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Sammanfattning 

Landstinget i Östergötland upphandlar sedan 2001 samtliga godstransporter från 
externa leverantörer. Detta examensarbete har som syfte att inför en kommande 
transportupphandling 2006 utreda behovet av godstransporter och hur kostnaderna för 
dessa transporter ska fördelas inom Landstinget i Östergötland. Målet var att förenkla 
existerande avtal och ta fram en lösning på hur förändringar av transportnätet ska 
kunna hanteras med minimal administrativ arbetsinsats. Lösningen skulle också 
innebära att landstingets kostnader kunde hållas låga.  

Studien har visat att det genom att standardisera transporttider går att förenkla 
transportavtalen avsevärt. Transportören erbjuds också större frihet att anpassa 
landstingets körningar till övriga uppdrag, vilket möjliggör lägre priser. Genom att 
införa enhetstaxa inom huvudorterna Motala, Linköping och Norrköping och ortstaxa 
för övriga verksamhetsorter kan avtalsförhandlingar i möjligaste mån undvikas, 
eftersom det redan i avtalet är stipulerat hur förändringar ska hanteras ekonomiskt. 

Landstinget i Östergötland har ett köp-och-säljsystem där varor och tjänster 
interndebiteras varje enhet. Huvuddelen av landstingets transporter är av sådan art att 
de inte kan påverkas av den betalande enheten, till exempel måste medicinska prover 
skickas in till centrallaboratoriet dagligen. Eftersom den styrande effekten av 
internpriset då uteblir kan transportkostnaden istället tas på högre nivå, vilket minskar 
administrationsbehovet. Därför rekommenderas Landstinget i Östergötland att föra 
upp kostnaden från varje enskild enhet upp på centrumnivå. 

Då flera enheter från olika centrum delar på en transport bör kostnaden fördelas efter 
en viktningsprocent där enheter av olika typ har olika vikt. En vårdcentral har till 
exempel större behov av en provtransport än vad en tandvårdsklinik har av att frakta 
post med samma transport. Därför ska också vårdcentralen betala mer för denna 
transport. 

Transportavtalet föreslås upphandlas i fem olika delar: lättgodstransporter i Motala, 
Linköping, Norrköping och Övriga Östergötland, samt förrådstransporter. Centrum för 
lättgodsnätet blir Universitetssjukhuset i Linköping. 

Genom att genomföra de föreslagna förändringarna bör Landstinget i Östergötland 
kunna effektivisera sin avtalshantering, samtidigt som möjligheten för låga kostnader 
finns. 



  

 



  

 

Abstract 

The County Council of Östergötland (CCÖ) purchases since year 2001 all 
transportation of goods from external suppliers. The purpose of this report is to 
investigate the need for transportation of goods and how to distribute the costs for the 
transports within the CCÖ. The underlying reason is a new procurement in year 2006. 
The goal was to simplify the supplier contracts and find a solution to how to handle 
changes in the transportation net with minimal need for administrative work. The 
solution should also make it possible to keep transportation costs low. 

The study has shown that it through standardisation of transport time limits is possible 
to achieve considerable simplifications of contracts. The transport supplier is also 
given more time space to adjust the CCÖ transports to those of other customers. This 
will reduce the transportation cost and make lower prices possible. By introducing a 
unified fare for transports within the main cities Motala, Linköping and Norrköping 
and a specified fare to each other town or village where CCÖ has any activity, time 
consuming contract negotiations can be avoided. This can be achieved thanks to the 
fact that it is stipulated in the contract how to economically handle changes. 

CCÖ uses a buy-and-sell system where costs for goods and services are distributed 
through transfer pricing to each unit. The main part of the CCÖ transports is of a kind 
that is not possible for each unit to have any influence on. For example the laboratory 
tests must be sent daily to the central laboratory. Since the cost managing effect of the 
transfer price then is zero the transportation cost can be moved to a higher 
organisational level instead, which will reduce administrative work. Therefore, the 
CCÖ is recommended to move transportation costs from single units to centres.  

When several units from different centres share one transport a percentage share 
should divide the cost where different types of units will have different shares. A 
health centre is in more need of a test transport, than a dental clinic is of transporting 
mail with the same transport. Therefore the health centre should pay a bigger part of 
the cost than the dental clinic. 

The transportation contract is suggested to be divided into five parts: supply transports 
as one and transport of mail, tests and parcels in Motala, Linköping, Norrköping and 
Other Östergötland as the other four. The transportation centre for mail, tests and 
parcels will be the Linköping University Hospital. 

By conducting the suggested changes the CCÖ should be able to make its contract 
handling more effective. By doing that, there is also a possibility for low costs. 



  

 

 



  

 

Förord 

Det har varit en mycket rolig och intressant tid på Upphandlingscentrum och 
Landstinget i Östergötland. När jag fick examensarbetet trodde jag att jag hade en bild 
av hur saker och ting var, men snabbt insåg jag hur komplext transportnätet är och 
också hur många olika faktorer som påverkar det. Utan utmaningar och lite ”problem” 
vore ju dock livet ganska tråkigt och det har gett mig många tillfällen att prata med 
olika människor, vilket är något av en favoritsysselsättning. 

Jag blev av vissa avrådd att skriva själv, men tycker att det har fungerat bra. Helt utan 
hjälp har arbetet dock ej förflutit. Jag vill här tacka min bäste vän Johan Marengård för 
att han med våra gymträningspass (nästan) varje morgon tvingat upp mig tidigt och 
också för hans hjälp med korrekturläsning och synpunkter på rapporten. 

Ett särskilt tack riktas till Kjell Carlsson och alla andra på Upphandlingscentrum för 
trevligt sällskap och för hjälp med svar på allehanda och många frågor. Jag har upplevt 
att mitt arbete uppskattats och min tro och förhoppning är att det verkligen kan komma 
något konkret ut av de förslag som framläggs i rapporten. 

Slutligen vill jag också tacka min handledare Håkan Aronsson och opponent Pontus 
Sandslätt för många bra synpunkter som hjälpt mig att komma på rätt spår då jag kört 
fast och för ett i övrigt väl genomfört arbete. 

Linköping, sommaren 2005 
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1 Inledning 

I inledningen ges bakgrunden till examensarbetet där problemställningen förklaras, 
vilket leder fram till studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Landstinget i Östergötland (LiÖ) har en mängd olika verksamheter spridda över länet. 
Förutom landstingets olika administrativa kontor hör huvuddelen av enheterna till 
sjukvården, såsom sjukhus, vårdcentraler, folktandvård med mera. Dessutom driver 
landstinget även till exempel naturbruksskolor och en sluten rättspsykiatrisk klinik. 
Alla enheter behöver service i olika former, såsom städning, fastighetsskötsel och 
transporter. Huvuddelen av dessa kringverksamheter är i dag utlagda på entreprenad 
och sköts av olika bolag. Upphandlingen av alla uppdrag utförs av en särskild enhet 
inom landstinget, Upphandlingscentrum. Det är också för denna enhet som detta 
examensarbete utförts.  

2006-09-01 ska en ny upphandling av godstransporterna vara genomförd och denna 
kommer därför att inledas under senare halvan av 2005. De många enheterna inom 
LiÖ kräver en stor transportapparat för att kunna förse dem med den service de 
behöver. Många enheter har olika krav på service, beroende på vilken verksamhet de 
har. En vårdcentral måste till exempel kunna skicka prover till laboratorium varje dag. 
Proverna tål inte att fraktas hur länge som helst och de bör också anlända till 
laboratoriet då de har tid att ta hand om dem. Detta ställer stora krav på 
transportplaneringen eftersom transportkostnaderna ska hållas så låga som möjligt. 
Idag är transportorganisationen (liksom landstinget i övrigt) indelad i tre områden och 
huvuddelen av enheterna betjänas med en transport per dag, ibland oftare för de 
centralt belägna enheterna. 

1.2 Problembeskrivning 

Problemet består i att ingen idag vet om dagens transportservice är för låg eller hög 
eller om organisationen passar de behov som finns med tanke på de kostnader som 
dessa medför. Vid den senaste upphandlingen som också var den första, upphandlades 
transporterna i samma utsträckning som de tidigare utförts av de interna enheterna. På 
grund av den mängd transporter som finns är det också svårt att överblicka 
omfattningen och kontrollera att transporterna utförs enligt avtal. Landstinget vill 
också förenkla administrationen av transportavtalen och framförallt den interna 
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kostnadsfördelningsmodellen. LiÖ upplever att det är ett problem att det krävs så 
mycket administration och omfördelningar av interna kostnader för transporter då 
enheter flyttar, läggs ner eller tillkommer. LiÖ har intentionen att det nya avtalet 2006-
09-01 ska innebära att landstingets kostnader sänks och att behovet av 
transportadministration minskar. Därför behövs en studie av dessa områden, som ska 
ligga till grund för framtagning av upphandlingsunderlaget för den kommande 
transportupphandlingen. Denna förberedande undersökning ska inte ta fram ett färdigt 
upphandlingsunderlag utan endast att undersöka och presentera en lösning på 
ovanstående problem. 

1.3 Syfte 

Examensarbetets syfte är att utföra en förberedande undersökning inför framtagning av 
ett upphandlingsunderlag för återkommande godstransporter inom Landstinget i Öster-
götland. Därtill kommer att en plan ska upprättas för hur de transportkostnader som 
avtalet omfattar ska fördelas inom landstinget. 

1.4 Avgränsningar 

Från LiÖ har givits direktivet att endast studera schemalagda godstransporter. Detta 
innebär att till exempel expresstransporter med taxi och sådana transporter som sker 
med servicebilar inom fastighetsservice inte kommer att omfattas av transport-
planeringen. Ej heller ska interna transporter på enheter med egen internservice-
funktion beaktas.  

1.5 Målgrupp 

Denna rapport vänder sig främst till Upphandlingscentrum på LiÖ, men bör också 
kunna användas av andra inom offentlig sektor eller större företag och som arbetar 
med planering och kostnadsfördelning av transporter inom den egna organisationen. 
Referensramen kan också användas av studenter som utgångspunkt vid liknande 
studier. 
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av landstingets organisation och 
verksamheter, samt en mera genomgripande beskrivning av dagens interna gods-
transporter. 

2.1 Landstingets organisation 

Landstinget har som all övrig offentlig verksamhet dels en politisk organisation och 
dels en verkställande organisation.  

2.1.1 Politisk organisation 

Landstingets högsta beslutande organ är landstingsfullmäktige. Fullmäktige har 101 
ledamöter som väljs på fyra år. Det ankommer fullmäktige att skapa riktlinjer och fatta 
styrande beslut om landstingets verksamhet, att genom fördelning av resurser styra 
organisationen och att utse de nämnder som styr över olika områden. Den politiska 
majoriteten som styr landstinget består av socialdemokraterna, vänsterpartiet och 
miljöpartiet. Under fullmäktige finns ett flertal nämnder, beredningar och utskott som 
arbetar med specifika frågor rörande landstingets verksamhet.  

Landstingsstyrelsen motsvarar regeringen på länsnivå. Den arbetar med att praktiskt 
genomföra de beslut som fullmäktige fattar och leder landstingets verksamhet. Länets 
residensstad är Linköping och huvuddelen av den centrala förvaltningen är lokaliserad 
dit. 

2.1.2 Verkställande organisation 

Landstingsstyrelsen styr landstinget genom landstingsdirektören Åke Roshander som 
är landstingets högste tjänsteman. Till sin hjälp har han en ledningsstab och olika 
stödenheter organiserade genom Resurscentrum, Försörjningscentrum, Upphandlings-
centrum med flera. Dessa arbetar med organisationens stödfunktioner som ekonomisk 
planering, avtalsförhandlingar, transporter och andra servicefunktioner, information 
med mera. Tillsammans med landstingets alla övriga verkställande enheter driver de 
den dagliga verksamheten. Ett centrum organiserar verksamheten inom ett område, till 
exempel laboratoriemedicin, katastrofmedicin eller upphandlingar. 

Den absolut största verksamheten inom landstinget är sjukvården. Denna kan delas 
upp i olika delar: närsjukvård inklusive vårdcentraler (VC), olika specialistcentrum 
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och folktandvård (FTV). Närsjukvården är indelad i tre olika regioner kopplade till 
kommungränserna: 

- Västra: Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Mjölby kommuner. 
- Centrala: Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommuner. 
- Östra: Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik kommuner. 

 
Figur 2-1 Karta över Östergötlands län (GSD-Översiktskartan, © Lantmäteriet Gävle 2005) 

Organisatoriskt är FTV och varje närsjukvårdsområde att jämföra med ett centrum, 
vilket görs konsekvent i denna rapport, även om de ordets egentliga mening är en egen 
typ av verksamhet. Men de har liksom centrum en ledningsgrupp som samlar och styr 
över de underliggande verksamheterna, en egen budget och eget ansvar för 
verksamheten. För att inte behöva särredovisa dessa olika typer, då de är så lika 
varandra, används i denna rapport centrum som en gemensam notation för de olika 
centrumen, närsjukvården och FTV. I närsjukvården ingår ett flertal olika enheter 
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inom både primärvård och slutenvård. De flesta av de olika specialistcentrumen (till 
exempel hjärtcentrum, ortopedicentrum, länspsykiatriskt centrum) har verksamhet i 
flera regioner. Vissa verksamheter är i sin organisation och funktion mycket lika 
varandra, till exempel VC och huvuddelen av FTV, medan det också finns 
specialenheter som det endast finns en av i länet, till exempel Rättspsykiatriska 
Regionkliniken i Vadstena (RPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 2-2 ovan är landstingets organisation beskriven där de dubbelstreckade rutorna 
beskriver de verksamheter som i denna rapport likställs med centrum ur organisations-
hänseende. Dessa har sedan vanligtvis flera olika verksamheter underställda sig som 
kan ligga på sjukhusen eller utlokaliserat på andra platser. Totalt finns tolv 
specialistcentrum samt Sjukvårdsupplysningen, som fungerar som en ingång till 
sjukvårdens olika delar. 

Varje länsområde har ett större sjukhus:  

- Västra: Lasarettet i Motala (LiM)  
- Centrala: Universitetssjukhuset i Linköping (US) 
- Östra: Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) 

2.2 Godstransporter 

Eftersom LiÖ bedriver verksamhet på cirka 30 orter inom länet uppkommer också ett 
stort transportbehov. LiÖ har verksamhet på cirka 80 olika adresser och på många 

Figur 2-2 Landstingets organisation (egen)
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adresser finns flera enheter samlade under samma tak. Huvuddelen av dessa utgörs av 
olika vårdenheter. Därtill kommer administrativa och externa enheter. Eftersom de 
ovan nämnda sjukhusen och landstingskansliet i Linköping (kvarteret Dockan) är de 
platser där huvuddelen av landstingets verksamhet bedrivs är dessa också de punkter 
kring vilka godsflödet koncentreras. Detta innebär att dessa har tätare transporter 
mellan sig och att dessa används som om- och samlastningspunkter. Eftersom 
landstingskansliet ligger i samma länsområde som US, sker där endast omlastning av 
gods till de enheter som ligger i dess omedelbara närhet. 

2.2.1 Transportavtal 

Samtliga godstransporter är utlagda på entreprenad, såväl de interna på de större 
sjukhusen som de externa mellan de olika geografiska enheterna. I denna rapport avser 
interntransport transport inom en geografisk enhet, till exempel US. En transport 
mellan olika geografiska enheter, till exempel två VC, oavsett om de tillhör samma 
centrum eller ej, är de som avses med transport om inte annat anges. 

Transportavtalet för de externa transporterna löper till 2006-08-31 och är uppdelat i tre 
olika delar enligt regionsindelningen. Östgötafrakt har avtal på transporterna i den 
östra delen medan Green Cargo har avtalet på de båda andra. I den västra delen 
utnyttjas Motalafrakt som underentreprenör. Dessa leverantörer kör huvudsakligen 
fasta transportrundor, så kallade slingor. På vissa turer anlitar LiÖ även Posten som 
leverantör. Flertalet av de transporter som sker inom Norrköpings tätort är undantagna 
det allmänna avtalet och körs i Coor Service Managements (CSM) regi som en del av 
interntransportavtalet på ViN. Eftersom den verksamhet som CSM nu äger var under 
försäljning vid upphandlingsprocessen upphandlades dessa transporter som en option 
på utförande om CSM senare skulle avsäga sig uppdraget. Dessa transporter ska 
upphandlas tillsammans med övriga transporter i den kommande upphandlingen, men 
eventuellt med senare utförandestart, dock senast 2007-10-31. Beslut om 
utförandestart är ännu ej fattat. 

Utanför godstransportavtalet anlitas även Norrköpings Kommun för transport mellan 
Sandbyhovsområdet och ViN. Posten kör även på separata avtal post mellan 
postkontor och vissa av landstingets större enheter. 

Det finns ingen central leveransadress för gods till landstinget varför utifrån 
kommande gods levereras med av avsändaren vald leverantör direkt till respektive 
enhets godsmottagning/reception. 
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2.2.2 Godstyper 

Det finns ett flertal olika typer av gods i LiÖs transportnät. Dessa kan delas upp i: 

- Post och lättgods 
- Prover 
- Förrådsgods 
- Avfall 
- Dagskassor 
- Mat och specialtjänster 

I dessa grupper ingår ofta många olika typer av försändelser med olika transportkrav. 
En tydligare beskrivning av grupperna följer därför nedan. 

Post och lättgods 

Huvuddelen av LiÖs enheter betjänas med internpost, dock inte alla. Varje enhet kan 
idag själva välja om de vill ha och betala för den tjänsten eller inte. Även vissa från 
landstinget fristående verksamheter, men med frekventa transporter till och från LiÖ, 
har internpostservice.  

Internpost på de ställen där det finns en intern transportservice distribueras ut till 
mottagarna via denna. I övriga fall lämnas internpost i reception eller godsmottagning. 
Vissa enheter har därutöver avtal om utökad postservice med sortering och intern 
utdelning. 

Till lättgods räknas allt gods som väger mindre än 35 kg och därmed kan hanteras av 
en person. Inom LiÖ finns flera olika typer av lättgods, som till exempel: 

- Apoteksvaror 
- Sterilgods 
- Viss del av förrådsgodset 
- Paket 

Prover 

Laboratorieprover är en specialform av lättgods. Det skiljer sig genom andra krav på 
transporterna. Laboratorieprover får till exempel enligt LiÖs regler inte transporteras 
mer än tre timmar. Transporten räknas också som så kallad ADR-transport vilket 
kräver särskild utbildning av föraren. 
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Förrådsgods 

LiÖ har ett centralförråd i Norrköping som drivs av CSM. Där sker packning av 
förbrukningsmateriel och andra förrådsvaror för vidare transport ut till enheterna. Från 
centralförrådet går transporter med lastbil två gånger dagligen till US och en gång per 
dag till LiM. Från dessas godsmottagningar distribueras sedan varorna internt och via 
respektive länsdels transportör vidare ut till de olika regionernas mindre enheter med 
en frekvens på vanligtvis en till fyra gånger per månad.  

Huvuddelen av LiÖs arbets- och patientkläder och andra textilier ägs av tvätteriet 
TvNo som är ett fristående bolag där LiÖ äger 49 %, Landstinget i Jönköpings län 
49 % och Norrköpings kommun 2 %. I det tvättavtal som är tecknat med TvNo ingår 
transport. Vid transportavtalets tecknande ingick dock vissa tvättransporter, men idag 
har dessa utgått och ersatts av transport med TvNo.  

TvNo i Norrköping lämnar och hämtar tvätt på enheterna en till fem gånger per vecka 
beroende på enhetens storlek. Rentvätten är lastad på vagnar och smutstvätt likaså 
alternativt i påsar. TvNo har fulla transporter idag och anser sig inte kunna samlasta 
sitt gods med annat gods av utrymmesskäl. 

Det sker också på ett särskilt avtal, som inte heller undersöks i denna rapport, förråds-
transporter från det landstingsägda bolaget Hjälpmedelscentrum (HJC). Omfattningen 
på dessa är lastbilstransport dagligen till LiM, US och ViN samt 1-5 ggr/v till VC och 
vissa andra enheter. Godset är i många fall oformligt och/eller skrymmande och kan 
vara till exempel rollatorer eller toalettsitsförhöjningar. 

Avfall 

Avfall indelas av LiÖ i fyra olika typer och därefter i olika underfraktioner:  

- Konventionellt – sopor som går till förbränning.  
- Återvinning – papper, kartong/wellpapp, glas (färgat/ofärgat), plast (mjuk/hård), 

metall, trä, skrot och matavfall. 
- Miljöfarligt – batterier, elektronik, lysrör, kemikalier.  
- Farligt – smittförande, skärande/stickande, biologiskt, läkemedel, cytotoxiskt och 

radioaktivt.  

Huvuddelen av avfallet hämtas av ordinarie sophämtningsföretag, men viss transport 
av avfall sker i det upphandlade transportnätet. Det rör sig uteslutande om de tre 
sistnämnda typerna och då främst miljöfarligt och farligt avfall, vilket är ADR-gods. 
Avfallstransporterna sker främst från vårdcentraler och andra mindre enheter in till 
miljöstationerna på US, ViN och LiM. Transporterna sker vanligtvis högst en gång per 
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vecka. Visst specifikt miljöfarligt avfall på FTV-kliniker hämtas kvartals- till årsvis av 
Sweden Recycling. 

Dagskassor 

De enheter utanför de stora sjukhusen som hanterar kontanter är främst vårdcentraler 
och folktandvårdskliniker. Beroende på omsättningen hämtas dagskassor olika ofta, 
alltifrån en gång per dag till en gång per månad. Samma transportör som har övriga 
godstransporter transporterar även dagskassorna. Med dagens avtal måste 
dagskassorna transporteras till servicebox eller uppräkningscentral som ägs utav 
Securitas. De sköter sedan uppräkning och insättning på LiÖs konton på uppdrag av 
Handelsbanken, som också är avtalspart för dagskassorna. Avtalet löper ut november 
2006.  

Mat och specialtjänster 

LiÖ har ett fåtal transporter av varm mat ut från köken på ViN och LiM. Dessa går två 
gånger per dag till vårdenheter med intagna patienter där kök saknas. Det sker också 
vissa andra mattransporter som inte är med varm mat, vilka kan räknas som 
lättgodstransport. 

Mattransporten mellan Rättspsykiatriska Regionkliniken (RPR) i Vadstena och Motala 
måste finnas eftersom LiÖ under de närmaste åren bundit upp sig på att köpa ett visst 
antal luncher från köket på LiM, vilket gör att RPR är tvingade att ta sin mat därifrån. 

I transportavtalet ligger även vissa specialuppdrag som vaktmästeritjänster och 
internposthantering. Dessa sker huvudsakligen i begränsad omfattning, men vissa, som 
enheterna på Hagebyområdet, utnyttjar dem i tämligen stor utsträckning. 
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2.3 Upphandling 

Då ett transportavtal upphandlas inom LiÖ är den generella processen enligt Figur 2-3 
nedan.  

Kund-
behov

Kunder

Kostnads-
fördelning

Metod för
uppföljning

Lagar och
regler

Leve-
rantörer

Identifiering/
utvärdering

Upphand-
lings-

underlag

Leve-
rantörer

Avtal Urval och
förhandling

Admin-
istration

Anbud

Förberedande
undersökning

 
Figur 2-3 Processbeskrivning för upphandling av transporter (egen, i samarbete med Kjell Carlsson, 
LiÖ) 

Under den förberedande undersökningen sammanställs och harmoniseras den bak-
grundsinformation som inhämtas från de olika källfaktorer som påverkar avtalets 
utformning. Den förberedande undersökningen används sedan som grund för ett 
omfattande dokument som mer eller mindre i detalj beskriver den tjänst som ska 
upphandlas. 

I det gällande avtalet, som delvis bifogas i bilaga 7, upphandlades transporterna genom 
att leverantörerna fick sätta ett pris på varje enskild transport. Exempelvis: 

- Transport av post till Torkelbergsgatans vårdcentral mån-fre 08.35. Pris:____ 
- Hämtning av dagskassa Torkelbergsgatans vårdcentral mån, ons, fre. Pris:____ 

Det transportavtal som tecknades för perioden 2001-09-01 – 2004-08-31 med möjlig-
het till två års förlängning (vilket också gjordes) var uppdelat i sex delar: de 
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geografiska Väster, Centrala och Öster samt funktionerna värdetransporter, biblioteks-
transporter och slutligen lastbilstransporter från centralförrådet till US och LiM. 
Värdetransporterna inkluderades även i de geografiska delarna, vilket var det anbud 
som antogs. Avtalet omfattade de transporter som dittills utförts av LiÖs egen 
transportorganisation. 

Utöver de fastställda transporterna infordrades även anbud på tilläggstjänster och 
tillkommande uppdrag där leverantören ombads lämna prisuppgifter per timma och 
kilometer för olika fordonstyper och leveranstider. 

2.4 Kostnadsfördelning 

Varje enhet ska bära sina egna kostnader och därför faktureras de för sina transporter 
direkt av leverantören. I de fall då flera enheter utnyttjar samma transport delas 
kostnaden upp på dessa enligt olika metoder. I exemplet ovan utnyttjar till exempel 
även FTV de tjänster som åtnjutes av VC. På vissa ställen betalas för transporterna 
proportionellt till hur stor lokalyta varje enhet har, på andra efter transporterad volym 
och på ytterligare andra, och vanligast, efter en mellan enheterna överenskommen 
fördelning. 

Om en transport dras in måste LiÖ betala för denna i upp till sex månader efter 
indragning, om den resulterar i övertalig personal hos leverantören. Det kräver också 
alltid förhandling eftersom det innebär en förändring i kostnader och intäkter för 
leverantören. 

Nya transporter inom entreprenaden debiteras enligt en prislista som baseras på 
fordon, körsträcka, timkostnad och tidpunkt för transportens utförande. 
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3 Referensram 

I detta kapitel redovisas teori kring för examensarbetet intressanta områden, vilket 
främst är transporter, prissättning och upphandling.  

Litteraturen är mycket omfattande inom områdena prissättning och transporter. Dock 
är den synnerligen begränsad vad gäller specifikt för offentlig verksamhet. Det har 
gjorts empiriska studier och offentliga utredningar av olika landsting, men huvuddelen 
av dessa är över tio år gamla. Viss specifik facklitteratur finns också, till exempel 
Grönroos & Monthelie (1988) med ”Service management i den offentliga sektorn” och 
Nilsson, Bergman & Pyddoke (2005) med ”Den svåra beställarrollen”. Huvuddelen av 
litteraturen behandlar dock förhållanden rörande näringsdrivande verksamhet och 
därför kommer denna också att användas där denna är tillämpbar. 

Referensramen har till syfte att redovisa den bakomliggande teori på vilken rapportens 
utredning och resultat baseras.  

Teori kring nedanstående områden redovisas i kapitlet: 

- Transportkostnader 
- Service och kvalitet 
- Distribution 
- Internpriser 
- Kostnadsfördelning 
- Lagar kring offentlig upphandling 
- Upphandling 

3.1 Transportkostnader 

Transportkostnader består av olika delar och kan också delas upp på olika sätt. 
Bergstrand (1997) tar upp olika typer av generella kostnader och sambandet mellan 
dessa och verksamhetsvolym: 

- Fasta kostnader – oberoende av produktionsvolymen. 
- Proportionellt rörliga kostnader – en ökning av produktionsvolymen ger 

motsvarande ökning av kostnaderna. 
- Degressivt rörliga kostnader – en ökning av volymen ger mindre ökning av 

kostnaderna. 
- Progressivt rörliga kostnader – en ökning av volymen ger större ökning av 

kostnaderna. 
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Enligt Bergstrands resonemang är dock alla kostnader rörliga eftersom fasta kostnader 
kan förändras genom beslut. Därför borde kostnaderna enligt honom egentligen delas 
upp i volymberoende och beslutsberoende kostnader istället. Kostnader kan också 
delas upp i sär- och samkostnader. Särkostnaderna är sådana som direkt härrör från en 
produkt eller ett beslut, medan samkostnaderna saknar detta samband. (Bergstrand, 
1997) 

Lumsden (1998) talar mer specifikt om transportkostnader och delar istället upp dem i 
egentliga (förflyttning, lastning, omlastning och lossning) och övriga transport-
kostnader. I de senare ligger en stor mängd olika kostnadsslag som skadeersättningar, 
tullavgifter, administration, försäkringar med mera. Dessa kan inte direkt kopplas till 
själva godsförflyttningen. Huvuddelen av kostnaderna utgörs dock av de egentliga 
transportkostnaderna. 

Kostnaderna förändras också beroende på verksamhetens omfattning. Ett mindre 
företag har ofta låga fasta kostnader och höga rörliga. När företaget sedan växer sker 
en omfördelning av dessa genom större volymer i en utökad och effektivare 
maskinpark. Fortsätter företaget växa kommer det dock till slut till en ny punkt där 
kostnaderna börjar öka igen, eftersom nyinvesteringar då krävs. Dock kan en linjär 
modell användas som en approximation. Modellen är då endast tillämpbar för ett visst 
volymintervall, se Figur 3-1. (Bergstrand, 1997) 

Linjär modell

Verkligt förhållande

Kostnad

Volym

Modellintervall

 
Figur 3-1 Förhållande mellan kostnad och volym i verklighet och modell (fritt Bergstrand, 1997 s. 29) 

Den linjära modellen måste omarbetas om volymen förändras så att den hamnar 
utanför intervallgränserna. (Bergstrand, 1997)  
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Förutom de ovan nämnda tämligen uppenbara transportkostnaderna, som tydligt syns i 
budgeten, finns även mindre klara kostnader som också egentligen är att hänföra till 
transporter. Jonsson (1999) på landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 
konstaterar att det sannolikt finns dolda transportkostnader som ligger i till exempel 
inköpskostnader. En studie inom det landstinget visar att det är cirka 200 % dyrare att 
köpa varor med direktleverans från leverantör än att köpa via centralförråd. 
Landstingsrevisorerna anser också att det finns effektivitetsvinster att göra om det sker 
en ökad samordning mellan städ-, kost- och transportverksamheterna eftersom det 
även i kost- och städområdena ingår transporter. Fler har kommit till slutsatsen att det 
finns rationaliseringsvinster att göra. Till exempel ansåg Försörjningsutredningen i 
Värmlands läns landsting (FUR) 1987 att sjuktransporter och godstransporter bör 
kunna ge samordningsvinster om dessa kan sammanföras i transportfunktionen. 

Tiden påverkar kostnaderna 

Lumsden (1998) anser att tiden som faktor ständigt ökar i betydelse för 
transportnätverk, eftersom det ställs allt högre krav på tidhållning samtidigt som 
komplexiteten i nätverken ökar. Tiden ökar därmed också som kostnadspåverkare. 
Lumsden nämner olika tidsbegrepp som är viktiga i ett transportnätverk: 

- Kontrakterad tid – Den tidpunkt då transporten senast måste vara genomförd. 
- Initial tid – Den tidpunkt då transporten tidigast kan påbörjas. 
- Tidsbuffert – Skillnaden mellan den tidpunkt då transporten genomförts och den 

kontrakterade tiden. 
- Tidsfönster – Den tid mellan två tidpunkter då transporten måste avslutas. Kan 

aldrig vara mindre än tidsbufferten. 
- Tidskapacitet – Transporter tar tid ifrån de resurser som används. Vid olika 

tidpunkter finns olika mycket resurser tillgängliga. Priset på en transporttjänst blir 
därmed beroende på vilken tid den ska utföras. En transport med hög tidskapacitet 
blir billigare än en med låg. 

TID

Tidsbuffert

Tidsfönster

1 2 3 4 5

1. Initial tid
2. Starttid
3. Tidigast genomförd
4. Sluttid
5. Kontrakterad tid  

Figur 3-2 Tidsbegrepp (egen) 
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Axelsson (1998) menar att det är viktigt att tydligt klargöra behovet av tjänster och 
specificera omfattningen. Eftersom tjänster inte kan lagras kan inte en tidigare över-
kapacitet överbrygga en befintlig underkapacitet. När väl behovet är klargjort måste en 
samordning mellan leverantör och kund ske. Genom förändringar av tidsfönster kan 
leverantörens kostnader sänkas och därmed priset för kunden.  

3.2 Service och kvalitet 

Ett av de vidare sätten att se på kvalitet redovisas av Lumsden (1998): 

”Kvalitet är överensstämmelse med specifikation.” 

Denna definition fungerar både på varor och på tjänster, men lägger ingen vikt vid hur 
kunden upplever produkten. En dåligt gjord specifikation leder därför sannolikt också 
till en missnöjd kund. (Larsson & Lindhqvist, 1992) 

En mera tjänsteanpassad definition kan hämtas från FUR (1987) som i sin slutrapport 
konstaterar att: 

”Försörjningsfunktionernas uppgift är att svara för att förnödenheter och 
service tillhandahålls i rätt omfattning, på rätt plats och i rätt tid och till 
lägsta möjliga kostnad.” 

Larsson & Lindhqvist (1992) har en mera systemintegrerande syn och nämner följande 
mål med en transportfunktion inom offentlig förvaltning: 

”Transportfunktionen skall genom den service man lämnar ge tid- och 
platsnytta för de varor som kunden önskar, men också bidra till att kundens 
verksamhet kan utföras på ett rationellt och effektivt sätt. En helhetssyn på 
kommunens verksamhet skall vara vägledande.” 

De har inte med någon förklaring till uttrycken, men platsnytta definieras av Lumsden 
(1998) som att något förflyttas till en plats där det har större värde än på 
ursprungsplatsen och tidsnytta att tjänsten utförs då den behövs.  

Service uppfattas också olika av olika brukare. Kundens uppfattning av hur väl en 
servicetjänst utförs bygger på dennes förväntningar på kvaliteten. För att kunna 
utvärdera utförd service kan den enligt Grönroos & Monthelie (1988) bedömas efter:  

- Teknisk kvalitet – vad kunden får som resultat av en utförd tjänst 
- Funktionell kvalitet – hur kunden upplever utförandet av tjänsten 
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Även om den tekniska kvaliteten är god kan kunden ändå vara missnöjd beroende på 
att resultatet tagit lång tid, att informationen varit dålig eller andra orsaker som 
påverkar den funktionella kvaliteten. Grundläggande är att kundens behov uppfylls, 
men därtill har kunden önskemål om olika faktorer i utförandet. För att kunden ska bli 
nöjd räcker det därför inte med att endast behoven täcks. Förutom teknisk och 
funktionell kvalitet nämner Grönroos & Monthelie (1988) även förväntningarna på 
organisationsstrukturen som en faktor. Detta innebär att ett företag med dåligt rykte 
lättare uppfattas negativt än ett med gott rykte även om de utför en service med samma 
tekniska och funktionella kvalitet. 

Lumsden (1998) redovisar kvalitet mer ur leverantörens synvinkel än ur kundens som 
Grönroos & Monthelie (1988) gör. Lumsden nämner då begreppen kärnkvalitet och 
skalkvalitet. Kärnkvaliteten hos en transporttjänst omfattar allt som har att göra med 
hur godset flyttas: transporttid, frekvens, säkerhet med mera. Skalkvaliteten täcker 
mjukare områden såsom personalens servicekänsla, ansvar, professionalism och vilka 
kringtjänster som erbjuds. 

Då en servicetjänst planeras måste enligt Grönroos & Monthelie (1988) två problem 
lösas. Dels måste de kvalitetsskapande resurserna dimensioneras och dels måste dessa 
samordnas och dess funktionssätt styras. Görs inte detta korrekt kommer det upplevda 
värdet av tjänsten att sjunka. De nämner fyra faktorer som krävs för att kunna utföra en 
service med god kvalitet: 

- Kunskap om kundernas behov och önskemål 
- En tydlig verksamhetsidé 
- Lämpliga resurser 
- Etiskt reglerat arbetssätt  

Eftersom olika kunder har olika behov anser Grönroos & Monthelie (1988) att dessa 
ofta kan ges bättre service om de delas in i olika segment. Kunder med liknande behov 
grupperas och tjänsterna skräddarsys för varje kundgrupp. Vissa kundsegment kan 
sedan prioriteras om möjlighet saknas för att ge alla kundsegment tillräcklig service. 

Grönroos & Monthelie (1988) anger också olika strategier som kan användas då en 
tjänst organiseras. Först finns alltid en tjänsteidé som tjänsten utformas efter. En 
strategi kan vara att kunden själv tar ansvar för att plocka ihop tjänstepaket som 
fungerar och ansvara för alla kontakter i tjänsteprocessen. Den andra ytterligheten är 
att kunden endast har en kontakt med tjänsteleverantören och att denna sköter alla 
kontakter och ansvarar för att det fungerar. Administrativa tjänster är exempel på 
sådana där det senare fallet är vanligt, medan hälsovård är ett exempel på det tidigare. 
Den upplevda kvaliteten är oftast högre där kunden endast behöver en kontakt. 



   

 18 

Förutom kärntjänsten finns det även bi- och stödtjänster. Kärntjänsten är själva 
lösningen på kundens problem. Bitjänster är sådana som krävs för att kärntjänsten ska 
kunna utföras. Stödtjänster innebär sådana tjänster som gör kärntjänsten lättare att 
utnyttja utan att själva vara nödvändiga för dess utförande.  

3.3 Distribution 

Godstransportsdelegationen (GTD) (2000) framför i sin rapport att hur och med vilken 
kvalitet en transport kan utföras i viss mån styrs av vad som transporteras. Därtill 
kommer kundens krav på transporterna som kan vara av både praktisk och annan 
natur. De hänvisar också till Andersson (1999) som framför hur AssiDomän 
formulerar de faktorer som styr val av transportsystem: 

- Frekvens och säkerhet 
- Flexibilitet avseende volymförändringar på kort/lång sikt 
- Förmåga att på kort sikt möta en strukturell förändring 
- Frihet vid val av transportör 
- Förutsägbar kostnadsutveckling 
- ”Förbaskat” bra ekonomi och miljö 

GTD (2000) har också funnit att huvuddelen av de studerade företagen främst 
använder standardlösningar för transporter, där varor skickas från ett lager ut till kund. 
De har också undersökt hur varuvärdet påverkar valet av transport och funnit 
väsentliga skillnader. Detta beror på att en produkt med högre värde har större förmåga 
att ta en högre transportkostnad utan att denna utgör särskilt stor andel av 
totalkostnaden. Det omvända gäller för lågvärda produkter. Detta ger då som följd att 
högvärda produkter kan transporteras i ett snabbare och därmed dyrare flöde än 
lågvärda produkter. Genom att använda sig av stordriftsfördelar och stora 
sändningsvolymer kan dock även lågvärda produkter transporteras i ett snabbare flöde. 

Distribution kan ske i olika former. Lumsden (1998) tar upp dessa olika: 

- Direktleveranser (linjetrafik) 
- Flerterminalsystem 
- Enterminalsystem 
- Navkoncept 
- Brytpunktsdistribution 
- Slingtrafik 

Eftersom distributionsmetoder är av betydelse för detta examensarbete kommer dessa 
därför att betraktas närmare. 
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3.3.1 Direktleveranser 

Direktleveranser innebär snabba transporter mellan 
leverantör och kund. Den största fördelen är att kunden 
erbjuds en mycket hög leveransservice då alla 
transporter kan ske på precis den tid som kunden önskar 
dem. De största problemen som också lätt inses är att 
det är svårt att utnyttja resurserna väl och att det krävs 
en stor mängd fordon. (Lumsden, 1998) 

3.3.2 Terminalsystem 

För att minska antalet transporter kan terminaler införas. Typiskt för dessa är att det 
görs en åtskillnad på producenter och konsumenter. (Lumsden, 1998)  

Flerterminalsystem 

Allt gods passerar minst en terminal på vägen mellan 
producent och konsument. Detta innebär att den 
transporterade sträckan för godset ökar, men att antalet 
transporter minskar genom att viss samlastning kan ske. 
I exemplet till vänster visas ett kundorienterat 
flerterminalsystem, där varje kund betjänas av en 
terminal. Det omvända förekommer också, det vill säga 

att varje producent betjänas av en terminal. Valet av vilka kunder/producenter som ska 
betjänas av en viss terminal beror ofta på dess geografiska belägenhet, men även 
kundernas inbördes relation, till exempel koncernförhållanden, kan ligga till grund för 
valet. Eftersom det nästan alltid finns vissa tidskrav måste transporterna styras efter 
dessa. Detta kan antingen göras genom en fast tidtabell eller att fordonen avgår då de 
nått en viss fyllnadsgrad. (Lumsden, 1998) Ett exempel på företag som använder sig 
av kundorienterat flerterminalsystem är Axfood som har ett fåtal centrallager fördelade 
över landet och där varje butik är knuten till ett visst lager (axfood.se). 

Enterminalsystem 

En ytterlighetsform av flerterminalsystemet ovan är 
enterminalsystemet där allt gods passerar en gemensam 
punkt. Detta minskar antalet transporter och höjer 
samtidigt utnyttjandegraden. Transportsträckan för 
godset ökar i och med centraliseringen, men de 

Lev Kund 

Terminal 
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transporterade volymkilometrarna (volymkapacitet multiplicerat med sträcka) måste 
inte nödvändigtvis öka, beroende på den ökade utnyttjandegraden. De transporter där 
det finns ett stort flöde kan ökas i frekvens, vilket leder till att servicenivån förbättras. 
Tiden blir i ett sådant system en ännu viktigare restriktion, eftersom antalet 
transportrelationer är färre. Lösningarna på dessa restriktioner blir liknande de som 
nämns för flerterminalsystemet ovan. (Lumsden, 1998) 

3.3.3 Navkoncept 

Navsystemet är en utveckling av terminalsystemet och den främsta skillnaden är att 
ingen skillnad görs mellan producent och konsument, alla är kunder. Gods ankommer 
till navet sporadiskt under dagen, men distribueras vidare först vid en bestämd 
tidpunkt. Detta leder till att en stor del av godset kommer att ankomma nära denna 

tidpunkt. Behovet av fordon och resurser blir på grund 
av detta mycket koncentrerat och också stort. 
(Lumsden, 1998) 

Den engelska benämningen hub-and-spoke (nav-och-
eker) används ofta även på svenska. Med eker avses de 
transportrelationer som finns mellan ett nav och ut till 

anslutande nav och kunder. (Lumsden, 1998) 

Lumsden (1998) beskriver navsystemets funktion med fem olika aktiviteter: 

- Avsändare skickar gods, som via ekrarna transporteras med mindre lastenheter till 
ett nav. 

- Godset lastas ur och sorteras i navet. Även andra aktiviteter kan utföras på godset i 
navet. Därefter samlastas godset med annat gods som ska till samma region. 

- Via en eker transporteras godset till ett nav i den mottagande regionen. 
- Godset lastas ur och sorteras i navet. Även andra aktiviteter kan utföras på godset i 

navet. Därefter lastas godset, beroende på var mottagaren befinner sig, i mindre 
lastenheter. 

- Godset skickas via ekrarna ut till mottagaren. 

Ett navsystem fungerar bara då det finns ett dubbelriktat flöde. Få tillverkande företag 
har sådana flöden, varför de antingen använder transporter direkt eller via terminal 
eller också, och vanligast, att de anlitar externa distributionsföretag. Dessa kan 
kombinera transporter till och från en mängd kunder vilket gör att navsystemet 
fungerar och blir lönsamt. (Lumsden, 1998)  

Det finns olika typer av navnätverk. Några av dessa redovisas nedan. 
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Enterminalnätverk 

Denna typ av navnätverk bygger på att det finns ett 
centralt nav som betjänas av flera lokala mindre nav. 
Eftersom denna typ behöver mycket transporter är 
det viktigt att volymen från de lokala terminalerna är 
tillräckligt hög för att fylla transporterna samtidigt 
som den sammanlagda volymen inte får vara större 
än att den kan hanteras på en terminal. (Lumsden, 
1998) Det vore enligt Jonsson (1999) intressant att 

försöka använda centralförrådet som omlastningsstation och centralpunkt för 
landstingets logistik.  

Flerterminalnätverk 

Till skillnad från enterminalnätverket finns det 
här inget centralt nav. Istället finns flera olika 
nav på samma nivå. Terminalkostnaden är ofta 
högre i denna typ av nätverk, eftersom godset 
måste hanteras fler gånger. Samtidigt kan 
utnyttjandegraden ökas eftersom terminalerna 
ligger närmare kunderna. (Lumsden, 1998) 

3.3.4 Brytpunktsystem 

En variant på navkonceptet är brytpunktsystemet, som också kan kallas 
samlastningssystem. Detta innebär att godset tidigt i transportkedjan samlastas med 
annat gods till samma destinationsregion. Sedan fraktas godset via ett navsystem ut till 
mottagande region. Där delas sändningen upp och sorteras för vidare transport till 
mottagaren. För att ett brytpunktsystem ska fungera krävs att så stora mänger gods 
skickas till en region från en annan så att det fyller en lastbärare. (Lumsden, 1998) 

Ett exempel på brytpunktsystem är Extrafilm AB som skickar framkallade fotografier 
till en stor mängd kunder spridda över landet. För att sänka sina distributionskostnader 
sorteras dessa efter postnummer redan vid avsändandet så att de utan ytterligare 
sortering kan skickas direkt via Postens distributionsnät till mottagande 
sorteringsterminal (nav) för slutsortering. (Extrafilm AB) 

Exemplet ovan visar också att inte bara särskilda sorteringsterminaler utan även 
leverantörer och kunder kan fungera som bryt- eller samlastningspunkt. (Lumsden, 
1998) 

Kund/lev 
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3.3.5 Slingtrafik 

Med slingtrafik menas att godset transporteras efter en i förväg bestämd rutt. Rutten 
kopplas till en tidtabell vilket gör att kunden alltid får leverans samma tid varje dag. 
Vanligast är att slingtrafik används för styckegods. Eftersom utnyttjandegraden ofta är 
låg vid denna distributionsform är det viktigt att planeringen görs noga. Ruttplanering 
kan ske mot en mängd olika mål, beroende på vad det är som ska uppnås. Exempel på 
mål kan vara minimerad körsträcka eller maximerad fyllnadsgrad. Eftersom ett nätverk 
ofta har många noder blir antalet lösningar på ett ruttplaneringsproblem snabbt mycket 
stort. Därför kan olika förenklade metoder användas. Dessa kan vara rent intuitiva, 
enkelt heuristiska och matematiskt heuristiska. Ingen av dessa garanterar optimalitet, 
men ger ofta en lösning som är tillräckligt bra, taget i beaktande arbetsinsatsen som 
krävs för att nå en lösning. (Lumsden, 1998) 

3.3.6 För- och nackdelar 

Lumsden (1998) redovisar en sammanställning som gjordes på Chalmers 1996 där fyra 
av de ovan nämnda distributionslösningarna och dess för- och nackdelar tas upp: 

Tabell 3-1 Olika distributionstypers för- och nackdelar (Lumsden, 1998, s. 595; Andersson m.fl., CTH 
96:06) 

Linjetrafik + Lättöverskådligt flöde 
+ Korta ledtider (för leverantör) 
+ Lägre krav på godsmärkning 

- Många transporter 
- Dålig transportekonomi 
- Lågt fordonsutnyttjande 

Navkoncept + Samlastning tidigt i transportkedjan 
+ Bra resursutnyttjande 
+ Frekventa transporter 
+ Hög flexibilitet 
+ Högt kapacitetsutnyttjande 

- Ökat antal hanteringar 
- Längre ledtid 
- Stort transportarbete 
- Krav på effektiv godsupp-

följning 

Brytpunkt + Samlastningsfördelar 
+ Högt kapacitets- och resursutnytt-

jande 
+ Ökad leveransfrekvens 
+ Snabbt materialflöde 

- Krav på effektiv godsupp-
följning 

- Större krav på centrala 
terminaler 

- Lönsamt endast vid stora 
godsflöden 

Slingtrafik + Inga omlastningar 
+ Samma rutt varje gång gör att kun-

den kan anpassa sin produktion 
+ Minskad skaderisk (inga omlastning-

ar) 

- Kräver ruttplanering 
- Dålig utnyttjandegrad 

Som synes finns det många olika aspekter på valet av distributionsmetod och ofta 
behöver de kombineras för att passa för ett enskilt fall. (Lumsden, 1998) 
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3.4 Internpriser 

Flera organisationer använder sig av internpriser för att fördela kostnader mellan olika 
enheter. 

3.4.1 Syfte 

Priset kan enligt Tarkowski (1977) ha två olika funktioner, informerande och 
ransonerande. Priset ger på en fri marknad köparen information om säljarens kostnader 
och säljaren får reda på hur köparen värderar produkten. Det ger också genom lagen 
om tillgång och efterfrågan en balans mellan köpare och säljare. 

Internpris används enligt Landstingsförbundet (1991) främst av tre orsaker: 

- Skapa incitament för effektivare resursutnyttjande. 
- Skapa grund för decentraliserat beslutsfattande. 
- Fungera som en indikator för dimensionering av serviceenheternas olika resurser. 

Ytterligare fyra olika syften med att sätta internpriser tas upp av Bergstrand (1997): 

- Motivera medarbetarna till att tänka ekonomiskt och rationellt då de ställs inför ett 
val. 

- Skapa underlag för prissättning till externa kunder. 
- Ge varje resultatenhet en rättvis resultatbedömning. 
- Underlätta skatteplanering i internationella koncerner.  

Det sistnämnda är inte aktuellt för detta examensarbete. Bergstrand menar vidare att 
internprissättningen gör att: 

”…värdet av interntjänster tydligare kan vägas mot deras kostnad och 
olönsamma aktiviteter ifrågasättas.” 

Oavsett vilket internpris som tas ut blir vinsten för företaget som helhet den samma. 
Det finns en mängd olika sätt att beräkna internpriser, men Emmanuel & Mehafdi 
(1994) hänvisar till att ett flertal studier av olika företag endast har givit vid handen att 
någon direkt orsak till val av metod inte kunnat fastställas.  

3.4.2 Förutsättningar för fungerande internpriser 

FUR (1987) är noga med att betona vikten av att det ekonomiska ansvaret också är helt 
decentraliserat, om det ska finnas fullt delegerade beslutsbefogenheter. Därför ska 
kostnaderna för stödtjänsterna också tas av den köpande enheten. Dock ska också varje 
enhet då ges möjlighet att välja i vilken utsträckning de vill köpa tjänster och även av 
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vem. Internprissättningen kan enligt FUR bygga antingen på verkliga kostnader eller 
på en schablonkostnad. 

Bergstrand (1997) menar att om internpriset ska fylla sin funktion måste personalen 
känna att de kan påverka utfallet. Kan de genom sitt arbete uppnå sänkta kostnader 
fungerar internpriset på ett bra sätt.  

3.4.3 Beräkningsgrunder 

Interpriser kan baseras på en mängd olika faktorer. Bergstrand (1997) redovisar fyra 
olika beräkningsgrunder: 

- Kostnadsbaserat 
- Marknadsbaserat 
- Förhandlingsbaserat 
- Tvåprissystem 

Kostnadsbaserade priser 

Detta är en mycket vanlig metod inom industrin enligt Bergstrand (1997). För att 
skapa ett fullt utnyttjande av befintlig utrustning kan särkostnader användas som bas, 
eftersom detta ger ett lågt pris. Dock kan knappast leverantören klara sin egen 
kostnadstäckning med denna metod, vilket kräver att denne kan täcka sina kostnader 
med någon annan order. 

Självkostnad kan också användas som bas, vilket ger bättre verkan som incitament för 
att se över resursutnyttjandet eftersom denna metod ger högre priser än särkostnads-
basen. (Bergstrand, 1997) 

ABC-kalkylering är ytterligare en kostnadsbaserad prissättningsmetod. Detta innebär 
att man betalar för de aktiviteter hos leverantören som varje beställning medför. Denna 
knyter väl an till de kostnader som leverantören har för utförandet av tjänsten och 
anses av Bergstrand (1997) som den bästa kostnadsbaserade metoden. Även 
Emmanuel & Mehafdi (1994) menar att ABC-kalkyler är bättre än sär- och 
självkostnader eftersom de ger en säkrare bedömning av rörliga kostnader. 

Lumsden (1998) nämner ytterligare tre kostnadsbaserade metoder, specifika för 
transporter: 

- Logistikprislista – priset på en viss aktivitet sätts i förväg och det totala priset på 
tjänsten fås genom att summera de olika aktiviteternas pris. 

- BAB-taxa – ett transportuppdrag genererar olika kostnader i olika zoner. BAB-
taxan innehåller tre huvudkomponenter: en B-interzonkostnad, en A-zonkostnad 
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och ytterligare en B-interzonkostnad. Tarkowski (1977) förklarar denna taxemodell 
ytterligare genom att förtydliga att B-taxan, till skillnad från A-taxan, har en 
ortsberoende del som beror på faktorer på aktuell ort som till exempel 
framkomlighet. Vid transport från C till D betalas således ett pris för transport ut 
från C, ett för transport mellan C och D och ett för transport in till D. 

- Zontaxa – ett område delas upp i olika zoner och transportpriset blir beroende av 
hur många zongränser som passeras. Lokala transporter prissätts ofta efter hur lång 
transportsträckan är, vilket förenklas till en zonindelningstaxa (Tarkowski, 1977). 

Marknadsbaserade priser 

Marknadsbaserade internpriser har enligt Bergstrand (1997) bättre styregenskaper än 
de kostnadsbaserade. Problemet är att för att erhålla ett korrekt pris kräver dessa att de 
produkter som prissättningen avser finns på en fungerande konkurrensutsatt marknad. 
Eftersom den interna leverantören kan göra samordningsvinster vid till exempel 
leveranser och inköp kan rabatter på marknadspriset ges. Lantz (2000) menar att det på 
en intern marknad inte råder någon perfekt konkurrens och därför kan heller inte 
optimala internpriser uppstå som ett resultat av marknaden varför dessa istället måste 
centralstyras. Bergstrand (1997) ser också att det i många fall är skillnader i egen-
skaperna mellan den internt levererade produkten och produkter på marknaden. Då 
måste en justering av marknadspriset ske som tar hänsyn till dessa skillnader.  

En form av marknadsbaserat pris innebär att priset är olika beroende på vilken 
tidpunkt tjänsten utnyttjas. Vid olika tidpunkter har företaget olika produktions-
beläggning vilket då också enligt teorin om tillgång och efterfrågan påverkar priset. 
Detta kallas av Schäder (1995) för tidsdifferentiering. 

Förhandlingsbaserade priser 

Dessa priser är ett sätt att skapa en marknadsliknande situation inom organisationen. 
På så sätt sporras medarbetarna till att skapa bra förutsättningar för sin resultatenhet. 
Detta kan dock leda till att vissa koncentrerar sig på att genomföra hårda förhandlingar 
framför att effektivisera sin produktion. Genom att bygga förhandlingen av priserna på 
kostnads- eller marknadsbaserade grundpriser, som sedan justeras beroende på hur den 
interna organisationen ser ut, kan sådana situationer förhindras. (Bergstrand, 1999) 

Arvidsson (1973) genomförde empiriska studier och även spelexperiment och fann då 
att en tuffare förhandlingsattityd kan kopplas till ett mer suboptimerat resultat och 
omvänt. 
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3.4.4 Suboptimering 

Bergstrand (1997) hänvisar till Olve (1988) som påpekar att en uppdelning av en 
verksamhet i olika resultatenheter leder till förbättrad ekonomisk styrning, men 
samtidigt kan detta leda till suboptimering. Det kan också leda till att vissa 
ekonomiska beslut blir kortsiktiga och ”snåla” eftersom kostnaderna blir tydligare då 
den ekonomiska styrningen decentraliseras. Landstingsförbundet (1991) anser att det 
därför är viktigt att en sådan styrning av den utförande verksamheten sker att den inte 
vid optimering av sina egna resurser ger en totalt sett försämrad service för landstinget. 
För att undvika denna suboptimering krävs att landstingets krav och behov är 
väldefinierade, vilket då också ger den för helheten bästa lösningen.  

De studier Arvidsson (1973) genomfört tyder på att då ett internprissystem tillämpas 
där säljaren sätter priset och köparen bestämmer volymen ökas betydelsen av köparens 
priskänslighet. Köparen bör då poängteras vikten av systemoptimering istället för 
endast uppfyllande av egna behov, då det annars lätt blir suboptimering. 

3.5 Kostnadsfördelning 

Det är viktigt att faktureringen av en tjänst utformas så att administrationen hålls på en 
rimlig nivå. Betalningen kan ske per tidsenhet, som ett abonnemang, ett fast pris, hyra 
eller en kombination av dessa. En interndebiteringsmodell måste vara enkel så att inte 
kostnaden för administrationen överstiger vinsten med tydligare kostnadshärledning. 
(Landstingsförbundet, 1991) 

Schäder (1995) menar att ett i förväg fastställt pris för en tjänst ger fördelar för både 
kund och leverantör. Kunden vet i förväg hur mycket det kommer att kosta att få 
arbetet utfört och leverantören tjänar på att genom att effektivisera kunna få högre 
vinst. 

Malmer (2003) skriver om kommunala taxor för tekniska tjänster och hur dessa ska 
fördelas. Inom kommunala taxor är rättviseaspekten viktig och där framförs olika 
argument, exempelvis: 

- Betalning efter betalningsförmåga 
- Betalning efter den merkostnad som orsakas 
- Betalning efter andel i kollektiv (företag – privat, tätort – landsbygd…) 
- Betalning efter totalkostnad 

Malmer (2003) sammanfattar att tjänsterna kan delas in i grupper och brukarna likaså. 
Kostnaderna ska då fördelas ut på dessa grupper. Problemet som Malmer ser är 
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svårigheten att utröna vilka kostnader som hör till vilka grupper. Malmer ger som 
exempel sophämtningsavgifterna som bygger på exempelvis kärlstorlek, hämtnings-
frekvens och sorteringsgrad. Kostnaderna däremot bygger främst på en variabel, 
körsträcka, vilket inte kommunen, enligt den lagstadgade likställighetsprincipen, kan 
fakturera efter. Detta innebär att den taxa som tas ut lägger in en annan rättviseaspekt 
än kostnad. Denna är mera psykologisk och bygger på den allmänna 
rättviseuppfattningen att den som utnyttjar något mer också ska betala mer. Det finns 
också exempel på formell rättvisa där alla betalar lika mycket för en tjänst oavsett 
variationer i kostnader för utförandet. 

Rättvisa kan också ses ur ett politiskt perspektiv där högersidan brukar anse att 
brukarna ska betala för utförda tjänster, medan vänstersidan ofta hellre ser en 
inkomstberoende lösning där brukaren betalar efter förmåga oavsett hur mycket 
tjänster som behövs. Eftersom det ofta krävs politiska kompromisser är många 
lösningar en blandning av ovanstående synsätt. Olika rättvisetolkningar som 
kombineras ger komplicerade taxelösningar. (Malmer, 2003) 

Tarkowski (1977) diskuterar två olika prissättningsmetoder. Dels avtalsmetoden, där 
priset för en transport görs upp i ett avtal, och dels tariffmetoden där priset för flera 
transporter bestäms efter en gemensam tariff.  

Tabell 3-2 Prisättningsmetoder (fritt Tarkowski, 1977, s. 17) 

 Avtalsmetod Tariffmetod 

Användningsområde Få säljare och köpare 

Väldefinierad produkt 

Transaktioner av engångs-
karaktär 

Få säljare och många 
köpare 

Upprepade transaktioner 

Varje köpares inverkan på 
marknaden är liten 

Fördelar och nackdelar + Priset lätt anpassnings-
bart till aktuell kostnad 
och marknadens för-
ändringar 

- Stort arbetsbehov 
- Försvårar offertkalkyler 
- Känsligt för konjunktur-

förändringar 

+ Mindre förhandlingsbe-
hov 

- Inneboende tröghet vid 
anpassning till föränd-
ringar i omvärlden 

Oftast är fallet, enligt Tarkowski (1977), att tariffmetoden är lämpligast och det är 
också så de flesta stora transportföretagen arbetar. Så arbetar till exempel Posten där 
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större kunder är avtalskunder och då har rabatt på gällande tarifftaxor (Rapp, Posten 
AB).  

Tarkowski (1997) anser att då ett tariffsystem tillämpas bör detta hållas så enkelt och 
enhetligt som möjligt. Tarifftaxorna ska också avspegla de kostnader som transporten 
genererar. Tarkowski menar också att egentligen är varje enstaka transport unik, men 
att det av administrativa skäl är omöjligt att ha individuella priser, varför dessa måste 
grupperas i en tariff. 

3.6 Lagar kring offentlig upphandling 

Det finns några lagar som särskilt påverkar den offentliga upphandlingen. Nilsson, 
Bergman & Pyddoke (2005) nämner lagen om offentlig upphandling (LOU, 
1992:1528), konkurrenslagen (KL, 1993:20) och lagen om ingripande mot otillbörligt 
beteende avseende offentlig upphandling (LIU, 1994:615).  

LOU styr mer eller mindre i detalj hur en upphandling ska genomföras. Syftet är att ge 
alla leverantörer lika rätt och att minimera risken för korruption och godtycke bland 
inköparna.  

LOU 1 kap. 4 § Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 
och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall 
behandlas utan ovidkommande hänsyn.  

LOU 1 kap. 16 § Den tekniska beskrivningen av föremålet för upphandlingen får varken i 
förfrågningsunderlaget eller i något annat underlag för upphandlingen hänvisa till en särskild vara 
eller process på ett sådant sätt att vissa företag gynnas eller missgynnas. En sådan hänvisning får 
dock göras, om det är motiverat med hänsyn till föremålet för upphandlingen.  

LOU 1 kap. 22 § En upphandlande enhet skall anta antingen 
1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller 
2. det anbud som har lägst anbudspris. 
Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, skall enheten 
ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, 
funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. 

Ovanstående paragrafer är de som främst påverkar själva förarbetet till en 
upphandling, även om resterande lagtext även måste beaktas. Dock är det inte möjligt 
att här ge utrymme för vare sig diskussion eller redovisning av den fullständiga texten.  

Konkurrenslagen reglerar hur säljare får bete sig på marknaden och syftar till att ge en 
god konkurrens genom att motverka att företag otillbörligt utnyttjar en dominerande 
ställning. LIU reglerar hur den upphandlande enheten får förhålla sig till anbudsgivare 
och anbud. Givetvis finns det fler lagar som också påverkar upphandlingar, till 
exempel avtalslagen och köplagen. 
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3.7 Upphandling 

Axelsson (1998) beskriver en generell och förenklad upphandlingsprocess: 

1. Probleminsikt 
2. Sök och identifiera alternativa lösningar på problemet 
3. Sök och identifiera alternativa leverantörer 
4. Utvärdera alternativa lösningar och leverantörer 
5. Välj 
6. Återkoppla och lär för framtiden 

Dessa processteg används som struktur för referensramens upphandlingsdel. Eftersom 
syftet med rapporten endast är att utföra en förberedande studie kommer endast de tre 
första processtegen att utnyttjas. 

3.7.1 Probleminsikt  

Det är viktigt att kunna precisera vad det är som efterfrågas. Detta är ofta inte alldeles 
enkelt och olika metoder krävs beroende på dels köparens och dels leverantörens 
kunskaper om det upphandlade området. Axelsson (1997) nämner fyra olika typer av 
tjänstepreciseringar: 

- Funktionsbeskrivande – ”Hur ska tjänsten fungera?” 
- Aktivitets- eller detaljföreskrivande – ”Vad ska tjänsten bestå av?” 
- Prestationsdefinierande – ”Vad ska tjänsten åstadkomma?” 
- Kompetensdefinierande – ”Vad ska tjänsteutföraren kunna?” 

Funktionsbeskrivande 

Då en funktionsbeskrivande tjänsteprecisering används bestämmer kunden vilka 
funktionella krav det ska finnas på tjänsten, men lämnar i övrigt åt leverantören att 
bestämma hur han vill utföra uppdraget. För att kunna utföra en funktionsbeskrivning 
krävs att kunden vet sina behov och kan omvandla dessa till en kravspecifikation. 
(Axelsson, 1997) 

Aktivitets- eller detaljföreskrivande 

Detta är en utveckling av den föregående där kunden inte bara definierar utfallet utan 
även hur och vad som ska utföras. Denna kräver också därför ännu mer ingående 
kunskaper om hur de aktiviteter som efterfrågas kan och ska utföras. (Axelsson, 1997) 
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Prestationsdefinierande 

Denna preciseringsmetod är målrelaterad och talar om vad som ska ha uppnåtts då 
tjänsten är utförd. Stor frihet lämnas åt leverantören att efter eget huvud utforma och 
utföra tjänsten, så länge önskat resultat uppnås. (Axelsson, 1997) 

Kompetensdefinierande 

Denna form kan användas då kunden inte bestämt vad som ska utföras eller inte vet 
målet med tjänsten. Ett exempel kan vara att en chaufförstjänst köps in. Det enda 
kravet är att personen ska ha C-körkort, men det stipuleras ingenting om vilka uppdrag 
som ska utföras utan endast att personen ska finnas tillgänglig vardagar 8-17. 
(Axelsson, 1997) 

3.7.2 Sök och identifiera alternativa lösningar på 
problemet 

Då ett upphandlingsunderlag ska tas fram måste det beaktas att så många leverantörer 
som möjligt ska kunna lämna anbud. Ju fler potentiella anbudsgivare desto hårdare 
konkurrens och därmed lägre anbud. För att kunna få företagen att lämna låga anbud 
krävs av upphandlingsunderlaget att det är tydligt. Detta för att undanröja osäkerhet 
som anbudsgivarna känner sig tvungna att ta betalt för. (Nilsson, Bergman & Pyddoke, 
2005). 

En form av osäkerhet är finansiell risk. Omfattande avtal över en längre tidsperiod 
innebär en finansiell risk för de inblandade parterna. Beroende på hur avtalet skrivs bär 
parterna risken olika. Om det är osäkert hur kostnadsutvecklingen inom ett område ser 
ut tvingas leverantören ta en större risk om avtalet innebär ett i förväg fastställt pris. 
Om avtalet istället omfattar arbete på löpande räkning står beställaren för risken och 
samtidigt minskar leverantörens incitament att hålla nere kostnaderna. Det optimala är 
en sådan fördelning där risken fördelas på båda parter och där båda tjänar på att 
kostnaderna minskar. Detta kan lösas på olika sätt. Ett exempel är att i avtalet skriva in 
att priset ska räknas upp med ett fastställt index som baserar sig på branschens 
kostnadsutveckling. Om det finns en osäkerhet i vad avtalet kommer att omfatta, 
innebär även detta en risk eftersom kostnaderna då kan förändras uppåt eller nedåt. Det 
är därför viktigt att minimera osäkerheten och därtill avtala om hur de ökade eller 
minskade kostnaderna ska hanteras mellan parterna. (Nilsson, Bergman & Pyddoke, 
2005) 

Ett stort avtal har ofta den fördelen att det kräver mindre administration under 
upphandlingsprocessen och senare kontakter med färre leverantörer. Ett stort avtal 



   

 31 

leder dock till att mindre anbudsgivare stängs ute vilket då minskar konkurrensen. 
Avtal bör därför delas upp i så små delar som administrationen anser sig ha kapacitet 
att hantera. Ibland finns det dock stordriftsfördelar, vilket gör att ett stort företag kan 
utföra tjänsterna tillsammans billigare än vad flera mindre företag kan göra var för sig. 
(Nilsson, Bergman & Pyddoke, 2005) 

Ett sätt att utnyttja både de små avtalens fördelar med många budgivare och de stora 
avtalens stordriftsfördelar är enligt Nilsson, Bergman & Pyddoke (2005) att använda 
sig av kombinatorisk upphandling. Då kan varje budgivare lämna anbud dels på hela 
kontraktet och dels på en eller flera delar. På så sätt kan det lätt beräknas vilken 
kombination av anbud som ger den lägsta kostnaden. För att förhindra att en leverantör 
utnyttjar sin storlek till att tränga undan andra mindre och billigare leverantörer kan 
krav ställas på att varje anbudsgivare som lämnar anbud på en kombination av avtal 
också måste lämna anbud på de ingående delarna var för sig. Finns det då tillräckligt 
många potentiella anbudsgivare tvingas storföretaget att sänka sina anbud för att kunna 
konkurrera med de små anbudsgivarna på varje delavtal. Det finns dock alltid en risk 
att företag försöker utnyttja sin dominerande ställning, men Nilsson, Bergman & 
Pyddoke (2005) anser att fördelarna med kombinatorisk upphandling är större än 
nackdelarna. 

3.7.3 Sök och identifiera alternativa leverantörer 

Vid val av leverantörer måste först en leverantörsstrategi utvecklas. Antalet önskade 
leverantörer påverkas av vilken produkt som ska köpas in. Axelsson (1998) hänvisar 
till Jonsson (1998) som delar upp leverantörsvalet inom tre kategorier: 

- Enleverantörsval 
- Tvåleverantörsval 
- Flerleverantörsval 

Enleverantörsval 

Fördelen med att ha en leverantör är att det endast krävs en kontakt mellan leverantör 
och kund, vilket minskar transaktionskostnaderna. Samtidigt ökar beroendet vilket gör 
att leverantören får mera makt och det kan också skrämma andra potentiella 
leverantörer eftersom den befintliga leverantören är tätt knuten till kunden. (Jonsson, 
1998) 

Tvåleverantörsval 

Vid inköp av fysiska produkter används gärna tvåleverantörsvalet, dels för att säkra 
tillgången på varor och dels för att ge konkurrens mellan leverantörerna. Det kan dock 
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även användas vid tjänsteinköp då vissa typer av tjänster inom en tjänstekategori läggs 
på ett företag och vissa på ett annat. Detta kallas parallellt köpande. (Jonsson, 1998) 

Flerleverantörsval 

I de fall då en produkt som är allmän, och där det finns ett flertal olika leverantörer, 
köps in kan det vara lämpligt att köpa in från flera olika leverantörer. Nackdelen är att 
transaktionskostnaden ökar med flera leverantörer. Dock ökar pressen på 
leverantörerna att prestera väl, eftersom det finns en kännbar konkurrens. I Jonssons 
undersökning förekommer dock sällan mer än treleverantörsavtal och då anges som 
orsak att volymen är för liten för att fördelas ut på fler leverantörer. (Jonsson, 1998) 
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4 Uppgiftsprecisering 

Detta kapitel tar avstamp i syftet och vidareutvecklar detta till preciserade fråge-
ställningar. En beskrivning av det studerade systemet görs också utifrån vilken 
uppgiften avgränsas ytterligare. 

Uppgiftsdiskussionen har sitt ursprung i examensarbetets syfte, som för att uppfriska 
läsarens minne återges nedan: 

Examensarbetets syfte är att utföra en förberedande undersökning inför 
framtagning av ett upphandlingsunderlag för återkommande gods-
transporter inom Landstinget i Östergötland. Därtill kommer att en plan 
ska upprättas för hur de transportkostnader som avtalet omfattar ska 
fördelas inom landstinget.  

Syftet kan som synes delas in i två delar: 

- Utföra en förberedande undersökning. 
- Upprätta en plan för kostnadsfördelning. 

För att kunna precisera uppgiften närmare krävs en förklaring av vilka delar ett 
underlag för godstransportupphandling utgörs av och hur denna rapport senare ska 
användas. 

4.1 Vad krävs för att ta fram ett 
upphandlingsunderlag? 

Då LiÖ ska genomföra en upphandling upprättas ett omfattande upphandlings-
underlag. I denna beskrivs produkten som ska upphandlas, men också formalia kring 
upphandlingens genomförande och krav på leverantören. I denna rapports bilaga 7 
finns det upphandlingsunderlag, med utvalda bilagor, som användes vid den förra 
transportupphandlingen. Totalt är upphandlingsunderlaget på 91 sidor, varför det är 
omöjligt att här redovisa underlaget med bilagor i sin helhet. Vid hänvisning till bilaga 
7 nedan används exempelvis 7.2 för att representera upphandlingsunderlagets (bilaga 
7) ursprungliga bilaga 2. 

Enligt syftet ska en ”förberedande undersökning inför framtagning av ett 
upphandlingsunderlag” utföras. Detta innebär att de punkter i upphandlingsunderlaget 
där det krävs förstudier av verksamhetens utformning och behov ska kunna formuleras 
utifrån undersökningen. För att utföra detta har utgångspunkten lagts i föregående 
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avtal. Generella avtalsvillkor som gäller vid tjänsteupphandlingar kommer inte att 
studeras eftersom dessa inte är specifika för godstransporter och därmed inte behöver 
utredas för att kunna formulera ett nytt upphandlingsunderlag. 

I upphandlingsunderlagets entreprenadbeskrivning (bilaga 7) finns åtta punkter: 

1. Allmänt 
2. Upphandlingsföreskrifter 
3. Bestämmelser 
4. Lagar – avtal – myndigheter 
5. Kvalitets- och miljöarbete 
6. Ansvar 
7. Ekonomi 
8. Övrigt 

Huvuddelen av dessa är avtalstekniska och tämligen generella för samtliga 
tjänsteupphandlingar. Det som är specifikt för godstransportupphandlingen ligger 
främst i upphandlingsunderlagets (bilaga 7) bilagor, se specifikationer nedan.  

1. Allmänna bestämmelser för anbudsgivare av tjänster 
2. Allmänna förutsättningar 
3. Avtalsförslag 
4. Bilaga till avtalsförslag – LMÖ 
5. Miljökrav och kriterier för godstransporttjänster 
6. Miljöpolitisk ledningsplan för landstinget 1997-2001 
7. Säkerhetsföreskrifter 
8. Avtal om tystnadsplikt 
9. Förteckning Landstingets produktionsenheter 
10. Uppdragsspecifikation och anbudspriser östra distriktet 
11. Uppdragsspecifikation och anbudspriser centrala distriktet 
12. Uppdragsspecifikation och anbudspriser västra distriktet 
13. Uppdragsspecifikation och anbudspriser värdetransporter 
14. Uppdragsspecifikation och anbudspriser förrådstransporter 
15. Uppdragsspecifikation och anbudspriser transporter Länsbibliotek Östergötland 
16. Anbudspriser tilläggstjänster och kalkylmall 

De av bilagorna som är specifika för godstransportupphandlingen är de till denna 
rapport bifogade bilagorna 7.2-7.4, 7.14 och 7.16, samt de av utrymmesskäl ute-
lämnade 7.5, 7.10-7.13 och 7.15.  

Säkerhetsföreskrifter och Avtal om tystnadsplikt är generella bestämmelser som 
behandlar hur till exempel nycklar och känslig information får hanteras. Även plikter 
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vid krig och liknande situationer behandlas. Detta lämnas utanför studien och 
anbudsgivaren förutsätts följa de uppställda reglerna.  

Den miljöpolitiska ledningsplanen omfattar alla verksamheter som utförs inom eller på 
uppdrag av LiÖ och är ett policydokument som utarbetas av landstingsledningen. 
Även detta lämnas utanför studien eftersom detta inte formuleras av UC och 
anbudsgivaren förutsätts arbeta efter de i dokumentet uppdragna riktlinjerna. 

Genom att utelämna vissa delar av upphandlingsunderlaget från studien kan därmed 
heller inte ett fullständigt upphandlingsunderlag formuleras utifrån denna studie. Dock 
görs bedömningen av författaren att de utelämnade delarna sannolikt inte förändrats 
nämnvärt sedan föregående upphandling, varför resultatet av undersökningen inte 
påverkas i någon större utsträckning, samtidigt som omfånget på studien minskas 
avsevärt. 

LiÖs syfte med denna rapport är att utifrån den utförda undersökningen och 
kostnadsfördelningsplanen kunna formulera ovan nämnda för godstransporter 
specifika punkter och bilagor. I direktiven från LiÖ, se avsnitt 1.4, är dock alla icke 
tidsplanerade transporter avgränsade bort från studien varför akuttransporter och andra 
extra uppdrag inte alls behandlas i rapporten. Samma sak gäller för interntransporter 
inom en enhet. Tillkommande uppdrag och andra förändringar i transportstrukturen 
ingår dock fortfarande som en del i studien. 

Specifikation av berörda bilagor och begränsning av uppgiften (för närmare innehåll se 
bilaga 7): 

- 7.2. Allmänna förutsättningar – Innehållet utgör detaljerade beskrivningar av krav, 
behov och definitioner på transportuppdragen. Detta dokument ska i sin helhet 
kunna formuleras utifrån rapporten, vilket innebär att rapporten ska omfatta alla de 
delar som där behandlas. Detta kräver: 
- kunskap om vilka kunder och tjänster som ska ingå i avtalet: 

- Vilka är kunderna? 
- Vad behöver kunderna för tjänster? 
- Vad anser de styrande funktionerna (centrumledningar, upphandlare, 

administration) om tjänstens innehåll och utformning? 
- beskrivning av kundernas behov: 

- Vilka tjänster behöver varje enskild kund? 
- I vilken omfattning behöver kunderna tjänsten? 

- beskrivning av de olika transporttjänsterna 
- Vad ingår i varje tjänst? 



   

 36 

- 7.3. Avtalsförslag – Detta är ett förslag till hur ett kommande avtal med 
leverantören kan komma att se ut. Eftersom detta dokument liksom upphandlings-
underlagets huvuddokument är företrädesvis allmänt hållet med hänvisningar till 
specifikationer i bilagor är detta dokument inte föremål för vidare studier, då 
bilagorna studeras var för sig. 

- 7.4. Bilaga till avtalsförslag - LMÖ – Innehållet är som i bilaga 7.2, men endast för 
LMCs transporter. Detta dokument ska, med undantag från utförande av de 
aktiviteter som LMC (tidigare LMÖ) ansvarar för (packning, dokumentering m.m.) 
kunna formuleras utifrån rapporten, vilket kräver: 
- beskrivning av prov- och laboratorietransporterna 

- 7.5. Miljökrav och kriterier för godstransporttjänster – Miljökraven har av tidsskäl 
och för att begränsa uppgiftens omfattning inte studerats. 

- 7.10.-7.15. Uppdragsspecifikation – Utifrån den utförda undersökningen ska en 
fullständig uppdragsspecifikation kunna tas fram. Dokumenten utgör underlag med 
transporterna som ska upphandlas från leverantör. Varje transport specificeras med 
adress, frekvens med mera. Detta kräver: 
- kunskap om kundernas tjänstebehov: 
- kunskap om hur kostnaderna ska fördelas: 

- Vem betalar för tjänsten? 
- 7.16. Anbudspriser tilläggstjänster och kalkylmall – Detta dokument beskriver hur 

tillkommande transporter ska prissättas och ska kunna formuleras utifrån rapporten. 
Detta kräver: 
- kunskap om hur kostnaderna ska fördelas 

- Hur ska tillkommande uppdrag prissättas? 
- Hur ska kostnaderna för dessa tillkommande uppdrag fördelas? 

4.2 Förberedande undersökning 

Målet med den förberedande undersökningen är att utifrån de ramar som ges av 
påverkande faktorer ge förutsättningar för formulering av ett avtal som innebär låga 
kostnader, fullgod service och enkel administration. Det ligger ett problem i att 
målfaktorerna delvis står i motsatsförhållande till varandra. Ju bättre service desto 
högre pris gäller ofta, eftersom kostnaderna vanligtvis ökar med utökad service. Detta 
kan jämföras med den beskrivning av transportkostnader som finns i avsnitt 3.1 där 
olika volymberoende kostnader tas upp. En förändring av transportnätet för att 
förenkla administrationen kan i vissa fall också påverka servicen, till exempel om 
kunden inte exakt kan bestämma leveranstid. Den upplevda funktionella kvaliteten, se 
avsnitt 3.2, minskar då eventuellt och även den tekniska kvaliteten kan påverkas. 
Problemet kan sammanfattas i nedanstående figur: 
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Figur 4-1 Målkriterietriangeln (egen) 

En god och kundanpassad service leder till ökad administration och högre transport-
kostnader, medan en fokusering på transportkostnaderna kan ge komplicerad 
administration och dålig service. Ju längre ut mot hörnen i figuren, desto mer fokuserat 
mot en viss faktor. Med detta i åtanke genomförs undersökningen, se vidare i 
metodkapitlet för närmare beskrivning av undersökningens genomförande. Som synes 
i figuren nämns endast transportkostnad som kostnadspost. Denna innefattar sådana 
kostnader som bränsle, fordonskostnader och chaufförslöner, men även sådana 
administrativa funktioner som utförs av transportutföraren. Transportkostnad avser 
med andra ord det pris som utföraren fakturerar LiÖ. Med Administration avses 
därmed endast sådana uppgifter som utförs av LiÖ och är också en kostnadspost 
eftersom de administrativa uppgifterna medför lönekostnader, lokalkostnader med 
mera. Service är en mjukare faktor som inte kan mätas i pengar på samma sätt som de 
båda andra.  

Olika aktörer har kännedom om olika delar av målkriterietriangeln:  

- Administrativ kännedom har främst ledningsfunktionerna inom LiÖs transportnät; 
centrumledning, upphandlare, transportcontroller och den landstingsgemensamma 
administrationsfunktionen (AdmTjänst). 

- Behovet av service är tydligast ute på varje enhet, där enhetschefen har bäst 
kunskap om sin enhets behov. En helhetssyn på servicekraven finns hos 
centrumledningen. 

- Transportkostnaderna är beroende av de priser som leverantören sätter på 
tjänsterna. Hur priserna beräknas och vad som påverkar dem är därför 
transportleverantör mest lämpad att besvara.  

Utförandet av den förberedande undersökningen innebär till största delen ren 
informationsinsamling från de olika aktörerna. För att sedan resultatet ska bli något 
som går att använda måste och lagar och regler kontrolleras så att inte förslaget blir 
otillämpbart.  

Service Transportkostnad 

Administration 
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För att ta fram detta avtalsförslag krävs kunskap om hur avtal kan utformas. Detta 
diskuteras dels i avsnitt 3.7 om upphandling och dels i viss mån i avsnitt 3.3 om 
distributionsmetoder. Avsnitt 3.7 behandlar det hela ur ett volymperspektiv där 
avtalets storlek ger olika förutsättningar för vilka som kan lämna anbud och också hur 
priset kan förväntas förändras med olika avtalsstorlekar och olika antal leverantörer. 
Avsnitt 3.3 ser det hela geografiskt och behandlar hur olika transportmetoder lämpar 
sig för olika typer av godstransporter beroende på godsflödets geografiska fördelning. 
Beroende på hur förutsättningarna ser ut i just detta fall kan detta leda till att resultatet 
blir allt ifrån ett stort område med en leverantör till ett antal små med möjlighet till 
flera olika leverantörer. Vid flera olika områden måste också ställning tas till hur dessa 
ska utformas geografiskt och också vilka tjänster som ska ingå i de olika avtalen. Detta 
måste utredas och mynnar då ut i frågeställningen:  

- Hur kan transportstrukturen utformas med avseende på 
- geografi? 
- leverantörer? 
- tjänster?  

Eftersom ett av målen med examensarbetet är att möjliggöra låga transportkostnader 
bör detta utredas närmare. I avsnitt 3.1 redovisas olika kostnadsdrivare för transporter 
och hur dessa kan delas upp. Detta är dock endast teori och för att få också en bild av 
hur de tänkbara leverantörerna ser på transportkostnaderna bör dessa också få ge sin 
syn på saken: 

- Vad anser leverantörerna vara de viktigaste faktorerna som möjliggör ett lågt pris? 

Då leverantörerna används som informationskälla kommer endast de leverantörer som 
lämnade anbud i den senaste upphandlingen kontaktas. Detta för att tidsåtgången för 
undersökningen inte ska bli för stor. Dessa kan sannolikt anses kunna vara goda 
representanter för branschen som helhet. 

Axelsson (1998), se avsnitt 3.1, liksom Grönroos & Monthelie (1988), se avsnitt 3.2, 
menar att det är viktigt att tydligt klargöra vad som ska upphandlas. Däri ingår i detta 
fall att ta fram vilka kunder och vilka tjänster som ska omfattas av upphandlingen. För 
att säkerställa den tekniska och funktionella kvaliteten, se avsnitt 3.2, måste kunskap 
finnas om vilka behov och krav som finns rörande transporterna. Detta krävs också för 
att senare kunna formulera bilagorna till upphandlingsunderlaget. Frågeställningarna 
som ska besvaras blir därmed: 

- Vilka kunder och tjänster ska omfattas av upphandlingen? 
- Vad är transportbehovet? 
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I nulägesbeskrivningen har identifierats ett flertal olika godsslag som kommer att 
studeras. Eftersom förrådstransporterna från HJC och TvNo ligger i separata avtal, då 
dessa är från landstingets övriga verksamheter fristående bolag, kommer dessa 
transporter inte att studeras närmare. 

Redan i nulägesbeskrivningen konstateras att transportavtalet omfattar en mängd 
tjänster och kunder och att dessa är olika vanligt förekommande. Vissa typer av 
kunder, till exempel VC och FTV finns det ett större antal liknande enheter av, medan 
de i vissa fall som Regionpsykiatriska Regionkliniken (RPR) är helt skilda från övriga 
ifråga om transportbehov. Samma sak gäller för tjänsterna. Posttransporten är ungefär 
likadan överallt, medan till exempel en vaktmästeritjänst är specialanpassad för den 
brukande enheten.  

Utifrån detta kan utläsas att det finns två olika typer av kunder och tjänster, dels 
likartade av standardtyp och dels specialvarianter. Eftersom dessa bör behandlas olika, 
då de inte kan specificeras på samma sätt, kommer de också att särskiljas i rapporten 
och därför kommer frågeställningarna om kunder, tjänster och transportbehov att 
redovisas uppdelat på standard- och speciallösningar inom respektive område. 

4.3 Kostnadsfördelning 

Som nämns i avsnitt 4.1 ovan innehåller upphandlingsunderlagets sjunde punkt 
formuleringar kring hur kostnaderna hanteras och hur pris för transporttjänsterna ska 
anges. Detta är endast mot leverantör, det vill säga hur LiÖ ska ersätta leverantören för 
utförda tjänster. Syftet omfattar dock även kostnadsfördelningen internt, det vill säga 
varifrån och hur medlen för transportkostnaderna ska tas från LiÖs verksamheter. 

Den plan för kostnadsfördelning som ska tas fram ska således omfatta: 

- hur kostnaderna ska hanteras externt gentemot leverantör, det vill säga med vilken 
prissättningsmodell LiÖ ska välja att upphandla. 

- hur kostnaderna ska fördelas internt inom LiÖ. 

Målet med den nya planen för kostnadsfördelning är att det administrativa behovet ska 
minska, framför allt vid förändringar i avtalet, att den ska vara lätt att tillämpa och 
förstå, samt att utslaget ska bli så rättvist som möjligt. 

Även här kan det finnas det problem med motsägelser i målen. En förenklad modell 
blir eventuellt inte lika rättvis som en mera exakt. Det ligger också ett problem i 
definitionen av rättvisa. Rättvisa vid kostnadsfördelning kan beskrivas på många olika 
sätt, till exempel utjämnad lika kostnad eller självkostnad, se vidare avsnitt 3.5 
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I avsnitt 3.4 diskuteras olika metoder och anledningar för kostnadsfördelning. För att 
ta fram en modell som går att tillämpa på LiÖs verksamhet är det viktigt att veta vilka 
krav som de ställer på kostnadsfördelningsplanen. Detta för att den framtagna planen 
ska vara möjlig att använda utan att några större förändringar krävs. Frågeställningen 
blir då: 

- Vilka krav ställs på kostnadsfördelningsplanen? 

När kraven inhämtats måste också en kostnadsfördelningsplan upprättas. Detta kan 
dock ske på en mängd olika sätt och för att ta fram en väl fungerande metod måste 
information inhämtas om hur kostnadsfördelning inom offentlig förvaltning kan 
utföras: 

- Hur kan kostnadsfördelning ske inom LiÖ? 

Det finns en tydlig koppling mellan den externa och interna kostnadsfördelningen 
samtidigt som dessa skiljer sig åt. Den interna kostnadsfördelningen blir beroende av 
hur priserna sätts externt, samtidigt som den externa prissättningen bör utformas så att 
det administrativa arbetet med den interna fördelningen blir så enkelt som möjligt.  

För att förtydliga att kostnadsfördelningsplanen består av två olika delar kommer en 
uppdelning av kostnadsfördelningen i en extern och en intern del att ske. Den interna 
delen behandlar hur kostnaderna ska hanteras internt och den externa hur 
prissättningen ska ske av tjänsterna. 
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4.4 Det studerade systemet 

Det övergripande systemet för detta examensarbete är den upphandlingsprocess som 
tidigare beskrivits i avsnitt 2.3. Vid definitionen används terminologi hämtad från 
systemanalysen och som senare förklaras i kapitel 5. Illustrationen återges ånyo nedan. 
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Metod för
uppföljning

Lagar och
regler
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rantörer

Identifiering/
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förhandling
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Anbud

Förberedande
undersökning

 
Figur 4-2Processbeskrivning för upphandling av transporter (egen, i samarbete med Kjell Carlsson, 
LiÖ) 

Utanför denna process finns systemets miljö som utgör de faktorer som systemet 
påverkas av men ej självt kan påverka. Det som tidigare har behandlats i kapitel 4 
faller främst in i rutorna ”Kostnadsfördelning” och ”Förberedande undersökning”. 
Dessa har olika informationskällor som redovisas som de föregående stegen och 
allting leder till slut fram till ett upphandlingsunderlag. 

Processbeskrivningen omfattar fyra informationskällor: lagar och regler, admin-
istration, kunder och leverantörer. Dessa ger input till arbetet med att sammanställa 
och bearbeta information. Under den förberedande undersökningen harmoniseras 
också kundbehoven med administrationens och leverantörernas önskemål, givetvis 
under följande av gällande lagar och regler.  
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För att utifrån det övergripande systemet erhålla det system som ska studeras krävs att 
systemet avgränsas. 

Det har särskilt efterfrågats från LiÖ att examensarbetet ska omfatta hur kostnader för 
transporter ska fördelas inom landstinget. För att begränsa uppgiften något kommer av 
tidsskäl inte uppföljningsmetoder att omfattas av det studerade systemet. Syftet med 
rapporten är endast att utföra en förberedande undersökning och därmed kommer 
därför inte heller de i processbeskrivningen på den förberedande undersökningen 
följande stegen att innefattas i det studerade systemet.  

Med fokus på det som nämns i rapportens syfte, förberedande undersökning och 
kostnadsfördelning, kan vissa element i det övergripande systemet istället hänföras till 
det studerade systemets miljö: 

- Lagar och regler går inte att påverka utan styrs av till exempel stat och landstings-
ledning. 

- Leverantörerna kan inte påverkas till antal och storlek. Dock kan vilka leverantörer 
som kan tänkas lämna anbud delvis påverkas genom avtalets utformning.  

- Kunderna kan inte påverkas. Deras geografiska placering och verksamhet är fast, 
och beror inte på valet av transporter. Det uttryckta kundbehovet kan dock 
påverkas genom att belysa problem och möjligheter med aktuellt och kommande 
avtal. 

Det system som efter avgränsningarna i systemet ovan ska studeras återges nedan i 
Figur 4-3. 
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Figur 4-3 Det studerade systemet (egen) 

4.5 Sammanfattning av uppgiftspreciseringen 

De frågeställningar som framkommit i ovanstående uppgiftsprecisering sammanfattas 
nedan: 

Förberedande undersökning 
- Hur kan transportstrukturen utformas med avseende på 

- geografi? 
- leverantörer? 
- tjänster?  

- Vad anser leverantörerna vara de viktigaste faktorerna som möjliggör ett lågt pris? 
- Standard- och speciallösningar 

- Vilka kunder och tjänster ska omfattas av upphandlingen?  
- Vad är transportbehovet? 
Detta täcker frågorna som kom fram i avsnitt 4.1: 

- Vilka är kunderna? 
- Vad behöver kunderna för tjänster? 
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- Vad anser de styrande funktionerna (centrumledningar, upphandlare, 
administration) om tjänstens innehåll och utformning? 

- Vilka tjänster behöver varje enskild kund? 
- I vilken omfattning behöver kunderna tjänsten? 
- Vad ingår i varje tjänst? 
- Beskrivning av prov- och laboratorietransporterna 

Kostnadsfördelningsplan 
- Vilka krav ställs på kostnadsfördelningsplanen? 
- Hur kan kostnadsfördelning ske inom LiÖ? 

- Internt 
- Externt 
Detta täcker även frågorna som kom fram i avsnitt 4.1: 

- Vem betalar för tjänsten? 
- Hur ska tillkommande uppdrag prissättas? 
- Hur ska kostnaderna för dessa tillkommande uppdrag fördelas? 

Hur dessa frågor ska besvaras redovisas i kapitel 5.3.3. 

De områden som inte kommer studeras är: 

- Miljökrav på transporter 
- LMCs rutiner utanför själva transporten 
- Interntransporter 
- Oplanerade transporter 
- Transporter från HJC och TvNo 
- Åsikter från leverantörer som inte lämnade anbud i förra upphandlingen 
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5 Metod 

Metodkapitlet beskriver hur arbetet har genomförts och viss bakomliggande 
vetenskapsteori kring hur akademiska studier genomförs. 

5.1 Metodsynsätt 

En studie med företagsekonomisk inriktning kan utgå ifrån olika synsätt på ett 
problem. Arbnor & Bjerke (1994) diskuterar tre olika: 

- Det analytiska synsättet bygger på att helhetens delar kan adderas för att erhålla en 
rättvisande bild av helheten. En eller flera hypoteser ställs upp och sedan används 
känd teori för att verifiera eller falsifiera dessa. Resultatet av en analytiskt inriktad 
studie är ofta ett klarlagt orsak-verkansamband. 

- Systemsynsättet innebär att delarna ärver helhetens egenskaper och att systemet 
som helhet påverkar de ingående delarna var för sig. Genom att försöka finna vad 
som driver helheten framåt kan dess verkan förklaras. Resultatet utgör ofta en 
generaliserad modell med beskrivningar av typiska fall. 

- Aktörssynsättet bygger på att det är varje enskild individ som påverkar hur en 
organisation lyckas med att utföra sina uppgifter. Den enskilde individens 
omgivning påverkar hans beteende. Eftersom studierna bygger på individens 
verklighetsuppfattning och beteende därefter, innebär resultatet aldrig något 
definitivt utan istället dras slutsatser som är föränderliga med individen. 

Till denna studie har valts systemsynsätt eftersom det bäst överensstämmer med 
studiens inriktning och mål. Nedan följer en djupare genomgång av systemanalys och 
hur denna kan användas för uppgiftspreciseringen. 

Systemanalys innebär enligt Churchman (1973) att det studerade området definieras 
upp med klara avgränsningar vad som omfattas av systemet och inte. En komplex 
helhet kan delas upp i mindre delar som lättare studeras. Systemet studeras utifrån fem 
olika synvinklar: 

- Allmänna målsättningar 
- Miljö 
- Resurser 
- Komponenter 
- Ledning 
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Det är vid studier av ett systems målsättningar viktigt att få klart för sig vilka som är 
de verkliga målsättningarna. Ofta finns det inom organisationer en uttalad målsättning, 
men alla arbetar mot ett helt annat mål.  

Systemets miljö utgörs av sådana faktorer som är givna och fasta och därför inte kan 
påverkas nämnvärt av systemet. Systemet påverkas däremot självt utav dessa faktorer. 
Churchman menar att då frågan ”Har det någon betydelse för mina målsättningar?” 
kan besvaras med ja och ”Kan jag påverka det?” med nej, tillhör det betraktade 
systemets miljö. 

Resurserna i ett system utgörs av de faktorer som systemet kan påverka och utnyttja. 
Dessa faktorer utgöras av arbetskraft, kassa eller byggnader, men även immateriella 
tillgångar kan vara en resurs. 

Systemets resurser används av dess komponenter. Ofta kan systemets komponenter 
vara svåra att urskilja. Komponenterna ska inte delas in efter organisationsstruktur 
utan efter vilka uppgifter de har. En komponent behöver därför till exempel inte vara 
en avdelning på ett företag. 

Ledningen för ett system utgörs av de som har kontroll över systemet och utformar 
dess planer mot det mål som de satt upp. 
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5.2 Studerat system 

Det system som efter avgränsningarna i uppgiftspreciseringen ska studeras återges 
nedan i Figur 5-1.  
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Figur 5-1 Det studerade systemet (egen) 

För att beskriva det studerade systemet används Churchmans (1973) fem synvinklar 
som beskrivs i avsnitt 5.1. 

Systemets målsättning är att utföra en förberedande undersökning, vari ingår att ta 
fram kundernas krav och behov, leverantörspreferenser och administrativa synpunkter, 
vilka sedan tillsammans ska resultera i ett förslag till utformning av avtalet. Dessutom 
ska en kostnadsfördelningsplan tas fram, vilken bifogas undersökningen i den slutliga 
rapporten. 

Målen för systemet är, som tidigare nämnts: 

- Den förberedande undersökningen ska utifrån de ramar som ges av påverkande 
faktorer ge förutsättningar för ett avtal som innebär låga kostnader, fullgod service 
och enkel administration. 
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- Den nya planen för kostnadsfördelning ska leda till att det administrativa behovet 
minskar, framför allt vid förändringar i avtalet, ska vara lätt att tillämpa och förstå, 
samt medföra att utslaget ska bli så rättvist som möjligt. 

Vad gäller kostnader är det svårt att tydligt säga att målen uppfylls eftersom det är 
omöjligt att säkert förutspå hur leverantörerna väljer att prissätta sina tjänster. Genom 
att göra en noggrann genomgång av tjänstebehovet, för att på så sätt se samordnings-
vinster och möjligheter till att göra förändringar som minskar behovet av transport-
tjänster, kan kostnaderna sannolikt minskas. Samtidigt säkras genom undersökningen 
tillgången på nödvändiga tjänster vilket tillgodoser kravet på fullgod service. Enkel 
administration uppnås då det krävs minimal arbetsinsats vid förändringar och under 
det löpande arbetet. Genom att ständigt beakta administrationsbehovet under arbetet 
med studien och ta fram ett förslag där rutiner för olika moment standardiserats kan 
arbetet förenklas. 

Systemets miljö utgörs som tidigare konstaterats av lagar och regler, kunder, leveran-
törer, men även landsvägar och tid är faktorer som påverkar resultatet. Trots att 
upphandlingsunderlaget, som ska kunna produceras utifrån vad som framkommit i den 
förberedande undersökningen, delvis påverkas av resultatet, styrs huvuddelen av 
underlaget av formella restriktioner som innebär att det bör hänföras till miljön, 
eftersom dessa inte kan påverkas av undersökningen.  

De resurser som systemet har till förfogande är främst arbetskraft och kompetens. 
Därtill kommer hjälpmedel som förenklar kommunikationen. Som hos flertalet system 
som involverar en insats med personal eller andra fysiska resurser krävs också 
ekonomiska medel för driften.  

Systemets huvudsakliga komponenter är informationsinhämtning, kostnadsfördelning 
och informationssammanställning, se Figur 5-2. Dessa sker på varandra följande i 
nämnd ordning, med ett visst slutligt iterativt skede där den framtagna 
kostnadsfördelningsplanen eventuellt måste justeras då informationen sammanställts 
och vice versa tills en lösning nås.  
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Figur 5-2 Komponenter i det studerade systemet (egen) 

- Informationsinhämtningen sker från kunder, leverantörer och administrativa 
avdelningar samt från litteratur som beskriver de lagar och regler som begränsar 
utformningen. Denna kommer att ske främst genom intervjuer, men också annan 
datainsamling, se vidare avsnitt 5.3.3. 

- Kostnadsfördelningen innebär att en fördelningsplan tas fram som redogör för hur 
olika kostnader för olika transporter ska fördelas inom landstinget. Denna måste 
eventuellt revideras då informationssammanställningen gjorts. Genom att studera 
litteratur och koppla den till situationen inom LiÖ skapas ett förslag till en 
fördelningsplan. 

- Informationssammanställningen innebär att den insamlade informationen bearbetas 
och harmoniseras till en konsistent plan för transporterna, där även 
kostnadsfördelningen tas hänsyn till.  

Ledningen av systemet förändras med tiden. Då systemet inte är aktivt, det vill säga i 
perioden mellan upphandlingarna, sker ledningen från den administrativa funktionen. I 
dagsläget är Ann-Charlotte Kjellander ekonomisk controller på Försörjningscentrum 
(FC) och ansvarar för uppföljning och kontroll av transporterna. Det aktiva systemet 
leds av upphandlaren som idag är Kjell Carlsson på Upphandlingscentrum (UC). Varje 
kund kan idag själv avgöra sitt behov medan leverantörerna inte kan styra 
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transporterna i särskilt stor utsträckning, eftersom tiderna för dessa är mycket hårt 
definierade från LiÖs sida. Då en kund vill förändra sina transporter meddelas 
leverantören och FC detta. Kjellander ansvarar då för omförhandling av avtalet 
gentemot kund och leverantör. 

5.3 Vetenskapligt perspektiv 

Ett examensarbete har höga krav på att utgöra en god vetenskaplig rapport. Vetenskap-
lighet definieras av Ejvegård (1996) utifrån tre olika perspektiv: saklighet, objektivitet 
och balans.  

Saklighet innebär att fakta som presenteras i rapporten är korrekta, att informations-
källorna kontrollerats och att de slutsatser som dras är välgrundade (Ejvegård, 1996). 
Vid framtagandet av föreliggande rapport har huvudsakligen förstahandskällor använts 
och där hänvisning till andrahandskällor görs anges var referensen funnits. De 
litteraturkällor som använts är huvudsakligen skrivna av akademiska professorer och 
doktorer och därutöver har även offentliga utredningar och publikationer av olika slag 
använts. Som muntliga källor har för referensram och empiriundersökning endast 
anlitats personer med god insyn i studerad verksamhet. Där tveksamhet förelegat med 
vad som avsetts med svaret har en extra kontroll gjorts. Därmed bör kravet på 
saklighet uppfyllas till rimlig nivå. 

En akademisk undersökning ska vara objektiv, vilket innebär att resultatet inte ska 
påverkas av personliga värderingar hos undersökaren eller dennes uppdragsgivare. I de 
fall då det finns flera olika åsikter ska dessa beredas plats och granskas på samma sätt. 
(Ejvegård, 1996) Detta examensarbete har en kritiskt granskande underton, eftersom 
syftet är att minska kostnader och administrationsbehov. Därmed följer också att 
frågan ”Är detta verkligen nödvändigt?” hela tiden måste ställas, vilket lätt kan 
medföra att undersökaren fokuserar för mycket på kostnader och administration och 
mindre på kundernas önskemål. För att säkerställa att kundernas behov beaktas har alla 
kunder kontaktas.  

Det av de tre perspektiven som Ejvegård (1996) anger som mest vagt i definitionen är 
balansen. Innebörden av balans är att dels låta båda sidor i en diskussion få lika 
utrymme och dels att rapporten har en balans i strukturen, att den har en genomarbetad 
disposition. Processen vid skrivandet av ett examensarbete, med flera granskningar 
utförda av utomstående, ger hög sannolikhet för en god balans i rapporten. 
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5.3.1 Undersökningens ansats och inriktning 

Det finns flera olika ansatser på vilka en studie kan baseras. Utgångspunkten ligger i 
dels en studieobjektsrelaterad och dels en datarelaterad dimension. (Lekvall & 
Wahlbin, 2001) 

En studie kan dels vara smal och gå på djupet, en fallstudie, eller vara bredare och 
mindre djup, en tvärsnittstudie. (Lekvall & Wahlbin, 2001) I detta fall kommer studien 
vara en tvärsnittsstudie, eftersom en stor mängd enheter kommer att kartläggas. 

Den data som undersökningen baseras på kan antingen komma direkt från källan, till 
exempel genom intervjuer eller egna empiriska studier, så kallad primärdata. Om 
studien istället baseras på erhållna uppgifter från andras undersökningar eller litteratur 
erhålls sekundärdata. Data kan vara antingen kvantitativ, baserad på siffror och 
kvantifierbara värden, vilka används som input i olika matematiska modeller, eller 
kvalitativ. Kvalitativa data är sådana data som erhålls under till exempel intervjuer. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). Eftersom huvuddelen av all data i denna studie kommer 
att samlas in genom empiriska studier och intervjuer är föreliggande studie företrädes-
vis kvalitativ och baserad på primärdata. 

Undersökningens inriktning beror på målet med rapporten. Är det studerade området 
tidigare outforskat krävs explorativa studier, där en grundläggande förståelse önskas 
uppnås. Finns det grundläggande kunskap på området och där målet inte är att skapa 
ytterligare förståelse används deskriptiva, beskrivande, studier. Önskas djupare 
kunskaper och mer förståelse än så används explanativa, förklarande, studier, där 
målet är att beskriva och förklara ett fenomen. Då det redan finns tämligen goda 
kunskaper inom området och syftet är att skapa en grund för framtida aktiviteter 
används normativa studier. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Uppnå grundläggande förståelse

Beskriva

Förklara

Skapa grund för framtida aktivitet

Explorativ

Deskriptiv

Explanativ

Normativ

 
Figur 5-3 Studieinriktningar (egen) 

Eftersom rapportens mål är att ge råd i dels hur transporterna ska planeras och dels hur 
kostnaderna ska fördelas kommer detta innebära att studien kommer att vara av 
normativ art. Dock kommer detta, som synes i Figur 5-3, att kräva beskrivningar och 
förklaringar för att utföras, men studiens huvudsakliga inriktning förblir ändå 
normativ. 



   

 52 

Utifrån den ansats och inriktning som valts väljs sedan vilken eller vilka data-
insamlingsmetoder som ska användas. 

5.3.2 Datainsamlingsmetod 

Beroende på om det är sekundär- eller primärdata som ska samlas in, ställs 
undersökaren inför olika problem. För sekundärdata är problemet främst att ta reda på 
var den finns. Därefter är den oftast enkel att tillgodogöra sig. Primärdata innebär ofta 
problem med att, förutom att ta reda på var den finns, också välja hur den ska inhämtas 
och dessutom hur den ska behandlas. För primärdata nämner Lekvall & Wahlbin 
(2001) observationer och frågor som två olika insamlingsmetoder.  

Observationer innebär en större säkerhet såtillvida att undersökaren inte påverkas av 
olika intervjupersoners åsikter, kunskap och liknande, vilka dock ibland kan vara av 
intresse och därför då också utgöra en begränsning. Observationerna begränsas också 
till att endast kunna studera realtidsskeenden, varför historiska och framtida aspekter ej 
innefattas.  

Om frågor används som insamlingsmetod kan dels skriftliga eller muntlig frågor 
ställas. Den som svarar benämns uppgiftslämnare och den för vilken uppgiftslämnaren 
svarar kallas undersökningsenhet. I vissa fall är dessa samma person och en 
uppgiftslämnare kan också svara för flera undersökningsenheter och vice versa. 
Lekvall & Wahlbin (2001) skiljer på fyra olika typer av intervjuformer, se Tabell 5-1 
nedan. 
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Tabell 5-1 För- och nackdelar med olika intervjumetoder (egen efter Lekwall & Wahlbin, 2001) 

Intervjuform För- och nackdelar 
Skriftlig enkät + Låg kostnad per undersökt enhet 

- Beroende på utdelnings- och insamlingsmetod ibland lång tid 
innan svar erhålls 

- Ofta stort bortfall 
- Ingen eller dålig kontroll över vem som svarar och hur noggrant 

det sker 
- Ingen möjlighet att i efterhand förtydliga frågor 

Personlig intervju + Möjliggör god interaktion mellan undersökare och uppgifts-
lämnare 

+ Ofta ingen begränsning i utformning och omfattning 
+ Snabbt svar 
- Hög kostnad per undersökt enhet 
- Ofta krävs omfattande svarsbehandling  
- Svårt att nå rätt personer för intervju 

Telefonintervju + Relativt billig 
+ Snabbt svar 
- Hårdare krav på mindre omfattning än personliga intervjuer 

Internetintervju + Billig 
+ Kortare svarstid än vid skriftliga intervjuer 
+ Möjlighet till en mängd olika utformningar 
- Risk för stort bortfall 
- Kräver tillgång till Internet 

Vilken datainsamlingsmetod som väljs beror på de tidigare val av ansats och inriktning 
som gjorts. Lekvall & Wahlbin (2001) anser att ju mer deskriptiv ansatsen är desto 
hårdare strukturerad insamlingsmetod kan användas. Kostnaden för intervjuerna bör 
också beaktas. Är underlaget stort, som vid en tvärsnittsansats, är det rimligt att inte 
göra personliga intervjuer med alla, om det finns andra möjliga alternativ. 

I denna undersökning har främst personliga intervjuer och telefonintervjuer använts. 
Valet föll på dessa metoder eftersom de ger snabba svar och att det finns goda 
möjligheter att förklara frågor som är otydliga och samtidigt möjlighet för 
uppgiftslämnaren att meddela viktig information som skulle kunna ha missats vid 
användandet av till exempel skriftlig enkät. Intervjuerna följde en mall, men avsteg 
gjordes från denna då uppgiftslämnaren behövde utveckla ett resonemang eller då 
behov av kompletterande frågor krävdes. I linje med Lekvall och Wahlbin (2001) hölls 
telefonintervjuerna korta och tog oftast cirka fem, men ibland upp till tio minuter. Viss 
information som av praktiska skäl inte varit lämplig att överföra muntligen, 
exempelvis avtal, kundsammanställning och transportplanering, erhölls som datafiler. 
Ett brev med tämligen öppna frågor (se Bilaga 2) skickades också ut till Sveriges alla 
landsting för att undersöka förhållandena där i syfte att kunna inspireras och dra 
lärdom av deras lösningar. 
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5.3.3  Tillvägagångssätt 

Ett skriftligt frågeformulär (se Bilaga 2) mejlades ut till Sveriges alla landsting. Detta 
utskick, som gjordes till registrator, besvarades av 15 stycken av 20 möjliga. 

De frågeställningar som togs fram kan som i kapitel 4 delas upp i två grupper; 
förberedande undersökning och kostnadsfördelning. Nedan anges vilka informations-
källor som använts för respektive frågeställning: 

Förberedande undersökning 
- Hur kan transportstrukturen utformas med avseende på geografi, 

leverantörer och tjänster?  
- studie av gällande avtal 
- jämförelse med andra landsting (se bilaga 2) 
- leverantörssökning i Affärsdata 
- litteraturstudier. 
- intervju med Kjell Karlsson, upphandlare, UC 
- intervju med chef inom de mest berörda centra: LMC, NSV, NSC, NSÖ, 

FTV 
- Vad anser leverantörerna vara de viktigaste faktorerna som möjliggör ett 

lågt pris?  
- Intervju med identifierade leverantörer 

- Standard- och speciallösningar: 
- Vilka kunder och tjänster ska omfattas av upphandlingen?  

- intervju med Kjell Karlsson, upphandlare, UC  
- intervju med Ann-Charlotte Kjellander, ekonomisk controller, FC  
- EFVs fastighetsdatabas 

- Vad är transportbehovet? 
- intervju med samtliga kunder 
- intervju med chef inom de mest berörda centra: LMC, NSV, NSC, NSÖ, 

FTV 
- gruppmöte med transportansvariga på LMC 
- intervju med ansvariga för kontanthanteringen 
- intervju med ansvariga för kök LiM och US 
- litteraturstudier 

Kostnadsfördelning 
- Hur kan kostnadsfördelning ske inom LiÖ?  

- studie av andra landsting (se bilaga 2) 
- litteraturstudie 



   

 55 

- intervju med Ann-Charlotte Kjellander, ekonomisk controller, FC 
- intervju med lämpliga chefer för de mest berörda centra: LMC, NSV, NSC, 

NSÖ, FTV 
- intervju med Annika Hjertkvist, budgetchef, ledningsstaben 

- Vilka krav ställs på kostnadsfördelningsplanen?  
- intervju med Ann-Charlotte Kjellander, ekonomisk controller, FC 
- intervju med lämpliga chefer för de mest berörda centra: LMC, NSV, NSC, 

NSÖ, FTV 
- intervju med Annika Hjertkvist, budgetchef, ledningsstaben 
- intervju med Kjell Carlsson, upphandlare, UC 
- litteraturstudier 

En tämligen omfattande empiriinsamling genomfördes där till exempel mer än 150 
telefonintervjuer gjordes med kunder i transportnätet. Tyvärr kunde inte svar fås från 
samtliga enheter, trots upprepade försök. På grund av att intervjuunderlaget utökades 
något med tillägg om öppettider och antal anställda, då några intervjuer redan 
genomförts, är det heller inte helt fullständigt. Det kan dock anses vara representativt 
för verksamheterna eftersom endast 10 av 163 identifierade verksamheter inte kunnat 
nås. Vid intervjuerna har i första hand enhetschefer eller klinksamordnare kontaktats. 
De har sedan besvarat frågorna eller hänvisat vidare till annan personal, då de ansett 
att dessa haft bättre kunskaper. Eftersom undersökningen gjorts med vissa tidskrav på 
slutdatum har i vissa fall personer i icke beslutande ställning besvarat frågorna, då 
detta varit enda möjligheten att få svar.  

Intervjuerna med kunderna utgick ifrån det transportunderlag som givits från FC med 
kompletteringar av vissa däri ej införda transporter och förändringar. Resultatet av 
intervjuundersökningen presenteras i tabellform i bilaga 4. 

För behovsundersökningen var syftet att kunna göra en kategorisering av de olika 
kunderna och efterfrågade tjänsterna vilka då skulle kunna betjänas olika beroende på 
vilken grupp de tillhör. Detta är enligt samma förfarande med kundkategorisering som 
Grönroos & Monthelie (1988) rekommenderar i 3.2. Målet var att kunna konstruera en 
matris liknande Figur 5-4. 
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 Tjänst 1 Tjänst 2 Tjänst 3 Tjänst 4 

Kundtyp A X  X X 

Kundtyp B X   X 

Kundtyp C X X X X 

Kundtyp D  X X  

Figur 5-4 Kund-/tjänstmatris (egen) 

I stort sett fungerade detta, men olika faktorer som påverkar vissa delar av 
transportbehovet och som i övrigt inte går att kategorisera, till exempel storlek på 
förrådsutrymmen, gjorde att tjänsterna förråds- och värdetransport inte kunde 
kategoriseras. Kategoriseringen redovisas i avsnitt 7.1.1. 

En kostnadsfördelnings- och prissättningsmodell som bygger på mera enhetlighet togs 
fram utifrån vad som framkommit från empiri och referensram. Denna redovisas i 
avsnitt 8.2.2. 

De två ovan nämnda aktiviteternas resultat kunde sedan sammanfogas till det slutliga 
rapportresultat som varit syftet med examensarbetet. I resultatet presenteras också ett 
förslag till specifikation av de för upphandling aktuella transporterna. Slutligen förs en 
diskussion kring det vetenskapliga bidraget och några egna reflektioner kring arbetet 
med rapporten. 

5.3.4 Felkällor 

I en undersökning finns alltid en mängd olika felkällor. Målet är att minimera dessa 
och dess betydelse. Vanligt är att begreppen validitet och reliabilitet diskuteras då det 
gäller kvaliteten på en undersökning. 

Validitet 

Med validitet avses i vilken utsträckning en vald mätmetod verkligen mäter det den är 
avsedd att mäta. För att öka validiteten kan olika metoder kombineras. Genom att låta 
utomstående initierade bedömare granska undersökningsunderlaget kan felaktigheter 
undvikas redan från början. Om det är möjligt att kontrollera en grupps svar i en 
undersökning mot verkliga förhållanden ger detta en god indikation om validiteten, 
men det är beroende på undersökningens inriktning vad som låter sig göras. (Lekvall 
& Wahlbin, 2001) 
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I denna undersökning kan god validitet antas vad gäller informationen från de olika 
landstingsenheterna. Frågorna har varit konkreta och därmed givit liten chans till 
felaktiga svar. Metoden att genom förutbestämda frågor antingen personligen eller via 
telefon ta reda på förutsättningarna fungerade väl och gav goda möjligheter att förklara 
frågornas innebörd vid oklarheter. Intervjuunderlaget fick kompletteras något då 
ytterligare påverkande faktorer upptäcktes, vilket bör ha ökat validiteten. 

Genom att utrustas med en arbetsplats på Upphandlingscentrum har ständig kontakt 
kunnat hållas med uppdragsgivaren, vilket gjort att oklarheter i syfte och inriktning 
enkelt kunnat redas ut. Detta har också bidragit till en högre validitet, eftersom målet 
med undersökningen hela tiden kunnat kontrolleras, då oklarheter förelegat. 

En viktig fråga för validiteten är också om de resultat som framkommer i studien 
verkligen uppfyller målen. I detta fall är det svårt att säga eftersom det verkliga utfallet 
kommer först när upphandlingen genomförts och det därmed går att utläsa hur 
kostnaderna förändrats. Vissa effekter som till exempel administrativt behov vid 
förändringar kan dröja ännu längre innan dessa kan utläsas. Vad som går att säga är att 
baserat på tidigare erfarenheter som redovisas i referensramen är det sannolikt att 
målen kommer att uppfyllas. Genom undersökningen har vissa förändringar som 
innebär minskat transportbehov, till exempel genom samlastning, kunnat föreslås och 
detta bör därmed också ge lägre kostnader. Eftersom marknaden är fri är det dock 
omöjligt att säkert sia om utfallet på kostnadssidan. Vad gäller administrationsbehovet 
kommer detta med största säkerhet att minska eftersom produkterna standardiseras och 
en ökad likriktning över hela LiÖ ger färre olika transporter att administrera. En stor 
del av den transportplanering som hittills utförts av LiÖ flyttas nu till leverantören som 
för större frihet i utförandet, vilket bör förenkla för båda parter. 

Reliabilitet 

Om en undersökning kan upprepas flera gånger med samma resultat innebär detta att 
undersökningsmetoden har hög reliabilitet. Reliabiliteten anses generellt sett lättare att 
undersöka än validiteten eftersom det mer eller mindre enkelt går att utföra 
undersökningen på nytt och se om samma resultat erhålls. Det kan också testas genom 
att dela undersökningen i två lika delar och se om båda delarna ger samma resultat. 
Sådant som påverkar reliabiliteten kan vara skillnader i uppgiftslämnarens 
sinnesstämning och kontakt med intervjuaren eller hur frågor och formulär utformats. 
(Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Eftersom undersökningen i denna rapport bygger på litteraturstudier och intervjuer 
finns det flera risker att reliabiliteten påverkas. Den litteratur som använts finns listad i 
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referenslistan och all teori är försedd med källhänvisning. Detta gör att reliabiliteten 
för just denna teori är hög, men en ny undersökning skulle kanske använda sig av 
annan litteratur och därmed komma till delvis andra slutsatser. Den data som 
efterfrågas vid intervjuerna kan delas upp i två olika grupper, fakta och bedömningar. 
Fakta med hög reliabilitet erhålls relativt enkelt då denna är definitiv och oftast 
allmänt känd. Bedömningarna är besvärligare och för hög reliabilitet krävs då att 
personer med rätt kompetens frågas, vilket kan vara svårt att säkerställa. Den 
personliga uppfattningen om hur olika frågor bör behandlas kan också färga svaren 
och därmed ge en skev bild av organisationens uppfattning. Genom att intervjua flera 
personer på liknande enheter bör orimliga och felaktiga bedömningar utkristallisera sig 
och dessa kan då ifrågasättas. Dock finns alltid risken att gruppen unisont svarar 
”felaktigt” i syfte att skydda egna intressen, till exempel att ange större tidsmarginaler 
än nödvändigt för att kunna korrigera egna misstag i planeringen. Genom att jämföra 
och återkoppla svaren från andra uppgiftslämnargrupper kan sådant upptäckas och tas 
upp till diskussion. Det visade sig också att det under behovsundersökningen fanns ett 
visst revirtänkande som fungerade suboptimerande. Genom att jämföra med andra svar 
från personer i liknande position kunde dock dessa skillnader jämnas ut. 
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6 Empiri 

I detta kapitel redovisas den information som insamlats utifrån vad som beskrivits i 
uppgiftsprecisering och metod.  

Den information som inhämtas via empiriska undersökningar redovisas i detta kapitel 
enligt den uppdelning som gjordes i uppgiftspreciseringen: 

Förberedande undersökning 

- Hur kan transportstrukturen utformas med avseende på 
- geografi? 
- leverantörer? 
- tjänster?  

- Vad anser leverantörerna vara de viktigaste faktorerna som möjliggör ett lågt pris? 
- Standard- och speciallösningar 

- Vilka kunder och tjänster ska omfattas av upphandlingen? 
- Vad är transportbehovet? 

Kostnadsfördelning 

- Vilka krav ställs på kostnadsfördelningsplanen? 
- Hur kan kostnadsfördelning ske inom LiÖ? 

- Internt 
- Externt 

6.1 Förberedande undersökning  

6.1.1 Hur kan transportstrukturen utformas? 

Varken Ann-Charlotte Kjellander eller Kjell Carlsson, vilka är de som styr över 
utformningen av avtalet, anser att transportstrukturen behöver vara som tidigare. 
Tvärtom välkomnar de förändringar om det kan förenkla hantering och ge lägre pris. 

Enligt Carlsson finns det få krav som begränsar den del av avtalsutformningen som 
berör transportstruktur och avtalsuppdelning. Lagen om offentlig upphandling måste 
följas och den förberedande undersökningen får inte ge ett föreslaget resultat som 
skulle innebära ett brott mot denna. De upphandlade tjänsterna som omfattas av detta 
examensarbete är enligt LOU så kallade A-tjänster, vilket ställer högre krav på 
upphandlingen. 
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I en upphandling kan både så kallade skall- och börkrav ställas. Skallkraven måste 
vara uppfyllda för att anbudet ska behandlas och börkraven är sådana krav som 
påverkar valet av leverantör, men som ej måste uppfyllas. 

Geografi 

I dagens transportorganisation är, som nämns i kapitel 2, uppdelningen gjord efter de 
tre länsområdena Väster, Centrala och Öster. På liknande sätt är transport-
organisationen i de övriga landstingen uppdelad. Antingen länsområdesvis utgående 
från centralsjukhusen eller en total för hela länet. 

Uppdelningen har fungerat bra, men det finns från Kjellanders och Carlssons sida inga 
hinder att förändra den om undersökningens resultat så visar. 

Leverantörer  

Både Carlsson och Kjellander anser att det för att begränsa administrationen och 
förenkla uppföljning är viktigt att hålla nere antalet leverantörer. Samtidigt måste det 
vara möjligt för många leverantörer att lämna anbud på transporterna för att kunna få 
ett lågt pris. En sökning i Affärsdatas företagsdatabas (www.affarsdata.se) ger 397 
träffar i Östergötland på SNI-koderna 60220 (Taxitrafik), 60240 (Vägtransport av 
gods) och 64120 (Annan postbefordran), se bilaga 6. Bland dessa finns flertalet av de 
tänkbara leverantörerna. Dock ej sådana som har sitt säte utanför Östergötland. 

Huvuddelen av de utfrågade övriga svenska landstingen kör transporterna i egen regi 
och då framför allt post och provtransporter, se även avsnitt 6.2.2. Vanligare är att 
tvätt- och förrådstransporter ligger utlagda på entreprenad, vilket då ofta sköts av 
samma företag som driver tvätteri och lager. De som har valt att lägga ut verksamheten 
på entreprenad, vilket av de svarande främst är norrlandslän, anlitar ett flertal olika 
leverantörer. Örebro län som är geografiskt mindre har en enda leverantör för alla 
upphandlade transporter. Vanligast är att mindre och medelstora lokala leverantörer 
anlitas. 

Tjänster  

Kjellander tycker att det är svåröverblickbart och tungrott med den typen av 
utformning av avtal som är idag. Hon skulle gärna se en enklare och mer 
standardiserad form. Hur standardiseringen skulle ske har hon inga förslag på, men 
uppger att det som det ser ut nu är svårt att hantera alla de olika transportposter som nu 
finns. I det nu gällande avtalet upphandlades transport till varje enskild kund som 
specificerades med typ av transport, hämtningsplats, avlämningsplats, mottagare och 
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leveranstid. Detta presenterades i ett Excelark för varje område i vilket leverantörerna 
fick skriva in kostnad för varje transport, totalt cirka 400 poster. Då det har skett 
förändringar av transporterna som krävt att kostnaderna omfördelats har inte något 
enhetligt system funnits för hur kostnaderna ska omfördelas. 

6.1.2 Vad anser leverantörerna vara de viktigaste 
faktorerna som möjliggör ett lågt pris? 

De leverantörer som lämnade anbud på transporterna 2001 var: 

- Posten 
- Östgötafrakt 
- Green Cargo (endast Västra och Centrala) 
- Östgötaflytt (endast Centrala) 
- Falcks (endast värde) 
- Taxibil i Östergötland 
- Haags Transport (endast Finspång) 

Av dessa anlitas som tidigare nämnts Green Cargo, Östgötafrakt och Posten. Nedan 
redovisas i Tabell 6-1 hur de tillfrågade företagen ser på möjligheterna för LiÖ att 
anpassa avtalet för att möjliggöra lägre pris. 

Tabell 6-1 Leverantörsintervjuer 

Företag Vilka anser du är de 
viktigaste faktorerna 
som möjliggör ett 
lågt pris? 

Vad upplever du 
skulle kunna för-
bättras vid upp-
handling av trans-
porter? 

Övrigt? 

Posten  

(Bill Persson) 

Det viktigaste för pris-
sättningen är tid och 
sträcka, och därmed 
påverkar det mycket 
om transporterna kan 
samordnas med övriga 
leveranser. Avtalets 
storlek påverkar inte 
direkt priset per trans-
port. 

 

 

Om leveranstiderna kan 
förändras ökar 
möjligheten till sam-
ordning och lägre pris. 

- 
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Östgötafrakt 

(Urban 
Mattsson) 

Enda chansen att sänka 
kostnaderna är att 
minska omfattningen 
genom färre leverans-
punkter eller lägre frek-
vens. Avtalet är just nu 
en förlustaffär. 

Nu saknas trygghet 
eftersom LiÖ kan för-
ändra avtalet, så att in-
täkterna minskar utan 
att kostnaderna 
sjunker. 

Det kan vara en nack-
del med samordning av 
transporterna i för stor 
utsträckning, eftersom 
detta kan äventyra 
leveranssäkerheten för 
LiÖs gods. 

Green Cargo  

(Rune 
Lönning) 

Svårt att sänka kost-
naderna på avtalet. 
Bilturerna som körs är 
idag i princip full-
belagda eftersom 
volymen är så stor. Att 
minska antalet fakturor 
skulle ge mindre 
administration som ger 
lägre kostnader. 

Det enklaste vore om 
landstinget köpte en 
tjänst som gällde alla 
och som betalades med 
en klumpsumma. 
Otryggt med att det 
kan ske förändringar, 
som påverkar 
intäkterna. 

- 

Östgötaflytt Möjligheten att sam-
ordna LiÖs transporter 
med andra. Friare 
hämtningstider skulle 
förenkla samordningen. 

Mindre delar gynnar 
mindre leverantörer, 
skulle dock kunna 
tänka sig att lägga ett 
anbud på ett större 
område. Volymerna 
behöver då vara så 
stora i alla delar att det 
skulle motivera en 
väsentlig utökning av 
verksamheten där. 

- 

Falcks  

(Love 
Jonsson) 

Möjligheten att sam-
ordna LiÖs transporter 
med andra är en viktig 
faktor liksom avtals-
volymen. 

- Svårt att av säkerhets-
skäl samordna 
värdetransporter med 
andra, men det kan gå 
att lösa med någon 
form av skalskydd. 

Taxibil i 
Östergötland  

(Helene 
Stolt) 

Flexibiliteten är vikt-
igast. De har numera 
fordon i alla länsdelar 
så därför spelar inte 
längre uppdelningen 
någon större roll. 

 

 

Mindre hårt ställda tids-
krav. 

Miljökrav borde betonas 
mer i upphandlingen, 
eftersom de har satsat 
mycket på att miljö-
anpassa sin fordons-
park. 
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Haags 
transport 

(Jörgen 
Haag) 

- Mindre avtalsdelar 
skulle gynna lokala 
leverantörer. Svårt att 
få ihop LiÖs transporter 
med redan befintliga 
körningar. 

- 

De leverantörer som kör idag kör huvudsakligen fasta slingor på fjärrorterna, vilket 
innebär att om det försvinner ett stopp på vägen kommer detta leda till att 
leverantörens kostnad för slingan i princip är oförändrad, medan intäkten minskar. 
Detta kräver då förhandlingar, vilket är tidskrävande och som skapar spänningar i 
kund-leverantörsrelationen. (Mattsson) 

6.1.3 Standard och speciallösningar - Vilka kunder och 
tjänster ska omfattas av upphandlingen?  

Kunder  

Ett utdrag med alla poster från LiÖs fastighetsbolag EFVs (E-län Fastighetsteknik och 
Verksamhetsservice AB) fastighetsregister 2005-04-07 visar att landstinget äger eller 
hyr drygt 400 objekt. Detta är i många fall uppdelat på fastighet, byggnad, 
markanläggning med mera, vilket innebär att det verkliga antalet verksamhetsplatser är 
betydligt mindre än 400.  

Efter kontroll mot fastighetsregistret och FCs transportlistor samt information erhållen 
vid telefonsamtal med kunderna kunde till slut cirka 150 verksamheter identifieras. Då 
har verksamheterna på US, LiM, ViN och NiF räknats som samlade enheter, trots att 
det finns ett flertal olika verksamheter där. Så har även skett i de fall då det finns 
barnavårdscentraler och liknande vårdverksamhet i mindre skala utlokaliserad till VC. 
Därmed har med tämligen stor sannolikhet alla landstingets enheter täckts in, med 
reservation för att vissa enheter samlokaliserats och därför inte syns på de listor som 
erhållits från LiÖ. I sammanhanget kan också nämnas att någon fullständig 
kartläggning inom landstinget över vilka verksamheter som finns på vilka adresser inte 
kunnat erhållas, trots flera försök. De enheter som identifierats är, sorterat per adress: 

- VC + FTV Borensberg, Hamnvägen 3, Borensberg 
- VC + FTV Boxholm, Centrumg. 1, Boxholm 
- Närsjukvården i Finspång, Lasarettsvägen 12-16, 

Finspång 
- FTV Finspång, Vallonvägen 15, Finspång 
- VC + FTV Kisa, Danboms väg 1, Kisa 
- VC Kolmården, Munkvägen 13, Krokek 

- FTV Kolmården, Råsslavägen 20, Krokek 
- VC + FTV Linghem, Himnavägen 153, 

Linghem 
- VC Ryd, Alsättersgatan 40, Linköping 
- Rörelse & Hälsa Neuro, Alsättersgatan 42, 

Linköping 
- Polisen i Östergötland, Brigadgatan 13, 

Linköping 
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- Resurscentrum, Brigadgatan 22, Linköping 
- Smärt- och rehabcentrum + Dagrehab/hemrehab + 

Garnisonsdialysen, Brigadgatan 22, Linköping 
- FTV Ekholmen, Ekholmens Centrum, Linköping 
- VC Ekholmen, Ekholmsvägen 7, Linköping 
- KMC, Garnisonsområdet S, Linköping 
- Barn o Ungdomspsyk klin US, Hagadal, 

Linköping 
- Barnmorskemottagning Storken AB, 

Hospitalstorget 2A, Linköping 
- VC Johannelund, Johannelunds Centrum, 

Linköping 
- Kvinnohälsan, Klostergatan 49, Linköping 
- VC Kungsgatan, Kungsgatan 39, Linköping 
- VC Kärna, Kärna Centrum, Linköping 
- FTV Åleryd, Landstingsvägen 9, Linköping 
- AdmTjänst, Linnégatan 7-9, Linköping 
- VC Tannefors, Nya Tanneforsvägen 43 C, 

Linköping 
- Familjeläkarna AB, Nygatan 35, Linköping 
- Ungdomsmottagning, Platensgatan 10 B, 

Linköping 
- Specialistläkarna i Linköping AB, Platensgatan 8, 

Linköping 
- FTV + Olika verksamheter Lilla Torget, 

Repslagaregatan 25, Linköping 
- FTV Ryd, Ryds Centrum, Linköping 
- Landstingets kansli, S:t Larsgatan 49 B, Linköping 
- PV FoU + Sjukvårdsupplysningen + LSS - Råd 

och stöd, S:t Larsgatan 9D, Linköping 
- LFÖ - Projektledning Sydöst + Sandbäckshemmet, 

Sandbäcksgatan 17, Linköping 
- Arkitektvillan /Smittskyddsenheten, 

Sandbäcksgatan 5, Linköping 
- Upphandlingscentrum, Sandbäcksgatan 7, 

Linköping 
- FTV Skäggetorp + VC Skäggetorp, Skäggetorps 

Centrum, Linköping 
- Östsam / Trafikrådet i Östergötland, Snickargatan 

40, Linköping 
- Fackförbund + Revisionskontoret, Storgatan 8, 

Linköping 
- FTV Berga + VC Berga, Söderleden 35-37, 

Linköping 
- Resia Linköping AB, Tanneforsgatan 8, Linköping 
- Rörelse & Hälsa Kanonhuset, Tinnerbäcksgränd 

32, Linköping 

- Medevac + FTV Torkelbergsgatan + 
Torkelbergsgatan 11, Linköping 

- LSS/BUH, Torkelbergsgatan 14D, 
Linköping 

- VPC + Landstingsarkivet, Torkelbergsgatan 
15, Linköping 

- VC + FTV Lambohov, Tröskaregatan 28, 
Linköping 

- Universitetssjukhuset i Linköping, 
Lasarettsgatan, Linköping 

- VC Skogsfrid, Westmansgatan 18, 
Linköping 

- Linköpings Psykiatriska Mottagning AB, 
Westmansgatan 47, Linköping 

- Carolinakliniken AB, Ågatan 35, Linköping 
- VC Ljungsbro, Evastigen 9, Ljungsbro 
- VC + FTV Mantorp, Häradstorget 1, 

Mantorp 
- Barn- och ungdomspsykatrisk 

klinikmottagning, Burensköldsvägen 24, 
Mjölby 

- FTV Mjölby, Jerikodalsgatan 3, Mjölby 
- Psykiatrisk mottagning, Kungsvägen 69, 

Mjölby 
- RAN: Rådgivning i alkohol o 

narkotikafrågor, Kyrkogatan 23, Mjölby 
- VC Mjölby, Smålandsvägen 24, Mjölby 
- FTV Kyrkogatan, Kyrkogatan 6, Motala 
- Lasarettet i Motala, Lasarettsgatan 37, 

Motala 
- Försörjningscentrum/AdmTjänst, 

Långbackagatan 2, Motala 
- VC Marieberg, Mariebergsg. 2A, Motala 
- Fackliga företrädare - SKTF , Norrängsgatan 

1B, Motala 
- Fackliga företrädare - Kommunal, 

Norrängsgatan 3B, Motala 
- FTV Seglaregatan, Seglar + Barn- och 

ungdomshabilitering, Seglaregatan 1, Motala 
- VC Brinken, Sveavägen 31, Motala 
- LSS, Sveavägen 32, Motala 
- Östgötahälsan, Ulaxgatan 57, Motala 
- VC + FTV Skarptorp, Dalviksgatan 69, 

Norrköping 
- Psykosenheten, Dalviksgatan 71, Norrköping 
- Medicinskt Centrum, Drottninggatan 56, 

Norrköping 
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- VC Såpkullen, Gamla lasarettsgatan 18, 
Norrköping 

- AdmTjänst Oxeltorp + NSÖ stab, Gamla Övägen 
25, Norrköping 

- ViN, Gamla Övägen, Norrköping 
- Ungdomsmottagning + Vuxenpsyk, Generalsgatan 

14, Norrköping 
- VC + FTV Hageby + Psyk Hageby Södra enheten, 

Grundläggaregatan 2, Norrköping 
- FTV Vidablick, Hagagatan 72, Norrköping 
- VC Väven, Hantverkaregatan 51, Norrköping 
- VC Kneippen, Kneippgatan 4, Norrköping 
- VC Kungsgatan, Kungsgatan 36, Norrköping 
- FTV Druvan inkl. specialisttandvården, 

Magasinsgatan 2, Norrköping 
- Lennings Sjukhem - Matildagården, S. 

Promenaden 2, Norrköping 
- FTV Sparven, S:t Persgatan 139A, Norrköping 
- Östgötahälsan, S:t Persgatan 95, Norrköping 
- VC Sandbyhov, Sandbyhovsgatan 19, Norrköping 
- Polisen i Östergötland, Stockholmsvägen 4-6, 

Norrköping 
- VC Vilbergen, Urbergsgatan 90, Norrköping 
- Himmelstalundsskolan, Utställningsvägen 28, 

Norrköping 
- VC Östertull, Vikboplan 7, Norrköping 
- FTV Rimforsa, Järnvägsgatan 11, Rimforsa 

- VC Skänninge, Mjölbygatan 30, Skänninge 
- VC + FTV Skärblacka, Stationsvägen 2, 

Skärblacka 
- VC + FTV Söderköping, Prästgatan 3, 

Söderköping 
- RPR + EFV, Birgittaområdet, Vadstena 
- VC Vadstena, Jungfruvägen 5, Vadstena 
- FTV Vadstena, Knivsmedsgatan 3, Vadstena 
- VC + FTV Valdemarsvik, Brogatan, 

Valdemarsvik 
- Vreta Västerbyskolan, Stjärnorpsvägen 2, 

Vreta Kloster 
- FTV Åby, Hultvägen 4, Åby 
- VC Åby, Nyköpingsvägen 28, Åby 
- FTV Åtvidaberg, Adelswärdsgatan 6, 

Åtvidaberg 
- Psykatrisk klininkmottagning Åtvidaberg, 

Bruksgatan 26, Åtvidaberg 
- VC Åtvidaberg, Ingatorpsvägen 4-6, 

Åtvidaberg 
- VC + FTV Ödeshög, Skolgatan 3-7, 

Ödeshög 
- VC + FTV Österbymo, Tranåsvägen 17B, 

Österbymo 
- Rehab Öst + VC + FTV Vikbolandet, 

Bygdevägen 13, Östra Husby 

Sedan det förra avtalet skrevs har vissa enheter tillkommit, flyttat och avvecklats. 
Detta har gjort att vissa förändringar i det tidigare underlaget måste göras. Till 
exempel är bibliotekets transporter inte längre aktuella att upphandla via landstingets 
huvudavtal, eftersom dessa nu organisatoriskt tillhör regionförbundet Östsam. 

De kunder som idag omfattas ska enligt Ann-Charlotte Kjellander också i 
fortsättningen vara med i transportsystemet om det är ekonomiskt befogat. Det är dock 
inte självklart att externa enheter, som privata vårdcentraler och liknande, ska få ingå i 
samma avtal. Vissa av landstingets enheter ligger idag delvis utanför systemet och har 
bara förrådstransporter och liknande mera sällan förekommande tjänster. Dessa kan 
integreras mera i systemet om det kan anses ekonomiskt och servicemässigt befogat. 

Tjänster 

De tjänster som redan i nulägesbeskrivningen identifierades är: 

- Lättgods 
- Prover 
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- Förrådsgods 
- Avfall 
- Dagskassor 
- Mat och specialtjänster 

Lättgods utgörs som konstaterats i nulägesbeskrivningen utav intern och extern post, 
paket, apoteksvaror, sterilgods och det brådskande förrådsgodset. Godset väger per 
definition inte mer än 35 kg per kolli och ska kunna hanteras av en person. Till 
lättgodstransport krävs endast mindre godstransportfordon. 

Prover skickas dels in till laboratorium på sjukhusen från VC och liknande enheter och 
dessutom som en specialtransport med extra höga tidskrav mellan sjukhus-
laboratorierna. 

Förrådsgodset utgår från Norrköping för vidare distribution via transportleverantörerna 
i de olika länsdelarna. Detta gods är ofta lastat på vagnar som kräver lastbilstransport.  

Hämtning av dagskassor är en tjänst som måste finnas så länge patienter väljer att 
betala med kontanter. LiÖ genomför under hösten 2005 en förnyelse och förbättring av 
betalkortsterminalerna för att främja användningen av kort. Många kliniker uppmanar 
också kunderna aktivt att betala med kort istället för kontanter. Trots detta kommer det 
fortfarande finns behov av dagskassor även om frekvensen kan tänkas förändras under 
avtalstiden. 

Förutom rena transporter omfattar avtalet även viss form av vaktmästeriservice, 
sophantering och postsortering. Dessa tjänster är enligt Kjell Carlsson inte nödvändiga 
att ha med i transportavtalet, utan han är av åsikten att bilar ska rulla så mycket som 
möjligt för bästa ekonomi. Carlsson tror dock att kostnaden skulle bli högre om 
särskilda avfallsföretag anlitas. En kontroll av de priser som Tekniska Verken och IL 
Recycling tar ut av sina företagskunder för hämtning av källsorterat avfall ger vid 
handen (exkl. moms): 

Tabell 6-2 Kostnad för avfallstransport 

 Tekniska verken IL Recycling 

Kontorspapper 57 kr/tunna (190 liter) 80 kr/tunna (190/370 liter) 

Wellpapp 82 kr/häck (cirka 1 m3) 80 kr/häck (cirka 40-60 kg) 

Tunnor och häckar kan hyras eller köpas in från valfri leverantör. Priset gäller 
hämtning i marknivå. För större uppdrag kan istället timpris användas. 
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Hagebyområdet i Norrköping med VC, FTV och rehabenhet köper idag vaktmästeri-
tjänster sex timmar per dag av CSM, som en del av transportavtalet. Kenneth 
Andersson, som är vårdcentralschef, menar att det inte alls är nödvändigt att köpa 
transporter och inre tjänster av samma leverantör. Carlsson hänvisar till de avtal för 
städtjänster som LiÖ har med tre olika leverantörer. Dessa omfattar även enklare 
vaktmästeritjänster och intern avfallshantering som extratjänster. Priset för dessa ligger 
mellan 200 och 273 kronor per timma, beroende på leverantör. 

6.1.4 Standard- och speciallösningar - Vad är 
transportbehovet? 

Kundernas transportbehov skiljer sig mycket åt. Vissa beställer endast förråd någon 
gång i månaden, medan andra har dagliga dagskassehämtningar, provtransporter, post 
och kanske dessutom vissa tilläggstjänster. Samtliga kunder har kontaktats och de har 
besvarat frågor om sitt behov av post-, prov-, förråds-, kontant- och avfallstransporter. 
Resultatet av intervjuundersökningen presenteras i tabellform i bilaga 4. Kontant-
transporterna presenteras inte av säkerhetsskäl. 

Vid studie av Sveriges övriga landsting kan konstateras att samordning mellan 
transporter av flera eller alla godstyper förekommer i viss utsträckning, men vanligast 
är att de är åtskilda. 

Post och lättgods 

Då en enhet har lättgodstransport ska ankommande gods lämnas och avgående gods 
hämtas. Eftersom många enheter anpassar sin verksamhet efter godstransporterna 
måste avtalade tider hållas och variationerna från dag till dag från inte vara stora. De 
intervjuade enheterna anger alla att ju fortare avsänt gods når mottagaren desto bättre 
är det. Internpost ska därför nå mottagaren senast nästa dag. Önskvärt är att i 
möjligaste mån nå mottagaren samma dag, detta är dock i många fall omöjligt på 
grund av enheternas geografiska fördelning. Externpost ska överlämnas samma dag till 
Posten före deras utsatta sista inlämningstid. Vissa mindre mera avsides belägna 
enheter med lite post skickar externposten i väska som postas på brevlåda och sedan 
tas om hand av Posten. 

Beroende på verksamhetens inriktning finns olika krav på leveranstid. Postrummen på 
de stora enheterna LiM, US, ViN och landstingskansliet behöver få sin externa post 
extra tidigt för att hinna sortera den till de första postturerna. Dessa behöver därför 
minst två turer på morgonen från Posten. På grund av dessa enheters storlek krävs 
också att det sker turer mellan dem oftare än för övriga enheter. 
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I Sveriges övriga landsting betjänas vanligen de olika länens kunder med transport av 
lättgods och prover en gång per dag. Dock har flera landsting transporter två och upp 
till fyra gånger per dag, om inte alltid för alla enheter så för dem i tätorterna. Generellt 
gäller att transporterna sker med slingtransporter och med hårt styrda leverans- och 
hämtningstider. 

Vissa administrativa enheter och FTVs enheter med dentallaboratorium har behov av 
att tidigt få sin post för att kunna börja dagens arbete. Vissa andra administrativa 
mindre enheter har behov av transport någon gång under förmiddagen.  

De flesta enheter vill att hämtning av post ska ske på eftermiddagen och ofta ju senare 
desto bättre. Flertalet enheter som bara ser sitt behov av post som en gång per dag, vill 
ha posten kring lunchtid eller senare för att hinna skicka dagens post och behandla den 
inkommande, medan andra enheter är nöjda med post en gång per dag oavsett tid. 

Alla enheter har idag inte internpost alls. Detta är främst mindre enheter inom FTV 
som anser att de skickar och får så små volymer internt att det inte lönar sig. 

I lättgods inkluderas även sterilgods och apoteksvaror. För apoteksvarorna sker idag 
olika rutiner i de olika länsdelarna. I Centrala har Apoteket en leveransdag i veckan 
men med möjlighet till expressbeställning, i Västra får de leverans dagen efter 
beställning och i Östra samma dag om de beställer före klockan 9.00. Apoteket styr sitt 
arbete efter kundernas behov, men försöker få kunderna till att beställa efter ett 
fastställt schema. (Apoteket AB) 

Sterilgods sänds in till sterilcentralen på respektive sjukhus för sterilisering och sänds 
sedan åter då det är färdigt. Gunnar Carlsson som är chef för sterilcentralens 
verksamhet för fram att denna kommer att byggas ut på LiM och ViN och därför 
kommer att behöva transporter inbördes och mellan dem och US. Godset i sig är oftast 
inte brådskande, men av serviceskäl är det bra om det kommer snarast möjligt in till 
sterilcentralen. Det minskar också behovet av lager ute på enheterna. 

Till lättgods räknas även brådskande förrådstransporter. Dessa är sådant gods från 
centralförrådet som tagit slut på en enhet och där det inte kan vänta med leverans till 
ordinarie transport. Det brådskande förrådsgodset hämtas på centralförrådet varje 
förmiddag och levereras ut med nästa möjliga lättgodstur. 

Prover 

De enheter som har prover som ska till LMC har idag hämtning av dessa en gång per 
dag förutom vissa i Norrköping och Linköping som har hämtning av dessa för- och 
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eftermiddag. Landstingets alla VC har ett så kallat patientnära laboratorium som drivs 
av LMC. Enligt Yvonne Thornberg, transportansvarig på LMC, finns inte något behov 
av transport två gånger per dag från dessa, men flera verksamhetschefer på VC menar 
att det visst finns. Därmed skiljer sig uppfattningen åt i denna fråga. LMC ser det mest 
ur provhanteringssynpunkt, medan VC mer ser på patientservicen och anser att det är 
en olägenhet för patienten om provsvar inte kan lämnas samma dag. LMC menar dock 
att de hinner med att analysera huvuddelen av proverna så att provsvar finns 
tillgängligt före VC:s stängning. 

Idag transporteras i det närmaste samtliga prover som inhämtas i västra och östra 
distriktet till LMC på LiM respektive ViN och sedan väntar de där utan åtgärd på 
transport till LMC på US. Detta upplever personalen inte som positivt och det finns 
också en psykologisk aspekt eftersom detta var prover som tidigare analyserades på 
dessa labb, men som nu efter beslut från ledningen ska analyseras på US.  

Medicinska prover är känsliga och kan därför inte hanteras hur som helst under 
transport. Regelverket kräver att lastutrymmet vid provtransport måste hålla 
temperaturintervallet 4-30 °C. Dessutom får inte transporttiden vara längre än 180 
minuter för vanliga prover och 75 minuter för blodtransport. Till skillnad från övriga 
försändelser till sjukhusen är det också nödvändigt att provboxarna levereras direkt till 
mottagande laboratorium. På US innebär detta idag fyra, på ViN två och på LiM ett 
laboratorium. Enligt Thornberg kan det dock komma att minskas till en eller två 
leveranspunkter på US. De provboxar som använts måste avhämtas på US morgonen 
dagen därpå för returleverans i samband med den dagens provhämtning. De 
returnerade provboxarna används för transport av kylda reagenser och annan känslig 
laboratoriemateriel varför transporttiden även för returboxar är av betydelse, dock 
finns det inte fastslaget någon längsta transporttid. Transporter över natt är dock inte 
godtagbart. Provsvar på de prover som lämnats in måste då det är möjligt av 
analystekniska skäl nå avsändande enhet morgonen efter inlämning. Detta sker 
huvudsakligen via olika elektroniska överföringshjälpmedel.  

Eftersom hämtningstiden för laboratorieproverna påverkar verksamheternas arbete 
ställer LMC kravet hämtningstiden inte får ändras för de transporter som går från LiM 
och ViN till US, då detta skulle kräva förändringar i arbetsrutinerna på en mängd 
avdelningar. Dagens hämtning på ViN 12.00, önskas dock ändras till 11.30 eftersom 
det passar verksamheten bättre. Dessa tider redovisas i Tabell 6-3 nedan. 
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Tabell 6-3 Avgångstider för laboratorietransport 

LiM ViN 

7.30 9.00 

12.00 11.30 

17.00 15.30 

Transporten måste också vara tur och retur eftersom återtransporten används för till 
exempel blodtransporter. Eftersom det regelmässigt sker blodtransport med dessa turer 
måste turerna planeras med maximal transporttid på 75 minuter i båda riktningarna. 
Detta gäller vardagar, de transporter som är på helgerna är inga tur-och-
returtransporter och då gäller också endast kravet på maximalt 180 minuters transport-
tid. 

Det ställs även hygienkrav på transporterna. Som regel gäller för alla transporter inom 
Landstinget att rent och orent gods måste hållas åtskilt på ett ur hygienisk synpunkt 
godtagbart sätt. Transportfordonen måste också vara täckta, och fordon med kapell får 
ej användas. Dessa regler är framtagna i enlighet med Svensk förening för vårdhygiens 
rekommendationer. 

Vid transport av diagnostiska eller smittförande prover klassas transporten som ADR-
transport och varje sändning måste då åtföljas av godsdeklaration och skriftliga 
säkerhetsinstruktioner. För att få transportera medicinska prover krävs också tillgång 
till säkerhetsrådgivare. (Smittskyddsinstitutet) Vid transport av ovanstående finns 
också restriktioner av andra godsslag som ej får samtransporteras med vissa typer av 
prover och avfall, till exempel livsmedel. Föraren måste ha särskild ADR-behörighet. 

Förrådsgods 

Beroende på enheternas storlek och inriktning behöver enheterna transport från 
centralförrådet 1-4 gånger i månaden. De lokaler som enheterna har tillgång till 
innebär också en begränsning, eftersom många uppger sig ha för små förrådsutrymmen 
för att få förråd levererat mera sällan än idag. Vissa mindre enheter får förråd levererat 
i kartong medan huvuddelen får det på vagn. 

Förrådsgods till sjukhusen måste levereras dagligen (till US två gånger per dag), 
övriga enheter senast dagen efter avhämtning. Förrådsgodskunderna har idag med få 
undantag fast leveransdag, ingen uppger dock att vilken dag de får leverans spelar 
någon roll, bara de vet när leverans sker och när de då måste lägga beställning. 
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Generellt krävs lastbil för huvuddelen av förrådsgodstransporterna eftersom godset 
oftast är lastat på vagnar. Det är också svårt att få plats med kartongförpackat 
förrådsgods i de mindre godsbilar som används. Vagnarna som används ska returneras 
till centralförrådet. 

Förråds- och tvättransporter i Sveriges övriga landsting varierar mellan två gånger per 
dag till en gång i veckan eller mera sällan. Ofta utförs dessa transporter i regi av det 
företag som driver dessa verksamheter i de fall då de är utlagda på entreprenad. 

Avfall 

Avfallstransportbehovet är samma för liknande typ av enheter, därför särredovisas inte 
detta i tabellen i bilaga 4. Hämtning sker efter behov. Farligt och smittat avfall 
samtransporteras med övrigt lättgods till närmsta sjukhus och hyresvärd eller kommun 
anlitas för övrigt avfall.  

Liksom för provtransport gäller för transport av smittförande avfall att den räknas som 
ADR-transport och då gäller samma regler som nämns ovan. Vissa typer av farligt 
avfall kräver särskild destruktion och därför måste särskilt certifierade företag anlitas 
för detta. Det gäller främst FTV som anlitar Sweden Recycling för återvinning av 
amalgam och restprodukter från röntgenutrustning, samt även i vissa fall övrigt farligt 
avfall. Då sköter Sweden Recycling transporten som sker en till fyra gånger per år.  

Dagskassor 

Av säkerhetsskäl bör inte större kontantbelopp förvaras på enheterna, varför transport 
måste ske tillräckligt ofta för att undvika detta. Kontantkassa förvaras i värdeskåp och 
det finns inga enhetliga direktiv inom landstinget vad för beloppsgränser som ska 
gälla. Landstinget är sitt eget försäkringsbolag och då är enheterna försäkrade mot rån 
för kontanter upp till ett basbelopp. Vid kontakt med säkerhetschefen för US, Britt-
Marie Jaensson, och Monika Björklund på patientadministrationen inom AdmTjänst 
anser båda att detta också är det högsta belopp som bör förvaras i värdeskåp. Från FTV 
har det för en längre tid sedan gått ut ett direktiv till vissa enheter om att inte förvara 
större summor än 15-20 000 kronor i värdeskåp över en helg (Gun Fransson, REC). 
Vissa enhetschefer sätter dock själva en betydligt lägre gräns.  

I de fall då det sker transport av kontantkassa måste denna ske på ett sätt som är säkert 
ur hanteringssynpunkt. Detta finns inte klart definierat utan det är upp till leverantören 
att presentera en lösning som LiÖ godkänner.  
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Kontantkassa ska levereras till servicebox eller uppräkningscentral. Idag finns avtal 
med Handelsbanken och därigenom Securitas om att hantera dagskassorna då de 
lämnats in. Detta avtal går dock ut 2006-09-30 vilket innebär att en ny 
transportleverantör skulle kunna förmedla kontanterna till Handelsbanken i ett eget nät 
om sådant finns. 

Mat och specialtjänster 

Två enheter har behov av transport av varm mat till lunch och middag. Dessa är RPR i 
Vadstena som får leverans från LiM och Psykosenheten i Norrköping som får leverans 
från ViN. Dessutom får Garnisonsdialysen i Linköping en mattransport med 
frukostvaror från köket på US två gånger i veckan. Den senare kan gå som vanlig 
lättgodstransport. 

Livsmedelsverkets regler för varmhållning av mat säger att temperaturen inte får 
understiga 60 ºC. De rekommenderar av näringsvärdesskäl också en längsta transport-
tid på två timmar. (www.slv.se) 

Kökscheferna på LiM och ViN anger att de isoleringsskåp och kantiner som används 
vid transport och servering måste returneras senast i samband med nästa hämtning, 
detta eftersom det endast finns två uppsättningar per kund. För mattransporten mellan 
RPR och LiM används idag lastbil, eftersom de isoleringsvagnar som används inte går 
att transportera på annat sätt. Det finns dock planer på att ändra till mindre 
isoleringsskåp som kan transporteras i fordon utan ramp. Transporten mellan ViN och 
Psykosenheten kan ske med personbil, då det är mindre isoleringsskåp som används. 
Det är viktigt att inte kärlen utsätts för större lutning och stötar.  

Specialtjänster utnyttjas i tre former, posthantering, avfallshantering och allmänna 
vaktmästerigöromål. Enheterna på Torkelbergsgatan 11 och RPR har intern-
posthantering där posten sorteras upp till respektive mottagare i samband med 
utdelning. Avfallshantering som inte enbart utgörs av transport sker endast på lördagar 
på NiF. Detta eftersom vaktmästarna inte jobbar då, och att avfallskärlen måste 
tömmas en gång under helgen. Enheterna på Hagebyområdet köper 6 timmar vakt-
mästeritjänst med bil per dag. 

För specialtjänster finns inga särskilda krav, eftersom det är beroende på tjänstens art 
och därför varierar från fall till fall. 
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6.2 Kostnadsfördelning 

För att få svar på frågor kring kostnadsfördelning (se Bilaga 1) har följande enheter 
intervjuats: 

- NSV: Per Ohlsson, primärvårdschef 
- NSC: Lars Ahlbäck, primärvårdschef 
- NSÖ: Margareta Schwarz, primärvårdschef 
- FC: Ann-Charlotte Kjellander, ekonomisk controller 
- Staben: Annika Hjertqvist, budgetchef 
- FTV: Ann-Britt Ahlblad, ekonom 
- LMC: Johan Nordén, logistikchef 

Slutligen redovisas hur kostnaderna för transporter behandlas i Sveriges övriga 
landsting. 

6.2.1 Vilka krav ställs på kostnadsfördelningsplanen? 

På frågan vilka de viktigaste kraven på en kostnadsfördelningsmodell är svarar alla 
tillfrågade att det är att modellen är lätt att förstå och att den ger en tydlig bild av vilka 
tjänster som betalas för. Den ska också ge en rättvis fördelning.  

Ahlbäck menar att det vore en fördel om alla enheter betalade lika mycket för samma 
tjänster oavsett var i länet de låg. Även Schwarz anser att det finns en orättvisa i 
dagens kostnadsfördelningsmodell eftersom den så kallade kapiteringen, den 
ersättningsmodell som fördelar landstingets intäkter till dess olika vårdenheter, inte tar 
hänsyn till godstransporterna i någon större utsträckning. Ohlsson håller med de båda 
andra om att jämna ut kostnaden, särskilt som provtransporterna utgör en central del 
och att de i alla fall ska till US, vilket gör att de flesta enheterna har lång transportväg. 
Även Ahlblad som är ekonom på FTV anser i samråd med tandvårdsdirektören att det 
vore bra om kostnaderna fördelades så att varje transporttillfälle kostar lika mycket 
oavsett var i länet enheten finns. 

6.2.2 Hur kan kostnadsfördelning ske inom LiÖ? 

Gemensamt för alla tillfrågade är att de anser att det finns många fördelar med att 
fördela ut kostnaderna på enheterna, samtidigt som de också inser att det finns 
problem. Den största fördelen anser de är att kostnaderna blir tydligare för personalen 
ute i verksamheten och därmed ökar kostnadsmedvetenheten. En följd av att 
kostnaderna direkt förs ut på kostnadsställe redan av leverantör är dock att antalet 
externa fakturor ökar och därmed administrationen. Även vid internfakturering innebär 
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debitering på flera kostnadsställen ökad administration. Schwarz menar också att det 
försvårar uppföljning av avtal då leverantörer direktfakturerar slutkunden, eftersom en 
samlad syn då lätt går förlorad.  

På frågan om det vore möjligt att föra upp kostnaderna på centrumnivå skiljer sig 
svaren åt. Ahlbäck anser att eftersom LiÖ har ambitionen att minska de fria 
nyttigheterna (sådana kostnader som betalas centralt och fördelas ut på enheterna som 
en overheadkostnad) är detta ingen bra idé. Det finns risk för att tjänsteutnyttjandet 
ökar när kostnaderna inte belastar den egna enheten, vilket även Ohlsson håller med 
om. Schwarz är mer positiv till att föra upp kostnaderna på centrumnivå, men då bara 
sådana kostnader som enheterna inte själv kan påverka. Ett basutbud skulle då 
faktureras på centrumnivå och tjänster därutöver bekostas av varje enhet.  

Kjellander som styr transportavtalen är mest kritisk till dagens kostnadsfördelning och 
skulle hellre än dagens modell se en fakturering på högre nivå och som sedan fördelas 
ut till enheterna via någon form av fördelningsnyckel, alternativt att kostnaden tas 
centralt på centrum utan utfördelning. Det uppstår lätt problem med förändringar av 
transporter när förhandling om kostnader måste ske med så många olika parter. 
Kjellander anser att det skulle förenkla om en enda person på varje centrum ansvarade 
för transportkostnaderna och som tillsammans med henne hanterade förändringar.  

Från LiÖs ledningsstab betonas vikten av att kostnaderna ska hamna där de orsakas. 
Det är viktigt att kunna se hur olika enheter klarar sig ekonomiskt. Hjertkvist som är 
budgetchef ser inga problem rent budgetmässigt att föra upp kostnader på högre nivå, 
men anser att det är bättre om leverantören kan fakturera varje enhet istället för att 
med fördelningsnycklar fördela kostnader inom centrum. Det blir då lättare att mer 
korrekt räkna ut kostnad per patient (KPP), vilket är ett av LiÖs styrande nyckeltal. 
Detta motsäger då också en utjämnad kostnad som faktureras alla enheter lika, 
eftersom det då ger en missvisande effekt på KPP. Det som talar för att föra upp 
kostnaderna på en högre nivå är att internpriset saknar styrande effekt på sådant som 
verksamheterna inte själva kan påverka. Ahlblad på FTV menar att om det går att lösa 
på ett enkelt sätt med den interna administrationen ser hon heller inga problem med att 
flytta upp kostnaderna på centrumnivå. 

Nordén anser att det inte finns någon anledning för LMC att ta en del av 
transportkostnaden från patientnära laboratorier på VC, som i dag sker. Den kostnaden 
återförs direkt som ett påslag på avgiften som tas ut av VC för laboratorieservicen. Det 
vore också administrativt problematiskt att lägga ut kostnaden för transporten på 
proverna eftersom det skulle innebära olika prislistor beroende på om det är en 
sjukhusenhet eller en VC som lämnar in provet. 
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Vid en studie av hur transportkostnaderna fördelas i Sveriges landsting skiljer det sig 
mycket åt mellan dem. Nedan redovisas en kort sammanfattning av hur de som svarat 
(se frågeunderlag i Bilaga 2) löst kostnadsfördelningen för transporter: 

Blekinge: Transporterna körs i egen regi. Förrådstransporterna är inkluderade i 
varupriset medan post- och provtransporter internfaktureras varje 
enhet. Kontanttransporter körs av Securitas och dessa betalas 
centralt. 

Gotland: Har återtagit transporterna i egen regi. Posttransporter betalas 
centralt, medan styckegods faktureras varje enhet. 

Gävleborg: Kör i egen regi. Förvaltningarna har abonnemang för bas- och 
tilläggstjänster.  

Halland:  Kör transporterna i egen regi som upphandlats i konkurrens. De 
fakturerar varje förvaltning med abonnemang, men vill försöka gå 
mer mot styckprissättning. 

Jämtland:  Transporterna körs i egen regi och vissa enheter har abonne-
mangsavtal medan andra styckfaktureras. 

Jönköping: Transporterna körs i egen regi. I Jönköpings sjukvårdsområde 
interndebiteras samtliga enheter fullt ut, medan tjänsterna i övriga 
länet är i det närmaste helt anslagsfinansierade. 

Kronoberg: Huvuddelen av transporterna körs i egen regi. Varje förvaltning 
interndebiteras enligt avtal med bastjänst och tilläggstjänster som 
styckfaktureras.  

Norrbotten: Transporterna är huvudsakligen utlagda på entreprenad och varje 
enhet faktureras sin kostnad. 

Södermanland:  Kör i egen regi. Transporterna betalas ur en central kassa för varje 
region. 

Uppsala: Transporterna körs i egen regi. Alla enheter internfaktureras själv-
kostnadspris, men med enhetspris för transporter inom Uppsala 
tätort. 

Värmland: Transporterna körs i egen regi som visat sig bli billigast. Kost-
naderna fördelas ut på FTV, Hälso-/sjukvård och andra förvaltningar. 
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Västerbotten:  Som enda svarande landsting har Västerbotten sedan 2004 helt gått 
ifrån interndebitering som de haft i tolv år tidigare. Transporterna är 
utlagda på entreprenad och allt betalas från en central budget. 

Västernorrland: Transporterna körs delvis med entreprenadföretag och delvis i egen 
regi. Förvaltningarna internfaktureras och sedan sprids kostnaderna 
ut på enheterna med fördelningsnycklar. 

Västmanland:  Transporterna körs i egen regi och varje enhet internfaktureras. 

Örebro:  Transporterna är utlagda på entreprenad och varje enhet debiteras 
självkostnaden. 

Som synes finns således alla lösningar mellan ingen internfakturering alls och 
detaljfakturering till varje enhet. Västerbotten har slutat internfakturera på samtliga 
områden i samband med en större omorganisation. Detta utvärderas i skrivande stund 
och det finns vissa områden, som laboratorieverksamheten, där funderingar finns på att 
återinföra interndebitering för att bättre styra användandet av resurserna.  

Anledningen till varför en viss faktureringsmodell valts varierar. De som har 
internfakturering fullt ut anger skäl som: 

”Av hävd, är allmänt accepterad och fungerar.” (Uppsala) 

”Skälet är att totalkostnadsbokslutet ska bli så ’rätt’ som möjligt. Här finns 
inte något incitament att styra resurserna.” (Blekinge) 

”Landstinget tog 1991 beslut om att all internservice skulle från och med 
1992 internfaktureras till nyttjarna, det vill säga ingenting fick vara så 
kallade fria nyttigheter.” (Kronoberg) 

”Huvudanledningen är att både vi och kunden ska ha kontroll över 
transportkostnaderna och att kunden ska ha möjlighet att se över och 
minimera sitt transportbehov.” (Jönköping) 

”Kostnaderna belastar vårdenheterna för att synliggöra kostnaderna för 
dem.” (Norrbotten) 

De med fakturering på förvaltningsnivå anger till exempel: 

”Bedömningen idag är att ett arbetsordersystem kräver för mycket 
personalinsatser, men torde ge en mer rättvisande bild av arbetsinsatserna 
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och kostnaderna. Framtiden kommer nog att styra mot ett beställnings- 
debiteringssystem.” (Västernorrland) 

”Landstingsservice uppdrag från landstingsstyrelsen är bland annat att 
produktifiera och prissätta de servicetjänster som utförs, så att de blir 
tydliga och jämförbara med marknadens priser. Förvaltningarna har också 
möjlighet att konkurrensutsätta egenregiverksamheten (Landstingsservice) 
via upphandling.” (Halland) 

De som har en eller ett fåtal centrala budgetar för transporter anger: 

”Anledningen är att undvika tidsåtgång för interna fakturor i stor skala.” 
(Södermanland) 

”Internfaktureringen hade spelat ut sin roll. Den styrande funktionen fanns 
inte längre, man hade ändrat det man kunde förändra. (…) Det 
administrativa behovet hade blivit för stort.” (Västerbotten) 

Själva kostnadsfördelningen sker också på något olika sätt. Som regel gäller 
självkostnad som bas där samtliga kostnader för tjänstens utförande hos varje kund 
räknas in. Vissa förenklar beräkning av fördelning genom att använda sig av enhetspris 
för vissa tjänster eller geografiska områden eller genom att fördela kostnaden efter en 
nyckel. Hur tjänsten faktureras varierar också något, där både styckpris och 
abonnemang förkommer. 

Om dagens transportavtal, det vill säga utan de enheter i Norrköping som körs av 
CSM, studeras kostnadsmässigt synes att inom LiÖ är det främst sex centrum som står 
för kostnaderna. I Tabell 6-4 nedan märks också att de externa kunderna utgör en stor 
del av kostnaderna i transportavtalet. Detta beror främst på att centralförrådet har en 
årlig kostnad på knappt 780 000 kronor för de transporter som går mellan förråd och 
LiM, US, samt respektive transportör i Linköping och Motala. De externa enheternas 
kostnader faktureras dessa direkt och påverkar därmed inte LiÖ. Länspsykiatriskt 
centrum har också en stor kostnad i mattransporten mellan RPR och LiM kök vilken 
kostar drygt 430 000 kronor per år.  
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Tabell 6-4 Årliga kostnader för transporter inom LiÖ 

Centrum Kostnad 

Prioriteringscentrum  2 905 kr 

Sjukvårdsupplysningen  12 684 kr 

Upphandlingscentrum  13 394 kr 

Resurscentrum  17 821 kr 

Vårdprocesscentrum  22 032 kr 

Folkhälsovetenskapligt centrum  22 552 kr 

Rekonstruktionscentrum  22 856 kr 

Kirurgi- och onkologicentrum  29 375 kr 

Smärt- och yrkesmedicinskt centrum  31 729 kr 

Katastrofmedicinskt centrum  39 828 kr 

Bildmedicinskt centrum  43 418 kr 

Barn- och kvinnocentrum  71 600 kr 

Försörjningscentrum  136 474 kr 

Landstingskansliet  149 363 kr 

Närsjukvården i östra Östergötland  521 157 kr 

Närsjukvården i västra Östergötland  538 851 kr 

Länspsykiatriskt centrum  715 884 kr 

Folktandvården  763 938 kr 

Närsjukvården i centrala Östergötland  856 840 kr 

Externa enheter  1 367 282 kr 

Laboratoriemedicinskt centrum  1 533 344 kr 

Totalt  6 913 326 kr 
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7 Analys 

I analyskapitlet kopplas den insamlade empirin ihop med referensramens kunskap och 
diskuteras utifrån de olika områdena. 

Precis som tidigare kapitel är även detta uppdelat efter de två syftesdelarna för-
beredande undersökning och kostnadsfördelning. 

7.1 Förberedande undersökning 

7.1.1 Hur kan transportstrukturen utformas? 

Som nämns i avsnitt 6.1.1 är önskan att hålla nere antalet leverantörer samtidigt som 
maximalt antal ska kunna lämna anbud. Detta begränsar antalet områden som avtalet 
kan delas upp i. I avsnitt 3.7.2 anförs att det ofta är bättre att dela upp avtalet i så små 
delar som är möjligt ur administrativ synpunkt, för att på så sätt erbjuda så många 
leverantörer som möjligt att lämna anbud. Detta gäller dock inte i lika stor utsträckning 
då det finns stordriftsfördelar. I detta fall är stordriftsfördelarna begränsade till vissa 
områden. Att ha transporterna i både Linköping och Norrköping ger till exempel inga 
eller mycket få fördelar eftersom de är så geografiskt åtskilda. Istället ligger vinsterna 
främst i möjligheten att samordna landstingstransporterna med annan transport-
verksamhet. Dessutom ökar kostnaderna för administrationen när fler leverantörer 
fakturerar och ska följas upp. Servicemässigt påverkar inte transportstrukturen 
kvaliteten nämnvärt. De krav som ställs måste uppfyllas, men på vilket sätt det utförs 
ger olika kostnader och i viss mån olika administrationsbehov. Det bör här även 
poängteras att, som också nämns som felkälla i avsnitt 5.3.4, det är omöjligt att säkert 
förutspå resultatet, eftersom varje leverantör sätter priser efter sina egna förut-
sättningar. Förslagen här är därför endast kvalificerade gissningar på ett sannolikt 
utfall, men hur det verkligen blir vid en upphandling går inte att veta förrän den 
genomförts. 

Geografi 

De i 6.1.1 identifierade leverantörerna visar att det finns flera större och mindre 
transportföretag i LiÖs centralorter Linköping, Norrköping och Motala, där LiÖ också 
har huvuddelen av sin verksamhet, se bilaga 6. I dessa orter kan det därför hållas för 
sannolikt att antalet tänkbara leverantörer är stort, men det bör noteras att ingen studie 
av de uppsökta företagen gjorts. Flertalet är sannolikt inte aktuella som leverantörer 
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eftersom de till exempel kan vara specialiserade på grustransporter eller bara ha 
transporter som bisyssla i företaget. 

Utanför huvudorterna är antalet verksamheter inom LiÖ sammantaget stort, men den 
geografiska spridningen gör det svårt för en mindre leverantör att täcka större 
områden. Här finns det sådana stordriftsfördelar som nämns ovan, genom att sam-
lastning av gods från olika kunder fördelar ut transportkostnaden på större volymer. 
Att främst större leverantörer valde att lämna anbud 2001 kan vara ett tecken på detta. 
Alla tänkbara leverantörer, till exempel taxiföretag, har heller inte lastbilar i sin 
fordonsflotta varför detta talar för att det bör finnas möjlighet att särskilja 
förrådstransporter och lättgodstransporter. De områden som i så fall skulle bli aktuella 
att upphandla blir därmed: 

- Centrala Linköping 
- Centrala Norrköping 
- Centrala Motala 
- Övriga Östergötland 
- Förrådstransporter 

Varje del bör då innehålla två olika alternativ, ett där förrådstransporterna ingår i 
avtalet och ett med förrådstransporterna exkluderade. Förrådstransportavtalet blir 
därmed fyrdelat för att kunna kombineras med lättgodsavtalen.  

När områdenas utformning bestäms och också vid valet av leverantör bör de punkter 
som tas upp i avsnitt 3.3 has i åtanke: 

- Frekvens och säkerhet – En leverantör måste klara att utföra de önskade 
transporterna med vald utformning av områdena i den utsträckning som önskas. 

- Flexibilitet avseende volymförändringar på kort/lång sikt – Landstinget gör hela 
tiden förändringar som kan leda till att volymen för vissa områden förändras. 

- Förmåga att på kort sikt möta en strukturell förändring – Eftersom de förändringar 
som landstinget gör kan ge stora skillnader i transportsystemet måste avtalen 
skrivas på ett sådant sätt att detta kan hanteras. 

- Frihet vid val av transportör – Då områden utses ska de väljas på så sätt att antalet 
tänkbara leverantörer blir så stort som möjligt. 

- Förutsägbar kostnadsutveckling – LiÖ som helhet och de interna kunderna, liksom 
leverantören, måste veta vad de ungefärliga kostnaderna kommer att bli för att 
kunna anta/lämna korrekt anbud. 

- ”Förbaskat” bra ekonomi och miljö – Valet av områden ska ge möjlighet till lägsta 
möjliga kostnad och samtidigt en bra miljö. 
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Området Motala bör också omfatta Birgittaområdet i Vadstena. Detta eftersom LiÖ, 
som nämns i avsnitt 2.1.2, under de kommande åren är bundet till ett avtal om 
matproduktion med köket på LiM, vilket innebär att RPR är tvingade att beställa sina 
matportioner därifrån. Därför måste en transport gå mellan Motala och Vadstena två 
gånger per dag. Alternativen är att antingen lägga den transporten på Övriga 
Östergötland eller på Motala. Skulle transporten läggas på det förstnämnda området 
finns risken att det skulle störa möjligheterna till enkla transportslingor, eftersom 
tidskraven och leveranstiderna är annorlunda för den transporten. Området Motala är 
litet och för att öka på volymen där och samtidigt möjliggöra för smidigare 
transporthantering föreslås därför att även Birgittaområdet placeras där. 

I stället för att som idag upphandla transporter till vissa kunder bör istället transporter 
till vissa adresser upphandlas. På så sätt kommer alla enheter på en adress att kunna 
samordna sina transporter efter den med högst transportbehov. Alla får då bättre 
service till lägre kostnad än om de inte varit samlokaliserade, eftersom de delar 
kostnaden för basutbudet medan den med högst transportbehov betalar för de utökade 
tjänster denna behöver. I transporten bör också standardmässigt inkluderas viss 
avlämningstid, fem till tio minuter. Då hinner även närliggande enheter på annan 
adress besökas vid samma stoppställe. Regeln bör vara att fordonet inte ska behöva 
flyttas vid transport till flera enheter på samma stoppställe. Här bör för tydlighetens 
skull nämnas att kring diskussionen i detta stycke finns inget belägg i referensramen, 
då sådan litteratur ej kunnat finnas. Ej heller finns det något som motsäger 
resonemanget ovan. 

Leverantörer 

Utifrån de önskemål som framkommit från Kjell Carlsson och Ann-Charlotte 
Kjellander föreslås att antalet leverantörer begränsas. Detta ligger också i linje med 
referensramens avsnitt 3.7.3, även om flera leverantörer där inte helt utesluts. För att 
hålla nere antalet leverantörer föreslås att de leverantörer som lämnar anbud på 
förrådstransporterna tvingas lägga anbud på samtliga områden. De leverantörer som 
lägger anbud på tätortstransporterna inklusive förrådstransport måste också lämna 
anbud på dessa exklusive förrådstransport. Detta ger goda kombinationsmöjligheter för 
att ge låg totalkostnad för LiÖ. Antalet möjliga samtidiga leverantörer påverkas dock 
inte nedåt, vilket ger att det skulle kunna tänkas bli åtta leverantörer, vilket är ett ur 
administrativ synpunkt för högt antal. Dock kan om så önskas begränsningar sättas på 
att endast ett maximalt antal leverantörer kommer att antas. Detta kan ge något högre 
pris än om kravet inte finns, men samtidigt minskar administrationen. En annan 
tänkbar lösning är att begränsa sig till att endast anlita en leverantör för varje avtal, 
vilket ger maximalt fem leverantörer. 
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Navkonceptet som behandlas i avsnitt 3.3.3 används som grund för transporterna inom 
landstinget. US, ViN och LiM utgör transportnav varifrån respektive områdes 
transporter utgår. Mellan dessa nav finns sedan matartransporter där US används som 
centralt nav.  

Navkonceptet fungerar inom LiÖ eftersom det finns gods som ska hämtas och 
levereras på alla enheter, varför flödet blir dubbelriktat. Under arbetet med att studera 
transporterna har det blivit allt mera tydligt att US är den egentliga huvudpunkten i 
transportnätet. I princip samtliga prover från enheter utanför sjukhusen analyseras på 
US och det är också provtransporterna som i mångt och mycket styr de övriga 
transporterna. Därför verkar det också logiskt att se US som det naturliga 
transportnavet för lättgods. Därmed skulle LiÖ gå från ett flerterminalnätverk till ett 
enterminalnätverk, vilket också stämmer överens med den tanke som Jonsson på 
landstingsrevisorerna i Stockholms län har. Hans förslag att förlägga transportnavet till 
centralförrådet fungerar dock sämre inom LiÖ eftersom huvuddelen av transporterna 
istället har Linköping och US som centralpunkt på grund av laboratorietransporterna.  

 
Figur 7-1Karta med principillustration över transportnätet i det nya förslaget. (GSD-Översiktskartan, 
© Lantmäteriet Gävle 2005) 

Den problematik som Lumsden anger i avsnitt 3.3.3 med att navkonceptet kräver 
många fordon uppkommer inte på samma sätt inom landstinget, eftersom det sker 
transporter tämligen kontinuerligt och inte med en enda fastslagen avgångstid på 
samma sätt som vid många större godsterminaler. Dock krävs det tillräckligt många 
fordon för att hinna betjäna enheter med provtransporter inom utsatt tidsfönster. 
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Tjänster 

Det finns samordningsvinster om flera godstyper kan samlastas eftersom det minskar 
såväl antalet körda kilometer som tidsåtgången, vilket också är de två stora 
kostnadsdrivarna som leverantörerna anger i avsnitt 6.1.2. Detta resonemang ligger 
också i linje med det som Landstingsrevisorerna på Stockholms läns landsting kom 
fram till 1999, se avsnitt 3.1. Förrådstransporterna ska även i fortsättningen 
upphandlas i samma upphandling som övriga transporter eftersom vissa 
samordningsvinster kan uppnås vid eventuell samkörning. 

I referensramens avsnitt 3.3 redovisas olika varianter av leveranser. Som synes i 
avsnitt 2.2 och 6.1.4 har landstinget transporter av olika karaktär. Dock är nästan 
uteslutande dessa av slingtyp, men variationer inom dessa finns också. Undantaget är 
laboratorietransporter mellan sjukhusen och mattransporterna LiM – RPR och ViN – 
Psykosenheten som går som direktleverans av tidsskäl. Direktleverans används även 
för förrådsgods från centralförrådet till LiM respektive US. Ur kostnadssynpunkt är 
dessa transporter försvarbara eftersom tidskrav respektive fyllnadsgrad är så höga att 
detta motiverar en mindre samordnad transport.  

Fördelen med slingtransport, men som också går att lösa på annat sätt, är att kunden 
kan få transport samma tid varje dag (se avsnitt 3.3.5), vilket är ett krav från många 
enheter för att de ska kunna anpassa sin verksamhet till att vara färdig med vissa 
arbeten innan transporten avgår. Hur LiÖ väljer att upphandla transporterna påverkar 
till stor del hur leverantören kan arbeta. Det är enligt författarens egen åsikt viktigt att i 
upphandlingen betona att det viktigaste är att uppställda krav uppfylls, inte hur de 
uppfylls. 

7.1.2 Vad anser leverantörerna vara de viktigaste 
faktorerna som möjliggör ett lågt pris? 

Leverantören har en mängd olika kostnader som ska täckas av de intäkter han får och 
som också ska ge en vinst. Huvuddelen av kostnaderna kan sägas vara sträck- och 
tidsberoende, enligt vad leverantörerna själva uppgett i avsnitt 6.1.2. 
Transportkostnaderna kan därför ses som rörliga och är också som beskrivs i avsnitt 
3.1 huvudsakligen degressivt rörliga, eftersom en ökning av den transporterade 
volymen ger mindre än proportionellt ökade kostnader och omvänt att en minskning av 
volymen ger mindre än proportionellt minskade kostnader. Detta eftersom det är tid 
och kilometer som kostar, och att de fasta kostnaderna förblir ungefär desamma 
oavsett volym. Analogt med detta gäller då att om de fasta kostnaderna kan fördelas ut 
på större och större volymer minskar den totala kostnaden per styck fram till en gräns 
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där nyinvesteringar krävs, vilket återigen ökar de fasta kostnadernas andel, jämför 
Figur 3-1 på sidan 14. Därmed innebär det att ju större volymer leverantören kan sam-
transportera desto bättre ekonomi får han på transporten och desto lägre blir priset som 
behöver tas ut. 

För att erbjuda ett lågt pris måste leverantören kunna räkna med att samlasta LiÖs 
gods med annat. Detta kräver då viss flexibilitet från LiÖs sida ifråga om 
leveranstider, vilket också framförs från flertalet av de intervjuade leverantörerna. 

Att leverantörens osäkerhet vad gäller framtida intäkter minskas är också något som 
kan få ner priset. I avsnitt 3.7.2 diskuteras riskens fördelning mellan köpare och 
säljare. Där framförs att det är viktigt att det i avtalet tydligt framkommer hur 
osäkerhet i uppdraget ska hanteras ekonomiskt.  

7.1.3 Standardtjänster 

Som nämns i referensramens avsnitt 3.2 det viktigt att tydligt klargöra kundens behov. 
Utan den kunskapen kan inte leverantören utföra sin tjänst med den kvalitet och 
service som kunden önskar. De tjänster som kunderna efterfrågar är främst av enklare 
standardnatur och oftast renodlade bitjänster till kundens egen verksamhet. 
Kärntjänsten kan vara att ta prover, men utan bitjänsten ”transport till sjukhus” kan 
inte heller kärntjänsten utföras. Många kunder ställer höga krav på tillgängligheten och 
att den utförda tjänsten håller hög kvalitet. Eftersom det rör sig om känsliga prover är 
det mycket viktigt att kärnkvaliteten är hög.  

Som Lars Ahlbeck, primärvårdschef i den centrala länsdelen, säger är det viktigt att 
komma ihåg att transporterna är en bitjänst och inte någon kärnverksamhet. 
Transporterna ska stödja kärnverksamheten utan att påverka den negativt. Tyvärr gör 
begränsningar i form av avstånd och transportkostnader att de trots allt kommer att 
påverka kärnverksamheten i viss mån. Hur kunden upplever tjänsten beror delvis på 
hur den presenteras. Utförs den på ett professionellt sätt och med goda interaktioner 
mellan brukare och leverantör ökar också det upplevda värdet av tjänsten, se avsnitt 
3.2.  

I en sådan här transportupphandling är det som alltid annars viktigt att veta vad som 
ska uppnås. Referensramens avsnitt 3.7.1 beskriver olika former av hur en tjänst ska 
beskrivas i ett upphandlingsunderlag. Den förra upphandlingen var på gränsen till 
detaljföreskrivande med hårt styrda tidskrav och preciserade transporter. Upphandlas 
transporterna med de krav som anges nedan kan upphandlingsbeskrivningen mera 
sägas vara funktionsbeskrivande än detaljföreskrivande, även om den på grund av alla 
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krav blir tämligen detaljerad. Eftersom leverantören själv har att lösa transporterna 
inom givna ramar, de enda som är fasta är de mellan LiM, US, ViN och 
landstingskansliet, har denna full frihet att på bästa sätt kombinera dessa transporter 
med övrigt gods, så länge samlastningsreglerna inom ADR-S följs då så krävs. 

Kunderna kan utifrån behovsundersökningen kort sagt sägas ha fyra olika typer av 
transportbehov som är tämligen standardiserade. Dessa olika godsslag är: 

- Post och lättgods 
- Prover 
- Förråd 
- Dagskassor 

Post och lättgods 

Samtliga enheter har behov att få levererat post och lättgods till sig. Idag har vissa 
enheter valt att ställa sig utanför lättgodsnätet av kostnadsskäl, vilket innebär att post 
och lättgods skickas via Posten eller annan leverantör. Detta innebär att enheten sparar 
pengar eftersom den endast betalar porto för de brev som den själv skickar, men 
samtidigt blir det också en portokostnad för LiÖ för de brev som skickas till enheten, 
en kostnad som ofta förbises. Eftersom ingen vet vad priset kommer att bli för 
lättgodstransporter efter nästa upphandling är det också svårt att nu avgöra om LiÖ 
tjänar eller förlorar på att en viss enhet finns eller inte finns i lättgodsnätet. För att 
förenkla och ge alla samma möjlighet att skicka intern post till alla landstingets 
enheter är det lättast att låta alla enheter med heltidsverksamhet ingå i lättgodsnätet. 
Kostnaden borde inte bli särskilt mycket högre eftersom huvuddelen av de enheter som 
idag inte ingår ligger i närheten av enheter med internpost och därför inte torde ge 
särskilt mycket högre transportkostnad. Detta är dock beroende av leverantörens 
distributionsnät, varför något helt säkert antagande inte kan göras. 

Utifrån vad kunderna angett som behov och önskemål vad gäller transport av lättgods 
och post kan transportkraven sammanfattas: 

- De enheter som har hämtning/lämning av internpost på förmiddagen ska få denna 
levererat till enheter inom samma stad samma dag, då dessa har hämtning/lämning 
på eftermiddagen. 

- Internpost ska levereras till och från LiM, US, ViN och landstingskansliet med 
samtliga transporter däremellan. 

- Internpost mellan övriga enheter ska levereras senast kommande vardag. 
- Externpost ska lämnas på LiM, US, ViN innan externposten avgått, det vill säga 

senast 15.30, eller överlämnas till Postens postcenter senast på av Posten angiven 
sista inlämningstid. 
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- Apoteksvaror och sterilgods ska transporteras till kund med första möjliga 
transport. 

- Brådskande förråd ska nå ut till kunderna så fort som möjligt. I detta fall innebär 
det att de avhämtas på förmiddagen med lättgodstransporten för leverans till 
godsmottagningen på ViN och därifrån transporteras ut så att de når enheterna i 
Norrköping och Linköping samma dag och övriga enheter kommande dag. 

För att förenkla hanteringen och möjliggöra ökad effektivitet föreslås att enheterna 
delar upp den avgående posten enligt: extern post, intern till egna länsdelshuvudorten 
och övrig internpost. Detta snabbar framför allt upp postflödet mellan de olika 
länsdelarna, eftersom det då minskar behovet av omsortering av den post som lämnas 
på sjukhusens mottagningar för vidare transport ut i länet. 

Sterilgodset måste som nämns i 6.1.4 kunna transporteras mellan de olika sjukhusen 
med ett tämligen tätt flöde. Där föreslås att dessa transporter samordnas med 
laboratorietransporterna och att dessa turer då även medför internposten mellan 
sjukhusen. Detta ger goda möjligheter till täta leveranser mellan centralerna. Ur 
transportmässig synpunkt, enligt den i avsnitt 7.1.1 föreslagna transportstrukturen, 
vore det önskvärt att sterilgods från enheterna utanför huvudorterna behandlades på 
US. Av kapacitetsskäl är detta eventuellt inte möjligt, men det finns då inga hinder att 
fortsätta behandla sterilgodset där det idag tas omhand, eller låta den för tillfället 
lediga kapaciteten avgöra var godset ska steriliseras. 

Sjukhusapoteken har hittills packat varor till sina respektive länsdelar. Med den i 
avsnitt 7.1.1 föreslagna lösningen kommer Apoteket på US att ta över kunderna som 
ligger utanför Motala och Norrköpings tätorter. Undantaget är RPR, se avsnitt 7.1.4 
under rubriken mattransport. Lösningen påverkar i övrigt inte Apotekets servicegrad 
till sina kunder, istället finns möjlighet till utökad expresservice till stadskunderna om 
så önskas. 

Enligt avsnitt 3.1 och det leverantörerna säger i avsnitt 6.1.2 är det bättre att ange ett 
tidsintervall för när transporterna ska utföras än en exakt tid. Det är sedan upp till 
leverantören att planera sina transporter så att de kan ske på ekonomiskt bästa sätt. 
Eftersom många enheter planerar sitt arbete efter när transport av till exempel post och 
prover sker måste dock i de flesta fallen den av transportören satta tiden hållas och får 
inte variera från dag till dag. 

Utifrån kundundersökningen, se bilaga 4, kan lättgodstransporten delas upp i vissa 
tidsintervall: 
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- 8.00-9.00 
- 8.00-11.00 
- 13.00-15.00 
- 15.00-16.30 
- 13.00-16.30 

Målet har varit att finna tidsintervall som täcker in huvuddelen av kundernas önske-
mål, samtidigt som friheten för leverantörerna, vilket kan leda till lägre kostnader, och 
en enkel administration beaktas. Därmed har samtliga målkriterier för studien tagits 
med i bedömningen. 

En alternativ väg att gå är att istället för att erbjuda kunderna färdiga paket låta dem 
välja på olika tjänster. Ett problem med detta är att av kostnadsskäl kommer inte alla 
tjänster kunna erbjudas i hela länet. Detta skulle kräva sådan lokal representation att 
den i princip enda tänkbara leverantören är Posten, och därmed skulle antalet möjliga 
leverantörer vara för litet för att upphandlingen ska kunna ske i sådan konkurrens som 
är önskvärd. Utan färdiga paket försvåras också tanken med den standardiserade 
koppling mellan kunder och tjänster som avses i Figur 5-4. 

I dagsläget körs vissa transporter i Norrköping av Norrköpings kommun. Eftersom fler 
leverantörer ofta ger ökade administrativa kostnader, som nämns i avsnitt 3.7.3, bör 
dessa transporter flyttas över till den lokala transportören i Norrköping. Dock bör 
innan ett sådant beslut fattas utredas hur kostnaden skulle tänkas kunna förändras och, 
om det blir en kostnadsökning, övervägas om fördelen med en enda transportör 
överväger den eventuella kostnadsnackdelen. Någon sådan studie har inte genomförts i 
samband med framtagandet av denna rapport. 

Provtransport 

Det är provtransporterna som till stor del gör det ekonomiskt motiverbart att ha ett eget 
internpostsystem som når hela länet. Eftersom dessa måste gå ett snabbare flöde än 
normal övernattsbefordran, som ofta gäller för annat styckegods, krävs ett särskilt 
flöde som då kan samordnas med övriga transporter inom LiÖ.  

De krav som ställs på provtransporterna och som redovisas i 6.1.4 är extra viktiga att 
uppfylla eftersom proverna förstörs om de inte hanteras rätt. Eftersom proverna måste 
lämnas direkt till varje laboratorium ökar tiden det tar för avlämning. Den av Yvonne 
Thornberg föreslagna minskningen till endast ett eller två avlämningsställen på US 
(Analyscentrum och eventuellt blod till Transfusionsmedicin), vore önskvärd, eftersom 
de olika laboratorierna ligger tämligen långt ifrån varandra och därmed orsakar 
avstånden långa avlämningstider. Eftersom blodtransport bara sker mellan sjukhusen 
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med laboratorietransporten kommer provtransporterna i så fall endast att gå till 
Analyscentrum. 

Prov som hämtats på en enhet levereras in till LiM för området Motala, ViN för 
området Norrköping och US för övriga områden. Där avhämtas de med den 
laboratorietransport som beskrivs nedan under Specialtjänster.  

Efter samtal med primärvårdscheferna och ansvariga för LMCs laboratorier kan 
slutsatsen dras att inga VC har medicinska behov av provtransport mer än en gång per 
dag. Det går då emot vad ansvariga på vissa VC anser sig ha behov av, men eftersom 
andra vårdcentraler klarar sig på en transport per dag ska alla kunna göra det. Detta då 
uppdraget är det samma för samtliga enheter. Det arbetas också för att få till stånd 
detta, men processen går långsamt. Enligt dem som kontaktats, inklusive de flesta av 
ansvariga på VC, är hämtning av prover mellan klockan 13.00 och 15.00 en lämplig 
tid, eftersom då har huvuddelen av dagens planerade provtagningar hunnit göras och 
samtidigt hinner laboratoriet på US behandla provet under ordinarie arbetstid. 
Eftersom prover inte får transporteras mer än tre timmar innebär detta en sista 
inlämningstid till laboratorierna på US klockan 16.00.  

Den laboratorietransport som går från LiM till US avgår dock inte förrän klockan 
17.00. Detta innebär med den i avsnitt 6.1.1 föreslagna avtalsuppdelningen att det på 
de tre VC i Motala inte skulle hämtas prover klockan 13.00-15.00 utan istället 15.00-
16.00 alternativt att proverna packas om på LMC LiM. Annars skulle proverna vara 
under transport för lång tid för att leva upp till kraven. För att bibehålla de 
standardiserade rutinerna föreslås att proverna, som idag, packas om på LiM, vilket 
också förenklar vid ankomsten till US, eftersom proverna då redan är uppdelade för 
leverans till de olika laboratorierna. 

Eftersom provboxar inte får återtransporteras med övernattsbefordran utan måste 
hämtas samma dag innebär detta att hämtning av returboxar på LMC US kan ske 
tidigast på morgonen samma dag som uttransport ska ske. 

Förrådsgods 

Transport av förrådsgods måste planeras med lastbilstransport, eftersom huvuddelen 
av godset är lastat på vagnar. En viss andel av förrådsgodset kan dock levereras med 
mindre lastfordon, men det varierar beroende på godsbeställningarna. Därför kan inte 
vissa kunder förutsättas alltid kunna betjänas med mindre fordon. 

Transporterna från centralförrådet och ut till de olika områdesdelarna sker idag dels till 
US och LiM och dels till respektive länsdels transportör. Detta innebär att mindre yta 
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krävs på sjukhusens godsmottagningar för omlastning, varför detta föreslås fortsätta. 
Dock beror transporterna delvis på vilka leverantörer som får vilka avtalsdelar. Om det 
blir samma leverantör av förrådsgods i Övriga Östergötland som till exempel 
Linköping, kommer transporten till leverantören i Linköping att utgå eftersom denne då 
hämtar detta gods samtidigt med det till Övriga Östergötland. 

Transport till LiM sker en gång per dag och till US två gånger. Till de lokala 
leverantörerna i Motala och Linköping sker daglig leverans på förmiddagen. Vid 
leverans hämtas tomma vagnar i retur till centralförrådet. 

För att erbjuda leverantören större frihet att införliva godset i det eventuella egna 
transportnätet, och därmed öka möjligheterna till samlastning som efterfrågades i 
avsnitt 6.1.2, föreslås att godset om så önskas ska kunna avhämtas på centralförrådet 
kvällen innan leverans. Den andra transporten till US, måste dock fortfarande gå 
samma dag. Detta är dock sannolikt inget hinder eftersom dessa transporter utgörs av i 
det närmaste fulla lastbilar.  

Förrådstransporterna har idag endast fastslagen dag och inte någon särskild 
leveranstid. Detta föreslås fortsätta och också att leverantören i samråd med 
centralförrådet får välja vilken veckodag som leverans till de olika enheterna ska ske. 
Genom att öka leverantörens möjligheter att påverka transporterna bör priset också 
kunna sänkas. 

Den föreslagna lösningen ger endast små förändringar för centralförrådet. Skillnaden 
blir att det gods som normalt hämtas på morgonen eventuellt kan komma att hämtas på 
kvällen före istället, men detta borde inte innebära några större förändringar av arbetet.  

Leveransbehovet skiljer sig mellan olika enheter av liknande typ, till exempel VC där 
vissa har angett varje vecka medan andra angett varannan. Det finns en skillnad i att 
olika enheter har olika stora förrådsutrymmen vilket påverkar lagringsmöjligheten. Här 
bör nämnas att storleken på dessa inte undersökts, varför det finns en möjlighet att det 
endast är personalens uppfattning som skiljer. Trots att det skiljer sig mellan enheterna 
föreslås det att alla enheter, förutom de minsta administrativa, ska erbjudas 
förrådstransport varannan vecka. Detta gör att det blir lättare för transportplanerarna 
hos leverantörerna att planlägga turerna. Eftersom möjligheten till brådskande 
transport finns kan också akuta brister mellan de ordinarie leveranserna åtgärdas senast 
dagen efter beställning, beroende på hur snabbt centralförrådet kan effektuera 
beställningen. 
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Dagskassor 

Eftersom det inte har gått ut några klara riktlinjer kring hur stora belopp som får 
förvaras i kassaskåpen ute på enheterna finns det heller ingen riktig styrning av hur 
ofta kontantkassor ska hämtas. Vissa enheter anser att de behöver hämtning varje 
vecka trots att beloppen är små, medan andra har hämtning lika ofta fast beloppen är 
betydligt högre. Om de gränser som nämns i avsnitt 6.1.4 skulle tillämpas skulle det 
totala antalet dagskassehämtningar kunna minskas med drygt 20 %. Av säkerhetsskäl 
redovisas inte uträkningen. 

De olika leverantörerna har olika säkerhetslösningar, vilka även här av säkerhetsskäl 
inte kommer att behandlas. Det bör dock vara möjligt att samköra värdetransport och 
övriga transporter så länge säkerheten kan upprätthållas. Som Love Jonsson på Falcks 
säger krävs någon form av skalskydd, för säker transport. Där finns olika alternativ där 
säkerhetsväska med deponilucka torde vara en i förhållande till förutsättningarna säker 
och lämplig lösning, eftersom varken avsändare eller transportör har möjlighet att 
öppna väskan utan att innehållet färgas. Detta kräver dock att väskan lämnas till bank 
eller uppräkningscentral för öppning och är också förenat med en icke försumbar 
investeringskostnad. Någon närmare studie av olika säkerhetslösningar har dock inte 
genomförts varför ovanstående resonemang endast är en av flera möjliga lösningar 
som grundar sig på Jonssons åsikt. Det återstår för LiÖ att utreda närmare om de ska 
ställa krav på hur säkerheten löses eller om de ska lämna till leverantören att själv 
välja metod. 

Idag sker transport av dagskassor till Securitas värdeboxar eller till dess 
uppräkningscentral. Det finns dock inget som hindrar att en leverantör skulle kunna 
förmedla pengarna i ett eget kontantnät om sådant finns. Exempel på sådana 
leverantörer är Securitas, Falcks och Posten. Transport i det egna nätet skulle 
eventuellt kunna möjliggöra enklare transporter, eftersom värdeboxar endast finns på 
ett fåtal större orter. 

7.1.4 Specialtjänster  

Det finns vissa specialvarianter av standardtjänsterna ovan, förutom de specialtjänster 
som kunde identifieras i nulägesbeskrivningen. De tre målkriterierna för studien; låga 
kostnader, fullgod service och enkel administration, styr valet av dessa tjänster. Av 
serviceskäl måste högre kostnader accepteras eftersom vissa enheter har behov som 
måste uppfyllas även om detta innebär att kostnaderna blir höga. Dessa tjänster 
diskuteras nedan. 
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Fast lättgodstransport 

Eftersom vissa kunder har utökade behov av vissa lättgodstransporter gentemot 
standardtjänsterna, måste det också finns transporter som svarar mot dessa. 
Huvuddelen av dessa transporter är transport av extern post till och från LiM, US, ViN 
och kvarteret Dockan. Behovet av dessa uppkommer genom att den externa posten ska 
vara sorterad till de interna postturer som utförs av vaktmästerierna, vilket kräver extra 
tidig leverans av posten. Dessutom sker extra internposttransporter mellan US och 
Dockan eftersom postmängden mellan dessa enheter är så stor att den motiverar tätare 
transporter än normalt. Idag sker transport mellan US och Dockan morgon, förmiddag, 
lunch och eftermiddag. Denna föreslås minskas ner till endast lunch och eftermiddag, 
men där transporten till och från Posten samordnas så att denna hämtar och lämnar 
internpost då externposten hämtas/lämnas, vilket ger en bibehållen och också något 
utökad service. 

Transporterna till och från Posten körs idag av Posten utanför transportavtalet, vilket 
föreslås förändras så att dessa omfattas av avtalet. Undantaget är leverans av 
externpost till RPR och NiF då det inte är troligt att en leverantör för Övriga 
Östergötland, som utgår från Linköping, skulle kunna utföra transporten på önskade 
tider till rimlig kostnad såvida inte denna hade mycket stor lokal förankring. 

Laboratorietransport 

Laboratorietransport är en specialform av provtransport med utökade krav på 
leveranstid och med hårdare styrda avhämtningstider. Dessa turer är enligt personalen 
på LMC svåra att förändra eftersom verksamheten på de olika sjukhusen ofta är 
uppbyggd kring dessa tider och förändringar skulle därför kräva att planeringen 
gjordes om på en mängd olika avdelningar. Det kan inte anses vara försvarbart att en 
sådan förändring skulle göras i nuläget. 

Som konstaterats i empirikapitlet får transporten ta högst 75 minuter vardagar och 180 
minuter på helgerna, eftersom det sker blodtransporter med transporterna på vardagar.  

Laboratorietransporten utnyttjas också som lättgodstransport mellan LiM, US och 
ViN, vilket möjliggör ett snabbt godsflöde mellan alla länets delar. 

Mattransport 

Två enheter, Psykosenheten i Norrköping och RPR i Vadstena, behöver transport av 
mat två gånger dagligen. Detta är en specialtransport eftersom den sker med högre 
tidskrav än övriga transporter, eftersom transporttiden inte får överstiga två timmar, 
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samt att den sker även lördagar och söndagar. Vid avlämning hämtas de tomma 
isoleringskärlen som återförs till köken senast vid nästa hämtning. 

Om möjligt bör isoleringsskåpen som används till RPR anpassas så att transport kan 
ske med mindre fordon än lastbil. Det innebär dock att det blir mer lyft, varför en 
avvägning mellan arbetsmiljö och kostnad måste göras. Kostnaden för just denna 
transport är just nu mycket hög, varför något måste göras för att sänka denna. Detta 
kan göras genom att använda mindre fordon som är billigare i drift, men det är upp till 
LiÖ att välja hur man vill transportera maten. Vid transport och i- och urlastning måste 
också tillses att skåpen inte utsätts för lutning och stötar. 

Mattransporten mellan RPR och LiM bör också kunna ersätta transporten mellan 
Apoteket i Vadstena och RPR. RPR har hittills haft transport två gånger per vecka till 
och från Apoteket i Vadstena, men bör framöver servas av sjukhusapoteket på LiM. 
Detta leder sannolikt till minskad transportkostnad och samtidigt bättre service, 
eftersom möjlighet nu finns för transport alla dagar i veckan, dock endast måndag till 
fredag från sjukhusapoteket.  

Internservice 

På vissa ställen utför transportören även vissa tilläggsuppdrag som postsortering och 
olika vaktmästartjänster. Den kostnad som tas ut för dessa tjänster i transportavtalet är 
högre än vad som stipuleras i de avtal som finns med städfirmorna. Det bör därför, 
inom ramen för transportavtalet, endast utföras sådana tjänster som har en direkt 
koppling till transporten, exempelvis uppsortering av levererad post. Dessa tjänster bör 
debiteras med timtaxa där ingen åtskillnad ska göras på typ av arbete. Resterande 
uppdrag bör avslutas alternativt föras över på städföretagen, såvida inte kostnaden i det 
nya avtalet understiger gällande taxa med andra bolag.  

Internservicetjänster och då främst postsortering föreslås utföras i begränsad 
omfattning. Enheterna bör tillfrågas om de vill fortsätta med den internservice de idag 
har och i vilken omfattning tjänsterna i så fall behöver köpas in. 

De som idag har någon form av internservice är: 

- RPR 
- FTV Torkelbergsgatan 
- NiF 
- Sandbyhovs VC 
- Hageby VC 
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Av dessa är det endast RPR och FTV Torkelbergsgatan som har en renodlad 
internpostservice, vilken i det senare fallet föreslås flyttas över på kvarteret Dockans 
vaktmästeri. Ett problem som inte lösts är den inre hantering av sopor som sker på NiF 
på lördagar, då övrig vaktmästeripersonal är ledig. 

Avfall 

Olika typer av källsorterat och farligt avfall transporteras idag i det upphandlade 
transportnätet i viss utsträckning. De priser som IL Recycling och Tekniska verken 
angett vid telefonförfrågan, ligger under eller i nivå med avtalspriserna. Eftersom 
prisbilden är liknande jämfört med avfallsföretagen som specialiserat sig på denna typ 
av transporter och att det innebär en ökad godsmängd som försvårar eller omöjliggör 
transport med mindre fordon kan det därför inte anses vara någon mening att fortsätta 
köra dessa transporter på det sätt som görs idag. Istället bör dessa läggas på 
avfallshanteringsbolag som kan samköra det med sina övriga avfallstransporter. 
Avfallstransport och annan hantering föreslås därför helt tas bort från transportavtalet. 
Undantaget är sådant riskavfall som är ordentligt förpackat och därmed kan fraktas i 
ordinarie lättgodstransport, främst Fakirer. Övriga riskavfallstransporter föreslås 
utföras som beställningstransport vid behov.  

7.1.5 Standardkunder 

Den metod för tjänstedifferentiering av Grönroos & Monthelie (1988) som nämns i 
avsnitt 3.2 kan också användas vid bedömning av kunderna inom landstinget. Genom 
att de undersökta behoven sammanställs kan vissa kundgrupper urskiljas. Varje sådan 
kundgrupp har likartade behov. De som kunnat urskiljas är: 

- Vårdenhet med provtagning (Vård-A) – hämtning/lämning av post och prover 
vardagar 13.00-15.00, förrådstransport varannan vecka. 

- Vårdenhet utan provtagning (Vård-B) – hämtning/lämning av post vardagar 13.00-
16.30, förrådstransport varannan vecka. 

- FTV med dentallab (FTV-A) – hämtning/lämning av post vardagar 8.00-9.00 och 
15.00-16.30, förrådstransport varannan vecka. 

- FTV utan dentallab (FTV-B) – hämtning/lämning post vardagar 13.00-16.30, 
förrådstransport varannan vecka. 

- Administrativ enhet 30+ anställda (Adm-A) – hämtning/lämning av post vardagar 
8.00-9.00 och 15.00-16.30, förrådstransport varannan vecka. 

- Administrativ enhet 10-30 anställda (Adm-B) – hämtning/lämning av post vardagar 
8.00-11.00 och 15.00-16.30, förrådstransport en gång i månaden. 
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- Administrativ enhet 1-10 anställda (Adm-C) – hämtning/lämning av post vardagar 
13.00-15.00, förrådstransport en gång i månaden. 

De enheter som inte passar in i denna gruppering hänförs till specialkunder i 7.1.6. 

Genomförs ovanstående kundstandardisering innebär det att vissa enheter, främst i 
Linköping och Norrköping, får minskad utdelningsfrekvens från två till en gång per 
dag, I och med den ständigt ökande användningen av elektroniska kommunikations-
hjälpmedel kan den fysiska internposten förväntas minska. De som idag har två 
provtransporter per dag kommer att få anpassa sina rutiner till en gång per dag i 
enlighet med behovsuppgiften från LMC, vilket då också påverkar lättgodstransporten. 
Provsvaren kommer heller inte alltid att komma under samma dag, men detta är något 
som andra vårdcentraler inte heller har haft tidigare, varför det inte bör utgöra ett 
hinder. Sannolikt kommer vissa enheter att protestera, men det rör sig troligen om en 
övergångsperiod innan nya rutiner satt sig. Den verkliga förändringen blir liten och 
kommer sannolikt inte att märkas av patienten. Jämförs transportfrekvensen ovan med 
hur den är i övriga landsting finnes att den inte skiljer ut sig utan ligger på samma nivå 
som flertalet andra. 

Vissa folktandvårdskliniker har idag transport två gånger dagligen. Detta anser inte 
Ann-Britt Ahlblad på FTV är nödvändigt, och eftersom inte alla FTV har det är det 
troligen så. Trots allt kan det dock finnas ett behov av att avgjutningar och liknande 
arbeten snabbare kommer till dentallaboratorium och tillbaka till patient, varför det 
kan bli aktuellt att klassa upp vissa FTV från -B till -A. I den föreslagna lösningen har 
dock endast FTV med dentallab klassats som A-enheter. 

Huvuddelen av enheterna kommer sannolikt få något förändrade transporttider. För 
vissa kan förändringarna bli större än för andra eftersom tidsintervallet i vissa fall är 
större än det av enheterna angivna. Vissa enheter har också angivet ett vid jämförelse 
med andra liknande enheter annorlunda transportbehov. Dessa har då jämkats ihop 
med huvudlinjen för de liknande enheterna, varför det uppgivna behovet för vissa 
enheter kan skilja sig åtskilligt från det i denna rapport rekommenderade. 

Översätts de olika kundernas tjänstebehov som redovisas ovan till det format som 
eftersträvades i metodkapitlet blir kund-/tjänstmatrisen som Tabell 7-1 nedan. 
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Tabell 7-1 Kund-/tjänstmatris 

Tjänst 
 
Typ 

Post 
8.00- 
9.00 

Post 
8.00- 
11.00 

Post 
13.00-
15.00 

Prov 
Post  

13.00- 
16.30 

Post  
15.00- 
16.30 

Förråd 
ggr/mån 

Vård-A   X X   2 

Vård-B     X  2 
FTV-A X     X 2 
FTV-B     X  2 

Adm-A X     X 2 
Adm-B  X    X 2 

Adm-C   X    1 

7.1.6 Specialkunder  

Sjukhusen LiM, US och ViN 

Dessa enheter är sjukvårdsorganisationens centralpunkter och nav i hanteringen av 
prover och lättgods. På grund av sin storlek har dessa utökat transportbehov för att 
kunna hålla ett jämnt flöde. Laboratorietransporterna används för att förbinda de olika 
sjukhusen med varandra och där fungerar US som ett centralt nav. 

Det kommer om områdesindelningen i 7.1.1 genomförs att behöva ske en viss 
omfördelning av postfacken mellan postrummen på LiM, US och ViN. Eftersom 
förändringen av områdena leder till en viss centralisering av sortering till US kommer 
antalet postfack öka något där, eftersom de enheter som hör till den i avsnitt 7.1.1 
nämnda avtalsdelen Övriga Östergötland föreslås utgå från Linköping. Vissa postfack 
föreslås dock flyttas ned till postrummet i kvarteret Dockan (LiÖs kansli). Eftersom 
det är samma leverantör på US, ViN och Dockan borde inte detta ställa till några 
problem. ISS som har postrummet på LiM förlorar dock knappt 20 kunder på 
postfackstjänsten vilket kan komma att kräva förhandling. 

Dockan 

Även Dockan har ett utökat behov av lättgodstransporter för att kunna serva tjänste-
männen med snabb postservice till och från LiÖs övriga enheter och då främst US.  

Eftersom det idag sker transport till vissa enheter i och i närheten av kvarteret Dockan 
(landstingskansliet) både via transportavtalet och via Dockans vaktmästeri föreslås för 
att undvika dubbelkörningar att dessa transporter helt övertas av vaktmästeriet. 
Dockan behöver tätare transporter än flertalet övriga enheter  
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NiF 

Närsjukvården i Finspång har eget vaktmästeri som sköter interntransporterna. NiF 
behandlas huvudsakligen som en Vård-A men har dessutom vissa tilläggstjänster i 
form av laboratorietransport på lördagar och särskild utkörning av post från Posten i 
Finspång. Den senare transporten föreslås ligga utanför transportavtalet, eftersom det 
finns liten möjlighet att utföra denna transport till en rimlig kostnad om transporten 
utgår från Linköping. 

Ett problem som kvarstår är att NiF har viss internservice med avfallshantering på 
lördagar, då vaktmästeriet är stängt. Tidigare har i rapporten specificerats att sådana 
tjänster bör undvikas i transportavtalet av kostnadsskäl. Tyvärr är möjligheterna små 
att hitta en annan utförare som är på plats varför denna tjänst eventuellt måste ingå i 
transportavtalet. 

Birgittaområdet 

Birgittaområdet har tre avlämningsställen, två på RPR och en på EFV. Birgittaområdet 
skiljer sig från övriga enheter genom att de har en mattransport från Motala, vilken 
idag kräver lastbilstransport, men som i framtiden kan anpassas så att det räcker med 
ett mindre godstransportfordon. På så sätt kan kostnaderna minskas från det tämligen 
höga 430 000 kronor per år som det idag är. Det finns ingen möjlighet att säga upp 
matleveransen, även om det skulle bli billigare för RPR, då landstinget som helhet i så 
fall ändå tvingas betala för ett garanterat antal portioner till köket på LiM. 

Psykosenheten 

Psykosenheten har i likhet med Birgittaområdet en daglig mattransport två gånger om 
dagen som går från ViN. Denna transport kan köras med mindre fordon och 
transporten kan delvis samordnas med andra lättgodstransporter. 

Centralförrådet 

För att kunna erbjuda god service på förrådsgodset utnyttjas centralförrådets lättgods-
transport för hämtning av brådskande förråd. På så sätt kan kunderna i Linköping och 
Norrköping få leverans samma dag om beställningen kan tas emot så snabbt på 
centralförrådet och för övriga enheter senast nästkommande dag, om beställningen 
läggs på morgonen.  
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7.2 Kostnadsfördelning 

7.2.1 Vilka krav ställs på kostnadsfördelningsplanen? 

Det finns en generell syn bland de tillfrågade om att det viktigaste är att 
kostnadsfördelningsplanen är lätt att förstå och att det är tydligt vilka tjänster som 
ingår i den service som betalas för.  

Svårare är att definiera hur en rättvis modell ska se ut. De flesta ser fördelar med att 
kostnaderna fördelas jämnt över enheterna. Det motverkar dock tanken att kunna räkna 
ut korrekt KPP, eftersom transporterna då inte belastar enheten med självkostnaden. 
Att kostnaden fördelas ut rätt på enheterna nämner också de flesta som en viktig faktor 
som då motsäger den utjämnade fördelningen. 

7.2.2 Hur kan kostnadsfördelning ske inom LiÖ? 

Internt 

Utifrån vad som nämns i referensramen och vid intervjuerna kan sammanfattas att den 
internfakturering som sker idag har som största fördel att det är enkelt att hänföra 
kostnader till kostnadsställen. Den slår dock orättvist på transporterna eftersom 
enheterna inte får ersättning för dem enligt de utbetalningsmodeller som används. 
Dessutom leder den till mycket administration, dels för leverantören som fakturerar 
och dels för LiÖ som behandlar fakturorna. Ur administrativ hanteringssynpunkt vore 
det enklaste att alla transporter betalades centralt ur en och samma kassa. Detta går 
dock då emot LiÖs mål att minska de fria nyttigheterna.  

Precis som primärvårdscheferna säger i intervjuerna tar även teorin upp samma 
anledningar till internprissättning, där skapa kostnadsmedvetenhet och kunna 
utvärdera verksamheter bättre anges som de viktigaste. 

Den teori som finns kring internprissättning säger också att för att internprissättning 
ska fungera krävs att varje enhet får välja i vilken utsträckning de vill utnyttja tjänsten 
och också vem som ska utföra den (se avsnitt 3.4.2). Denna koppling finns inte direkt 
idag eftersom alla enheter har ett minimibehov som de inte klarar sig utan. De är också 
hänvisade till att anlita den av LiÖ upphandlade transportören. Detta gör att 
internprissättningens styrande funktion sätts ur spel, eftersom det finns liten möjlighet 
att påverka transporterna. Kostnaderna bör därför av administrativa skäl lyftas från 
varje enhet och upp på centrumnivå. På så sätt belastas ändå varje centrum med 
kostnaderna och de kan därefter själva välja om de vill fördela ut dem internt via 
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direkta kostnader eller med nycklar eller om de vill ta kostnaden centralt om de anser 
att detta är den bästa lösningen. Det blir då också lättare för ledningen för varje 
centrum att se hur mycket pengar som läggs på transporter. 

Eftersom LiÖ styr transporterna men inte utför dem blir internprissättningen lite 
speciell. Det kan då jämföras med en produkt med perfekt yttre marknad. Dock 
kommer LiÖ sannolikt på grund av sina volymer kunna ha ett lägre pris än på 
marknaden i övrigt, sett till varje enskild transport. Då infaller ett eventuellt problem 
med externa enheter, det vill säga sådana som ej tillhör landstinget. Ska de betala 
samma pris som interna enheter, ska de betala gällande marknadspris eller något 
mittemellan? I princip kan ju anföras att då de betalar samma pris som övriga enheter 
blir kontentan att deras transporter subventioneras av skattemedel, eftersom de 
använder sig av rabatter som LiÖ har för sin stora volyms skull. Samtidigt innebär det 
att eftersom de finns med i transportnätet ökar volymen och landstingets egna 
kostnader sänks. Skulle de betala gällande marknadspriser skulle de i princip kunna 
välja vilken leverantör som helst och därmed inte gynna landstinget över huvudtaget. 
Det blir också en del administrativa problem om olika priser ska tas ut, särskilt vid 
förändringar då det skulle behövas en speciell rutin för förändringar i transportnätet 
som berör externa enheter. För att förenkla administrationen bör därför alla enheter 
behandlas lika. Externa enheter som inte vill inrätta sig enligt de standardiseringar av 
hämtningar som här föreslås bör inte tvingas göra detta, men de ska då också stå för de 
extrakostnader som kan uppstå. 

Om LiÖs transportkostnader studeras i Tabell 6-4 står det klart att flertalet centrum har 
låga transportkostnader vilket gör att en fördelning av kostnaderna för dessa bör vara 
så enkel som möjligt eftersom kostnaden för administrationen annars lätt utgör en 
tämligen stor del av den totala kostnaden. Det bör dock sägas att flera av de centrumen 
med lägre kostnader endast faktureras på ett eller två ställen varför vinsterna med 
förändringar här inte är särskilt stora. De verkliga rationaliseringsvinsterna med att 
flytta upp fakturering på centrumnivå kan istället göras inom närsjukvården och 
folktandvården som har många olika enheter. LMC har de största transport-
kostnaderna, men dessa vidarefaktureras till stor del närsjukvården genom kostnaden 
för patientnära laboratorier. Här föreslås att dessa kostnader istället direkt ska bäras av 
närsjukvården, vilket helt eliminerar faktureringen på LMC för transporter från VC. På 
så sätt undviks ett extra steg vilket ger minskat administrationsbehov. 

Hur centrumen väljer att omfördela sin budget ger ju också den egentliga 
kostnadsfördelningen inom centrumet. Detta är upp till varje centrum att lösa, och det 
beror också på respektive centrums verksamhet. Beroende på hur rättviseaspekten 
beaktas kan det ske efter olika principer som: 
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- Transportsträcka som idag, det vill säga fördela de nya kostnaderna proportionellt 
mot dagens kostnader 

- Antal anställda 
- Omsättning, det vill säga att större betalar mer 
- Dela lika – varje enhet betalar lika mycket 
- Direkt kostnad 

Detta är egentligen endast en ideologisk och politisk fråga som egentligen har liten 
betydelse, eftersom kostnaden för LiÖ som helhet blir densamma. Detta är dock som 
sagt upp till varje centrumledning att själva besluta om. 

Om standardtjänster faktureras på centrumnivå ger detta en minskning, räknat på 
dagens transportavtal, av antalet faktureringsställen från 175 till 47, varav 27 externa 
enheter. Minskningen är för LiÖs del från 148 till 20, vilket är 86 %. Räknas de 
kunder in som idag betjänas av CSM i Norrköping blir minskningen ännu större. Hur 
antalet fakturor påverkas beror på hur många leverantörer som landstinget tecknar 
avtal med, där minskningen blir större ju färre leverantörer som antas. Ett av 
målkriterierna för studien är just förenklad administration, varför det är positivt att 
behovet av fakturahantering minskar. 

Vid beräkning av vilket pris som varje enhet/centrum ska betala måste en bedömning 
göras utifrån behovet. En enhet som är samlokaliserad med andra enheter och som har 
större transportbehov eller högre krav bör också betala mer. Ett exempel kan vara att 
en mindre FTV ligger samlokaliserad med VC. FTV har då endast behov av transport 
av post någon gång under dagen, medan VC måste ha provtransport mellan 13.00 och 
15.00 och att denna transport relativt snabbt måste vara åter på sjukhus. VCs transport 
kommer då sannolikt att vara dyrare och därmed bör de också stå för en större del av 
kostnaden. Särkostnaden (se avsnitt 3.1) för provtransporten beror alltså på att den 
snabbt måste vara åter på sjukhus och att den har hårdare tidskrav. Samkostnaden 
beror dock på transportsträckan och den tid transporten tar. Samkostnaden bör därför 
delas mellan FTV och VC, medan VC ensam tar särkostnaden för provtransporten. 

Då det finns flera enheter med överlappande behov på en adress kan 
provtransportkostnaden delas lika mellan dem, medan värdetransportkostnaden bör 
fördelas efter hur många transporter varje enhet behöver, enligt den maxgräns som 
sätts upp. 

Samkostnaderna är svårare att fördela på ett rättvist sätt. Detta gör att det föreslås att 
samkostnaden fördelas efter ett bestämt mönster. Det sker då enklast med viktning av 
de olika enheterna. Ett förslag till sådan viktning, där hänsyn tas till enhetens storlek 
och transportbehov är: 
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- Vård-A (med provtransport) – 3 
- Vård-B (utan provtransport) – 1 
- FTV-A (med dentallaboratorium) – 2 
- FTV-B (utan dentallaboratorium) – 1 
- Adm-A (30+ anställda) – 3 
- Adm-B (10-30 anställda) – 2 
- Adm-C (1-10 anställda) – 1 

Denna viktning är ett förslag att utgå ifrån och som bör diskuteras med ansvariga på de 
olika centrumen. Då en Vård-A samlokaliseras med en FTV-A, som har två transporter 
per dag, ska den vårdenheten klassas som B-enhet vid morgontransporten. 

Externt 

För LiÖs del är det intressant vilken metod som ska användas vid fakturering av sina 
transporter. Den metod som av administrativa skäl är enklast att använda är 
logistikprislistan, se avsnitt 3.4.3. Då sätts priset i förväg för varje tjänst och sedan är 
det fixt under den avtalade perioden. 

Om LiÖ i avtalet fastslår att ett visst grundbehov garanteras på vissa orter, och att om 
detta upphör ska förhandlingar genomföras för förändrade priser, kan logistikprislistan 
användas. Detta bygger också på att inga enheter med specialbehov förutom 
provtransport finns på fjärrturerna, vilket det inte gör idag och, med den centralisering 
av verksamheterna som sker, inte tycks sannolik inom avtalstiden. 

Det stora problemet som ofta uppkommer då inte det inte är alldeles klart vilken 
omfattning det kommer att bli på avtal är hur risken ska hanteras, se avsnitt 3.7.2. Ju 
större risk leverantören ser i ett projekt, desto högre pris kommer han att vilja ta ut. 
Genom att garantera att vissa transporter i avtalet inte kommer att försvinna utan att 
leverantören får vara med och förhandla om villkoren, kan osäkerheten minskas och 
därför också ge möjlighet till lägre priser. De avtal som här föreslås bör formuleras på 
så sätt att LiÖ garanterar transport till de fjärrorter där LiÖ idag driver VC. Inom 
tätorterna kan antalet transporter antas hålla sig ganska konstant och avstånden är 
också så små att en försvunnen enhet ger ungefär motsvarande minskade kostnader. 

En sammanfattning av referensramens avsnitt 3.5 om kostnadsfördelning och 
intervjuerna som redovisas i kapitel 6 ger följande: 

- Interndebiteringsmodellen måste vara enkel att använda och förstå 
- Priset ska vara lätt att förutsäga och fastställt i förväg 
- Prismodellen ska vara rättvis 
- Tariffmetod lämplig för LiÖ 
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Den prissättning som idag är innebär svårighet att utläsa vad som orsakar kostnader. 
Flera av de ansvariga på enheterna vet inte vilka tjänster de betalar för. Det innebär 
också svårigheter för Ann-Charlotte Kjellander att förutsäga vilka prisförändringar 
som sker då en transport tillkommer eller utgår och som också leder till tidskrävande 
förhandlingar.  

Problemet vid förändringar innebär att det nya avtalet redan i skrivningen därför bör 
omfatta exakt hur kostnaderna ska fördelas vid förändringar. En lösning på detta är 
som ovan nämns att LiÖ garanterar betalning för transport till vissa orter. Ett rimligt 
antagande är att LiÖ på de orter där det i dag finns VC också under kommande 
avtalsperiod kommer att ha verksamhet på orten. Skulle denna verksamhet helt läggas 
ned på en sådan ort ska berörda delar av avtalet omförhandlas med utgångspunkt från 
leverantörens verkliga kostnadsförändringar, annars gäller avtalade priser. 

Dagens prismodell är rättvis så till vida att de enheter som ligger långt bort betalar mer 
än enheter som ligger mer centralt. Den är dock inte proportionell och centrala enheter 
som kan tyckas orsaka likvärdiga kostnader betalar ändå olika pris för samma tjänst. 
Den metod som använts för prissättning kan också sägas vara av avtalsmetodsliknande 
typ vilket enligt Tarkowski (1977) är en metod som bäst lämpar sig för mera 
avancerade tjänster av engångskaraktär. En transporttariff där enhetstaxa används 
lämpar sig istället för transporter inom huvudorterna. Detta ger goda möjligheter till 
enkla förändringar, eftersom samtliga dessa tjänster då har ett förutbestämt pris. 
Antalet enheter på dessa orter är tillräckligt stort för att motivera enskilda 
leverantörsavtal. Motala är den ort med minst antal avlämningsställen, men där 
tillkommer också en direkttransport med bland annat mat mellan Motala och Vadstena, 
två gånger per dag måndag till söndag. 

Enhetstaxan kan varieras efter olika tidsfönster och ett förslag till utformning skulle då 
kunna se ut: 

Ort 13.00-16.30 08.00-09.00 08.00-11.00 13.00-15.00 15.00-16.30 

Linköping      

Norrköping      

Motala      

Figur 7-2 Prissättningsutformning i tätort (egen) 

Av sorteringsskäl kan dock inte post och gods avhämtas tidigare än 8.30 för Linköping 
och Norrköping och 8.45 för Motala. Valda tidsfönster bör dock vara som de 
föreslagits eftersom framtida förändringar i postrumsrutinerna kan leda till att det ges 
möjlighet till tidigare transporter. Ett enhetligt pristillägg ska också specificeras för 
provtransport och värdetransport som förutsätts kunna samordnas med övriga 
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transporter, men som kan ge ökade kostnader i form av kortare transporttidsfönster, 
utbildning av förare och teknisk utrustning. 

För Övriga Östergötland blir det, istället för hämtningstid, hämtningsorten som blir 
avgörande.  

Ort Första 
transport 

Tillkommande 
transport 

Borensberg   

Boxholm   

Finspång etc.   

Figur 7-3 Prissättningsutformning i fjärrort (egen) 

På huvuddelen av fjärrorterna garanteras en transport klockan 13.00-15.00 för att 
möjliggöra planering och undvika riskpremier till företagen. Även här blir det tillägg 
för dagskassehämtning och provtransport. Gods kan avhämtas på US tidigast 9.00 om 
internposten från Norrköping ska hinna med transporten. För transporter som ligger 
utanför dessa turer bör ett tid/kilometerpris användas. 

Förrådstransporter bör även de prissättas enligt modellerna ovan.  
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8 Resultat och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras resultatet på frågeställningarna utifrån vad som 
framkommit och diskuterats i kapitel 7. 

8.1 Förberedande undersökning 

Nedan presenteras resultatet av den förberedande undersökningen med svar på de i 
uppgiftspreciseringen utkristalliserade frågorna. För en sammanställning av vilka 
transporter som föreslås upphandlas, se bilaga 5. 

8.1.1 Hur kan transportstrukturen utformas?  

Utifrån vad som tidigare diskuterats och framkommit bör upphandlingen delas in i fem 
delar, med alternativ för med och utan förrådstransport: 

1. Motala:   
a.) Transporter i Motala tätort + Birgittaområdet i Vadstena inklusive förråds-

transport 

b.) Som punkt a) men exklusive förrådstransport 

2. Linköping:  
a.) Transporter i Linköping tätort inklusive förrådstransport 

b.) Som punkt a) men exklusive förrådstransport 

3. Norrköping: 
a.) Transporter i Norrköping tätort inklusive förrådstransport 

b.) Som punkt a) men exklusive förrådstransport 

4. Övriga Östergötland: 
a.) Transporter inom Östergötlands län utom de i delarna 1, 2 och 3, inklusive 

förrådstransport 

b.) Som punkt a) men exklusive förrådstransport 

5. Förrådstransporter: 
a.) Förrådstransport inom Motala tätort 

b.) Förrådstransport inom Linköping tätort 

c.) Förrådstransport inom Norrköping tätort 

d.) Förrådstransport inom Östergötlands län exklusive de i punkterna a), b) och c)  
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För att begränsa antalet leverantörer som antas bör krav ställas på att den som lämnar 
anbud på del 5 måste lämna anbud på samtliga punkter a) till d). 

 
Figur 8-1 Karta över godstransportområdena.(GSD-Översiktskartan, © Lantmäteriet Gävle 2005) 

8.1.2 Vad anser leverantörerna vara de viktigaste 
faktorerna som möjliggör ett lågt pris? 

Leverantörerna anser att de faktorer som främst påverkar priset är: 

- Möjlighet att samordna med andra transporter, vilket i sin tur påverkar: 
- Körd sträcka 
- Arbetad tid 

- Garantier för avtalsvolym 

1 

2 

3 

4 
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8.1.3 Standardtjänster 

De standardtjänster som föreslås inkluderas i transportavtalet är: 

- Lättgodstransport, vilket inkluderar post, paket, apoteksvaror, sterilgods, 
brådskande förråd och farligt avfall 

- Provtransport, transporteras som lättgodstransport men med hårdare tidskrav 
- Förrådsgods 
- Dagskassetransport, transporteras som lättgodstransport men med särskilda 

säkerhetsarrangemang 

Lättgodstransport 

Leveranskrav: 

- Lättgods som avhämtas på en enhet i Motala, Linköping eller Norrköping på 
förmiddagen ska levereras till mottagaren: 
- samma dag om mottagaren finns på samma ort som avhämtningsorten och 

denna har transport på eftermiddagen. 
- senast nästkommande vardag till övriga enheter.  

- Lättgods som avhämtas på en enhet inom Övriga Östergötland eller på 
eftermiddagen oavsett var i länet ska levereras till mottagaren: 
- senast nästkommande vardag. 

- Lättgods ska levereras inom för varje kund utsatt tidsintervall och på samma tid 
varje dag. Denna tid skall vara känd av kund och FC och förändringar måste 
meddelas i god tid. 

- Brådskande förrådsgods av lättgodstyp avhämtas centralförrådet på förmiddagen 
och transporteras vidare ut samma dag till LiM samt de enheter i Linköping och 
Norrköping som har eftermiddagsleverans, övriga med postturen dagen därpå. 

Om de ovannämnda kraven för transporttider ska kunna uppfyllas innebär detta att 
nedanstående transportinstruktioner ska gälla: 

1. Motala  Leverans 8.00-11.00  Hämta på LiM tidigast 08.45. Lämna 
på LiM senast 12.00. 

Leverans 13.00-16.30  Hämta på LiM tidigast 12.30. 
Lämna på LiM senast 16.30. 

2. Linköping Leverans 8.00-11.00  Hämta på US tidigast 08.30. Lämna 
på US senast 12.00. 
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Leverans 13.00-16.30  Hämta på US tidigast 12.30. Lämna 
på US senast 17.00. 

3. Norrköping Leverans 8.00-11.00  Lämna på ViN senast 11.30. 

  Leverans 13.00-16.30  Lämna på ViN senast 17.00. 

4. Övriga Östergötland Leverans 8.00-16.30  Hämta på US tidigast 9.00. Lämna på 
US senast 6.30 dagen därpå. 

Avlämningstiderna är satta för att den avgående posten ska kunna hinna med 
transporten som går mellan sjukhusen. Schemat för dessa transporter, som samtliga 
passerar US och är samordnade med laboratorietransporten, skulle då bli: 

Tabell 8-1 Leveranstider mellan LiM och ViN (egen) 

Från Tid Till Tid 

ViN 07.30 LiM 12.00 

LiM 12.00 ViN 15.30 

ViN 15.30 LiM 09.00 

LiM 09.00 ViN 15.30 

ViN 11.30 LiM 16.30 

LiM 16.30 ViN 07.30 

Detta innebär att post och gods som skickas före lunch når sjukhusen senast samma 
eftermiddag och det som skickas på eftermiddagen når sjukhusen före lunch dagen 
därpå. 

Kunderna i Motala, Linköping och Norrköping ska sortera avgående post i tre olika 
fraktioner: internt inom egna orten, internt övrigt och externt. Övriga kunder skiljer 
endast på internt och externt. Detta för att slippa tidskrävande omsorteringar. 

För extern post gäller för samtliga områden att lämna på LiM, US eller ViN senast 
15.30, alternativt lämna på Postens postcenter senast på den av Posten utsatta sista 
inlämningstiden. 

För transport av farligt avfall krävs att fordonet är utrustat för ADR-transport. 
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Provtransport 

För provtransport gäller att box ska hämtas och lämnas direkt på laboratorium samt: 

- transport ska ske samma tid varje dag 
- transport från en enhet till US, ViN och LiM får ta högst 180 minuter, vilket räknas 

från avtalad tid för första hämtning fram till avlämning. 
- transportfordonet måste vara täckt (ej kapell) och utrustat enligt ADR-reglerna. 
- temperaturen i transportutrymmet måste hållas i intervallet 4-30 °C. 
- transporten får och bör då så är möjligt samordnas med andra transporter så länge 

ADR-reglerna om samlastning uppfylls. 

Returbox som är tom eller fraktar laboratoriemateriel har ingen utsatt längsta 
transporttid, men ska returneras med kommande provtransport och får inte hämtas 
tidigare än på morgonen dagen för transporten. 

Förrådsgods  

För förrådstransport gäller:  

- gods till Motala centralort levereras till leverantör på förmiddagen leveransdagen. 
- gods till Linköping centralort levereras till leverantör på förmiddagen leverans-

dagen. 
- gods till avtalsdelarna Norrköping tätort och Övriga Östergötland avhämtas på 

centralförrådet. Gods avhämtas på centralförrådet tidigast kvällen innan leverans. 
- leverans sker någon gång mellan 8.00 och 16.30 på fastslagen dag. 

Dagskassor 

Inga särskilda krav ställs på transporten av dagskassor, mer än att den måste vara 
godtagbar ur säkerhetssynpunkt. Eftersom dagskassorna varierar från enhet till enhet 
måste även hämtningsfrekvensen göra det samma. Dock betraktas hämtning av 
dagskassa inte som en specialtjänst, eftersom den till sitt utförande är mycket 
standardiserad. 

Transport ska ske till värdebox eller uppräkningscentral i eget nät alternativt till sådan 
anvisad av LiÖ. 

8.1.4 Specialtjänster 

Fast lättgodstransport 

Transport på fastslagna tider eller utanför det standardiserade tidsintervallen sker av 
serviceskäl mellan vissa enheter. Dessa är: 
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Motala 

- 07.45  Posten Motala – LiM 
- 15.30-16.00 LiM – Posten Motala 

Linköping 

- 06.15  Posten Linköping – US 
- 07.00  Posten Linköping – US – Dockan  
- 08.00   Posten Linköping – US – Dockan 
- 10.00-11.00 Resia – US 
- 11.30  US – Dockan – US 
- 15.00-15.15 US – Dockan – US  
- 16.00-16.30 US – Dockan – Posten Linköping 

Norrköping 

- 06.45  Posten Norrköping – ViN 
- 07.45  Posten Norrköping – ViN 
- 16.00-16.30  ViN – Posten Norrköping 

Övriga Östergötland (kan samordnas med laboratorietransport) 

- 10.30-12.00 Polisen Linköping – Polisen Norrköping – Polisen Linköping  
- 9.00 (må, ti, on) Mammografi LiM – Mammografi US 
- 11.00 (må, to, fr) Mammografi US – Mammografi LiM 

Laboratorietransport 

För laboratorietransport gäller samma regler som för provtransport och dessutom: 

- transport sker från och till LMC provinlämning US och vardagar vid behov från 
och till Transfusionsmedicin på US 

- transporten får vardagar ta högst 75 minuter. Tiden räknas från avtalad tid för 
hämtning på (eller till) Transfusionsmedicin på US till leverans skett. 

- transporten ska vardagar medföra lättgods vilket hämtas och lämnas på respektive 
godsmottagning. 

- transporten får lördag, söndag och helgdag ta högst 180 minuter, vilket räknas från 
avtalad tid för första hämtning fram till avlämning. 

- transporten ska vardagar gå tur och retur med hämtning/lämning på LMC: 
- ViN 07.30 
- LiM 09.00 (lämna lättgods på LiM godsmottagning cirka 8.30) 
- ViN 11.30 
- LiM 12.00 
- ViN 15.30 
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- LiM 17.00 (lämna lättgods på LiM godsmottagning senast 16.30) 
- hämtning ska lördagar ske på: 

- NIF 10.30-11.30. 
- LiM 12.00. 
- ViN 10.00-11.30. 

- hämtning ska söndagar ske på: 
- LiM 12.00. 
- ViN 10.00-11.30. 

Mattransport 

För mattransport gäller att: 

- transporttiden bör vara så kort som möjligt och får ej överstiga två timmar. 
- isoleringsskåpen ska återföras till avsändande kök senast med nästa avhämtning.  
- isoleringsskåpen får inte lutas eller utsättas för kraftiga stötar. 
- transport ska ske alla veckans dagar. 

Mattransporter sker enligt nedan: 

Motala 

- Hämtning på LiM kök tidigast 10.00 och leverans till RPR (två ställen) 10.30-
11.30. 

- Hämtning på LiM kök tidigast 15.00 och leverans till RPR (två ställen) 15.30- 
16.30. 

Norrköping 

- Hämtning på ViN kök tidigast 10.00 och leverans till Psykosenheten 10.00-11.30.  
- Hämtning på ViN kök tidigast 15.00 och leverans till Psykosenheten 15.00-16.30. 
 
För Motala samordnas även mattransporten med lättgodstransporten samt recept och 
varor mellan Apoteket i Motala och RPR. 

Internservice 

Internservice utförs till timtaxa och då endast sådana tjänster som står i direkt 
förbindelse med transporttjänsten, såsom postsortering. 

8.1.5 Standardkunder 

Nedan redovisas de kunder som kan klassificeras som standardkunder: 
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Vård-A 
- VC Borensberg, Borensberg 
- VC Boxholm, Boxholm 
- VC Kisa, Kisa 
- VC Kolmården, Krokek 
- VC Linghem, Linghem 
- Carolinakliniken AB, Linköping 
- Familjeläkarna AB, Linköping 
- Smärt- och rehabcentrum, Linköping 
- Specialistläkarna i Linköping AB, Linköping 
- Ungdomsmottagning, Linköping 
- VC Berga, Linköping 
- VC Ekholmen, Linköping 
- VC Johannelund, Linköping 
- VC Kungsgatan, Linköping 
- VC Kärna, Linköping 
- VC Lambohov, Linköping 
- VC Ryd, Linköping 
- VC Skogsfrid, Linköping 
- VC Skäggetorp, Linköping 
- VC Tannerfors, Linköping 
- Östgötahälsan, Linköping 
- VC Ljungsbro, Ljungsbro 
- VC Mantorp, Mantorp 
- Psykiatrisk mottagning, Mjölby 
- VC Mjölby, Mjölby 
- VC Brinken, Motala 
- VC Marieberg, Motala 
- Lennings Sjukhem - Matildagården, 

Norrköping 
- Medicinskt Centrum, Norrköping 
- Psykosenheten, Norrköping 
- Ungdomsmottagning, Norrköping 
- VC Hageby, Norrköping 
- VC Kneippen, Norrköping 
- VC Kungsgatan, Norrköping 
- VC Sandbyhov, Norrköping 
- VC Skarptorp, Norrköping 
- VC Såpkullen, Norrköping 
- VC Vilbergen, Norrköping 
- VC Väven, Norrköping 
- VC Östertull, Norrköping 
- Östgötahälsan, Norrköping 
- VC Skänninge, Skänninge 

- VC Skärblacka, Skärblacka 
- VC Söderköping, Söderköping 
- VC Vadstena, Vadstena 
- VC Valdemarsvik, Valdemarsvik 
- VC Åby, Åby 
- VC Åtvidaberg, Åtvidaberg 
- VC Ödeshög, Ödeshög 
- VC Österbymo, Österbymo 
- VC Vikbolandet, Östra Husby 

Vård-B 
- Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik US 

Hagadal, Linköping 
- Barnmorskemottagningen Storken AB, 

Linköping 
- Dagrehab/hemrehab, Linköping 
- Garnisonsdialysen, Linköping 
- Linköpings Psykiatriska Mottagning AB, 

Linköping 
- LSS - Råd och stöd, Linköping 
- Rörelse & Hälsa Kanonhuset, Linköping 
- Rörelse & Hälsa Neuro, Linköping 
- Sandbäckshemmet, Linköping 
- Barn- och ungdomspsykiatrisk 

klinikmottagning, Mjölby 
- RAN: Rådgivning i alkohol och 

narkotikafrågor, Mjölby 
- Barn- och ungdomshabiliteringen, Motala 
- LSS, Motala 
- Östgötahälsan, Motala 
- Psyk Hageby södra enheten, Norrköping 
- Vuxenpsyk, Norrköping 
- Psykiatrisk klinikmottagning Åtvidaberg, 

Åtvidaberg 
- Rehab Öst, Östra Husby 

FTV-A 
- FTV Kyrkogatan - specialisttandvården, 

Motala 
- FTV Druvan - specialisttandvården, 

Norrköping 

FTV-B 
- FTV Borensberg, Borensberg 
- FTV Boxholm, Boxholm 
- FTV Finspång, Finspång 
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- FTV Kisa, Kisa 
- FTV Kolmården, Krokek 
- FTV Linghem, Linghem 
- FTV Berga, Linköping 
- FTV Ekholmen, Linköping 
- FTV Lambohov, Linköping 
- FTV Lilla Torget, Linköping 
- FTV Ryd, Linköping 
- FTV Skäggetorp, Linköping 
- FTV Torkelbergsgatan, Linköping 
- FTV Åleryd, Linköping 
- FTV Mantorp, Mantorp 
- FTV Mjölby, Mjölby 
- FTV Kyrkogatan, Motala 
- FTV Seglaregatan, Motala 
- FTV Hageby , Norrköping 
- FTV Skarptorp, Norrköping 
- FTV Sparven, Norrköping 
- FTV Vidablick, Norrköping 
- FTV Rimforsa, Rimforsa 
- FTV Skärblacka, Skärblacka 
- FTV Söderköping, Söderköping 
- FTV Vadstena, Vadstena 
- FTV Valdemarsvik, Valdemarsvik 
- FTV Åby, Åby 
- FTV Åtvidaberg, Åtvidaberg 
- FTV Ödeshög, Ödeshög 
- FTV Österbymo, Österbymo 

- FTV Vikbolandet, Östra Husby 

ADM-A 
- AdmTjänst, Linköping 
- Östsam / Trafikrådet i Östergötland, 

Linköping 
- FC./AdmTjänst, Motala 
- AdmTjänst, Oxeltorp, Norrköping 
- NSÖ stab, Norrköping 

ADM-B 
- Fackförbund, Linköping 
- KMC, Linköping 
- LFÖ - Projektledning Sydöst, Linköping 
- Lilla Torget (olika verksamheter), Linköping 
- PV FoU, Linköping 
- Resurscentrum, Linköping 
- Revisionskontoret, Linköping 
- Sjukvårdsupplysningen, Linköping 
- Upphandlingscentrum, Linköping 

ADM-C 
- Arkitektvillan /Smittskyddsenheten, 

Linköping 
- Landstingsarkivet, Linköping 
- Fackliga företrädare - Kommunal, Motala 
- Fackliga företrädare - SKTF , Motala

8.1.6 Specialkunder 

Sjukhusen LiM, US och ViN 

Dessa har tätare transporter än de flesta övriga enheter. Leverans sker till 
godsmottagningen på respektive sjukhus förutom för laboratorietransporterna som 
också går direkt till laboratorierna.  

Lättgodstransporterna mellan sjukhusen går alla via US, där samlastning sker med 
övrigt gods för vidare transport.  

Det sker ingen transport av dagskassor inom transportavtalet för dessa enheter 
eftersom dessa omfattas av respektive sjukhus säkerhetsavtal. 
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Eftersom det föreslagna avtalet har en annan geografisk utformning än det tidigare 
föreslås vissa enheter byta sorteringspostrum. Detta gäller:  

LiM  US 

- FTV Borensberg, Borensberg 
- FTV Boxholm, Boxholm 
- VC Boxholm, Boxholm 
- FTV Mantorp, Mantorp 
- VC Mantorp, Mantorp 
- Psykiatrisk mottagning, Mjölby 
- VC Mjölby, Mjölby 
- Barn- och ungdomspsykiatrisk 

klinikmottagning, Mjölby 
- RAN; Rådgivning i alkohol och 

narkotikafrågor, Mjölby 
- FTV Mjölby, Mjölby 
- VC Skänninge, Skänninge 
- FTV Vadstena, Vadstena 
- VC Vadstena, Vadstena 
- VC Ödeshög, Ödeshög 

- FTV Ödeshög, Ödeshög 

ViN  US 

- FTV Finspång, Finspång 
- FTV Kolmården, Krokek 
- FTV Skärblacka, Skärblacka 
- VC Skärblacka, Skärblacka 
- FTV Söderköping, Söderköping 
- VC Söderköping, Söderköping 
- VC Valdemarsvik, Valdemarsvik 
- FTV Valdemarsvik, Valdemarsvik 
- FTV Åby, Åby 
- VC Åby, Åby 
- Rehab Öst, Östra Husby 
- FTV Vikbolandet, Östra Husby 
- VC Vikbolandet, Östra Husby

Dockan 

Enheterna i och kring kvarteret Dockan, som huvudsakligen utgörs av Landstings-
kansliet har tätare transporter: 

- 07.00 Posten Linköping – US – Dockan  
- 08.00  Posten Linköping – US – Dockan 
- 11.30 US – Dockan – US 
- 15.00-15.15 US – Dockan – US – LMC US  
- 16.00-16.30 US – Dockan – Posten Linköping 

Med transporten som går cirka 15.15 skickas även prover från Kvinnohälsan till 
provinlämningen på US. 

Alla transporter inom och kring kvarteret Dockan föreslås helt övertas av 
vaktmästeriet på Dockan. Detta gäller enheterna på S:t Larsgatan 49, Torkelbergsgatan 
11 + 14 och Birgittaskolan: 

- Landstingskansliet, S:t Larsgatan 49 
- Landstingsarkivet, Birgittaskolan 
- Kvinnohälsan, Birgittaskolan 
- VPC, Birgittaskolan 

- FTV Torkelbergsgatan, Torkelbergsgatan 11 
- Medevac, Torkelbergsgatan 11 
- LSS/BUH, Torkelbergsgatan 11
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I och med att dessa enheter ska servas av Dockans vaktmästeri bör dessa postfack 
flyttas från US till Dockans postrum. Undantaget är förrådstransporterna som levereras 
direkt till respektive adress. 

NIF  

Närsjukvården i Finspång behandlas som en Vård-A, men med tillägget att de har 
laboratorietransport på lördagar och en extra utkörning av extern post från Posten i 
Finspång.  

Birgittaområdet 

På Birgittaområdet ligger RPR och dessutom har EFV ett kontor på området. RPR har 
två avlämningsställen med fyra avdelningar vardera och EFV ett avlämningsställe. 
RPR har daglig matleverans två gånger om dagen och i samband med detta även 
lättgodstransport vardagar. Transporten måste idag köras med lastbil, men kan 
förhoppningsvis ändras så att det blir möjligt att köra med mindre fordon. 

Psykosenheten 

Mattransporten mellan ViN och Psykosenheten föreslås att även fortsättningsvis köras 
med mindre godstransportfordon.  

Centralförrådet 

Från centralförrådet lämnas lättgods och hämtas brådskande förråd tidigast 10.00 för 
leverans till ViN så att godset kan gå med laboratorietransporten 11.30 från ViN. 

8.2 Kostnadsfördelning 

8.2.1 Vilka krav ställs på kostnadsfördelningsplanen? 

De krav som framkommit i undersökningen är att kostnadsfördelningsplanen ska vara: 

Tydlig – Det ska vara lätt att förstå vad som betalas för. 

Rättvis – Fördelningen ska ske så att enheterna behandlas rättvist. 
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8.2.2 Hur kan kostnadsfördelning ske inom LiÖ? 

Internt - Standard 

Standardtjänsterna är sådana att kunden inte kan påverka dess omfattning nedåt varför 
internprisets styrande effekt saknas. Kostnadsförs dessa på respektive centrum ges 
styrande inom administrationen god kontroll över kostnaderna, samtidigt som 
kostnaderna kan hänföras till respektive förvaltning. Om varje centrum tar medel för 
täckande av transportkostnader från en central pott utan utfördelning till användande 
enhet förenklar detta också förändringar eftersom omfördelning av kostnader då inte 
behöver ske på så många ställen och samtidigt att eventuellt revirtänkande inte 
påverkar förhandlingarna i samma utsträckning. För leverantören minskar detta det 
administrativa arbetet vilket också bör sänka kostnaderna. Det är dock upp till varje 
centrum att själva besluta om detta. 

Det bör beaktas att det för de flesta centrumen inte rör sig om några större summor, 
vilket i sig motiverar att en så enkel lösning som möjligt bör användas för dessa för att 
inte de administrativa kostnaderna ska bli för stora i förhållande till den kostnad de 
hanterar. De största effektiviseringsvinsterna kan dock uppnås på de stora centrumen 
med många små enheter. 

Kostnadsfördelningen för olika tjänster mellan olika enheter på samma adress är en 
delikat fråga. Likaså hur kostnaden ska fördelas på de fjärrorter där det finns flera 
enheter. Som tidigare konstaterats är det provtransporterna som gör att det går 
ekonomiskt att försvara ett internpostsystem eftersom provtransporterna trots allt 
måste köras. Därmed bör också provtransporterna bära en större del av sam-
kostnaderna. Särkostnader för kontant- och provtransport särredovisas i föreslagen 
prissättningsmodell, se Externt – standardtjänst nedan, varför dessa är enkla att 
fördela.  

LMC föreslås inte bekosta några transporter från VC och liknande enheter. Detta för 
att minska administrationen, då utfallet efter återdebitering av transportkostnaderna på 
VC blir det samma som om VC tagit kostnaden direkt.  

För att kunna fördela kostnaderna mellan olika enheter föreslås det system med 
viktning som redogörs för i avsnitt 7.2.2. 

Inne i tätorterna, där det är enhetstaxa för olika tidsfönster kan det till exempel bli, 
med den viktning som tidigare föreslagits: 
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Adress Typ Tid Vikt Vikt-% Adressat Pris nu Nytt pris 

Vård-A 
13.00-
15.00 

3 75 % Lambohovs VC 11194 kr 16790 kr 
Tröskare-
gatan 28 

FTV-B 
13.00-
17.00 

1 25 % FTV Lambohov 11194 kr 5597 kr 

Summa 4 100 % Summa 22387 kr 22387 kr 

Figur 8-2 Kostnadsfördelningsexempel inom samma adress (egen) 

Den inringade summan ges av leverantören som enhetspris och fördelas ut efter 
fördelningsviktningen på respektive centrum. 

Utanför tätortsturerna kan det till exempel bli: 

Vadstena Typ Tid Vikt Vikt-% Adressat Pris nu Nytt pris 

Knivsmeds-
gatan 3 

Vård-A 
13.00-
15.00 

3 75 % Vadstena VC 23706 kr 21323 kr 

Jungfruvägen 5 FTV-B 
13.00-
17.00 

1 25 % FTV Vadstena 4725 kr 7108 kr 

Summa 4 100 % Summa 28431 kr 28431 kr 

Figur 8-3 Kostnadsfördelningsexempel inom fjärrort (egen) 

Här räknas den inringade summan ut genom att ta grundpriset för transport till 
Vadstena och lägga till tilläggskostnaden för ytterligare en hämtning. Totalen fördelas 
sedan ut med viktningen. 

Sett ur ett målperspektiv var målet med kostnadsfördelningen att den skulle vara enkel 
att administrera, ge låg kostnad och dessutom god service. Dagens avtal kan sägas vara 
mera inriktat mot service och kostnad än det föreslagna som är mera inriktat på 
kostnad och administration, det vill säga att målfokus förskjuts. I Figur 8-4 illustreras 
hur skillnaden kan se ut. 
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Internt - Special 

Till skillnad från standardtjänsterna kan specialtjänsterna ofta åtminstone till viss del 
påverkas i fråga om utformning och omfattning. Därför har priset en styrande effekt, 
varför specialtjänsterna föreslås kostnadsföras på enheterna var för sig. För att tydlig-
göra kostnaderna för centrumledningen kan dock centrumet faktureras även dessa 
tjänster, men att dessa sedan internfaktureras rakt av.  

Externt – Standard 

För att kunna få leverantörerna att känna sig trygga med att det avtal de lämnat offert 
på verkligen kommer att ha den omfattning som upphandlats bör LiÖ garantera 
transport till de fjärrorter där man idag har VC. Skulle förändring av en garanterad 
transport ske ska berörd avtalsdel omförhandlas utifrån leverantörens verkliga 
kostnadssituation. På så sätt minskas leverantörens risk samtidigt som inte heller LiÖ 
tar någon särskilt mycket större risk. I tätorterna kan transporterna förväntas vara 
ungefär konstanta till antalet, även om vissa enheter flyttar. 

Lättgods Tillägg Ort 

08.00-
09.00 

08.00-
11.00 

13.00-
16.30 

13.00-
15.00 

15.00-
16.30 

Prov Dags-
kassa 

Förråd 

Linköping         

Norrköping         

Motala         

Figur 8-5 Prissättningsutformning i tätort 

Lättgods Tillägg Förråd Ort 

Första 
transport 

Tillkommande 
transport 

Prov Dagskassa Första 
transport 

Tillkommande 
transport 

Borensberg       

Boxholm       

Finspång etc.       

Figur 8-6 Prissättningsutformning i fjärrort 

Service Kostnad 

Administration 

Service Kostnad 

Administration 

Dagens 
avtal 

Föreslaget 
avtal 

Figur 8-4 Förändring av målfokus (egen) 
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Externt - Special 

De specialtjänster som ska upphandlas prissätts var och en för sig. Se avsnitt 8.1.4 för 
specifikation av tjänster. 

8.3 Slutsatser 

Utifrån vad som tidigare angetts och diskuterats i rapporten kan slutsatsen dras att LiÖ 
bör övergå från en transportstruktur indelad i tre regionala delar till ett övergripande 
centralt transportavtal men med lokal organisation i de tre huvudorterna Motala, 
Linköping och Norrköping. 

Avtalet bör renodlas till att i möjligaste mån endast omfatta transporter och att 
kringverksamhet flyttas ut från transportavtalet. Tilläggstjänster bör upphandlas till 
timpris och begränsas till tjänster i anknytning till själva transporten. 

Transportkostnaderna kan inte i nämnvärd utsträckning styras av den enskilda enheten, 
varför det föreslås att dessa kostnader faktureras på centrumnivå. Detta ger minskad 
administration, men med bibehållen möjlighet till utfördelning på varje enhet om så 
önskas av respektive centrum. Olika fördelningsprinciper kan då användas beroende 
på hur varje centrum anser att kostnaden bäst ska fördelas. 

Transporterna bör upphandlas till en enhetlig fast kostnad per transport inom 
huvudorterna Motala, Linköping och Norrköping. För övriga orter bör ett grundpris för 
transport till en viss ort och ett tilläggspris för transport till fler enheter inom samma 
ort tillämpas.  

8.4 Rekommendationer 

LiÖ rekommenderas att genomföra de i rapporten föreslagna förändringarna och 
upphandla med utgångspunkt i utarbetat förslag.  

Innan upphandling genomförs måste alla enheter informeras om den föreslagna 
förändringen och vilka konsekvenser den får för den enskilda enheten. Då finns 
möjlighet att upptäcka eventuella misstag som gjorts under empiriinsamlingen och 
analysen, men framför allt ökar chansen för ett genomförande utan allt för stora 
protester från de enheter som upplever sig ha fått en försämring. Detta eftersom de då 
kan få en tydlig förklaring och motivering till varför förändringarna skett. 

Förändringarna måste också förankras hos ledningen för centralförråd, apotek och 
sterilcentral, eftersom de i olika utsträckning påverkar deras verksamhet. Det finns 
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dock inget större hinder för att verksamheten ska kunna fortsätta i princip som förut, 
men det finns vinster i att göra vissa förändringar. 

Som konstaterades i uppgiftspreciseringen har vissa områden utelämnats och därmed 
måste dessa undersökas innan ett upphandlingsunderlag kan placeras. Exempel på 
detta är hur avtalet ska följas upp. 

8.5 Egna tankar 

Under denna rubrik kommer några korta ord om sådant som jag känt och stött på under 
arbetet, men som inte kan verifieras med teori och som också går utanför omfattningen 
av arbetet.  

Då jag arbetat med transporterna under de senaste månaderna har jag insett hur 
komplext landstinget är. I många fall beror det på faktorer som är svåra att påverka, 
men också ofta på att det skiljer i arbetssätt och kultur i olika delar av länet. Mycket 
går att förenkla, men försvåras av inställningen att ”vi vill fortsätta göra så, eftersom vi 
alltid har gjort så”. Jag tror att en samordnad transportupphandling, där det i vissa fall 
uppifrån pekas med hela handen, skulle kunna vara en början till ökad likriktning 
mellan länsdelarnas olika verksamheter.  

Att flytta upp transportkostnaderna på centrumnivå skulle också kunna vara starten på 
en ny syn på vilka kostnader som bör kostnadsföras på varje enhet och vilka som utan 
påverkan på den styrande effekten kan tas på central nivå. Internfakturering i den 
utsträckning som sker inom LiÖ idag verkar i mina ögon helt onödigt. Kostnader för 
till exempel städning, transporter, tvätt och lokalhyror är sådant som enheten sällan 
kan påverka och därmed inte heller behöver debiteras dem eftersom det saknas 
styrande effekt. Talet om minskande av fria nyttigheter må vara vällovligt, men det 
orsakar samtidigt nya kostnader för administrationen. Flyttas kostnaderna upp till 
centrumnivå eller högre måste även dock den styrande funktionen flyttas upp.  

Det är också något av ett mysterium för mig varför huvuddelen av de tillfrågade 
landstingen verkar anse att en ökad interndebitering av tjänster och produkter är 
eftersträvansvärd, eftersom det enligt mig inte torde ge någon större effekt på flertalet 
områden. Västerbotten borde anses vara ett föredöme som nu insett att kostnaderna 
inte påverkas i någon större utsträckning av interndebiteringen, även om det är lite väl 
extremt att ta bort all decentraliserad kostnadsföring, eftersom det trots allt finns 
styrande effekter på vissa områden som till exempel personal och provtagning. Min 
åsikt är därmed att det noga bör utredas hur olika kostnader ska fördelas och att 
målsättningen med att minska de fria nyttigheterna bör omprövas. 
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Noterats har även att en förhållandevis stor andel av posten som kommer till US ska 
till AdmTjänst, som handhar alla fakturor inom LiÖ. För att effektivisera arbetet både i 
postrummet och på AdmTjänst föreslås att de skaffar ett eget postnummer som 
möjliggör att AdmTjänst kan få posten tidigare och som minskar arbetet i postrummet. 

Vissa enheter har postbox för extern post på Posten. Detta är ofta en onödig tjänst 
eftersom många ändå inte hämtar posten särskilt lång tid innan den tid brevbäraren 
skulle ha kommit (före klockan 11 enligt Postens mål). Därför bör dessa enheter 
rekommenderas att se över sitt behov och också tänka på kostnaderna för den tid det 
tar att hämta posten. 

Man bör också omgående se över möjligheterna till att samordna godstransporterna 
med tvätt- och HJC-gods. Detta för att kunna få högre fyllnadsgrad och minska den 
körda sträckan. 

8.6 Generaliserbarhet 

Det område som rapporten behandlar, interntransporter och kostnadsfördelning, är 
tämligen allmängiltigt och går att tillämpa på flera olika verksamheter, dels inom 
offentlig förvaltning, men också större företag och då kanske främst kostnads-
fördelningen.  

Den föreslagna organisationen av transporter vid upphandlingen med ett avtal för 
transporter mellan fjärrorter och centralorter och ett avtal för varje centralort skulle 
kunna tillämpas inom alla landsting vid upphandling. Genomgången av 
verksamheternas behov torde också ge ett liknande resultat oavsett inom vilket 
landsting den görs. 

Kostnadsfördelning, där endast kostnader som enheten själv kan påverka tas av varje 
enhet och övriga kostnader fördelas på högre nivå, är en generell princip som bör 
kunna användas inom alla typer av verksamheter med internfakturering. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag – chefer 



 



   

  

 

Följande tämligen öppna frågor användes som underlag vid intervju med cheferna för 
primärvården och FTV: 

- En ökad standardisering av transporttiderna – vad anser du om det?  
- Vad toppstyrs och vad kan man toppstyra? 
- Vad anser du om dagens kostnadsfördelningsmodell?  
- Vad anser du om att föra upp kostnaderna på en centrumnivå? 
- Vad anser du om en fördelning av kostnaderna så att alla betalar lika mycket?  
- Vad ställer du för krav på kostnadsfördelningen? 
- Något mer att tillägga i ämnet? 
 
 



 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 – Informationsförfrågan landsting 



 



   

  

Linköping 2005-03-14 

 

Hej! 

 

Jag studerar till civilingenjör i industriell ekonomi på Linköpings universitet. Just nu gör jag mitt 
examensarbete på Landstinget i Östergötland där jag studerar dess interna godsflöden mellan olika 
enheter (ej sådana belägna på samma adress, till exempel kliniker på ett sjukhus) inför en 
kommande upphandling.  

Godsflödena inom LiÖ omfattar:  
- Post och paket 
- Laboratorieprover 
- Sterilgods 
- Förrådsgods 
- Mat 
- Tvätt 
- Dagskassor 
- samt i viss mån avfall (källsorterat och farligt) 

Jag önskar nu få svar på några frågor rörande förhållandena i ert landsting: 
1. Hur är godstransporterna organiserade? 

- Körs transporterna i egen regi, med entreprenör eller en kombination av dessa? Om 
entreprenör anlitas, vilken/vilka och för vad? 

- Är transportorganisationen uppdelad i områden eller en total för hela länet? Hur är det i så 
fall uppdelat? 

2. Vilken servicenivå har olika enheter för de olika godstyperna (se ovan)? 
- Hur ofta hämtas och lämnas gods? 
- Vilka krav på leveranstid finns? 

3. Hur fördelas kostnaderna för transporterna? 
- Internfaktureras enheterna helt eller delvis, eller betalas alla tjänster centralt? 
- Vad baseras eventuell kostnadsfördelning på? 

Jag önskar också en kopia, pdf-fil eller webblänk till nu gällande transportavtal om sådant finns. I 
de fall då svar på ovanstående frågor framgår av avtalet behöver ej dessa besvaras. 

Svar sänds till:    Frågor besvaras per telefon: 

Anders Rydén    013-22 20 47 

Upphandlingscentrum, LiÖ   0737-08 79 16 

581 91 Linköping    eller mejl: 

anders.ryden@lio.se (e-post föredras om möjligt)  anders.ryden@lio.se 

 

Mvh 

Anders Rydén 

 

Sändlista: 

gotlands.kommun@gotland.se  

info@liv.se  

info@vgregion.se  

jamtlands.lans.landsting@jll.se  

landstinget.blekinge@ltblekinge.se  

landstinget.dalarna@ltdalarna.se  

landstinget.halland@lthalland.se  

landstinget.sormland@dll.se  

landstinget.vasternorrland@lvn.se  

landstinget@lj.se  

landstinget@ltkalmar.se  

landstinget@ltkronoberg.se  

landstinget@sll.se  

landstinget@vll.se  

landstingshuset.1@lul.se  

lt@lg.se  

norrbottens.lans.landsting@nll.se  

orebroll@orebroll.se  

region@skane.se  

landstingets.kansli@ltvastmanland.se

 



 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 – Intervjuunderlag – verksamheter 



 





 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 – Intervjuresultat – verksamheter 



















 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 – Transportplanering till 
upphandlingsunderlag 



 



   

  

Del 1 – Motala 

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

Posten 
Motala 

 07.45 
LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 37 08.00  

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

08.45- AdmTjänst Långbackagatan 2  
08.00-
09.00 

 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

08.45- FTV Kyrkogatan 6  
08.00-
09.00 

 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

08.45- 
Fackliga 
exp. 

Norrängsgatan 
1+3 

08.00-
12.00 

 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

12.30- FTV + BUH Seglaregatan 1 
13.00-
15.00 

 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

12.30- 
VC 
Marieberg 

Mariebergsgatan 2 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

12.30- 
Östgöta-
hälsan 

Ulaxgatan 57 
13.00-
15.00 

 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

12.30- 
VC Brinken 
+ LSS 

Sveavägen 31+32 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Sö 

LiM Kök + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

10.00- RPR 
Birgittaområdet, 
Vadstena 

10.45-
11.30 

Mat 

Må-
Sö 

LiM Kök + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

15.00- RPR 
Birgittaområdet, 
Vadstena 

15.30-
16.30 

Mat 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

15.30-
16.00 

Posten 
Motala 

 
15.30-
18.00 

 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

12.30- AdmTjänst Långbackagatan 2  
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

LiM 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37 

12.30- FTV Kyrkogatan 6  
15.00-
16.30 

 

Del 2 – Linköping 

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

Posten 
Linköping 

Oskarsgatan 6.15 US Godsmott. Lasarettsgatan 
6.15-
6.30 

 

Må-
Fr 

Posten 
Linköping 

Oskarsgatan 7.00- US Godsmott. Lasarettsgatan 
7.15-
7.30 

 

Må-
Fr 

Posten 
Linköping 

Oskarsgatan 7.00- 
Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 
7.15-
7.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 7.15- 
Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 
7.15-
7.30 

 

Må-
Fr 

Posten 
Linköping 

Oskarsgatan 8.00- 
Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 
8.15-
8.30 

 

Må-
Fr 

Posten 
Linköping 

Oskarsgatan 8.00- US Godsmott. Lasarettsgatan 
8.15-
8.30 

 

Må-
Fr 

Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 8.15- US Godsmott. Lasarettsgatan 
8.15-
8.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- AdmTjänst Linnégatan 9 
8.00-
9.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- Fackexp. Storgatan 8 
8.00-
11.00 

 



   

  

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- 
UC + Smitt-
skyddsenh. 

Sandbäcksgatan 
5+7 

8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- REC + FTV Lilla torget 
8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- 

REC, Smärt- 
och rehab-
centrum, 
Garnisons-
dialysen, 
Dag- och 
hemrehab 

Brigadgatan 22 
8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- 
EFV Projekt-
ledning + S:t 
larsmott 

Sandbäcksgatan 
17 

8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- KMC Garnisonen S 
8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- Östsam Snickargatan 40 
8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- Resia Tanneforsgatan 8 
10.00-
12.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- BUP Hagadal 
US 
Garnisonsvägen 

8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- 
Sjukvårds-
upplysn. + 
LSS + PV FoU 

S:t Larsgatan 9D 
8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 8.30- 
Rörelse o. 
hälsa 

Tinnerbäcksgr. 32 
8.00-
11.00 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- FTV Åleryd Landstingsvägen 9 
13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- FTV Ryd Ryds C 
13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 11.30- 
Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 
11.30-
12.00 

 

Må-
Fr 

Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 11.30- US Godsmott. Lasarettsgatan 
11.30-
12.00 

 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- VC Ekholmen Ekholmsvägen 7 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
VC Berga + 
FTV 

Söderleden 35-37 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- VC Tannefors 
Nya 
Tanneforsvägen 
43 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- VC Skogsfrid 
Westmansgatan 
18 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
VC Ryd + 
Rörelse o. 
hälsa neuro 

Alsättersgatan 
40+42 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
VC 
Johannelund 

Johannelunds C 
13.00-
15.00 

Prov 



   

  

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 

VC 
Kungsgatan 
+ Ungdoms-
mottagning + 
Specialist-
läkarna 

Kungsgatan 39 + 
Platensgatan 
8+10B 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- VC Kärna Kärna C 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
FTV + VC 
Skäggetorp 

Skäggetorp C 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
FTV + VC 
Lambohov 

Tröskaregatan 28 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
Karolina-
kliniken 

Ågatan 35 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- Storken Hospitalstorget 2A 
13.00-
15.00 

 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
Familje-
läkarna 

Nygatan 35 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- AdmTjänst Linnégatan 9 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- Fackexp. Storgatan 8 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
UC + Smitt-
skyddsenh. 

Sandbäcksgatan 
5+7 

15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- REC + FTV Lilla torget 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 

REC, Smärt- 
och rehab-
centrum, 
Garnisons-
dialysen, 
Dag- och 
hemrehab 

Brigadgatan 22 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- 
EFV Projekt-
ledning + S:t 
larsmott 

Sandbäcksgatan 
17 

15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- KMC Garnisonen S 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 12.30- Östsam Snickargatan 40 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 15.15- 
Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 15.30  

Må-
Fr 

Kvarteret 
Dockan* 

S:t Larsgatan 49 15.30- US Godsmott. Lasarettsgatan 
15.30-
16.00 

Prov 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
16.00-
16.30 

Posten 
Linköping 

Oskarsgatan 
16.00-
18.00 

 

*Till kvarteret Dockan räknas de enheter som ligger på Birgittaskolan, Torkelbergsgatan 11 + 14 
samt i Kanslihuset. Dessa betjänas av Kanslihusets interna vaktmästarservice och post och lätt-
gods hämtas/lämnas där. 



   

  

Del 3 – Norrköping 

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

Posten 
Norrköping 

 6.45 
ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 25 
6.45-
7.00 

 

Må-
Fr 

Posten 
Norrköping 

 7.45 
ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 25 
7.45-
8.00 

 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

8.30- 
NSÖ stab + 
AdmTjänst 

Gamla Övägen 25 
8.00-
9.00 

 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

8.30- FTV Druvan Magasinsgatan 2 
8.00-
9.00 

 

Må-
Sö 

ViN Kök 
Gamla Övägen 
25 

10.30- 

FTV + VC 
Skarptorp + 
Psykos-
enheten 

Dalviksgatan 
69+71 

11.00-
12.00 

Mat  

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

8.30- 
Central-
förrådet 

Linnegatan 22 
10.00-
11.30 

ViN 
11.30 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- FTV Sparven 
S:t Persgatan 
139A 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 

FTV + VC 
Skarptorp + 
Psykos-
enheten 

Dalviksgatan 
69+71 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 
Medecinskt 
centrum 

Drottninggatan 65 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- VC Såpkullen 
Gamla 
lasarettsvägen 18 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 
FTV + Psyk 
+VC Hageby 

Grundläggaregata
n 2 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- VC Kneippen Kneippgatan 4 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 
Östgöta-
hälsan 

S:t Persgatan 95 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 
FTV Vida-
blick + VC 
Sandbyhov 

Sandbyhovsgatan 
19 + Hagagatan 
72 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- Thomas Drott Flemminggatan 1 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- VC Vilbergen Urbergsgatan 90 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- VC Östertull Vikboplan 4 
13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 

Lennings 
sjukhem + 
Matilda-
gården 

Södra 
promenaden 2 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- VC Väven 
Hantverkaregatan 
51 

13.00-
15.00 

Prov 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 
VC 
Kungsgatan 

Kungsgatan 36 
13.00-
15.00 

Prov 



   

  

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Sö 

ViN Kök 
Gamla Övägen 
25 

14.30- 

FTV + VC 
Skarptorp + 
Psykos-
enheten 

Dalviksgatan 
69+71 

15.00-
16.00 

Mat 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- 
NSÖ stab + 
AdmTjänst 

Gamla Övägen 25 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.30- FTV Druvan Magasinsgatan 2 
15.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

ViN 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

16.00-
16.30 

Posten  
16.00-
18.00 

 

Del 4 – Övriga Östergötland 

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
6.30-
7.00 

ViN LMC + 
Godsmott. 

Gamla Övägen 25 7.30 Lab 

Må-
Fr 

ViN LMC + 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

7.30 
US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
8.00-
8.45 

Lab 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
7.45-
8.30 

LiM LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 37  
8.15-
8.45 

Lab 

Må-
Fr 

LiM LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37  

9.00 
US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
9.30-
10.15 

Lab 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
10.00-
11.30 

ViN LMC + 
Godsmott. 

Gamla Övägen 25 
11.00-
12.00 

Lab 

Må-
Fr 

ViN LMC + 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

12.00 
US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
12.30-
13.15 

Lab 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
10.00-
11.30 

LiM LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 37  
11.00-
11.30 

Lab 

Må-
Fr 

LiM LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37  

11.30 
US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
12.00-
12.30 

Lab 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
13.00-
15.00 

ViN LMC + 
Godsmott. 

Gamla Övägen 25 
14.00-
15.30 

Lab 

Må-
Fr 

ViN LMC + 
Godsmott. 

Gamla Övägen 
25 

15.30 
US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
16.00-
16.45 

Lab 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
14.00-
16.30 

LiM LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 37  
15.00-
16.30 

Lab 

Må-
Fr 

LiM LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
37  

17.00 
US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 
17.30-
18.15 

Lab 

Lö NIF LMC 
Lasarettsvägen 
12-16, Finspång 

10.30-
11.30 

US LMC Lasarettsgatan 
11.00-
12.00 

Prov 

Lö-
Sö 

LiM LMC 
Lasarettsgatan 
37 

12.00 US LMC Lasarettsgatan 
12.30-
13.00 

Prov 

Lö-
Sö 

ViN LMC 
Gamla Övägen 
25 

10.00-
11.30 

US LMC Lasarettsgatan 
10.30-
12.00 

Prov 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
FTV 
Finspång 

Vallonvägen 15, 
Finspång 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
FTV 
Kolmården 

Råsslavägen 20, 
Krokek 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- FTV Mjölby 
Jerikodalsgatan 3 
Mjölby 

13.00-
16.30 

 



   

  

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- Psykmott. 
Kungsvägen 69, 
Mjölby 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- RAN 
Kyrkogatan 23, 
Mjölby 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
FTV 
Rimforsa 

Järnvägsgatan 11, 
Rimforsa 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
FTV 
Söderköping 

Prästgatan 3, 
Söderköping 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
FTV 
Vadstena 

Knivsmedsgatan 
3, Vadstena 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- FTV Åby Hultvägen 4, Åby 
13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
FTV 
Åtvidaberg 

Adelswärdsgatan 
6, Åtvidaberg 

13.00-
16.30 

 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Borensberg 

Hamnvägen 3, 
Borensberg 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Boxholm 

Centrumgatan 1, 
Boxholm 

13.00-
15.00 

 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- NiF  
Lasarettsvägen 
12-16, Finspång 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Kisa 

Danboms vägen 
1, Kisa 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC 
Kolmården 

Munkvägen 13, 
Krokek 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Linghem 

Himnavägen 153, 
Linghem 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC 
Ljungsbro 

Evast. 9, 
Ljungsbro 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Mantorp 

Häradstorget 1, 
Mantorp 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- VC Mjölby 
Smålandsvägen 
24 Mjölby 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC 
Skänninge 

Mjölbygatan 30 
13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Skärblacka 

Stationsvägen 2, 
Skärblacka 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC 
Söderköping 

Östra rydsvägen, 
Söderköping 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC 
Vadstena 

Jungfruvägen 3, 
Vadstena 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC Valde-
marsvik 

Brogatan, 
Valdemarsvik 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- VC Åby 
Nyköpingsvägen 
28, Åby 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC 
Åtvidaberg 

Ingatorpsvägen 
4-6 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Ödeshög 

Skolgatan 3-7, 
Ödeshög 

13.00-
15.00 

* Prov 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
VC + FTV 
Österbymo 

Tranåsvägen 17B, 
Österbymo 

13.00-
15.00 

* Prov 



   

  

Dag Från Adress Tid Mottagare Adress Tid Anm 

Må-
Fr 

US LMC + 
Godsmott. 

Lasarettsgatan 9.00- 
Rehab Öst 
+ VC + FTV 
Vikbolandet  

Bygdevägen 13, 
Östra Husby 

13.00-
15.00 

* Prov 

*-markerade turer är de turer där LiÖ garanterar verksamhet och där borttagning eller 
avsevärd förändring kräver förhandling om prisförändring. 

Del 5a – Förrådstransporter Motala 

Mottagare Adress 
Frekvens 

idag 
(ggr/mån) 

Föreslagen 
frekvens 

(ggr/mån) 

AdmTjänst Långbackagatan 2  2 2 

FTV Kyrkogatan 6  2 2 

Fackliga exp. Norrängsgatan 1+3 1 1 

FTV + BUH Seglaregatan 1 /2 2 

VC Marieberg Mariebergsgatan 2 4 2 

Östgötahälsan Ulaxgatan 57  2 

VC Brinken + LSS Sveavägen 31+32 4/1 2 

Notera att förrådstransport till RPR i Vadstena inte inkluderas. 

Del 5b – Förrådstransporter Linköping 

Mottagare Adress 
Frekvens 

idag 
(ggr/mån) 

Föreslagen 
frekvens 

(ggr/mån) 

AdmTjänst Linnégatan 9  2 

Fackexp. Storgatan 8 1 2 

UC + Smittskyddsenh. Sandbäcksgatan 5+7  2 

REC + FTV Lilla torget 4 2 

REC, Smärt- och rehabcentrum, 
Garnisonsdialysen, Dag- och hemrehab 

Brigadgatan 22 1/1/1/2 2 

EFV Projektledning + S:t larsmott Sandbäcksgatan 17 /1 2 

KMC Garnisonen S 0,5 2 

BUP Hagadal US Garnisonsvägen 0,3 2 

Sjukvårds-upplysn. + LSS + PV FoU S:t Larsgatan 9D  2 

Rörelse och hälsa Tinnerbäcksgränd 32 2 2 

FTV Åleryd Landstingsvägen 9 1 2 

FTV Ryd Ryds C 2 2 

Kvarteret Dockan* S:t Larsgatan 49 4 2 

VC Ekholmen Ekholmsvägen 7 4 2 

VC Berga + FTV Söderleden 35-37 4/2 2 

VC Tannefors Nya Tanneforsvägen 43 4 2 

VC Skogsfrid Westmansgatan 18 2 2 

VC Ryd + Rörelse o. hälsa neuro Alsättersgatan 40+42 4/1 2 



   

  

Mottagare Adress 
Frekvens 

idag 
(ggr/mån) 

Föreslagen 
frekvens 

(ggr/mån) 

VC Johannelund Johannelunds C 1 2 

VC Kungsgatan + Ungdomsmottagning 
+ Specialistläkarna 

Kungsgatan 39 + 
Platensgatan 8+10B 

2/1/4 2 

VC Kärna Kärna C 2 2 

FTV + VC Skäggetorp Skäggetorp C 1/ 2 

FTV + VC Lambohov Tröskaregatan 28 1/4 2 

Karolinakliniken Ågatan 35 0,5 2 

Familjeläkarna Nygatan 35 4 2 

* Lättgods levereras till kansliets godsmottagning, övrigt förrådsgods levereras direkt 
till respektive mottagare på adresserna Torkelbergsgatan 11 + 14 och Birgittaskolan. 

Del 5c – Förrådstransporter Norrköping 

Mottagare Adress 
Frekvens 

idag 
(ggr/mån) 

Föreslagen 
frekvens 

(ggr/mån) 

NSÖ stab + AdmTjänst Gamla Övägen 25 2 2 

FTV Druvan Magasinsgatan 2 1 2 

FTV + VC Skarptorp + Psykos-enheten Dalviksgatan 69+71  2 

FTV Sparven S:t Persgatan 139A 2 2 

Medicinskt centrum Drottninggatan 65  2 

VC Såpkullen Gamla lasarettsvägen 18 2 2 

FTV + Psyk + VC Hageby Grundläggaregatan 2 2 2 

VC Kneippen Kneippgatan 4 2 2 

Östgötahälsan S:t Persgatan 95 1 2 

FTV Vidablick + VC Sandbyhov 
Sandbyhovsgatan 19 + 
Hagagatan 72 

4 2 

Thomas Drott Flemminggatan 1  2 

VC Vilbergen Urbergsgatan 90 2 2 

VC Östertull Vikboplan 4 2 2 

Lennings sjukhem + Matildagården Södra promenaden 2 2 2 

VC Väven Hantverkaregatan 51  2 

VC Kungsgatan Kungsgatan 36 2 2 

Himmelstalundsskolan Utställningsvägen 28 1 1 

Del 5d – Förrådstransporter övriga Östergötland 

Mottagare Adress 
Frekvens 

idag 
(ggr/mån) 

Föreslagen 
frekvens 

(ggr/mån) 

VC + FTV Borensberg Hamnvägen 3, Borensberg 2 2 

VC + FTV Boxholm Centrumgatan 1, Boxholm 1 2 

FTV Finspång Vallonvägen 15, Finspång 2 2 

NiF  Lasarettsvägen 12-16, Finspång 4 4 



   

  

Mottagare Adress 
Frekvens 

idag 
(ggr/mån) 

Föreslagen 
frekvens 

(ggr/mån) 

VC + FTV Kisa Danboms vägen 1, Kisa 2 2 

VC Kolmården Munkvägen 13, Krokek 2 2 

FTV Kolmården Råsslavägen 20, Krokek 1 2 

VC + FTV Linghem Himnavägen 153, Linghem 2/1 2 

US Godsmottagning Lasarettsgatan, Linköping 2 gånger/dag 2 gånger/dag 

VC Ljungsbro Evast. 9, Ljungsbro 4 2 

VC + FTV Mantorp Häradstorget 1, Mantorp 2 2 

VC Mjölby Smålandsvägen 24 Mjölby 4 2 

FTV Mjölby Jerikodalsgatan 3 Mjölby 2 2 

Psykmott. Kungsvägen 69, Mjölby 2 2 

RAN Kyrkogatan 23, Mjölby 1 2 

LiM Godsmottagning Lasarettsvägen 37, Motala 1 gång/dag 1 gång/dag 

FTV Rimforsa Järnvägsgatan 11, Rimforsa 2 2 

VC Skänninge Mjölbygatan 30, Skänninge 2 2 

VC + FTV Skärblacka Stationsvägen 2, Skärblacka 2/1 2 

VC Söderköping Östra rydsvägen, Söderköping 4 2 

FTV Söderköping Prästgatan 3, Söderköping 4 2 

RPR Birgittaområdet, Vadstena  2 

VC Vadstena Jungfruvägen 3, Vadstena 2 2 

FTV Vadstena Knivsmedsgatan 3, Vadstena 2 2 

VC Valdemarsvik Brogatan, Valdemarsvik  2 

Vreta-Västerbyskolan Stjärnorpsvägen 2, Vreta Kloster 1 1 

VC Åby Nyköpingsvägen 28, Åby 4 2 

FTV Åby Hultvägen 4, Åby 2 2 

FTV Åtvidaberg Adelswärdsgatan 6, Åtvidaberg 4 2 

VC Åtvidaberg Ingatorpsvägen 4-6, Åtvidaberg 2 2 

VC + FTV Ödeshög Skolgatan 3-7, Ödeshög 2 2 

VC + FTV Österbymo Tranåsvägen 17B, Österbymo 2 2 

Rehab Öst + VC + FTV 
Vikbolandet  

Bygdevägen 13, Östra Husby 2 2 

Notera att förrådstransport till RPR i Vadstena inkluderas. 



 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 – Transportföretag i Östergötland 



 















   

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7 – Upphandlingsunderlag för 
godstransporter 2001 



 






























	bilagor.pdf
	Förstasida
	Sammanfattning
	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Nulägesbeskrivning
	Referensram
	Uppgiftsprecisering
	Metod
	Empiri
	Analys
	Resultat och rekommendationer
	Referenser och källor
	Förkortningar
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7

	tom.pdf
	Förstasida
	Sammanfattning
	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Nulägesbeskrivning
	Referensram
	Uppgiftsprecisering
	Metod
	Empiri
	Analys
	Resultat och rekommendationer
	Referenser och källor
	Förkortningar
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4
	Bilaga 5
	Bilaga 6
	Bilaga 7




