder. De mest lämpade fordonen har utrymme 

för  ungefär  20  EUR‐pallar.  De  krav  som  :inns  kring  livsmedel  gör  att  endast  lastbilar 

utformade  likt  de  hos  Servera  eller  Mälardalens  frukt  och  grönt  kan  genomföra  dessa 

samordnade transporter i  dagsläget. Att det inte sker transporter med alla livsmedelsföretag 

varje  dag  möjliggör  att  de  kan  samordnas  på  så  sätt  att  färre  lastbilar  med  maximal 

fyllnadsgrad åker varje dag. Den volym som fraktas är till skolorna i Sala kommun ungefär 180 

EUR‐pallar. Denna volym kräver  totalt 9 lastbilar med utrymme för 20 EUR‐pallar. Dessa kan 

samordnas på så sätt att två åker varje vardag med undantag för en dag då endast en lastbil 

rullar mot Sala. Leverantörerna av  livsmedel till  Sala kommuns skolor är  i  huvudsak fyra till 

antalet. Volymen till de övriga stopp som leverantörerna har i kommunen består av ungefär 37 

EUR‐pallar. Denna volym  gör anspråk på total  två  lastbilar med utrymme  för  20 EUR‐pallar. 

Dessa stopp måste inkluderas i beräkningarna och det totala behovet av lastbilar per vecka är 

alltså 11 och den totala volymen varor som fraktas är ungefär 217 EUR‐pallar. Mer om varför 

dessa övriga stopp bör inkluderas under rubriken kritiska aspekter i detta kapitel.

Samordnad  distribution  kräver  en  gemensam  lastplats  för  transporter  till  Sala  kommun. 

Delvis  kan Sigvard Anderssons  lokaler  i  Västerås användas.  De har emellertid  inte  plats  för 

den  totala  volymen  som  transporteras  till  Sala  kommun,  en  kompletterande  samlastnings 

lokal    krävs  därför.  Denna  lastplats  bör  :innas  i  Västerås.  Detta  på  grund  av  att  de  :lesta 

livsmedelstransporter har sitt ursprung där och transporterna kan på så sätt gå samordnat så 

lång sträcka som möjligt. Platsen som ska användas kan antingen vara ett helt nytt lager vilket 

byggs,  utnyttja en be:intlig  lokal som görs om till  lager eller använda ett  be:intligt lager  som 

används av en av de leverantörer vilka idag distribuerar varor till Sala kommun. 

Att använda en lokal idag använd av en leverantör till Sala har sina fördelar.  Ingen ny byggnad 

behövs och kräver därför inte lika stora ekonomiska medel vid införande. Vems lokaler kan då 

användas?  Svaret  på denna  fråga  är  inte  entydigt.  Det  :inns  främst  tre  tänkbara  alternativ. 

Dessa  är  lokaler  tillhörande  Mälardalens  frukt  och  grönt,  Servera  samt  Sigvard Andersson. 

Mälardalens  frukt  och grönt på grund av att de redan idag är  vana att  samordna lastning av 

varor och har skött denna uppgift på ett tillfredsställande sätt. Omfattningen på de varor vilka 
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idag samlastas hos dem är dock inte så stor. De skulle, om de ska stå som värd för samordnad 

lastningen i  framtiden,  behöva handskas med en betydande större mängd varor.  Lastbilarna 

som företaget använder idag går mot Sala kommun med nästintill full fyllnadsgrad. Det andra 

alternativet är Servera. Dessa har till  fördel  att de är vana att handskas med större mängder 

livsmedel. De är de som idag står för den största mängden livsmedelsvaror till  Sala kommun. 

Deras  lastbilar är anpassade för stora leveranser. Ett problem här är att deras lastbilar redan 

idag sker med nästan full  lastningsgrad. Deras lokaler är inte så stora. För att en samordnad 

lastning skulle vara möjlig i deras lokaler så krävs en ombyggnation. Ett tredje alternativ är att 

bygga  om Sigvard Anderssons  nuvarande  lokal  till  att  rymma  större volymer.  Fördel  här  är 

Sigvard  Anderssons  vana  att  samlasta  varor.  Även  detta  alternativ  kräver  en  ekonomisk 

investering för att förverkligas. 

Även om både Servera samt Mälardalens  frukt och grönt säger att de idag  inte har kapacitet 

för större :löden av varor så tror jag att en viktig faktor är engagemang. Det är enkelt att fastna 

i ett sätt att sköta sin uppgift. Om denna uppgift fungerar tillfredsställande så är det än svårare 

att  ta  sig  ur  dessa  sätt.  En  stark  projektledare  krävs  som  har  uppbackning  av  en  stark 

ekonomisk kraft,  såsom en kommun.  För att  en samordnad distribution av  livsmedel  ska bli 

verklighet  så  krävs  det  därför  att  Sala  kan  samarbeta  med  leverantörer  och  gränsande 

kommuner.  Sala  kommun  tillhör  Västmanlands  län 

med  Västerås  som  residensstad.  Att  få  Västerås  att 

fö rs tå  a t t  saker  kan  e f fek t iv i seras  inom 

transportområdet är därför av yttersta vikt.  Sala kan 

inte  ensam  stå  för  hela  förändringen.  Att  Borlänge, 

Gagnef,  Säter  och  Smedjebacken  har  en  gemensam 

samordning  visar  på  att  ett  gränsöverskridande 

samarbete är möjligt och :inns idag. Tips  och viktiga 

faktorer bör diskuteras med de kommuner som redan 

genomfört  en  samordning  för  att  slippa  gå  i  redan 

upptäckta problem. 

Tabell  5  sammanställer  hur  väl  situationen  i  Sala 

kommun  uppfyller  de  kritiska  aspekter  som  :inns 

kring  samordnad  distribution.  Den  aspekt  som  inte 

uppfylls  är  lokal  för  samlastning.  Om  denna  punkt 

inte löses är samordnad distribution inte möjlig. 
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 Införande av samordnad 
distribution till i Sala kommun

 Införande av samordnad 
distribution till i Sala kommun

Typ av fordon Lastbil lämpad för alla 
typer av livsmedel 
med en kapacitet på 
cirka 20 EUR-pallar

Typ av vara livsmedel

Volym till Sala 
kommun per vecka

ungefär 217 EUR-
pallar

Antal leverantörer 4 stycken

Antal transporter till 
Sala kommun per 
vecka

11 stycken

Finns lokal för 
samlastning?

Delvis

Förslag på plats för 
samlastning

Västerås

Tabell 5; Visar på hur väl Sala kommuns 
livsmedelstransporter uppfyller kriterier för 
samordnad distribution.



5.4 Vinningar via samordnad distribution

En jämförelse av tabell 4 och tabell 5 visar att en samordnad distribution ger minskning med 

cirka  48%  i  antal  transporter  mot  Sala  kommun.  Denna  reducering  genererar  i  en  stor 

minskning  i  koldioxidutsläpp.  Det  genererar även en säkrare miljö  i hela kommunen,  främst 

framför  skolorna med mindre  tunga  transporter  kring dem.  Kommunerna Borlänge,  Gagnef, 

Säter och Smedjebacken ansåg sig även vinna  i  personalens arbetsmiljö samt tra:iksäkerhet. 

Dessa vinningar bör även :innas här. 

De potentiella vinningar presenterade  i  ovanstående stycke är vinningar som  även Uppsalas 

studie  visar  på.  Uppsalas  fallstudie  presenterar  även  vinningar  i  logistikkostnader  för 

kommunen  samt  förbättrad  kvalité  på  de  levererade  varorna.  Logistikkostnadsbesparingar 

bör  :innas,  men  beror  mycket  på  hur  kommunens  upphandlingar  kan  se  ut  i  framtiden. 

Borlänge,  Gagnef,  Säter  och  Smedjebacken  lyckades  med  en  kostnadsbesparing  vid  en 

reducering av transporterna med 50%. Detta  tyder på att en minskning med 48% även den 

genererar en ekonomisk vinning. Hur kvalitén ändras om en samdistribution blir verklighet i 

Sala kommun :inns  inte  tillräckligt med data  insamlat  för  att uttala sig  om i denna uppsats. 

Detta  kräver  i  slutändan  en  empirisk  undersökning  efter  ett  eventuellt  införande  av  denna 

samordning.

5.5 Förslag på samordnad distribution

Figur 15, 16, 17, 18 och 19 på kommande sidor visar exempel på hur en samordning kan gå till 

under en vecka. Förslaget bygger på att lokaler för samlastning :inns i Västerås.  Detta förslag 

kan förändras och ska endast ses som ett exempel.  Viktiga faktorer såsom att alla skolor blir 

försedda med sitt  behov samt att  det  :inns  tillräckligt många lastbilar  för att  förse området 

med dessa varor måste tas i beaktning vid en omfördelning. Tabell 6 visar vilken färgkodning 

som står för vad. De beräkningar som står till grund för just detta exempel är :inns redovisade 

under bilaga 5.
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Tabell 6; Färgkodning för transport i figur 15 - 19.
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Figur 15; Transporter måndag vid samordnad distribution

Figur 16; Transporter tisdag vid samordnad distribution

Figur 17; Transporter onsdag vid samordnad distribution



5.6 Kritiska aspekter

En sak att ta i beaktande är att samordnade godstransporter i vissa fall kan leda till att det blir 

:ler  transporter  i  ett  område.  Exempelvis  kan  en  kommun  ha  fyra  leverantörer.  Dessa 

leverantörer åker  till 16 mottagare var,  varav åtta är kommunala.  Kommunen börjar då själv 

köra ut sitt gods till sina åtta mottagare med en egen bil. I detta fall fortsätter då de andra fyra 

leverantörerna leverera till  de åtta  icke‐kommunala verksamheterna.  Det gör att det nu åker 

runt  fem lastbilar istället  för  fyra. Detta ger  troligtvis  ingen vinst ur ett miljöperspektiv.  Det 

ger även en sämre miljö  kring  skolorna med :ler tunga transporter. Även i  detta fall  så  :inns 

det  givetvis  andra  parametrar  vilka  påverkar  och  har  inverkan  på  slutresultatet.  Dessa  är 

exempelvis  var  de  olika  verksamheterna  är  belägna  samt  vilken  sorts  bränsle  de  olika 

lastbilarna använder. 
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Figur 18; Transporter torsdag vid samordnad distribution

Figur 19; Transporter fredag vid samordnad distribution



Det är på grund av ovanstående resonemang viktigt att ta alla transporter till Sala kommun i 

beaktning.  Även de stopp vilka  inte är kommunalt knutna men idag ligger på de behandlade 

leverantörerna  måste  utredas.  Idag  har  två  av  de  större  leverantörerna  av  livsmedel  till 

skolköken  i  Sala kommun andra  stopp.  Dessa övriga  stopp består av  ungefär 37 EUR‐pallar. 

För  bästa möjliga effekt  för Sala kommun så bör även denna volym samlastas  och levereras 

gemensamt. Att lasta denna volym i  två lastbilar med en kapacitet 20 EUR‐pallar och leverera 

allt på en gång är ingen lösning. Varorna som levereras är delvis färskvaror som inte håller i en 

vecka innan nästa leverans kommer. Det är därför nödvändigt att inkludera dessa övriga stopp 

i de dagliga leveranser som går mot Sala kommun för ett jämt varu:löde. 

Som  beskrivet  i  föregående  stycke  så  kan  krav  på  leveransdag  vara  ett  hinder. 

Transportbehovet  kan  komma  att  öka.  Beräkningar  kring  det  förslag  på  samordnad 

distribution  som ges (se bilaga 5) räknar delvis på skolornas  olika behov av  färskvaror.  Om 

detta  behov  inte  visar  sig  stämma  hos  icke  kommunala  stopp  så  kan  kompletterande 

transporter behöva införas. 

En sak vilket måste diskuteras om gemensamma livsmedelsleveranser ska bli verklighet är på 

vems ansvar varorna anländer till  skolorna. Om ett paket med exempelvis räkor är dåliga vid 

leveransen och de måste  returneras  kommer någon kommer  få  lov  att  ställas  ansvarig.  Två 

direkta lösningar :inns på detta problem.  En grossist är ansvarig fram till  den gemensamma 

lastplatsen.  Efter  denna  leverans  är  antingen  den  nya  leverantören  ansvarig  eller  så  sker 

vidare  leverans med förseglade  förpackningar.   Detta  är något  som måste diskuteras  under 

upphandlingen och har stor påverkan på frågan om även Sala kommun, likt Uppsala kommun, 

kan generera vinning i kvalitétsförbättringar vid samordnad distribution. 

5.7 Sala kommun i regioner

Den typ av samordnad distribution som kan reducera transporter i Sala kommun är av den typ 

som presenteras  i  :igur 5  i  teoriavsnitten. Möjlighet  att  införa samordnad distribution enligt 

:igur 6  :inns  också.  Denna  typ  av  samordning  reducerar  inte det  totala antalet  transporter, 

men reducerar  antalet  transporter  i  en  viss region och ger på så sätt vinningar  i  den  lokala 

samhälleliga miljön. Även antalet stopp för en enskild transport reduceras vilket i de :lesta fall 

ger en reducering av körsträcka,  vilket  i  sin tur  ger vinning i bränsleförbrukning och därför 

också i de hållbara utvecklingens byggstenar miljö och ekonomi. Ett förslag på Sala uppdelad i 

tre regioner presenteras  i  :igur 20 på kommande sida. Beräkningar gjorda för  förslaget ges  i 

bilaga 6. Regionernas namn (Nord, Syd, och Väst) är   inte hugget i sten, de :inns för att kunna 
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skilja de olika regionerna åt mer än enbart genom färg. Med eller utan samordnad distribution 

som i :igur 5 så är detta ett bra sätt att minska andelen tung tra:ik i kommunen. 

5.8 Tidsram

Sala kommun gör stora upphandlingar gällande i :lera år. År 2011 är det dags för en ny sådan 

upphandling. Här  :inns möjligheter att  ta med nya aspekter i sina prioriteringar. Samordnad 

distribution bör vara  en av dessa  nya aspekter. De upphandlingar som  görs är mycket  stora 

och Sala kommun blir garanterat en storkund hos det leverantörsbolag som förhandlingarna 

sker med.  Det  :inns  här möjligheter att  sätta krav på  leverantörerna under  alla byggstenar 

tillhörande  med  en  hållbar  utveckling,  det  vill  säga  ekonomiska,  samhälleliga  och 

miljömässiga.  En samordnad distribution kräver en lokal  för samlastning och kan därför  inte 

bli  möjlig  förrän  en  ny  upphandling  äger  rum.  För  att  förslag  ska  få  fullt  genomslag  så 

rekommenderar jag att Västerås kommun genomför en liknande förändring som Sala kommun 

kan genomgå.  Västerås är  en kommun med än mer genomslagkraft  i  sin talan och kan på så 

sätt få igenom större förändringar. 

Påtryckningar  kring  de  andra möjligheterna  i  Sala,  exempelvis  fordons‐  och bränsletyp  hos 

leverantörerna, bör genomföras. Även här är det en fördel om :ler kommuner går samman för 

ett gemensamt avtal.  Fler intressenter kan tillsammans generera större vinning inom alla tre 

byggstenar i vägen mot en hållbar utveckling i hela Sverige. 
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Figur 20; Sala kommun i zoner.
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 6. Slutsats

Kapitlet innehåller kartläggningen samt de åtgärder jag föreslår att Sala kommun genomför för att 
skapa en hållbar utveckling kring sina godstransporter. 

Kartläggningen  visar  på  att  transporter  till  skolorna  i  Sala  kommun  främst  sker  vid 

terminsstarterna.  Behoven  som  då  tillfredsställs  är  vid  dessa  leveranser  är  behoven  av 

läromedel,  möbler  samt  förbrukningsvaror.  En  viss  löpande  komplettering  till  de  stora 

beställningarna sker. Dessa mindre transporter sköts till största del av postens  företagspaket. 

Skolornas  behov av  livsmedel  kan  inte  hanteras  på samma  sätt.  Dessa  leveranser  anländer 

:lera gånger  i  veckan och sköts  främst av  fyra företag; Servera, Mälardalens  frukt och grönt, 

Sigvard Andersson samt Arla.  Beställningen av varor sker till  företag som Sala kommun har 

upphandlingar med.

Vägen  Sala  kommun  bör  ta  i  frågan  om  hållbar  utveckling  är  samordnad  distribution  av 

livsmedel  till  kommunens  skolor.  Denna  punkt  är  den  som  har  mest  potential  på  de 

godstransporter  som  :inns  idag.  Det  är  samordnad  distribution  som  kan  generera  störst 

vinning ur alla de byggstenar representerade i en hållbar utveckling.  Samordnad distribution 

ger färre transporter vilket frambringar vinningar på alla plan. Det är dock viktigt att se till att 

denna samordnade distribution sköts på ett  bra sätt. En felaktig  användning kan ha motsatt 

effekt,  det  vill  säga  förluster  på  alla  tre  aspekter.  En  korrekt  genomförd  samordnad 

distribution av  livsmedel drar ner på antalet  transporter och ger därför en säkrare skolmiljö 

med färre lastbilar per dag, mindre utsläpp av växthusgaser samt en lägre ekonomisk kostnad 

för kommunen. För Salas del så innebär detta en reducering med 9 lastbilar per vecka vilket 

motsvarar  en minskning med 48%.  Lastbilarna som  används måste vara  designade  för  alla 

typer av livsmedel med en så hög lastkapacitet som möjligt. En samordnad distribution kräver 

en gemensam lokal för samlastning. En lokal som delvis kan användas idag är den tillhörande 

Sigvard Andersson. En kompletterande lokal krävs dock. Denna samlastning bör ha sin grund i 

Västerås där de :lesta transporter till Sala kommuns skolor har sitt ursprung. En be:intlig lokal 

i  Västerås  eller  nuvarande  leverantörs  lokaler  kan  användas  till  samlastningsplats.  Av 

be:intliga leverantörslokaler :inns bäst potential  i Serveras, Mälardalens frukt och grönts eller 

Sigvard  Anderssons  lokaler.  Förutom  en  samordnad  distribution  av  livsmedel  så  :inns 

möjligheter  att  införa  ett  regionssystem  med  tre  olika  regioner  i  Sala  kommun.  Denna 

indelning  skulle  vara  till  hjälp  för  leverantörerna  att  minimera  antalet  lastbilar  i  samma 

närområde. 
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En  förändring  kan  äga  rum  i  och  med  Sala  kommuns  nästa  upphandling  av 

livsmedelsleverantörer.  Denna  upphandling  äger  rum  år  2011.  Här  har  kommunen  även 

möjlighet att ställa krav på leverantörerna att förbättra sina transporter med exempelvis mer 

miljövänliga fordon samt bränslen. Denna påtryckning kan få än mer genomslag om Sala gick 

samman med Västerås eller andra angränsande kommuner i en gemensam upphandling. 
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 7. Vidare forskning

Denna kandidatuppsats  ger upphov till mer forskning som bör genomföras  i ämnet. Detta kapitel 
presenterar förslag på undersökningar som kan genomföras  som utveckling eller fördjupning av 
denna uppsats.  

Kartläggningen  involverar  endast  skolor  i  Sala  kommun.  Hela  kommunens  transport:löden 

skulle behöva undersökas och analyseras. Denna undersökning kan med fördel delas upp i :ler 

små paket,  såsom undersökning av  skolornas  transporter,  och i  slutändan sammanställas till 

en helhet. En kommun är komplex där det är  svårt att  få en djup inblick i  alla verksamheter. 

Att  dela  upp arbetet  i  små delar är därför  en  fördel.  Efter att  en bild  skapas  kring de  olika 

områdena  skulle en grupp kunna göra en helhetsanalys  av  situationen.  Det  :inns  säkerligen 

effektiviseringsmöjligheter  på  andra  plan  än  till  kommunens  skolor.  Dessa  paket  kan 

exempelvis vara transporter till äldreboende, vårdcentraler och byggplatser. 

Vilken lokal som kan användas för samlastning måste undersökas. Denna utredning bör göras 

snarast,  helst  innan 2011 då nästa  upphandling  görs.  Platsen bör vara  Västerås.  Västerås är 

residensstad  i  Västmanlands  län  och  om  de  börjar  med  samordnad  distribution  mot  Sala 

kommun  så  :inns  säkerligen  stora  möjligheter  att  denna  lösning  kan  appliceras  på  :ler 

angränsande kommuner till Västerås. Även detta behöver undersökas. 

Möjligheter  att  undersöka  skolorna  än  närmre  :inns.  Detta  genom  att  ta  hänsyn  till  de 

aspekter  jag  valt  att  avgränsa  mig  ifrån.  Dessa  områden  kan  vara  tjänsteresor  och 

sophantering. 

För att göra denna undersökning än bättre och fulltäckande så skulle de alternativa teknikerna 

undersökas bättre. Denna uppsats har nöjt sig med att visa på möjligheten men inte undersökt 

hur det skulle gå till rent praktiskt. En mer teknisk rapport kan undersöka dessa möjligheter.
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 Bilagor

Bilaga 1 – intervjufrågor till skolorna

Intervjuperson

Namn?

Roll i skolan?

Roll i leveranser av varor till skolan?

Skolans behov

Vad är er skola i behov av i form av varor som transporteras med lastbil?

Hur mycket av respektive vara?

Hur sker beställningen av en vara?

Är detta något som ni på skolan kan påverka?

Vems val har det varit att ha det på detta sätt?

Är det något som transporteras bort från skolan i lastbil?
 Om ja, är det samma transportörer som transporterar bort varor som till skolan?

Är ni på skolan nöjda med hur denna situation ser ut idag?
 Om nej, vilka förändringar skulle ni vilja göra?
  Vad skulle detta hjälpa?

Skolans leverantörer

Vilka är era leverantörer?

Hur ofta kommer leveranser till skolan?

Hur sker lassningen av en transport till skolan?

Kommer dessa leverantörer samtidigt?

Hur mycket kostar dessa leveranser?

Är detta något som ni på skolan kan påverka?

Vems val har det varit att ha det på detta sätt?

Är ni på skolan nöjda med hur denna situation ser ut idag?
 Om nej, vilka förändringar skulle ni vilja göra?
  Vad skulle detta hjälpa?

Övrigt

Något mer att tillägga?
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Bilaga 2 – intervjufrågor till leverantörerna

Intervjuperson

Namn?

Roll i företaget?

Transporter till skolor i Sala kommun

Hur många transporter har ni till Sala kommun under ett år?

Hur många av dessa går till skolor?

Hur många bilar går till skolor i Sala kommun?

Typ av transporter

Hur sker dessa transporter till skolor i Sala kommun?

Vilken typ av lastbil använder ni?

Vilken typ av bränsle?

Har ni någon förarutbildning?

Är ni nöjda med den typ av fordon ni använder idag?

Har ni planer på förändringar?

Hållbar framtid

Vilken syn har ni på framtiden?

Vad anser du vara en hållbar utveckling inom transportbranschen?

Vilken roll anser ni att ni har mot en hållbar utveckling?

Har ni någon uttalad policy för hållbar utveckling?

Hur tar sig denna tillkänna?
 Specifik anställd som jobbar med frågan?
 Hur implementerat är det hos de anställda?
	 Utbildning?

Vilken är de största problemen/ nackdelarna med denna utveckling?
	 Hur aktivt arbetar ni med dessa?

Hur förhåller ni er i frågan maximal tillväxt kontra hållbar utveckling?

Övrigt

Något mer att tillägga?
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Bilaga 3 – enkät till skolorna

Skola?

Vad levereras till skolan?

Vilka levererar dessa varor?

Hur många gånger per vecka kommer en leverans till skolan?

Ungefär hur stora är dessa leveranser (Bortse från eventuella stora leveranser direkt vid terminsstarter. 
Försök uppskatta med enkla termer så som ett paket, flera paket, en pall, flera pallar)?

Vart äter skolans elever (på skolan eller i annan skolas matsal)?
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Bilaga 4 – Respondenter

Skola Namn Roll i skolan Inspelad Datum

Kungsängsgymna
siet

Kjell Björklund Vaktmästare Ja 2009-11-13

Ekebyskolan Åsa Norlén Receptionist Ja 2009-10-28

Åby skola Susanne Ersberg Lärare Ja 2009-10-29

Ransta skola Ulla Nilsson Rektor Ja 2009-10-28

Åkraskolan Kenneth Karlsson Vaktmästare Ja 2009-10-29

Företag Namn Roll i företaget Inspelad Datum

Servera Ronny Johansson Transportplanerare Nej 2009-11-03

Mälardalens Frukt 
och Grönt

Arne Jansson Lagerchef Nej 2009-11-20

Sigvard Andersson 
intervju 1

Henrik Andersson VD/Högst ansvarig Nej 2009-11-24

Sigvard Andersson 
intervju 2

Henrik Andersson VD/Högst ansvarig Nej 2010-01-13

Arla Lars Lennartsson-
Harma

Transportchef Nej 2009-11-23

Verksamhet Namn Roll i 
verksamheten

Inspelad Datum

Sala kommun Hanna Andersson Upphandlingschef Nej 2009-12-14

Tabell 7; Respondenter vid intervjuerna hos skolor i Sala kommun.

Tabell 8; Respondenter vid intervjuerna hos leverantörer till skolor i Sala kommun.

Tabell 9; Respondent vid intervju med Sala kommun upphandlingschef
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Bilaga 5 - Beräkningar kring förslaget till samordnad distribution

Resonemanget är baserat på intervjuer med skolorna och leverantörerna samt 
enkätundersökningen som är genomförd med skolorna i Sala kommun. Förslaget som 
ges uppfyller de kriterier som beskriv nedan.

Skolornas behov
Behoven en skola har är här uppdelade i tre kategorier:
1. Stor skola med behov över det normala

2. Skola med genomsnittligt behov

3. Liten skola med mindre behov än det normala

Skolor i behovskategori 1 är; Kungsängsgymnasiet, Vallaskolan samt 
Västerfärneboskolan

Dessa skolor är i behov av färskvaror 4 gånger per vecka, behov av potatis och grönsaker 
2 gånger i veckan samt torra varor 2 gånger i veckan.

Skolor i behovskategori 2 är; Skolor ej presenterade under kategori 1 eller 2

Dessa skolor är i behov av färskvaror 2 gånger i veckan, i behov av potatis och grönsaker 
2 gånger i veckan samt av torra varor 2 gånger i veckan.

Skolor i behovskategori 3 är; Ängshagenskolan, Sätrabrunn förskola, Åkraskolan, 
Varmsätraskolan samt Möklintaskolan

Dessa skolor är i behov av färskvaror 2 gånger i veckan, i behov av potatis och grönsaker 
1 gång i veckan samt av torra varor 2 gånger i veckan.

Leverantörena

Skolornas behov av mjölk kan inte enbart produceras på Arla i Västerås, en leverans från 
Kallhäll behöver därför ske 3 gånger i veckan. Enköping som finns representerad i figur 15 
till 19 är inget stopp utan symboliserar bara den färdväg som Arlas transport från Kallhäll 
tar på sin väg mot samlastning i Västerås.

Transporter mot Sala kommun kan gå med full fyllnadsgrad i en lastbil med kapacitet på 
20 EUR-pallar designad för alla typer av livsmedel. 
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Bilaga 6 - Beräkningar kring förslaget till regionsindelning

Enligt bilaga 5 är skolorna i Sala kommun indelade i 3 olika kategorier beroende på deras 
behov av varor. Högt behov av varor anses ge ett högt behov av den transporterande 
volymen. De olika regionerna som presenteras innehåller alla en skola i kattegori 1. Sala 
tätort är därmed delad i två regioner. De resterande skolorna är fördelade i de olika 
regionerna på så sätt att volymfördelningen mellan dem blir ungefär densamma i alla 
regioner. 
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