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Sammanfattning 
 

  

Sammanfattning 
Detta examensarbete syftade till att undersöka och beräkna kostnads-, resurs- och 
tidsförändringar på inleverans, mellantransport och distribution för Milkos egendistribuerade 
produkter vid en produktionsflytt från Östersund till Sundsvall. Projektarbetet syftade även 
till att undersöka hur en flytt skulle påverka möjligheten att transportera externa varuägares 
produkter.  
 
Arbetet mynnade ut i ett förslag som beskriver hur de externa transporterna kan lösas vid en 
eventuell produktionsflytt. För intransporterna av råmjölk presenterades ett förslag där 
360 000 liter i veckan ska styras om från Östersund till Sundsvall med påföljden att 
årskostnaden ökar med knappt 1,5 miljoner kronor.  
 
I distributionsupplägget ingick ett uppförande av en omlastningscentral i Ånge och ökat 
utnyttjande av den befintliga centralen i Sollefteå.  
 
Enligt förslaget kan leveransservicen upprätthållas och Milko kan även fortsättningsvis 
distribuera externa varuägares produkter. Kostnadsökningen för mellantransporterna och 
distributionen uppgick i förslaget till drygt 4,5 miljoner kronor. 
 
Författarens slutsats var att eftersom årskostnaden för den externa logistiken kommer att öka 
med nästan 6 miljoner kronor, i förhållande till dagens nivå, krävs en grundlig genomgång 
av hur stor kostnadsbesparingen blir i produktion och personal. Detta eftersom en besparing 
på uppemot 6 miljoner kronor är nödvändig inom dessa områden för att en produktionsflytt 
ska bli företagsekonomiskt motiverad. 



Abstract 
 

  

Abstract 
The aim of this dissertation is to explore the effect of moving Milko’s production from 
Ostersund to Sundsvall.  It aims to explore and calculate the effects on cost, resources and 
timing for the delivery of raw materials to the factory as well as transportation and final 
distribution of Milko’s own products. 
 
The study results in a proposal describing how the external transportation problems can be 
solved during a hypothetical change of production location. A suggestion is presented where 
the delivery of 360 000 litres of raw-milk per week can be rerouted from Ostersund to 
Sundsvall resulting in an annual expenditure increase of less than 1.5 million SKr. 
 
The distribution proposal entails the establishment of a re-loading centre in Ange and 
increased use of the existing re-loading centre in Solleftea. 
 
The proposal suggests a maintained delivery service in addition to the future potential for 
Milko to distribute products from other companies. The increased cost for transportation and 
distribution was just above 4.5 million SKr.  
 
The author concludes that the total annual expenditure on external logistics will increase by 
ca 6 million SKr. A thorough economic review of production costs and staffing will be 
required to ascertain whether the change of location is economically feasible, since the 
company will have to offset the increased logistics costs by saving nearly 6 million SKr. on 
annual production costs and staffing.



Innehållsförteckning 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING....................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND...................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE .............................................................................................................................. 1 
1.3 MÅL ................................................................................................................................ 1 
1.4 AVGRÄNSNINGAR............................................................................................................ 2 
1.5 TYPOGRAFISKA KONVENTIONER OCH LÄSANVISNINGAR.................................................. 2 

1.5.1 Typografi ................................................................................................................. 2 
1.5.2 Läsanvisningar ........................................................................................................ 2 

2. METOD............................................................................................................................... 3 
2.1 FORSKNINGSMETODIK ..................................................................................................... 3 
2.2 ARBETSMETOD ................................................................................................................ 4 

2.2.1 Teoristudier ............................................................................................................. 4 
2.2.2 Observationer och intervjuer .................................................................................. 4 
2.2.3 Analys av befintliga data......................................................................................... 4 
2.2.4 Tidsaxel ................................................................................................................... 4 

3. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................... 6 
3.1 LOGISTIK ......................................................................................................................... 6 
3.2 ABC-ANALYS.................................................................................................................. 6 
3.3 RUTTPLANERING ............................................................................................................. 7 

3.3.1 Ruttplanering utan tidsaspekt.................................................................................. 7 
3.3.2 Ruttplanering med tidsaspekt .................................................................................. 9 
3.3.3 Prioritering.............................................................................................................. 9 

3.4 BÄRIGHETSKLASSNING AV SVERIGES VÄGAR .................................................................. 9 
3.5 TRÅNG SEKTOR.............................................................................................................. 10 
3.6 DISTRIBUTION I GLESBYGD............................................................................................ 11 

3.6.1 Samdistribution ..................................................................................................... 11 
3.6.2 Transport av externt gods...................................................................................... 12 

3.7 ABC-KALKYLERING...................................................................................................... 12 

4. FÖRETAGSBESKRIVNING ......................................................................................... 13 
4.1 AFFÄRSIDÉ .................................................................................................................... 13 
4.2 FÖRETAGET – KORT HISTORIK ....................................................................................... 13 
4.3 PRODUKTER OCH FÖRSÄLJNING ..................................................................................... 13 

4.3.1 Mjölk...................................................................................................................... 13 
4.3.2 Filmjölk ................................................................................................................. 14 
4.3.3 Yoghurt .................................................................................................................. 14 
4.3.4 Gräddeprodukter ................................................................................................... 14 
4.3.5 Matfett ................................................................................................................... 15 
4.3.6 Bredbar ost ............................................................................................................ 15 
4.3.7 Mesvaror ............................................................................................................... 15 
4.3.8 Ost ......................................................................................................................... 15 
4.3.9 Övriga produkter................................................................................................... 15 

4.4 ANLÄGGNINGAR............................................................................................................ 16 
4.4.1 Bollnäs................................................................................................................... 16 
4.4.2 Hedemora .............................................................................................................. 16 



Innehållsförteckning 
 

 
 

4.4.3 Karlstad ................................................................................................................. 16 
4.4.4 Stockholm .............................................................................................................. 16 
4.4.5 Sundsvall ............................................................................................................... 17 
4.4.6 Östersund............................................................................................................... 17 

4.5 DISTRIBUTIONSMODELLER ............................................................................................ 17 
4.6 ORGANISATION.............................................................................................................. 17 

4.6.1 Medlemsorganisation ............................................................................................ 17 
4.6.2 Ledningsorganisation............................................................................................ 18 

5. NULÄGESBESKRIVNING ............................................................................................ 20 
5.1 TILLVERKNING .............................................................................................................. 20 
5.2 INTRANSPORT AV RÅMJÖLK ........................................................................................... 20 

5.2.1 Råmjölk.................................................................................................................. 20 
5.2.2 KRAV-mjölk........................................................................................................... 20 
5.2.3 Grädde och KRAV-grädde .................................................................................... 21 
5.2.4 Hantering av vassle ............................................................................................... 21 

5.3 DISTRIBUTION ............................................................................................................... 21 
5.3.1 Fordon................................................................................................................... 21 
5.3.2 Kunder ................................................................................................................... 22 
5.3.3 Kundpostning och linjepostning............................................................................ 23 
5.3.4 Områden................................................................................................................ 24 

5.4 EXTERNT GODS.............................................................................................................. 31 
5.4.1 SQM....................................................................................................................... 31 
5.4.2 Burmans charkuteri............................................................................................... 31 
5.4.3 Skogaholms bröd ................................................................................................... 32 

5.5 SAMDISTRIBUTION......................................................................................................... 32 
5.6 MELLANTRANSPORT AV OST OCH INKÖPTA VAROR........................................................ 32 

6. RESULTAT ...................................................................................................................... 33 
6.1 TILLVERKNING .............................................................................................................. 33 
6.2 INTRANSPORT AV RÅMJÖLK ........................................................................................... 33 

6.2.1 Fördelning över veckan......................................................................................... 33 
6.2.2 Rutter som berörs .................................................................................................. 34 
6.2.3 KRAV-mjölk........................................................................................................... 37 
6.2.4 Grädde och KRAV-grädde .................................................................................... 37 
6.2.5 Hantering av vassle ............................................................................................... 37 

6.3 DISTRIBUTION ............................................................................................................... 37 
6.3.1 Fordon................................................................................................................... 37 
6.3.2 Kunder ................................................................................................................... 38 
6.3.3 Kundpostning och linjepostning............................................................................ 38 
6.3.4 Omlastningscentraler ............................................................................................ 39 
6.3.5 Områden................................................................................................................ 39 

6.4 MELLANTRANSPORTER OCH MORGONDISTRIBUTION ..................................................... 43 
6.5 FORDONSUTNYTTJANDE ................................................................................................ 45 
6.6 EXTERNT GODS.............................................................................................................. 45 
6.7 SAMDISTRIBUTION......................................................................................................... 46 
6.8 MELLANTRANSPORT AV OST OCH INKÖPTA VAROR........................................................ 47 
6.9 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING..................................................................................... 47 



Innehållsförteckning 
 

 
 

6.10 KÄNSLIGHETSANALYS................................................................................................. 48 

7. DISKUSSION ................................................................................................................... 52 
7.1 RESULTATET.................................................................................................................. 52 
7.2 FORTSATT ARBETE......................................................................................................... 52 

8. REFERENSER ................................................................................................................. 54 
8.1 LITTERATUR .................................................................................................................. 54 
8.2 ÖVRIG LITTERATUR ....................................................................................................... 54 
8.3 HEMSIDOR ..................................................................................................................... 54 
8.4 PERSONLIGA REFERENSER (URVAL) .............................................................................. 55 

APPENDIX ........................................................................................................................... 56 
A. TIDSFÖRBRUKNING VID LOSSNING AV KUNDPOSTAT GODS ............................................. 56 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Inledning 
 

 
1 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Milko är Sveriges största helsvenska mejeriföretag med omkring 1000 anställda och en 
omsättning på drygt tre miljarder kronor. Milko har tillverkningsanläggningar och 
försäljningskontor i Bollnäs, Hedemora, Karlstad, Stockholm, Sundsvall och Östersund. 
Företaget har sitt huvudkontor och sin logistikavdelning i Östersund. 
 
Bakgrunden till detta examensarbete är att Milko söker efter en möjlighet att renodla de olika 
mejeriernas verksamhet för att genom en mer storskalig tillverkning uppnå skalfördelar i 
tillverkningen. Milko undersöker som en del i denna renodling möjligheten att samordna 
tillverkningen av konsumtionsförpackad mjölk, filmjölk, ekologisk mjölk och filmjölk, 
Fjällyoghurt, Fjällfil och grädde till Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. 
 
Att projektet genomförs vid detta tillfälle beror dessutom på att en ombyggnad av 
mejerikylen vid anläggningen i Östersund är nödvändig. Milko väljer därför att undersöka 
möjligheten att flytta delar av tillverkningen för att minska ombyggnadsbehovet i Östersund. 
 
En flytt av produktionen påverkar förutom behovet av lagringsutrymme vid mejerierna i 
Östersund och Sundsvall även personalbehov och den externa logistiken.  

1.2 Syfte 
Arbetet syftar till att undersöka och beräkna kostnads-, resurs- och tidsförändringar på 
inleverans, mellantransporter och distribution av egendistribuerade produkter vid en flytt av 
tillverkningen från Östersund till Sundsvall. Projektarbetet syftar även till att undersöka hur 
en flytt skulle påverka möjligheten att transportera externa varuägares produkter.  

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att presentera ett kostnadseffektivt förslag för hur Milko efter 
en produktionsflytt kan lösa sina externa transporter. Målet är även att tidsåtgång och 
resurskrav kan preciseras. 
 
Målet vid omdirigering av intransporterna för råmjölk är att göra denna omställning så 
kostnadseffektiv som möjligt, samtidigt som brist vid något av Milkos övriga mejerier inte 
ska uppstå. Målet är alltså att den råmjölk som ska dirigeras till Sundsvall i dagsläget 
levereras till mejeriet i Östersund.  
 
Vid utformande av distributionsupplägget är målet att Milko ska kunna upprätthålla en hög 
leveranssäkerhet. Att Milko även fortsättningsvis ska ha möjlighet att transportera externa 
varuägares produkter ligger som delmål vid beräkningar av distributionen. 
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1.4 Avgränsningar 
För att examensarbetet ska vara möjligt att genomföra inom beräknad tid krävs vissa 
avgränsningar. 
 
• För att kunna beräkna en optimal kostnad för distributionen av Milkos varor krävs 
utskick av offerter till ett stort antal åkerier. Till detta finns inte möjlighet, varför denna 
kostnad beräknas enligt nuvarande kostnadsläge. 
 
• Vid beräkningar av nya distributionsrutter används samma leveransdagar som i 
dagsläget. 
 
• Vid beräkningar av lönekostnad för de olika chaufförerna används två olika lönelägen. I 
verkligheten har alla förare olika bruttolöner, men av integritetsskäl används endast två 
olika. Dessa ligger sedan som schablon för att fastställa övriga lönekostnader. 
 
• De försäljningssiffror som används är baserade på ett genomsnitt för två veckor. 

1.5 Typografiska konventioner och läsanvisningar 

1.5.1 Typografi 
Brödtexten i rapporten skrivs i 12 punkters Times New Roman med 16 punkters radavstånd. 
Vänster och höger sidmarginal är 2,6 centimeter. Topp- och bottenmarginal är 3,0 
centimeter. Dessa konventioner baseras på Luleå tekniska universitets rekommendationer, 
presenterade i ”Manual för utförande av examensarbete” (2001).  
 
Källhänvisningar i löpande text sker med huvudförfattarens, ibland även medförfattares, 
efternamn följt av källans publiceringsår. Vid hänvisning till en hemsida sker referens till 
företaget som driver hemsidan, följt av det datum då information hämtades från sidan. Dessa 
konventioner överensstämmer med riktlinjer uppsatta i Merkel (2002). 

1.5.2 Läsanvisningar 
Rapportens upplägg är utformat för personer med olika bakgrund. En läsare med dåliga 
förkunskaper kan med fördel börja med teoriavsnittet där en kortare genomgång sker av de 
teorier som används i rapporten. 
 
För läsare som inte är anställda på Milko rekommenderas företagsbeskrivningen och 
nulägesbeskrivningen, innan resultatet och diskussionen studeras. 
 
Läsare som redan är insatta i projektet och dess bakgrund rekommenderas i första hand 
resultatet och diskussionen, även om nulägesbeskrivningen bör kunna ge en del ny 
information även till dessa läsare.  
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2. Metod 
För att uppnå syftet med arbetet krävdes förutom teoristudier och analys av data även 
intervjuer och tidsstudier. I detta kapitel preciseras de olika metoder som används i 
projektarbetet, samt författarens förhållningssätt inför arbetet. 

2.1 Forskningsmetodik 
Vilket förhållningssätt en författare har till sin rapport är avgörande för arbetets utformning.  
En indelning i kvantitativa och kvalitativa modeller är då vanlig för att klargöra arbetets 
upplägg.  
 
En kvantitativ modell är baserad på enbart kvantitativa variabler, det vill säga en variabel 
som kan graderas med hjälp av siffror. Modellen blir således kvalitativ när inte alla variabler 
är kvantitativa (Wiedersheim-Paul och Eriksson, 1991). En kvantitativ modell kan 
naturligtvis kompletteras med tillhörande text för att göra modellen fullständig och möjlig att 
förstå (ibid). 
 
Vilken av dessa modeller som är bäst att använda måste avgöras från fall till fall och beror 
även på modellbyggarens inställning. En positivist använder i högre utsträckning 
kvantitativa modeller, medan en hermeneutiker oftare ser en kvalitativ modell som 
användbar. I tabell 1 visas skillnader och likheter mellan positivister och hermeneutiker. 
Tabellen är hämtad från Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991). 
  

  Positivism Hermeneutik 

Vetenskapsideal Prövning 
Observation 

Tolkning 

  Objektiverande Subjektiverande 

  Värdeneutral Värdeneutral 

Verklighetsbild System- 
mekanismer 

Livsvärden 

  Orsakslagar Avsiktsförklaringar 

    Legitimeringar 

Tabell 1. Jämförelse mellan positivism och hermeneutik. 
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Denna rapport är baserad på en kvantitativ modell, detta för att alla variabler är mätbara. 
Beräkningar av kostnader baseras på faktiska värden och inte på utsagor. Författarens mål är 
en positivistisk inställning, för att undvika att personliga åsikter har inverkan på resultatet.  

2.2 Arbetsmetod 
Nedan beskrivs de huvudsakliga delar som projektarbetet bestod av. 

2.2.1 Teoristudier 
Distribution av färskvaror i glesbygd berör en mängd olika teoretiska områden, varför en 
omfattande teoristudie var nödvändig. Teoretiska områden som studerades var bland annat 
distribution i glesbygd, ABC-analys, ABC-kalkylering och ruttplanering. Behandlingen av 
dessa studier redovisas i det teoretiska avsnittet. 
 
Teoristudierna låg i huvudsak tidigt i arbetsordningen, då en djupare kunskap inom vissa 
områden var nödvändig för att klara av det fortsatta arbetet. Vissa kompletterande studier var 
dock nödvändiga under tiden projektet framskred. 

2.2.2 Observationer och intervjuer 
För att få förstahandsinformation om tider vid exempelvis i- och urlastning, genomfördes 
tidsstudier och intervjuer med åkare och lagerpersonal.   
 
De värden som framkom ur tidsstudierna och de därpå följande uträkningarna låg som grund 
till det efterföljande arbetet med utformande av rutter. 

2.2.3 Analys av befintliga data 
Övriga fakta, såsom försäljningssiffror på en speciell ort, hämtades ur Milkos intranät. Dessa 
siffror analyserades för att användas vid ruttplanering och prioritering/klassning av kunder. 

2.2.4 Tidsaxel 
Vecka 3, 2003: Examensarbetet inleddes med information om projektet. 
Vecka 4-5: Studier av tidigare gjorda projekt och av företaget. Började även skriva lite på 
rapporten. Sammanställde ett första utkast till handledaren på universitetet. 
Vecka 6-7: Under dessa veckor låg tyngdpunkten på teoristudier och på 
informationssökning. De teoretiska bitarna börjar falla på plats i rapporten. 
Vecka 8-9: Dessa veckor ägnades åt beräkningar och utformning av förslag för 
intransporterna samt beräkningar på dessa förslag. Rapportskrivningen fortsatte.  
Vecka 10: Inför beräkningarna på distributionen genomfördes tidsstudier och intervjuer med 
vissa chaufförer. Tidsstudierna sammanställdes. Även denna vecka ägnades tid åt 
rapportskrivningen. 
Vecka 11-13: Baserade på kända försäljningssiffror och föregående veckas tidsstudier 
utformades förslag till ny distributionslösning. 
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Vecka 14-17: Beräkningar av distributionsförslagen. Utvärdering av dessa för att klargöra 
vilka förslag som var bäst. Rapportskrivningen fortsatte. 
Vecka 18-21: Dessa veckor ägnades helt åt rapportskrivning och sammanställning av 
material. 
Vecka 22: Redovisning för Milkos ledning. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas de teorier som användes i arbetet med projektet. 

3.1 Logistik 
Det finns en mängd olika definitioner av begreppet logistik. En definition kommer från the 
Council of Logistics Management (CLM), med säte i Bellevue, Washington. Enligt dem är 
logistik  
 

”… that part of the supply chain process that plans, implements, and controls the efficient, 
effective forward and reverse flow and storage of goods, services, and related information 

between the point of origin and the point of consumption to meet customers’ requierments.” 
(Vitasek, 2002) 

 
Storhagen definierade logistikbegreppet 1995 såsom  
 

”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt plats i rätt 
tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad.” 

 
Skillnaden mellan dessa båda definitioner är att CLM beskriver vad som kan uträttas inom 
logistikområdet medan Storhagen specificerar logistikens mål. Gemensamt för de båda är att 
logistiken ska svara mot kundernas krav. 

3.2 ABC-analys 
ABC-analys är en mycket omskriven metod som baseras på 80/20-regeln. Om ABC-analys 
kan exempelvis läsas i Segerstedt (1999) och Storhagen (1987). 80/20-regeln säger att ett 
fåtal av företagets kunder står för den allra största delen av omsättningen.  
 
Inom ABC-analysen klassas kunderna istället efter hur stor del av totala omsättningen de 
motsvarar. De viktigaste kunderna, exempelvis de 5-20 procent som står för största delen av 
omsättningen får klassningen A. De 10-50 procent som omsättningsmässigt kommer därefter 
B-klassas och övriga får klassningen C. Anledningen till de stora procentuella skillnaderna 
är att användaren väljer själv hur många kunder eller procent av kunder som ska tillhöra de 
olika intervallerna. För det levererande företaget är det viktigast att de A-klassade kunderna 
får den leveransservice de kräver, eftersom de annars kan vända sig till en annan leverantör, 
vilket skulle ha stor inverkan på det egna företagets omsättning. Små kunder har däremot 
sämre förhandlingsstyrka gentemot leverantören och kan därför få anpassa sig till 
leverantörens villkor. 
 
I tabell 2 illustreras ABC-analysen med ett modifierat exempel från Storhagen (1987). 
Exemplet baseras på försäljning till 15 olika kunder, där leverantören valt att de tre största 
kunderna ska A-klassas, nästkommande sex B- och de övriga C-klassas. 
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Kund- 
nummer 

Försäljnings- 
rangordning 

Försäljning 
per år, tkr 

Ackumulerad 
procent av totala 
försäljningen, tkr 

Ackumulerad 
procent av antalet 

kunder, st 
Klassificering

X 1 11 500 40,2 6,7 A 
X 2 7 300 65,7 13,3 A 
X 3 4 100 80,0 20,0 A 
X 4 1 100 83,8 26,7 B 
X 5 850 86,8 33,3 B 
X 6 800 89,6 40,0 B 
X 7 750 92,2 46,7 B 
X 8 550 94,1 53,3 B 
X 9 500 95,9 60,0 B 
X 10 300 96,9 66,7 C 
X 11 250 97,8 73,3 C 
X 12 200 98,5 80,0 C 
X 13 175 99,1 86,7 C 
X 14 150 99,7 93,3 C 
X 15 100 100,0 100,0 C 

   28 625 

Tabell 2. Exempel på ABC-klassificering. 

3.3 Ruttplanering 

3.3.1 Ruttplanering utan tidsaspekt 
Vid transport av gods exempelvis från en fabrik till ett flertal kunder krävs en genomtänkt 
transportväg för att minimera körsträckan. Ruttplanering möjliggör leverans till ett flertal 
kunder utan att transportören behöver hämta nytt gods emellan. Modellen kallas enligt 
Bellmore och Melhauser (1968) ”the travelling salesman problem” och går ut på att först 
reducera antalet kilometer under en rutt för att nå ett visst antal kunder och därefter reducera 
antalet rutter. 
 
För att en ruttplanering ska vara genomförbar är det nödvändigt att vissa fakta är kända.  
 
• Antal distributionscentraler och kunder. Det är viktigt att känna till från hur många 
orter distribution ska ske och hur många kunder som ska ta emot varorna. 
 
• Volym. Hur stora volymer som finns att tillgå samt hur mycket den enskilde mottagaren 
ska tilldelas.  
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• Kapacitet. Vilken kapacitet transportfordonen och lagringsutrymmen har. Detta är direkt 
avgörande för hur många kunder som kan samtransporteras på en rutt. 
 
• Mottagning. Vid val av transportfordon är det viktigt att känna till vilka sorters fordon 
kunden har möjlighet att ta emot. Detta gäller inte bara vid valet mellan exempelvis tåg, 
lastbil eller båt, utan även vid val mellan olika lastbilsstorlekar. Om kunden har en trångt 
placerad lastkaj kan lossning direkt från ett släpvagnsflak vara omöjligt. 
 
• Kostnader. Hur mycket olika transportmedel kostar att använda. Här ingår exempelvis 
fasta lastnings- och lossningsavgifter vid användning av hamnar och milkostnad vid 
lastbilstransporter. (Storhagen, 1987) 
 
Då dessa fem punkter är kända kan en ruttplanering utan tidsaspekt utföras. Ruttberäkningar 
blir snabbt komplexa med en mängd olika lösningsalternativ. För mer omfattande 
beräkningar kan det därför vara lämpligt att använda datorbaserade hjälpmedel. En av de i 
dagsläget största programserierna för datorbaserad ruttplanering är Route LogiX 
(Transportlogistik; 2003-01-28). 
 
Illustration av hur en ruttplanering sker genom ett enkelt exempel med en distribution från 
ett lager, L, till två kunder, A och B. Exemplet visas grafiskt i figur 1.  
 

 
I lagret finns 2000 kilogram av en viss vara tillgängligt. Till kund A ska 500 kilogram 
levereras och till kund B 1200 kilogram. Det finns således en tillräcklig mängd av varan för 
att tillgodose kundernas behov. Lastbilen som används vid distributionen rymmer 5000 
kilogram och utrymme finns därför för transport av produkten till de båda kunderna. Från L 
till A är avståndet 50 kilometer och från L till B 75 kilometer. Avståndet mellan A och B är 
30 kilometer. Om leverans först sker till kund A och lastbilen sedan åker tillbaka till lagret 
för att hämta varorna som ska till kund B blir den totala körsträckan 2*50 + 2*75 kilometer, 
totalt 250 kilometer. Om lastbilen istället lastas med både As och Bs varor direkt blir den 

A

B

L
50 km 

75 km 

30 km 

Figur 1. Exempel på ruttplanering
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totala sträckan 155 kilometer (50 + 30 + 75). Besparingen i exemplet blev således 95 
kilometer.  
Vid mer omfattande ruttplanering följs ofta följande modell: Beräkning av rutt startar med 
att de två kunder där den största besparingen kan göras länkas ihop och därefter fylls rutten 
på med den näst högsta och så vidare. Detta görs ända till tids-, avstånds-, eller 
kapacitetstaket är nått (Storhagen, 1987).  
 
Ruttplanering kompliceras dels av antalet kunder och möjliga utgångspunkter (lager), men 
även av vägnätets utsträckning. I tätbebyggda områden finns ett flertal möjliga alternativ 
mellan två punkter, ett problem som mindre ofta uppstår i glesbygd. 

3.3.2 Ruttplanering med tidsaspekt 
Vid transport av varor till en kund krävs oftast en anpassning till kundens öppettider. Är det 
en mataffär kan dessutom kravet vara att varorna levereras på förmiddagar för att affären ska 
ha möjlighet att sälja dem under dagen. Detta medför ytterligare en dimension vid planering 
av rutter, tiden. Det gäller nu att ha kunskap om hur snabbt distributionsfordonet kan köra på 
olika vägar, öppettider för butiker, tider för i- och urlastning med mera. Detta medför 
kraftiga restriktioner på hur långa rutterna kan vara och när start av leverans till kunder längs 
en särskild rutt kan påbörjas. 

3.3.3 Prioritering 
Då de allra flesta rutter är vändbara, kan det vara av avgörande betydelse i vilken riktning 
rutten körs. Tidsmässigt är det lättare att planera för de första stoppen på en rutt, eftersom 
risken för att något oförutsett ska ha inträffat då är mindre. Förseningar vid leverans kan 
påverka förhållandet mellan leverantör och kund, eftersom kunderna vill ha varorna 
levererade på avtalad tid. Enligt ABC-analysen, se ovan, bör de största kunderna tillgodoses 
i första hand, vilket innebär att de ska komma så tidigt som möjligt på rutten, när detta är 
möjligt. 

3.4 Bärighetsklassning av Sveriges vägar 
Förutom beaktande av lastbilens maximala tillåtna vikt vid lastning måste även vägarnas 
kondition tas med i åtanke. I Sverige är vägarna uppdelade i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 
och BK3. Vägverket sköter klassningen av de svenska vägarna och publicerar regelbundet 
information om vikt- och dimensionsbestämmelser för tunga fordon. Enligt 
sammanställningen ”Lasta lagligt” från 2001 av Vägverkets avdelning för kollektiv- och 
yrkestrafik har, om inte annat anges, de allmänna vägarna bärighetsklass 1, BK1. Övriga 
allmänna vägar har bärighetsklass 2, BK2 och i undantagsfall klass 3. 
 
Vilken bärighetsklass en väg har påverkar speditörernas val av fordon, då maximala tillåtna 
lasten varierar mellan de olika vägtyperna. I tabell 3 visas ett utdrag av vikt- och 
dimensionsbestämmelser utgivna av Vägverket (2001). Boggitryck är när lastbilen har två 
hjulpar bak och det totala trycket från dessa båda hjulpar läggs då ihop.  
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Axeltryck BK1 BK2 BK3 
a. Axel som inte är drivande 10 ton 10 ton 8 ton 
b. Drivande axel 11,5 ton 10 ton 8 ton 
       
Boggitryck      

a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 ton  11,5 ton 11,5 ton 
b. Avståndet mellan axlarna är mellan 1,0 och 1,3 meter 16 ton  16 ton  12 ton 
c. Avståndet mellan axlarna är mellan 1,3 och 1,8 meter 18 ton 16 ton  12 ton 

Tabell 3. Maximal tillåten last. 

De treaxliga bilarna i Milkos ägo har ett axelavstånd på mellan 1,3 och 1,8 meter. Detta 
medför ett totalt tillåtet axeltryck på 18 ton för dessa lastbilar.  

3.5 Trång sektor 
En trång sektor, eller flaskhals, är en sektion som utgör en begränsning på det totala utflödet 
av producerade produkter i anläggningen (Segerstedt, 1999). Detta innebär att det är 
flaskhalsen som bestämmer i vilken takt nyproducerade varor kan bli färdiga. Även om alla 
andra maskiner utnyttjas till 100 procent färdigställs inte fler varor, eftersom flaskhalsen inte 
har samma kapacitet som övriga maskiner i tillverkningskedjan. 
 
Genom att använda två vanligt förekommande citat från Persson och Virum (1996) kan 
flaskhalsens centrala roll i produktionen åskådliggöras.  
 

”En förlorad produktionstimma i en flaskhals är en förlorad timma för hela systemet.” 
 
”En intjänad produktionstimma i en ickeflaskhals är en oanvändbar timma, besparingen är 

alltså en illusion.” 
 

Detta innebär alltså att det är viktigt att ha så hög beläggning som möjligt på flaskhalsarna, 
eftersom om en av dessa står stilla går den tiden förlorad i hela produktionskedjan. 
 
Vid produktionsoptimering är det alltså viktigt för företaget att det är medvetet om sina 
flaskhalsar och att det utnyttjar dessa på bästa sätt. Genom att underordna alla andra 
arbetsmoment under flaskhalsarna och sedan höja systemets begränsningar kan 
produktionskapaciteten ökas. Efter eliminering av en flaskhals är det viktigt att arbeta vidare 
och identifiera nästa begränsande faktor. (Persson & Virum, 1996; Goldratt, 1998) 
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3.6 Distribution i glesbygd 
För att öka lönsamheten eller minska kostnaden vid distribution i glesbygd kan ett par 
alternativa modeller vara användbara, samdistribution och transport av externt gods. Båda 
modellerna går även att använda vid transporter i större tätorter, men fokus ligger här på 
glesbygd.  

3.6.1 Samdistribution 
Vid distribution i glesbygd är avstånden mellan mottagarna ofta långa. Dessutom körs 
lastbilarna ibland halvfulla ena vägen och tomma tillbaka (Cordi, 2000). För att råda bot på 
dessa ineffektiva transporter kan samdistribution vara aktuellt. Samdistribution innebär att 
flera leverantörer transporterar sina varor gemensamt ut till kunderna. Detta kan exempelvis 
lösas genom att de inblandade leverantörerna transporterar sina varor till en central där 
uppdelning på kund sker. I figur 2 och 3 visas en enkel jämförelse mellan transport från 
leverantör till kund då samdistribution inte används respektive används. 
 
 

 
 
I praktiken är det dock inte lika enkelt. För att börja samdistribuera gods krävs dels en 
central där godset stuvas om, men även en samarbetsvilja mellan de olika leverantörerna. 
Alla leverantörer måste vara överens om att det gynnar deras särintressen. Enligt Cordi och 
Hageback (2000) har många försök till samdistribution tidigt stupat på grund av att företagen 
anser ”… att det är bra som det är” eller att ”… leverans- och produktkrav går före 
kostnadsbesparingar i distributionsledet”.  
 
I en förstudie om samdistribution i glesbygd av Cordi och Hageback från år 2000 gjordes 
bland annat intervjuer med distributörer, leverantörer, varuköpare och samlastare. De var alla 
överens om att samlastningen innebar positiva effekter för miljön och för företagens 
ekonomi, samt att olyckrisken minskar på grund av färre tunga bilar på vägarna. 
 

Leverantörer 

Kunder 

Samlastnings- 
central 

Leverantörer 

Kunder 

Figur 3. Distribution med 
samlastningscentral.

Figur 2. Distribution utan 
samlastningscentral. 
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Mottagarna tyckte det var stressigt att få alla varor levererade på samma gång, då varorna 
ofta ska snabbt in i kyl- och frysskåp. Mottagarna trodde dock att om varorna anländer i bra 
skick är det mest en fråga om tid innan de kommer in i de nya rutinerna. (Cordi, 2000) 
 
Även en rapport av Bolin och Svedin (2002) på Institutet för transportforskning (TFK) visar 
att ekonomi- och miljöfaktorerna är de starkaste drivkrafterna för samdistribution och 
svårigheterna ligger, enligt dem, i företagens basvärderingar. Med basvärderingar menas här 
konkurrens, kontroll samt känslan av ägande. Eftersom dessa värderingar är så djupt rotade i 
företagens värderingar är det lätt att hamna i en konfliktsituation för att en samordning ska 
vara möjlig. Enligt samma rapport kan denna konflikt ”… väldigt lätt vara av arten att den 
orsakar ett haveri av hela samarbetet över företagsgränserna”. 

3.6.2 Transport av externt gods 
En annan metod för att minska de ineffektiva transporterna i glesbygd är att i det egna 
företagets distributionsapparat även ta med externa varuägares gods. Detta innebär 
exempelvis att om två tillverkande företag levererar till samma eller delvis samma kunder 
kan de utnyttja endast det ena företagets distributionssystem.  
 
Transport av externt gods skapar positiva effekter för både det större, transportägande 
företaget, och det mindre som hyr in sig i distributionen. Fördelarna för det mindre företaget 
blir att det inte behöver upprätthålla ett eget, olönsamt, transportsystem samt att de troligtvis 
kan uppnå bättre leveransservice vid nyttjande av det större företagets transporter. Fördelen 
för det större företaget är att det får in intäkter, utan att behöva öka sina resurser vid 
distributionen. 
 
En fara för samarbetet är om det ena eller båda företagens försäljning ökar. Detta kan 
medföra att utrymmesbrist kan uppstå på vissa turer, vilket kan medföra att det större 
företaget måste säga upp hela eller delar av samarbetet då de prioriterar leveransen av sina 
egna varor. Påföljden blir minskade intäkter för det större företaget och ökade kostnader för 
det mindre.  

 3.7 ABC-kalkylering 
Aktivitetsbaserad kalkylering eller ABC-kalkylering (från engelskans Activity Based 
Costing) är en kalkyleringsmodell där produkterna får bära kostnaden för de aktiviteter de 
förorsakar (Olsson, 1995). Enklare betyder detta att en produkt som kräver stora resurser 
inom exempelvis lagerhållning, marknadsföring och tillverkning även får ett högt pris.  
 
Vid fordonskalkylering med hjälp av ABC-kalkylering ses det enskilda fordonet som en 
produkt, eller kostnadsbärare. Beroende på, bland annat, hur långt fordonet kör, vilken lön 
chauffören har och vilka reparationskostnader det enskilda fordonet har varierar 
milkostnaden för fordonet.  
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4. Företagsbeskrivning 
I kapitlet presenteras Milko, dess verksamhetsområden och organisation. 

4.1 Affärsidé 
”Med norra Sverige som bas utvecklar och marknadsför vi naturliga och intressanta 

mjölkbaserade livsmedel som tillfredsställer svenska konsumenters behov av matupplevelser 
och ett gott liv.” (Milko; 2003-04-30) 

4.2 Företaget – kort historik 
Milko är ett av Sveriges största mejeriföretag och det största svenskägda. Företaget har en 
omsättning på drygt tre miljarder kronor och cirka 1000 anställda uppdelat på fem mejerier 
plus ett försäljningskontor (Milko; 2003-04-30). 
 
Dagens Milko är ett nybildat företag. September 2000 fusionerades Milko Mejerier med 
Nedre Norrlands Producentförening (NNP) och bildade Milko ekonomisk förening. För att få 
en klar bild av utvecklingen inom mejerinäringen i Sverige måste en återblick till 1920-talet 
ske. På tjugotalet fanns ett stort antal lokala småmejerier runt om i Sverige och mejeriarbetet 
var ett kvinnodominerat yrke. På 1930-talet skedde en mekanisering av branschen och fler 
män började söka sig till yrket. Mejerierna var fortfarande små och enbart i Jämtland fanns i 
slutet av trettiotalet 35 mejerier. Under 1940-talet lades många av småmejerierna ner på 
grund av lönsamhets- och moderniseringsproblem, en trend som fortsatte under femtio- och 
sextiotalet. På sextiotalet tvingades många mejerier gå samman i föreningar för att klara 
ekonomin, mejeriföreningar som växte sig större och starkare under sjuttiotalet. 1970 
startade NNP sin verksamhet. Under nittiotalet skedde mängder av fusioner bland de svenska 
mejerierna. Bland annat kan nämnas att NNP fusionerades med Ångermanlands 
husdjurtjänst 1990. Två år senare bildas NorrOst av NNP, Milko och Norrmejerier. 1999 
fusioneras Arla med det danska mejeriföretaget MD Foods och senast fusionen mellan NNP 
och Milko ett år senare. (Milko; 2003-03-15) 

4.3 Produkter och försäljning 
Nedan följer en presentation av Milkos produkter och den marknadsmässiga utvecklingen 
för dessa. Fakta till kapitlet är främst hämtat från Milkos årsredovisning för 2001, där andra 
källor använts står detta utskrivet. 

4.3.1 Mjölk 
Den svenska befolkningen dricker mindre och mindre mjölk. I Milkos distributionsområde 
minskade försäljningen år 2001 med cirka en procent, en minskning som var mindre än på 
20 år. De fettsnåla alternativen, lättmjölk och minimjölk samt ekomjölk ökade dock sin 
försäljning under året. Ekomjölken ökade med sex procent. 
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4.3.2 Filmjölk 
Trenden inom filmjölksförsäljningen är, liksom för mjölk, att konsumenterna väljer mer 
fettsnåla alternativ. Filmjölken har dock även fått stor konkurrens av fruktyoghurt, som tar 
allt större andelar av filmjölken. Denna övergång har dock inte gått lika snabbt bland Milkos 
konsumenter, varför filmjölksförsäljningen ligger kvar på samma nivå som år 2000. 
Anledningen till detta är främst tradition, i Milkos försäljningsområde köper konsumenterna 
mycket mer filmjölk än i riket i övrigt. 
 
Milko har även smaksatt fil och bland dessa säljer Jordgubbsfil mest. På marknaden finns 
även Rabarber/Vanilj, Hallon/Blåbär samt Ananas/Passion. 

Fjällfil och Bollnäsfil 
Fjällfil och Bollnäsfil är två av Milkos unika produkter. Fjällfilen tillverkas i Östersund och 
mjölken kommer uteslutande från närområdet. Fjällfilen tillverkas så gott som utan 
konstgödning och kemiska bekämpningsmedel, då klimat och jordmån inte gör detta 
nödvändigt (Milko, 2003-01-17). Bollnäsfil kommer ursprungligen från Bollnäs, men 
tillverkningen är nu flyttad till Grådö.  
 
Försäljningsmässigt går Fjällfilen svagt, en nedgång med sex procent för 2001, medan 
Bollnäsfil ökade med fyra. Bollnäsfilen går särskilt starkt i Stockholmsregionen.  

4.3.3 Yoghurt 
Efterfrågan på yoghurt ökar i landet och den största ökningen är inom fruktyoghurt. I maj 
2001 lanserade Milko en egen fruktyoghurt i 0,75-litersförpackning och i fyra olika smaker: 
Jordgubbe, Blåbär/Vanilj, Capri samt Päron/Honung. Den smaksatta yoghurt i Milkos 
sortiment som går bäst är Vaniljyoghurt, som ökade med 20 procent i försäljning under året. 

Fjällyoghurt och Bärry 
Fjällyoghurt och Bärry är två andra av Milkos unika produkter. Fjällyoghurt tillverkas i 
Östersund och finns i smakerna hjortron, hallon och blåbär. Under 2001 tog Arla in 
Fjällyoghurt Hallon i sitt sortiment, vilket bidrog till försäljningsökningen för Fjällyoghurt 
på 27 procent.  
 
Bärry är den enda fruktyoghurten på svenska marknaden som är orörd. Med en orörd 
yoghurt menas att sylten ligger i botten av bägaren, den är inte utspridd i yoghurten. 
Försäljningen av Bärry går bra, under 2001 ökade den med fyra procent. 

4.3.4 Gräddeprodukter 
Även inom gräddeprodukter är trenden att konsumenter väljer magra alternativ före de 
fetare. Exempelvis minskade vispgrädde med 2,8 procent medan mellangrädde och 
matlagningsgrädde ökade med 11 respektive 16 procent. 
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I gruppen gräddeprodukter ingår även gräddfil och Crème Fraiche. Gräddfil ökade under året 
sin försäljning med tre procent och Crème Fraiche med 30. Den största andelen av ökningen 
för Crème Fraiche berodde på att Milko under året lanserade smaksatta varianter. Bland 
smakerna kan nämnas Vitlök, Sweet Chili och Indisk Curry. Hösten 2001 lanserades även 
Crème Dessert, en söt variant av Crème Fraiche som är lämplig till efterrätt. Crème Dessert 
finns i smakerna Punsch och Citrus/Vanilj. 

4.3.5 Matfett 
Inom matfett är trenden att konsumtionen förflyttas från de traditionella mat- och 
bakprodukterna till de flytande. Försäljningsminskningen av smör var tre procent under 
2001. 
 
Inom smör och matfett är Milko delägare i två varumärken, svenskt smör och Bregott. Båda 
tillverkas och säljs över hela Sverige av lokala mejerier. 

4.3.6 Bredbar ost 
Milko har 17 sorters bredbar ost på den svenska marknaden och störst är Räkost. Under 2001 
lanserade Milko en ny smak, skinka med senap. Milko har 45 procent av den svenska 
marknaden av bredbar ost och utgör därmed en av två stora aktörer. Den andra aktören heter 
Kavli. 

4.3.7 Mesvaror 
Milkos mesvaror säljs under varumärket Fjällbrynt och är kanske företagets mest kända 
produkt. En undersökning visade att 87 procent av Sveriges befolkning kände till 
produkterna. Under 2001 lanserades lätt messmör på tub vilket bidrog till att försäljningen 
ökade för första gången på tio år. Ökningen var drygt två procent. 

4.3.8 Ost 
Den första januari 2001 bildades Ostkompaniet av Milko och Skånemejerier, vilka äger 50 
procent var av Ostkompaniet. Detta nystartade företag har hand om Milkos och 
Skånemejeriers marknadsföring och försäljning av ost. Ostkompaniet är det näst största 
företaget på den svenska ostmarknaden och har cirka 30 sorters ost i sitt sortiment. 

4.3.9 Övriga produkter 
Milko tillverkar även ett flertal produkter som inte säljs i den ordinära dagligvaruhandeln. 
Exempel är olika slags mjölkpulver, bland annat för tillverkning av glass. 
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4.4 Anläggningar 
I avsnittet ges en genomgång av vad som tillverkas på vilken av Milkos anläggningar. I figur 
4 visas anläggningarnas lokalisering i Sverige (Milko; 2003-05-13). 

4.4.1 Bollnäs 
I Bollnäs tillverkas ost, smör och mjölkpulver. Ostsorter som tillverkas här är bland annat 
Grevé, Hälsinge special och Sörgårdsost. Mejeriet har cirka 100 anställda och får in mjölk 
från 8000 kor. (Milko; 2003-05-13) 

4.4.2 Hedemora 
På mejeriet i Hedemora tillverkas förutom mjölk, fil och yoghurt även nyponsoppa, juice och 
mjölkpulver. Till mejeriet, som har 140 anställda, levereras mjölken från cirka 10 000 kor. 
(Milko; 2003-05-13) 

4.4.3 Karlstad 
Mejeriet i Karlstad har 150 anställda och tillverkar mjölk, fil, grädde samt hårdost av 
mjölken som det får in från cirka 11 000 kor i området. Mejeriet har specialiserat sig på att 
tillverka exklusiva ostsorter vilka, bland annat, exporteras till USA, Finland och Tyskland. 
(Milko; 2003-05-13) 

4.4.4 Stockholm 
I Stockholm är Milko Sverige ABs huvudkontor lokaliserat.  Milko Sverige sköter 
försäljning och marknadsföring av de av Milkos produkter som säljs till grossister. (Milko; 
2003-05-13) 

Figur 4. Milkos mejerier och försäljningskontor. 
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4.4.5 Sundsvall 
I Sundsvall finns dels ett mejeri och dels en bitningscentral. I mejeriet tillverkas mjölk, fil, 
grädde och yoghurt. I bitningscentralen bitas och förpackas all hårdost som Milko tillverkar 
på alla sina mejerier. Mejeriet har cirka 175 anställda. (Milko; 2003-05-13) 

4.4.6 Östersund 
Östersundsmejeriet tillverkar mjölk, fil, yoghurt och grädde. Även messmöret Fjällbrynt 
tillverkas i Östersund. Mejeriet har omkring 300 anställda. (Milko; 2003-05-13) 
 
I Östersund finns även Milkos huvudkontor (Milko; 2003-05-13). 

4.5 Distributionsmodeller 
Milkos produkter distribueras på tre olika sätt. Det första och volymmässigt största är 
egendistributionen. Milkos använder här ett eget distributionsnät med egna eller inhyrda 
bilar för att leverera produkterna till sina kunder. Egendistribution används till varor med 
kort hållbarhet som är koncentrerade till en lokal marknad, inte hela Sverige. Exempel på 
varor i denna kategori är mjölk, fil och grädde. Vid distributionen av egna mejerivaror 
distribueras även ett flertal externa varuägares varor.  
 
Det andra distributionssättet är leverans till andra mejerier. Milkos varor distribueras sedan 
ut till affärerna på den lokala marknaden tillsammans med det lokala mejeriets varor. 
Försäljning av exempelvis Fjällfil i Stockholmsområdet sköts på detta sätt. Även andra 
mejerier använder sig av denna modell. Längs den svenska ostkusten går lastbilar flera 
gånger i veckan och ombesörjer utbytet av varor mellan mejerierna.  
 
Sista modellen som Milko använder sig av vid distribution av varor är försäljning till 
grossister och centrallager. Försäljning av Messmör sker exempelvis till ICAs centrallager 
och levereras tillsammans med andra varor till affärer runt om i Sverige. 
 
I denna rapport ligger tyngdpunkten på egendistributionen, eftersom det är främst den som 
påverkas vid en produktionsflytt. Försäljningen till andra mejerier kommer kortfattat att 
nämnas, medan försäljningen till grossister och centrallager inte kommer att behandlas 
ytterligare. 

4.6 Organisation 

4.6.1 Medlemsorganisation 
Milko ägs av de drygt 1 600 mjölkbönderna som är medlemmar i Milko ekonomisk förening. 
Varje medlem har en röst, oberoende av hur många kor som finns på gården. De 1600 
medlemmarna är indelade i 21 olika geografiska kretsar. Från dessa kretsar skickas ett visst 
antal representanter till fullmäktige. Hur många representanter en krets har i fullmäktige är 
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beroende av hur många mjölkbönder som finns i kretsen. Milkos medlemsorganisation visas 
i figur 5 nedan. (Milko, 2003-04-30) 
 
Föreningsstämman är fullmäktiges årsmöte och där väljs bland annat Milkos styrelse. 
(Milko, 2003-04-30) 

4.6.2 Ledningsorganisation 
Milkos styrelses ordförande Thomas Bodén och VD Bo Berg har i uppgift att leda Milko 
AB. Under sig har de diverse utvecklande och administrativa avdelningar, bland annat 
produktutveckling och kvalitet, miljö och logistik. Milko AB har även två dotterbolag, Milko 
Sverige AB och Olles Bageri AB. Milko Sverige sköter försäljning och marknadsföring av 
Milkos rikstäckande produkter, till exempel mesvaror och mjukost. (Milko; 2003-05-06) 
 
All tillverkning av hårdost som sker i Milkos regi sker genom Ostkompaniet HB, ett 
osttillverkande företag som ägs till hälften av vardera Milko och Skånemejerier. (Milko; 
2003-05-06) 
 
Milkos andra dotterbolag heter Olles Bageri AB och tillverkar bland annat bageri- och 
konditorivaror. 
 
I figur 6 visas Milkos ledningsstruktur. 
 
 

 Medlemmar 

 Utvecklings- 
råd 

 Styrelsen 

 Kretsråd  Valberedning Förenings- 
stämma 

 Fullmäktige 

 Kretsmöte 

 Revisorer 

Figur 5. Milkos medlemsorganisation. 
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5. Nulägesbeskrivning 
Hur tillverkning och transporter sker i dagsläget presenteras i detta kapitel. De 
försäljningssiffror som presenteras är baserade på två, enligt Milko, normalveckor, vecka 48 
år 2002 och vecka 3 2003.  

5.1 Tillverkning 
Vid Milkos mejeri i Östersund används ungefär 420 000 liter råmjölk varje vecka i 
tillverkningen av egendistribuerade varor.  
 
De produkter som tillverkas i Östersund och som Milko distribuerar direkt till sina kunder är 
konsumentförpackad mjölk, filmjölk, Fjällyoghurt och Fjällfil. Utöver dessa 
egendistribuerade varor tillverkas en rad andra produkter i Östersund, bland annat mesvaror, 
mjuk- och hårdost. I företagsbeskrivningen finns mer information om vilka produkter som 
tillverkas i Östersund och på de andra av Milkos mejerier. 

5.2 Intransport av råmjölk 

5.2.1 Råmjölk 
Intransport av råmjölk till Milkos anläggningar sker med hjälp av egna och inhyrda 
tankbilar, vilka hämtar mjölken ute hos bönderna. Hämtning sker varannan dag på de 
respektive lantbruken, sju dagar i veckan, enligt bestämda rutter. Vilka bönder som ingår i en 
viss rutt styrs främst av det geografiska läget, men även av kapaciteten hos tankbilen. En 
tankbil rymmer knappt 40 000 liter, men vanligast är att drygt 30 000 liter hämtas under en 
rutt. Alla tankbilar används till minst två rutter, då de enskilda rutterna körs varannan dag, 
men flera bilar används även till flera rutter samma dag. De påbörjar då sin första rutt 
omkring klockan fem på morgonen och anländer till mejeriet strax efter lunch. På 
eftermiddagen kör de en annan rutt och återkommer sent på kvällen eller på natten. 

5.2.2 KRAV-mjölk 
Många av Milkos mjölkbönder har övergått till ett ekologiskt jordbruk och blivit godkända 
av kontrollföreningen för ekologiskt odlande, KRAV. Vid hämtning av KRAV-märkt mjölk 
måste detta hållas i särskild åtanke. KRAV-mjölk får inte blandas med icke KRAV-märkt, 
vare sig vid intransporten eller vid behandling i mejeriet. Vid hämtningen löses detta genom 
att ett visst antal av tankbilens sektioner avsätts till att endast innehålla ekologisk mjölk.  
 
Mejeriet i Östersund är i dagsläget godkänt för tillverkning av KRAV-kontrollerade 
produkter, det är däremot inte Sundsvallsmejeriet. Vid en produktionsflytt måste därför 
mejeriet i Sundsvall uppgraderas för att en fortsatt produktion av KRAV-märkta varor ska 
vara möjlig.  
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5.2.3 Grädde och KRAV-grädde 
Vid produktion av mjölk fås grädde som en biprodukt. Om mjölken är KRAV-godkänd kan 
även grädden bli det. Grädden används i sin tur till att tillverka bland annat Bregott. Den 
KRAV-märkta grädden kan således användas till att tillverka KRAV-märkt Bregott, vilket 
sker i Östersund. 

5.2.4 Hantering av vassle 
Vassle är en biprodukt som uppstår vid tillverkning av ostprodukter (Mjölkfrämjandet, 2003-
01-23). En viss del av vasslet används vid tillverkningen av mesvaror vid mejeriet i 
Östersund och resterna transporteras tillbaka till lantbruken där det används som tillskott i 
fodret. Detta ger att hanteringen av vassle egentligen är en utleverans, men eftersom Milko 
vanligtvis använder samma tankbilar till vasslehanteringen som till intransporterna av 
råmjölk ligger avsnittet under Intransport av råmjölk. Transporterna av vassle sköts 
vanligtvis nattetid, efter att intransporterna är avklarade. 

5.3 Distribution 

5.3.1 Fordon 
Milko Östersund har tillgång till, eller äger, i huvudsak två typer av lastbilar. Dessa är 
antingen tvåaxliga eller treaxliga. Beroende på antal axlar, bilmodell och flera andra faktorer 
tillåts bilarna lasta olika mycket. En variation mellan två bilar av samma modell kan också 
förekomma, då främst beroende på vilken utrustning som finns i bilen. För Milkos del 
uppstår den största variationen på grund av skillnader i olika kylaggregats vikter. En tvåaxlig 
lastbil kan som mest lastas med 8 650 kilogram, men med säkerhetsmarginal brukar de inte 
lastas med mer än 8,5 ton. De treaxliga bilarna tar 14 250 kilogram, avrundat till 14 ton. 
(Kristensson) 
 
Till dessa lastbilar har Milko Östersund även tvåaxliga släpvagnar vilka har en maximal last 
på 12 820 kilo. Med säkerhet anges den maximala lasten till 12,5 ton. Sundsvallsenheten har 
dock fyraxliga släpvagnar vilka har en kapacitet på upp till 20 ton. Dock medför detta att en 
mindre lastbil måste användas, dessa har en kapacitet på 10 ton.  
 
Sammantaget ger detta att Östersundsenhetens bilar med släp har en total kapacitet på 26,5 
ton och de som används i Sundsvall omkring 30 ton. 
 
För både lastbilar och släpvagnar gäller de maximala vikterna där vägen så tillåter, det vill 
säga på BK1 och BK2 klassade vägar. I teoriavsnittet finns mer information om dessa 
externa begränsningar. 
 
I Milkos fordonskalkyler står varje enskilt fordon som en kostnadsbärare, i enlighet med 
ABC-kalkylering. I bilagorna 1.1 till 1.16 återfinns förenklade fordonskalkyler för dagens 
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fordon. Dessa fordonskalkyler är baserade på utfallet för år 2002. I kalkylerna framgår 
lönekostnader, avskrivningar med mera för varje enskilt fordon. 

5.3.2 Kunder 
Milkos kunder kan delas in i matbutiker, bensinmackar och storkök. I kategorin storkök 
finns skolor, förskolor, restauranger och liknande som serverar mat till ett stort antal 
personer. Totalt levererar Milko till drygt 600 kunder av starkt varierande storlek. Till den 
största kunden sker leverans fem dagar i veckan, med ett genomsnitt på 4 260 kilo per dag, 
eller 21 300 kilo i veckan. Genomsnittet för alla kunders orderstorlek, måndag till fredag, är 
166 kilo per dag. Denna siffra är dock missledande, eftersom många kunder inte beställer 
varje dag, vilket drar ner genomsnittssiffran. I tabell 4 visas en jämförelse mellan den största 
kunden och genomsnittskunden.  Dessa siffror inkluderar även gods som Milko köpt in från 
andra mejerier och som distribueras till kunderna tillsammans med Milkos egna varor. 
 

 Mån Tis Ons Tor Fre 
Största kunden 4173 2601 4851 4400 9588 
Genomsnitt 181 191 51 134 274 

Tabell 4. Jämförelse mellan största kunden och genomsnittskunden. 

 
Den genomsnittliga totala mängden mejerivaror som Östersundsenheten direktdistribuerade 
uppgick under de två standardveckorna till knappt 523 000 kilogram. I dessa kilogram är inte 
externt gods inräknat. Uppdelningen över veckan visas i figur 7.  
 

  
I figur 7 åskådliggörs de stora variationer som finns i leveransstorlekar mellan två 
veckodagar. Störst efterfrågan är det på fredagar eftersom kunderna då vill köpa in 
mejeriprodukter för hela helgen. Onsdagen är den vardag då minst antal leveranser till kund 
sker. Flest leveranser görs måndagar och fredagar. I figur 8 visas fördelningen av antalet 
leveranser över veckan.  
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Figur 7. Antal kilo egendistribuerade mejerivaror som utgår från 
Östersundsmejeriet. 



5. Nulägesbeskrivning 
 
 

 
23 

 
 

 
Anledningen till att så många leveranser görs på måndagar, trots att totala volymen denna 
dag är mycket mindre än på fredagar beror främst på att många mindre, avsides belägna 
kunder, exempelvis fjällstationer och byskolor, får större delen av sina leveranser på 
måndagar.   
 
Varje affär bestämmer i samråd med Milko vilken eller vilka dagar leverans av nya varor är 
aktuellt. Leverans till små kunder och till kunder ute på landsbygden sker två till fyra gånger 
i veckan. Stora, centralt belägna affärer får leveranser fem dagar i veckan. Leverans på 
lördagar är i dagsläget mycket ovanligt i Östersundsområdet. Eftersom affärerna inte får 
leveranser varje dag, varieras sträckningen något beroende på veckodag för de respektive 
rutterna. Rutterna täcker dock upp ungefär samma geografiska område varje dag de används. 

5.3.3 Kundpostning och linjepostning 
Om kunderna längs en rutt har kundpostats eller linjepostats har inverkan på hur lång tid det 
tar att lossa godset ute hos kunden. Om varorna är kundpostade står allt som en viss kund har 
beställt tillsammans på lastbilen, vilket innebär att lossningen går relativt snabbt. Vid 
linjepostning står de olika varorna var för sig, mjölk på ett ställe, fil på ett annat och så 
vidare. Detta innebär att lossning av stora kunder tar längre tid än vid kundpostning. För små 
kunder blir tidsskillnaden försumbar. I appendix A återfinns mer information om tidsåtgång 
vid lossning av kundpostat gods.  
 
I Östersund kundpostas allt gods, vilket innebär att lossning ute hos kund går snabbare 
samtidigt som det ryms mindre på lastbilarna och lastningen tar längre tid. Vid 
Sundsvallsmejeriet kundpostas ungefär hälften av varorna, resten linjepostas.  
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Figur 8. Antal leveranser utgående från Östersund per veckodag. 
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5.3.4 Områden 
I dagsläget är distributionen av mejerivaror uppdelad på 46 stycken olika rutter, vilka 
spänner över hela Jämtland och Härjedalen. Av dessa 46 trafikerar 15 stycken tätorten 
Östersund. Av dessa 15 används fem till att enbart leverera dagstappad mjölk, det vill säga 
mjölk som levereras samma dag som den är tappad. Av de tio rutterna som inte levererar 
dagstappad mjölk används tre endast på fredagar och de kör då endast till en affär per bil. De 
andra sju turerna används varje vardag eller i stort sett varje vardag. I bilaga 2 visas en 
sammanställning av de olika rutterna med ruttnummer, namn på rutten samt vilka tätorter de 
trafikerar. I figur 9 visas en karta över Jämtland och Härjedalen. Kartan är hämtad från 
Stadskartan (2003-05-07). 

 
 
I det fortsatta arbetet är det geografiska området uppdelat i 13 delar. I tabell 5 redovisas 
områdesuppdelningen och därefter följer en kortare nulägesbeskrivning av de respektive 
områdena, var de är lokaliserade och vilka volymer som i dagsläget distribueras till de 
respektive områdena. Nedanstående tabell återfinns även i bilaga 3. 
 
 

Figur 9. Karta över Jämtland och Härjedalen. 
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Områdesnummer Orter 
Område 1: Hoting, Kyrktåsjö, Norråker, Rossön, Backe 

med flera 
Område 2: Stugun, Hammarstrand, Bispgården med flera 
Område 3: Ånge med flera 
Område 4: Sveg, Ytterhogdal med flera 
Område 5: Svenstavik, Åsarna, Klövsjö med flera 
Område 6: Pilgrimstad, Gällö 
Område 7: Bräcke 
Område 8: Hammerdal, Strömsund 
Område 9: Östersund (stora butiker) 
Område 10: Väster om Östersund (stora butiker) 
Område 11: Östersund (övriga butiker) 
Område 12: Västjämtland 
Område 13: Storsjön runt 

Tabell 5. Områdesuppdelning. 

 

Område 1 - Hoting, Kyrktåsjö, Norråker, Rossön, Backe med flera 
I dagsläget fraktas mejerivaror upp från Sundsvall till Sollefteå på kvällen med hjälp av en 
bil med ett fyraxligt släp. Detta ger en maximal lastkapacitet på omkring 30 ton. På 
morgonen lastas varorna om till tre lastbilar. Den ena kör norrut och levererar till kunder i 
Näsåker, Junsele, Backe, Rossön, Ramsele och Helgum. Den andra bilen trafikerar de två 
större orterna Långsele och Sollefteå samt även Undrom. I Sollefteå är denna bil dock endast 
ett understöd till den tredje bilen vars huvuduppgift är att distribuera i Sollefteå tätort. I figur 
10 ges en kartografisk presentation av de ovan nämnda orterna, figuren är hämtad från 
Sollefteå kommuns hemsida, www.solleftea.se. 
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29 kilometer norr om Rossön ligger Hoting. Till Hoting och orterna Norråker och Kyrktåsjö 
norr om Hoting sker leveranserna med hjälp av samdistribution vilket ombesörjs av 
Jämtfrakt. Orter som samdistribueras finns sammanställda i bilaga 4. 

Område 2: Stugun, Hammarstrand, Bispgården med flera 
På vägen mellan Östersund och Sollefteå ligger bland annat de tre orterna Stugun, 
Hammarstrand och Bispgården. Distribution till dessa, samt andra orter, längs vägen sköts 
idag från mejeriet i Östersund. I området, men inte längs vägen, finns även ett flertal små 
byar till vilka mejerileveranserna sköts med samdistribution. I figur 11 finns en karta över 
området. Kartan är hämtad från Stadskartan (2003-05-07). För att se var i landet Stugun och 
Hammarstrand ligger hänvisas till figur 9 ovan. 

 

Figur 10. Karta över område 1. 
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Område 3: Ånge med flera 
Ånge är en av de orter som ligger på gränsen mellan de två distributionsområdena. Väster 
och norr om Ånge sköts distributionen från Östersund, öster och söder därom från Sundsvall. 
Till tätorten Ånge sker leveranserna från Östersund. Rutter som går från Östersund levererar 
på vägen till Ånge till bland annat Östavall och Alby, samt delar av Svenstavik. 
Sundsvallsområdet börjar i Borgsjö, en mil öster om Ånge. Distributionen utgående från 
Sundsvall börjar i Stöde, via Torpshammar, Fränsta, Ljungaverk, Erikslund och slutligen 
sker leverans till just Borgsjö. En kartografisk presentation finns i figur 12, hämtad från 
Stadskartan (2003-05-07).  
 

Figur 11. Karta över område 2. 
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Område 4: Sveg, Ytterhogdal med flera 
I södra delen av Härjedalen finns en mängd småorter vilka är mer eller mindre 
svårtillgängliga. Här finns även de två större orterna Sveg och Ytterhogdal, till vilka 
Östersund distribuerar per egen maskin i dagsläget. Till alla andra orter i området, 
exempelvis Hede och Lofsdalen, sker leveranserna genom samdistribution. Leverans till 
Sveg och Ytterhogdal sker fyra dagar i veckan; måndag, tisdag, torsdag och fredag. 
Volymerna varierar under veckan mellan knappt fyra ton på torsdagar och sju ton på 
måndagar och fredagar. 
 
Vissa av orterna som sköts med samdistribution är starkt säsongsberoende. Exempelvis 
Lofsdalen som under lågsäsong (vecka 29) endast behöver 3 300 kilogram i veckan och 
under vecka 9, då Stockholm har sportlov, köper 7 000 kilogram. Variationen är alltså på 
över 200 procent över året.  

Område 5: Åsarna, Klövsjö med flera 
I södra Jämtland och norra Härjedalen ligger orterna Åsarna, Klövsjö, Vemdalen och 
Björnrike. De tre senare av dessa är skidorter och är med andra ord mycket säsongsberoende. 
Under vecka 29 2002 såldes knappt 20 000 kilogram mejerivaror, att jämföra med över  
50 000 kilogram i snitt under vecka 9 och 13. 

Område 6: Pilgrimstad och Gällö 
4 mil sydost om Östersund ligger Pilgrimstad och Gällö på 14 kilometers avstånd från 
varandra, se figur 13 (Stadskartan, 2003-05-07). I båda byarna finns matbutiker, skolor, 
äldrevård med mera. Leverans sköts idag från Östersund, dels i egen regi och dels med hjälp 

Figur 12. Karta över område 3. 
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av samdistribution. Omkring två ton mejerivaror transporteras till de båda orterna på 
fredagar.  

 

Område 7: Bräcke 
Ytterligare 24 kilometer sydöst om Gällö, totalt 70 kilometer från Östersund, ligger Bräcke, 
se figur 13 (Stadskartan, 2003-05-07). Distributionen till Bräcke sköts idag gemensamt med 
den till Pilgrimstad och Gällö. Till Bräcke levereras knappt tre ton på fredagar.  

Område 8: Hammerdal och Strömsund 
Hammerdal är beläget drygt sju mil norr om Östersund och leveranserna hit sker fyra dagar i 
veckan. Bilen som levererar till Hammerdal levererar även till Lit som ligger mitt emellan 
Hammerdal och Östersund. En ”normalfredag” distribueras drygt 7,5 ton mejerivaror till 
dessa två orter.  
 
Strömsund ligger tio mil norr om Östersund och distributionen på orten sköts av en bil, fyra 
dagar i veckan. Liksom för Hammerdalsbilen ligger vikten på drygt 7,5 ton på fredagar. 
 

Figur 13. Karta över område 6 och 7. 
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Område 9: Östersund (stora butiker) 
Att en uppdelning görs mellan stora och små butiker här i nulägesbeskrivningen kan tyckas 
konstigt. Detta har dock att göra med det resultat som presenteras längre fram i rapporten. 
Författarens definition av en stor butik är i detta avseende en butik vars medelinköp under en 
normalvecka (vecka 29, 2002) uppgick till ett ton eller mer per dag. 
 
I dagsläget sker ofta distribution till stora och små butiker på samma rutt. En viss 
särskiljning finns dock. Vanligast är att några stora butiker koncentreras till en rutt för att på 
så sätt kunna specificera leveranstidpunkten bättre. Ett fåtal butiker i Östersundsområdet är 
av den storleken att endast en butik ryms på lastbilen. 
 
Ett flertal av de större butikerna i närområdet av Östersund utnyttjar möjligheten att få en 
eftermiddagsleverans av dagstappad mjölk på fredagar. Detta innebär att till dessa butiker 
sker två leveranser denna dag. I området finns även butiker till vilka enbart dagstappad 
mjölk levereras. Till dessa butiker sker med andra ord ingen morgonleverans. 

Område 10: Väster om Östersund (stora butiker) 
Väster om Östersund, längs europaväg 14 (E14), i riktning mot Åre och Storlien finns ett 
flertal större och mindre orter. I Krokom, ett par mil väster om Östersund, finns bland annat 
två butiker som uppfyller kravet för att kallas stor butik. Även längre västerut finns butiker 
som uppnår dessa krav, bland annat ett par butiker i skidorten Åre. 

Område 11: Östersund (övriga butiker) 
I Östersundsområdet finns naturligtvis ett stort antal små butiker, dagis, skolor, storkök med 
mera som inte har inköp som överstiger ett ton per dag. Dessa kunder har starkt varierande 
inköpsvolym och önskar även leverans olika många dagar i veckan.  

Område 12: Västjämtland 
I område 12 ingår alla mindre butiker, bensinmackar och storhushåll i västra Jämtland som 
inte klassas som stor butik. I området finns bland annat skidorterna Åre, Duved och Storlien. 
Dessa tre orter har mycket stora variationer över säsongen, något som visas i tabell 6 nedan.  
 
 

Orter Ruttnummer
Medel vecka 9 
och vecka 13 Vecka 29 Skillnad (%) 

Åre och Duved Ö720 42325 16270 260  
Åre Ö721 5095 386 1320  

Tabell 6. Leveranser till Åre och Duved 
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Område 13: Storsjön runt 
I det sista området, område 13, ingår alla mindre orter belägna runt Storsjön. Kunderna är 
här, liksom i de flesta andra områden, av varierande storlek. Området ombesörjs i dag av ett 
flertal olika rutter vilka i detta avsnitt inte kommer att beskrivas närmare.   

5.4 Externt gods 
Vid direktleverans från mejeriet i Östersund till Milkos kunder sköts även distributionen av 
ett flertal andra tillverkares varor. De tre största är SQM, Burmans Charkuteri och 
Skogaholms bröd, vilka beskrivs närmare i detta kapitel. Milko sköter även leverans på 
uppdrag av ett flertal andra företag, men volymerna där är så små att det enligt Milko inte 
har någon inverkan vare sig på rutternas utformning eller på val av fordonsstorlek. Det 
externa godset gav under 2002 en intäkt på omkring tre miljoner kronor. 

5.4.1 SQM 
Swedish Quality Meats, SQM, är Sveriges största slakteriföretag och är dessutom 
marknadsledande inom styckning och charkuteritillverkning. I SQM-koncernen ingår bland 
annat Scan Foods vilka i sin tur äger varumärket Scan. SQM omsätter omkring nio miljarder 
kronor årligen och har cirka 4 700 anställda. Av dessa 4 700 arbetar ungefär 1 700 på Scan 
Foods på ett tiotal platser runt om i Sverige. I Norrland har Scan Foods tillverkning i Luleå, 
Skellefteå och Umeå.(Scan Foods, 2003-02-05; Scan, 2003-02-05)  
 
Leverans till kund av Scan Foods produkter i Jämtland, Härjedalen samt området kring 
Sollefteå sker med hjälp av Milkos distributionskedja. Scan Foods transporterar då sina varor 
till mejeriet i Östersund där det packas om och levereras till kund.  
 
Under år 2002 levererade Milko Scan Foods produkter till sammanlagt 153 kunder av 
varierande storlek. Totalt levererades knappt 200 000 kilo gods till Sollefteåområdet och 
omkring 1 200 000 kilo till Jämtland och Härjedalen. Volymerna för Scan Foods gods var 
relativt jämnt fördelat över året, dock med en kraftig topp innan jul (vecka 48-52) och en 
mindre topp under grillsäsongen (vecka 22-26). 

5.4.2 Burmans charkuteri 
Burmans charkuteri är ett Östersundsbaserat charkföretag som inriktat sig på den 
jämtländska marknaden. Företaget grundades 1998 och deras produkter finns nu att köpa i 
hela Jämtland och Härjedalen. (Burmans, 2003-02-10) 
 
All leverans av Burmans varor till kund sker med hjälp av Milkos distributionsnät. Totalt har 
Burmans knappt 160 kunder av varierande storlek i Jämland och Härjedalen. I genomsnitt 
levererades drygt 17 ton charkuterivaror per vecka till Burmans kunder. Dessa siffror är 
baserade på ett genomsnitt av fem veckors försäljning fördelade över år 2002. Variationen 
var relativt stor mellan de valda veckorna. Under veckorna med största och minsta 
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leveransvolymer levererades omkring 24 000 respektive 12 000 kilogram, detta ger en 
skillnad på 100 procent.  

5.4.3 Skogaholms bröd 
Skogaholms bröd ägs av livsmedelskoncernen Cerealia, vilka även äger bland annat Axa och 
Kungsörnen. Skogaholms bröd har bland annat tillverkning i Östersund, Umeå och Luleå. 
Tillverkningen i Östersund och Luleå är dock nedläggningsplanerad, vilket medför att all 
produktion i Norrland kommer att koncentreras till Umeå. (Cerealia, 2003-02-11) 
 
Precis som för Scan och Burmans sköter Milko leveranserna av Skogaholms bröd till 
kunderna i Jämtlands län. Antalet kunder och dess orderstorlekar fanns inte att tillgå, varför 
några volymer inte kan nämnas i denna rapport.  

5.5 Samdistribution 
Till en rad mindre, avlägset belägna, orter i västra och norra Jämtlands län sker 
varuleveranserna genom samdistribution.  
 
Speditören som sköter leveranserna i norra och västra Jämtland är Jämtfrakt och ett flertal 
företag är med i samdistributionsavtalet. Varor som samdistribueras är, förutom mejerivaror, 
bland annat frukt och grönt, bröd, läsk och öl samt kött. Milko har varit med i 
samarbetsavtalet för norra Jämtland sedan slutet av nittiotalet då det startades upp. I bilaga 4 
ges, vilket nämndes tidigare, en sammanställning över orter som ingår i samdistributionen. 
Av dessa orter levereras de största volymerna till Offerdal och Föllinge, med 10 000 
respektive 5 000 kilogram per vecka. Siffrorna är baserade på utfall från år 2000. Totalt för 
orterna distribuerades 30 000 kilogram av Milkos varor. 
 
I sydvästra delarna av Jämtlands län sker samdistribution med Schenker som speditör. 
Samarbetet gäller här främst skidorterna Tänndalen och Bruksvallarna. 

5.6 Mellantransport av ost och inköpta varor 
I Östersund tillverkas ett flertal sorters hårdost, bland annat Västan och Jämtgård. Enligt 
uppgift från Milkos hemsida tillverkas omkring 5,4 miljoner kilogram hårdost i Östersund 
varje år för transport ner till Sundsvall där bitning och förpackning sker. Transporten av 
hårdost sköts av en extern åkare, vilken även har hand om transporten av inköpta varor från 
Sundsvall till Östersund. De inköpta varorna är inköpta från andra mejeriföretag för 
vidareförsäljning till Milkos kunder.  
 
Kostnaden för mellantransporterna av hårdost uppgick under år 2001 till knappt 300 000 
kronor.  
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6. Resultat 
I kapitlet presenteras vilka förändringar som måste till för att en produktionsflytt från 
Östersund till Sundsvall av egendistribuerade varor ska vara möjlig. Kapitlet är bland annat 
uppdelat på Tillverkning, Intransport av råmjölk och Distribution. I de respektive avsnitten 
redovisas vilka omställningar som krävs och till vilken kostnad detta kan ske. Sist i kapitlet 
och under egna rubriker finns en sammanställning av kostnaderna och en känslighetsanalys. 

6.1 Tillverkning 
För att klara produktionsökningen vid mejeriet i Sundsvall krävs en kapacitetsökning av 
åtminstone två flaskhalsar. Dessa två är silornas och färdigvarulagrets storlek. Anledningen 
till att dessa måste byggas ut är att de används maximalt redan idag och vid en ökning av 
både inkommande och utgående gods krävs en ökning av kapaciteten, enligt Segerstedt 
(1999), är det flaskhalsarna som då utgör den begränsande faktorn. 
 
I tidigare internutredningar sammanställda av Berndt Köpsén, Milko, ingår en utbyggnad av 
både silornas och färdigvarulagrets storlek i en större investering i produktionen vid mejeriet 
i Sundsvall. Dessa investeringar skulle genomföras om Milko bestämde sig för en 
produktionsflytt. När produktionsflytten blir aktuell ska alltså dessa flaskhalsar vara 
eliminerade, vilket hädanefter antas. Detta antagande grundas även på att i förslaget som 
presenteras nedan ökas intransporterna av råmjölk med, som mest, 90 000 liter på en dag. 
Om kapaciteten ökas med 300 000 liter, bör dessa 90 000 liter rymmas. 

6.2 Intransport av råmjölk 
Avsnittet presenterar hur många intransportrutter som måste styras om varje dag och vilka 
dessa rutter är. En rutt är på intransportsidan lika med en bil, eftersom en tankbil vanligtvis 
fylls under en rutt.  
 
I avsnittet redovisas även den kostnadsökning som uppstår vid en produktionsflytt från 
Östersund till Sundsvall. 

6.2.1 Fördelning över veckan 
Vid en omdirigering av rutter måste bland annat kapaciteten vid mejeriet i Sundsvall tas i 
beaktande. Med antagandet att den maximala totala volymen i Sundsvalls silor är 600 000 
liter ser den jämnaste veckofördelningen av antalet rutter som ska styras om ut enligt tabell 
7.  
 

Veckodag måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 
Antal bilar 3 3 2 2 0 1 1 

Tabell 7. Antal bilar som ska styras om varje dag. 
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Enligt tabellen ska flest rutter styras om måndagar och tisdagar, med tre bilar vardera. På 
onsdagar och torsdagar två bilar och lördag och söndag en bil vardera. Totalt motsvarar detta 
tolv laster, eller 360 000 liter per vecka. Att denna siffra inte stämmer överens med de 
420 000 liter som krävs för att motsvara Östersundsmejeriets tillverkning beror på att det i 
dagsläget fraktas två laster, 60 000 liter, från Sundsvall till Bollnäs varje helg. Detta beror på 
att Sundsvallsmejeriet inte har kapacitet att ta hand om all råmjölk som levereras. Vid en 
utökning av kapaciteten i Sundsvall är denna mellantransport ej längre nödvändig. Summan 
av de 360 000 liter som ska styras om och dessa 60 000 liter är just 420 000 liter, efterfrågan 
skulle då klaras. 
 
I figur 14 redovisas den procentuella fördelningen av volymerna över veckan. 
 

 
Målet i beräkningarna var naturligtvis att genomföra omdirigeringarna så kostnadseffektivt 
som möjligt. Vidare var målet att ingen kompensation skulle behöva göras från Östersund 
till Bollnäs då detta medför minst en extra tur i veckan. Alla dessa mål gick att genomföra, 
med vissa omstruktureringar i vasslehanteringen.  

6.2.2 Rutter som berörs 
Nedan följer en genomgång av de rutter som berörs av en produktionsflytt, samt vilka 
ekonomiska påföljder dessa omställningar medför. 

Rutterna 80 och 81 
På västra sidan av Storsjön, cirka 30 kilometer sydväst om Östersund, ligger Oviken. 
Mjölkhämtningen i detta område sköts med hjälp av rutterna 80 och 81. Fördelen med dessa 
är att de inte har någon kvällshämtning och hinner följaktligen till Sundsvall utan att påverka 
nästa dags hämtningar. Nackdelen är att på nätterna tisdag, torsdag, fredag, lördag samt 
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söndagar ombesörjer tankbilarna transporten av vassle i området. Detta medför att antingen 
kan bilen endast användas måndagar och onsdagar för leverans till Sundsvall eller så får 
hanteringen av vassle skötas av annan tankbil.  
 
Det genomsnittliga bidraget från rutterna 80 och 81 var, under december 2002, 37 757 liter. 
Inget av detta var ekologiskt. 
 
I förslaget som presenteras i denna rapport används rutterna 80 och 81 sammantaget tre 
gånger per vecka; måndagar, tisdagar och onsdagar. Omställningen av dessa rutter medför en 
längre körsträcka, vilket medför ökade kostnader för Milko. Prisökningen för de dagar 
leverans sker till Sundsvall i stället för till Östersund uppgår till 3966 kronor, med alla 
kostnader inräknade. På årsbasis motsvarar detta knappt 620 000 kronor (618 696). I bilaga 5 
återfinns alla beräkningar och en sammanställning av vilka dagar en viss rutt ska styras om.  
 
Avståndsmässigt innebär denna omställning att antalet mil ökar med 40 mil per tur, vilket 
motsvarar 6240 mil per år. 
 
Påföljden av denna omställning är även att vasslehanteringen måste planeras om. Enligt 
åkeriet kan tisdagens vassletransport lösas genom ökad transport på torsdag kväll och natt, 
vilket medför att inga ytterligare resurser krävs för att lösa vasslehanteringen. 

360-serien 
I dagsläget levereras mjölken från Sollefteåområdet, kallad 360-serien, både till Östersund 
och till Sundsvall. Den största delen går dock till Östersund. Vid en flytt av produktionen 
skulle denna bil alltid leverera till Sundsvall, utan kostnadsökning. Under december 2002 
hämtade bilen totalt 895 278 liter råmjölk, varav 731 878 liter till Östersund. På dagsbasis 
motsvarar detta 23 341 liter per dag som ska styras om från Östersund till Sundsvall. Utöver 
detta tillkommer i genomsnitt 268 liter ekologisk mjölk. Siffrorna baseras på ett genomsnitt 
för december 2002. 
 
I figur 15 nedan visas en karta över området där den svarta markeringen visar inom vilket 
område serien är belägen. Att markeringen bitvis hamnar utanför kartan beror på att kartan 
visar Sollefteå kommun, men hämtningen går bitvis utanför denna. 
 
I förslaget ska 360-serien leverera mjölken till Sundsvall sex dagar per vecka. Som nämndes 
ovan medför omställningen ingen kostnadsförändring, vilket innebär att kostnadsökningen 
uppgår till noll kronor per år för Milkos räkning. Även dessa siffror återfinns i bilaga 5. 
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Rutterna 418 och 420 
Rutterna 418 och 420 hämtar i dagsläget i Hudiksvallsområdet och levererar mestadels till 
Bollnäs, vid mjölkbrist i Sundsvall levereras dock mjölken dit. Detta medför att 
omdirigering, Sundsvall istället för Bollnäs, av 60-90 000 liter i veckan är möjlig utan att 
brist uppstår i produktionen av ost i Bollnäs.  
 
Rutt 418 hämtade under december 2002 i genomsnitt 32 586 liter per tur, motsvarande siffra 
för rutt 420 var 37 068 liter.  
 
I det redovisade förslaget styrs rutterna 418 och 420 om sex gånger under en 
tvåveckorsperiod, eller tre gånger i veckan. Med denna lösning uppstår ingen brist vid 
Bollnäs mejeri och ingen kompensation från annat håll är således nödvändig. 
Kostnadsmässigt innebär denna omdirigering en ökning med 625 kronor varje gång leverans 
sker till Sundsvall i stället för till Bollnäs. Motsvarande siffra på årsbasis är 97 500 kronor 
(48 750 plus 48 750) för de båda rutterna, se bilaga 25 för uträkningar. 

Figur 15. 360-seriens hämtningsområde. 
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Vilka veckodagar de respektive rutterna ska leverera till Sundsvall finns, även detta, 
presenterat i bilaga 5. 
 
Avståndsmässigt ökar antalet mil för de båda rutterna med uppskattningsvis fem mil per tur. 
På årsbasis motsvarar detta 650 mil. 

6.2.3 KRAV-mjölk 
Som nämndes i nulägesbeskrivningen har många av Milkos mjölkbönder övergått till ett 
ekologiskt jordbruk och blivit godkända av kontrollföreningen för ekologiskt odlande, 
KRAV. KRAV-mjölken måste förvaras och behandlas separat, något som medför en 
komplikation vid Sundsvalls mejeri. Där sker nämligen ingen KRAV-godkänd verksamhet i 
dagsläget. Lösningen på detta blir att en eller ett par av de fyra silorna vid anläggningen i 
Sundsvall får avsättas till produktion av ekologiska produkter. Produktionen av ekologiska 
varor måste ske vid uppstart av mejeriet på morgonen, detta för att någon beblandning inte 
ska ske. Eventuellt krävs ytterligare investeringar vid anläggningen i Sundsvall för att kunna 
behandla och förvara ekologiska varor, exempelvis grädde. Kostnader för detta ingår i de 
totala investeringar som krävs vid en produktionsflytt, det vill säga i samma investeringar 
som innebär att silornas kapacitet utökas.  

6.2.4 Grädde och KRAV-grädde 
Bregott-tillverkningen sker i Östersund, varför grädden måste fraktas från Sundsvall till 
Östersund. Detta skulle enligt förslag ske i samband med returtransport av tankbilar från 
Sundsvall till Östersund, förslagsvis den bil som trafikerar rutterna 80 och 81. Enligt Milko 
är transport av grädde nödvändig tre gånger i veckan. Dessa mellantransporter medför en 
kostnadsökning på 5000 kronor per tur, vilket motsvarar 780 000 kronor per år. Kostnaden är 
baserad på uppgifter från den åkare som sköter hämtningen av rutterna 80 och 81. 

6.2.5 Hantering av vassle 
Leveranserna av vassle kommer enligt förslaget i stort sätt fortsätta som i dagsläget. Den 
enda förändring som kommer att ske är för rutterna 80 och 81 där tisdagens vassletransport 
kommer att förskjutas till torsdag. I de anspråk som hittills framförts från åkeriet har ingen 
kostnadsökning framkommit, vilket medför att den kan betecknas som försumbar. 

6.3 Distribution 

6.3.1 Fordon 
I nulägesbeskrivningen presenteras Milkos fordonsflotta och vilka slags fordon som finns 
var. I beräkningarna har framkommit att vid längre transportsträckor, exempelvis mellan 
Sundsvall och Östersund, är det mest ekonomiskt att använda lastbilar med en total maximal 
last på 30 ton. Detta medför att vid framtida nyinvesteringar av linjebilar är det mer lönsamt 
för Milko att köpa in treaxliga lastbilar med fyraxliga släp istället för dagens treaxliga bilar 
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med treaxliga släp. Detta gäller främst de bilar som kommer att sköta transporten mellan 
Sundsvall och Östersund, Sundsvall och Ånge samt Sundsvall och Sollefteå. Alla dessa 
sträckor är BK1-klassade enligt Vägverket. En mer detaljerad beskrivning av dessa sträckor 
och trafiken längs dessa finns i avsnittet Rutter nedan. 
 
Varje enskilt fordon räknas som en separat kostnadsbärare, se teoriavsnittet om ABC-
kalkylering, vilket innebär att fordonet får bära kostnaden för lön, avskrivning, fordonsskatt, 
bränslekostnad med mera. Påföljden blir att en separat årskostnad för de respektive fordonen 
kan beräknas. I bilagorna 20.1 till 20.6 återfinns fordonskalkyler och specificering av 
arbetstider för de fordon som enligt förslag kommer att användas i distributionen och för 
vilka en förändring skett. 

6.3.2 Kunder 
Vid utformningen av den nya distributionsmodellen användes ABC-klassning av Milkos 
kunder. De största kunderna A-klassades, medelstora och små B-klassades och de kunder 
som är belägna i orter till vilka transporter ej är lönsamma per egen maskin C-klassades. Till 
de C-klassade kunderna sköts leveranserna med samdistribution. I bilaga 6 redovisas vilka 
kunder som A-klassats.  
 
För att en kund ska uppnå A-klassning krävs, förutom att deras medelinköp överstiger ett ton 
per dag under en normalvecka (vecka 29 2002), även att butiken är lokaliserad nära en 
omlastningscentral och att åtminstone en butik till i närheten uppfyller kraven att bli A-
klassad. Detta medför att de butiker i Åre vilka enligt nulägesbeskrivningen kan kallas för 
stor kund, ändå inte blir A-klassade eftersom de ligger alltför långt från en 
omlastningscentral. Detsamma gäller för ett par butiker i Brunflo, eftersom leverans dit 
skulle kräva för stora resurser i ökat antal körda mil och i tid. 
 
Sammanlagt A-klassas 20 stycken av Milko Östersunds kunder. Två av dessa är belägna i 
Krokom, tre stycken på Frösön och övriga ligger inne i tätorten Östersund. 
 
Många av de A-klassade kunderna erbjuds idag dagstappad mjölk, vilken levereras på 
eftermiddagen. Vid en produktionsflytt utgår den servicen, kunderna erbjuds istället leverans 
tidigt på morgonen, mellan klockan sex och klockan åtta. Dessutom kommer flertalet A-
klassade kunder erbjudas lördagsleverans. Lördagsleveransen förbättrar servicenivån då 
kunderna inte behöver få hela helgens försäljningsvolym på fredagen, vilket innebär att 
slutkunden kan köpa mjölk med längre hållbarhet både på lördagar och på söndagar. I bilaga 
7 presenteras vilka kunder som kommer att kunna erbjudas lördagsleverans. 

6.3.3 Kundpostning och linjepostning 
Att kundposta allt gods i Sundsvall är av utrymmes och tidsmässiga skäl otänkbart. 
Lösningen är istället att kundposta de A-klassade kunderna och linjeposta övriga. De A-
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klassade kunderna lastas då först på lastbilarna, därefter fylls bilarna med linjepostat gods. 
Mer information om detta finns i avsnittet om mellantransporter nedan.  

6.3.4 Omlastningscentraler 
Distributionsupplägget baseras på att omlastningscentraler används i Sollefteå, Ånge och 
Östersund. Godset transporteras då från Sundsvall till de respektive centralerna, där 
omlastning sker. 
 
Centralen i Ånge finns i dagsläget inte, men vid en produktionsflytt blir det nödvändigt med 
ett stopp för chaufförsbyte vid leverans till Härjedalen. Den mest ekonomiska placeringen av 
en omlastningscentral blir då Ånge, eftersom distribution därifrån är möjlig till område tre, 
fyra, sex, sju och mellan Ånge och Stöde med endast tre bilar. Detta går inte att uppnå på 
annat sätt. I avsnittet Områden specificeras hur distributionen inom respektive område ska 
gå till. 
 
I figur 16 visas en principskiss över hur leverans sker in till och ut från 
omlastningscentralerna. 

6.3.5 Områden 
Som nämndes i nulägesbeskrivningen är dagens distribution uppdelad på 46 olika rutter. I 
bilaga 8 återfinns en sammanställning av dessa rutter och vilka förändringar som enligt 
förslaget kommer att ske för de respektive rutterna. Någon mer ingående beskrivning av de 
förändringar som blir för rutterna kommer inte att ges, istället ligger tyngdpunkten på 
förändringar inom de 13 geografiska områdena som introducerades i nulägesbeskrivningen 
och som även återfinns i bilaga 3. 

Sundsvall

Östersund 

Ånge 

Sollefteå

Figur 16. Principskiss över omlastningscentralerna. 
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Område 1: Hoting, Kyrktåsjö, Rossön, Backe med flera 
I nulägesbeskrivningen beskrivs hur distributionen till område ett sköts idag. Enligt 
beräkningarna i bilaga 9 konstateras att någon praktisk möjlighet att förlänga dagens turer 
upp till Hoting inte finns, anledningen är att den totala vikten som ska transporteras till de 
olika orterna överstiger bilens maximala tillåtna vikt. Detta medför att leveranserna till 
Hoting även fortsättningsvis kommer att skötas med hjälp av samdistribution. Distributionen 
till övriga orter i området; Rossön, Backe med flera, kommer att lösas på samma sätt som i 
dagsläget.  
 
I appendix A finns en mer ingående genomgång av hur tidsberäkningarna för planering av 
distributionsupplägg är upplagda.  

Område 2: Stugun, Hammarstrand, Bispgården med flera 
Den mest ekonomiska lösningen för leverans till orterna Bispgården, Bispfors, 
Hammarstrand, Ammer, Krångede, Stugun, Kälarne och Lillsjöhögen (se figur 11) är att 
använda en bil utan släp utgående från Sollefteå. Bilen lämnar i förslaget Sollefteå klockan 
08.00. Anledningen till att bilen inte kan åka tidigare är att den behövs till morgonleveransen 
av större butiker i Sollefteå. Specifikation av ruttens utformning med tider och vikter finns i 
bilaga 10. 
 
Bilen som ska användas till leverans i område två används även nattetid till mellantransport 
av varor från Sundsvall till Sollefteå. Påföljden blir att utnyttjandegraden på bilen blir 
mycket hög, 5 512 timmar uppdelat på 313 dagar per år. Bilen körs över 16 500 mil årligen, 
7 500 av dessa med släpvagn. Totalkostnaden för Milko uppgår till drygt 2,2 miljoner kronor 
(2 224 994). Uträkningarna återfinns i bilaga 11. 

Område 3: Ånge med flera 
I förslaget planeras, något som beskrivs i avsnittet Omlastningscentraler ovan, att en ny 
omlastningscentral uppförs i Ånge. Utgående från Ånge sköts enligt förslaget distributionen 
med hjälp av tre bilar. 
 
Den första bilen ombesörjer leveranserna till Ånge, Bräcke, Bodsjö, Gällö och Pilgrimstad 
(se figur 9 och 13) fyra dagar i veckan. Specifikation av hur många kunder som finns på 
respektive ort och vilka det rör sig om finns i bilaga 12. Fordonskalkyler ger en årskostnad 
för denna bil på omkring 650 000 kronor (652 811). Bilen körs då 3 973 mil årligen, med en 
total arbetstid på 1 664 timmar uppdelat på 209 arbetsdagar. Fordonskalkylen återfinns i 
bilaga 13. 
 
Den andra bilen som startar i Ånge sköter dels mellantransporten av gods från Sundsvall till 
Ånge fyra nätter i veckan och dels leveransen av varor ner till Sveg, Älvros, Ytterhogdal, 
Östavall, Alby med flera. I bilaga 14 återfinns alla orter, volymer och tider som gäller för 
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leverans. Bilen måste enligt beräkningarna starta 05.00 i Ånge och köra direkt ner till Sveg. 
Anledningen är att det gods som ska med Bussgods till Linsell och Lofsdalen måste vara på 
Bussgods terminal 08.45 (Bussgods, 2003-05-05), ett krav som uppfylls med denna 
ruttplanering. Fordonskalkylerna i bilaga 15 ger en årskostnad på över 1,6 miljoner kronor 
(1 647 843). Bilens körs då 11 253 mil årligen varav 4 160 mil med släpvagn. Arbetstiden 
uppgår till 3 744 årstimmar, uppdelat på 209 dagar. 
 
Den tredje och sista bilen som utgår från Ånge omvänder en av dagens rutter, vilken utgår 
från Sundsvall och levererar bland annat till orterna Stöde, Fränsta och Ljungaverk. Bilen 
vänder sedan i Borgsjö, ser figur 12. I det nya förslaget påbörjas rutten i Borgsjö och 
leverans sker österut bort till Stöde. I bilaga 16 finns en mer detaljerad genomgång av orter, 
vikter och tider. Längs denna sträcka sker leverans fem dagar i veckan, att jämföra med fyra 
för de andra två bilarna som enligt förslag ska starta i Ånge. Det medför att den femte dagen 
sker leverans på samma sätt som idag. Bilen får då åka till Sundsvall och hämta godset 
istället för till Ånge. Kostnaden för bilen uppgår enligt kalkyl till 768 189 kronor per år. 
Inräknat i detta är 4 420 mils transport och 2 184 timmars arbetstid, uppdelat på 261 dagar. 
Kalkylen återfinns i bilaga 17. 

Område 4: Sveg, Ytterhogdal med flera 
Den mest ekonomiska distributionslösningen för orterna i område fyra baseras på 
distributionsförslaget presenterat i Område 3: Ånge med flera. Leverans till orterna i område 
fyra utförs av bil två utgående från Ånge. 

Område 5: Åsarna, Klövsjö med flera 
Leverans av mejeriprodukter till område fem kan enligt beräkning endast skötas från 
Östersund. Motiveringen är att det inte finns möjlighet att distribuera direkt från Sundsvall 
till kund utan förarbyte samt att godset inte ryms på lastbilen som mellantransporterar varor 
från Sundsvall till Ånge. Distributionen till området blir därför oförändrad, med undantaget 
att leverans till byn Rätan sköts i samband med leverans till Klövsjö, Vemdalen med flera.  
 
Då detta är en marginell förändring har ingen ny kalkyl gjorts.  

Område 6: Pilgrimstad och Gällö 
Även till Pilgrimstad och Gällö kommer distributionen att utgå från Ånge. Distributionen 
kommer att skötas med hjälp av Ånges bil ett, fyra dagar i veckan. 

Område 7: Bräcke 
Liksom till Pilgrimstad och Gällö sköts leveranserna till kunderna i område sju med hjälp av 
bil ett utgående från Ånge. Leverans till Bräcke görs fyra dagar i veckan, på samma sätt som 
idag. 
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Område 8: Hammerdal och Strömsund 
Till Hammerdal och Strömsund, norr om Östersund, finns ingen annan praktisk lösning än 
att sköta distributionen på samma sätt som idag. Leverans kommer därför, även i 
fortsättningen, göras fyra dagar i veckan; måndag, tisdag, torsdag och fredag. 

Område 9: Östersund (stora butiker) 
Om produktionen av konsumentförpackad mjölk flyttas från Östersund till Sundsvall 
försvinner även möjligheten att erbjuda stora, A-klassade, kunder i Östersundsområdet 
dagstappad mjölk. Enligt ABC-analysen i teoriavsnittet är det viktigt att erbjuda A-klassade 
kunder goda villkor, för att bibehålla en god relation. I förslaget som presenteras i denna 
rapport kompenseras bortfallet av den dagstappade mjölken med att erbjuda vissa av de 
större kunderna lördagsleverans, vilket även nämndes i avsnittet Kunder ovan. I bilaga 6 och 
7 ges en sammanställning av vilka kunder som A-klassats i Östersundsområdet och vilka av 
dessa som kan erbjudas lördagsleverans. 
 
För att leverans till de stora butikerna ska kunna ske så tidigt som möjligt och med största 
möjliga precision sker distributionen med hjälp av upp till fem bilar. Hur uppdelning av de 
stora kunderna och hur godset ska fördelas mellan de olika bilarna specificeras i bilaga 18, 
mer information finns även i avsnittet Mellantransporter och morgondistribution nedan. 
 
I dagsläget sker leverans till stora kunder i Östersundsområdet med hjälp av Milkos bil 
nummer 5, 10, 11, 12 och 13. I förslaget kommer bil nummer 5, 10, 11 och 13 fortsätta med 
morgonleverans till stora kunder tillsammans med bil nummer 1. Bil 12 rationaliseras enligt 
förslaget bort. I bilaga 19 återfinns en komplett fordonssammanställning. 

Område 10: Väster om Östersund (stora butiker) 
Även väster om Östersund finns ett par butiker som uppfyller de krav som finns för att en 
butik ska bli A-klassad. Båda dessa butiker återfinns i Krokom ett par mil väster om 
Östersund. Distribution till dessa båda butiker sker i samband med distributionen till A-
klassade kunder i tätorten Östersund, till skillnad mot idag då leverans sker samtidigt som till 
övriga kunder i Krokoms kommun. 
 
Enligt förslaget kommer leverans även fortsättningsvis göras fyra dagar per vecka, men 
leveransprecisionen bör förbättras då dessa kunder ingår i en kortare leveranskedja. Detta 
antagande baseras på teoriavsnitten Ruttplanering med tidsaspekt och Prioritering. 

Område 11: Östersund (övriga butiker) 
Distribution till övriga butiker i Östersundsområdet, inräknat Frösön, Brunflo och Krokom, 
kommer enligt förslag att lösas på samma sätt som i dagsläget. Enligt de beräkningar som 
gjorts kommer ingen B-klassad kund inom område elva att få försämrade leveransvillkor. 
Leveransprecisionen kommer inte heller att försämras, troligtvis kan viss förbättring uppnås 
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då A-klassade kunder försvinner från vissa rutter, något som gör att antalet kunder minskar 
på de linjerna. Skillnaden beräknas dock bli försumbar. 

Område 12: Västjämtland 
Med samma resonemang som för område åtta, görs slutsatsen att distributionen till västra 
Jämtland, med Åre i spetsen, även i framtiden kommer att skötas på samma sätt som idag. 
Det finns helt enkelt inget annat alternativ. 

Område 13: Storsjön runt 
I orterna belägna runt Storsjön finns inga butiker som uppfyller kraven för att bli A-klassade. 
Detta innebär att inga butiker försvinner från rutterna, vilka kommer att fortgå på samma sätt 
som idag.  

6.4 Mellantransporter och morgondistribution 
I Sollefteå finns, vilket beskrivs i nulägesbeskrivningen, redan idag en omlastningscentral. 
Enligt förslaget kommer utnyttjandet av denna att öka i och med att orterna i område två ska 
distribueras från Sollefteå. I figur 16 visas hur många kilo som ska transporteras mellan 
Sundsvall och Sollefteå varje dag. 
 
 

Största bidraget till ökningen av antalet mil som lastbilarna måste köra uppkommer i 
mellantransporten av varorna från Sundsvall till Östersund. De fyra interna bilarna som ska 
sköta dessa transporter genererar en ökning med 664 mil per vecka, vilket motsvarar 34 528 
mil per år. Denna siffra är hämtad från fordonssammanställningen i bilaga 19 och gäller bil 
1, 4, 5 och 10. Till detta tillkommer 37 mil i veckan som en extern åkare bidrar med. I bilaga 
20 återfinns fordonskalkyler och arbetsschema för bilarna 1, 4, 5, 10, 11 och 13. De två 
sistnämnda bilarna används bland annat till morgondistribution av stora kunder. De 
lönetillägg som använts i kalkylerna baseras på Svenska Livsmedelsarbetareförbundets avtal 
från 2001. 
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I bilaga 18 redovisas detta projektarbetes förslag på upplägg vid mellantransport och 
morgonleverans. I förslaget är de största, A-klassade, kunderna kundpostade från mejeriet i 
Sundsvall. Övriga kunder är av utrymmesskäl linjepostade. I bilaga 21 redovisas den 
föreslagna uppdelningen av de övriga kunderna. Denna uppdelning är baserad på geografiskt 
läge, alternativt vilket åkeri som har hand om samdistributionen, i de fall detta är aktuellt. 
Exempelvis har gods som ska transporteras västerut samlats under en rubrik och det som 
Schenker ska transportera under en annan.  
 
Lastbilarna som används till mellantransport beräknas lämna Sundsvall vid midnatt och 
anlända till Östersund omkring klockan 03.00. På terminalen lastas det linjepostade godset 
av och vid 06.00 används mellantransportbilarna, tillsammans med ytterligare ett par bilar, 
för distribution till stora kunder. Det är viktigt att morgonleveransen inte drar ut på tiden, 
varför endast ett fåtal butiker lastas på en bil. I bilaga 18 framgår att stora kunder lastas både 
på bilen och på släpvagnen. Tanken med detta är att det kundpostade gods som finns på 
släpvagnen vid mellandistributionen dras över till en annan lastbil, utan att ompackning av 
godset är nödvändigt. I ovan nämnda bilaga framgår även vilken bil som ska användas till att 
distribuera det kundpostade gods som mellantransporterades på släpvagnen. 
 
 Morgonleveransen beräknas färdig före klockan 08.00, varpå lastbilarna används till övriga 
distributionsrutter, denna uppdelning framgår i bilaga 19. Mer information om 
fordonsutnyttjande finns i avsnittet med samma namn. 

 
I figuren ovan visas antalet lastbilar som krävs till mellantransporten mellan Sundsvall och 
Östersund. På måndagar och tisdagar är behovet fyra bilar, på fredagar fem. Övriga dagar är 
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behovet lägre. Att dimensionera Milkos fordonsflotta och personalstyrka efter fredagens 
topp är dock inte lönsamt, varför den femte lastbilen på fredagar kommer hyras in. Denna 
inhyrda transport kommer att kosta Milko ungefär 250 000 kronor årligen, om den externa 
åkarens taxa uppgår till 120 kronor per mil, vilket enligt Holmgren är ett marknadsmässigt 
pris.  

6.5 Fordonsutnyttjande 
Sammantaget för alla områden krävs 18 lastbilar för att klara mellantransporter och 
distribution. Tolv av dessa utgår från Östersund i sin distribution, tre utgår från Sollefteå och 
tre från Ånge.  
 
De tre Sollefteåbilarna är de samma som i dagsläget, med skillnaden att en av dessa bilar 
utnyttjas fler timmar per dygn, se Område 2: Stugun, Hammarstrand, Bispgården med flera 
ovan.  
 
Två av de tre bilarna som enligt förslaget ska utgå från Ånge finns inte i dagsläget, den tredje 
används redan idag till distribution i området öster om Ånge, se Område 3: Ånge med flera. 
Den sistnämnda bilen kommer i framtiden att ha en lägre utnyttjandegrad, då den inte 
behöver hämta godset uppe i Sundsvall, detta sköts av Ånge bil två enligt förslaget ovan.  
 
Den största förändringen inom fordonsutnyttjande uppkommer i Östersund där 
fordonsflottan enligt förslaget kan bantas från dagens 16 bilar till 12 bilar. Detta trots att 
antalet körda mil kommer att öka med över 35 000 per år. Störst skillnad blir det för de fyra 
fordon som kommer att användas nattetid till mellantransporter mellan Sundsvall och 
Östersund. Samtliga av dessa fordon beräknas köra över 10 000 mil årligen, två av dessa 
över 16 000. I dagsläget körs den mest nyttjade distributionsbilen drygt 8 000 mil per år. 
Påföljden blir att den fasta kostnaden kan spridas ut på fler mil, vilket bidrar till att hålla nere 
milkostnaden för fordonen. På grund av att tvåskift måste införas för de bilar som används 
nattetid drivs dock kostnaden upp. Kostnaden för de enskilda kostnadsbärarna drivs även 
upp av att avskrivningstiden måste minskas då utnyttjandet blir högt. För bilarna som körs 
16 000 mil per år har en avskrivningstid på fyra år använts, att jämföra med dagens åtta år. 
 
I bilaga 19 finns en sammanställning av Milko Östersunds bilars framtida 
användningsområde. I bilagan finns specificerat hur långt bilarna kör varje dag, hur många 
dagar i veckan och hur många timmar de används dagligen. I bilaga 22 och 23 finns samma 
uppgifter för Sollefteå- respektive Ångebilarna. Bilaga 24 åskådliggör tidsschemat för de tre 
Ångebilarna. 

6.6 Externt gods 
För de områden som enligt förslaget kommer att ha samma distributionsupplägg som i 
dagsläget uppstår inga problem i transporten av externt gods. På dessa linjer kan denna 
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transport fortsätta precis som idag, eftersom en omlastning av Milkos interna gods kommer 
att ske på terminalen i Östersund. 
 
De tre områden där en förändring måste till för att Milko ska kunna fortsätta distribuera 
externa varuägares produkter är Härjedalen, sträckan från Pilgrimstad ner till Ånge och 
sträckan från Sollefteå till Lillsjöhögen. Dessa tre områden utgår idag från Östersund, men 
kommer enligt förslaget att utgå från Ånge respektive Sollefteå, enligt Område 3: Ånge med 
flera och Område 2: Stugun, Hammarstrand, Bispgården med flera i distributionsavsnittet 
ovan. Lösningen för dessa tre områden blir att transportera det externa godset ner till 
Sundsvall på kvällen på de bilar som sköter mellantransporten mellan Sundsvall och 
Östersund. På natten går godset ut till Ånge respektive Sollefteå och distribueras därifrån på 
morgonen. Denna lösning innebär att det externa godset finns i butik dagen efter att Milko 
fått det till sin anläggning i Östersund. För Milkos del innebär lösningen att möjligheten at 
distribuera externt gods kvarstår, utan någon märkbar kostnadsökning, vilket 
överensstämmer med idéerna i teoriavsnitten Samdistribution och Distribution av externt 
gods.   
 
Att Milko utnyttjar sina bilar vid återtransporten från Östersund till Sundsvall till att 
transportera externt gods innebär även att dessa bilar inte behöver gå tomma tillbaka, vilket 
enligt Cordi och Hageback (2000) är ett stort problem vid distribution i glesbygd. 
 
Det krävs dock en vidare undersökning av hur det förändrade distributionsupplägget kan 
påverka samarbetet med vissa externa varuägare. Det finns exempelvis ett företag som säljer 
färdigbredda smörgåsar vilka Milko transporterar ut till livsmedelsbutikerna. Dessa 
smörgåsar anländer i dagsläget till Milkos terminal i Östersund tidigt på morgonen. Om de 
istället ska vara färdiga redan kvällen innan kommer de inte vara lika färska när de anländer 
hos kunden. Risken är därmed att intäkterna för det externa godset kan komma att sjunka vid 
en produktionsflytt. 

6.7 Samdistribution 
Samdistributionsmässigt kommer små förändringar att ske. De två rutter som kommer att 
påverkas av det nya distributionsupplägget är Ö620 och Ö622. Dessa rutter ombesörjs idag 
av Jämtfrakt, men delar av dem kan i fortsättningen skötas av Milkos egna fordon.  
 
Ö620 trafikerar Kälarne och Sörbygden. Till Kälarne kan i framtiden Sollefteå bil ett 
leverera, enligt Område 2: Stugun, Hammarstrand, Bispgården med flera ovan. I bilaga 10 
återfinns vikter och kunder i Kälarne samt ungefärlig leveranstid för orten. 
 
Ö622 berör kunder i Bräcke, Gällö och Pilgrimstad som enligt förslag kan skötas av Ånge 
bil ett, enligt Område 3: Ånge med flera ovan. Specifikation för dessa orter finns i bilaga 12. 
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6.8 Mellantransport av ost och inköpta varor 
I Östersund tillverkas, vilket beskrivs i nulägesbeskrivningen, hårdost för transport till 
Sundsvall. I dagsläget sköts denna mellantransport av en extern åkare, vilken även sköter 
transporten av inköpta varor från Sundsvall till Östersund. Om tillverkningen av mjölk med 
mera flyttar till Sundsvall kan denna mellantransport av hårdost skötas per egen maskin, 
eftersom Milko kommer att ha bilar som dagligen trafikerar sträckan mellan Östersund och 
Sundsvall. I figur 19 nedan visas hur många kilogram hårdost som i genomsnitt tillverkas per 
dag i Östersund, för leverans till Sundsvall. 
 

I februari 2003 transporterades drygt 6 000 kilo hårdost dagligen mellan de två orterna, en 
vikt som utan problem ryms på en lastbil. I dagsläget betalar Milko cirka 13 öre per kilo 
hårdost som transporteras mellan Östersund och Sundsvall. Om 6 000 kilo transporteras 
varje dag ger detta en årskostnad på ungefär 285 000 kronor. Denna utgift kan alltså 
elimineras vid en produktionsflytt. I de försäljningssiffror som använts vid dimensionering 
av fordonsflottan ingår det inköpta godset. 

6.9 Kostnadssammanställning 
Vid en flytt av tillverkningen drivs kostnaderna för intransport, mellantransport och 
distribution uppåt. För intransporterna av råmjölk beräknas kostnadsökningen uppgå till 
ungefär 1,5 miljoner kronor årligen, i bilaga 25 återfinns beräkningarna till denna siffra. För 
mellantransport och distribution är kostnadsökningen sammanslagen och uppgår enligt 
bilaga 26 till drygt 4,3 miljoner kronor i ökade driftskostnader. Till detta tillkommer cirka 
250 000 kronor för den externa mellantransporten på fredagar. En besparing på ungefär 
285 000 kronor kan göras om Milko själva sköter mellantransporterna av hårdost. 
Sammantaget medför detta ökade driftskostnader för Östersundsmejeriet på 5,765 miljoner 
kronor årligen.  
 
I beräkningarna i bilaga 26 specificeras kostnadsökningarna för mellantransport och 
distribution något. Löneökningarna beräknas uppgå till knappt 1,5 miljoner kronor och 
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avskrivningarna kommer att öka med 535 000 kronor på årsbasis. På mellantransport och 
distributionssidan är dock den ökade körsträckan den största bidragande orsaken. 

6.10 Känslighetsanalys 
I fordonskalkylerna i bilaga 1.1 till 1.16 och 20.1 till 20.6 framkommer att de två största, 
enskilt bidragande, orsakerna till kostnadsvariationer i den totala årskostnaden är 
drivmedelspriset och löneläget. För att klargöra dessa två variationsnycklars påverkan på 
totala kostnaden har en känslighetsanalys genomförts. Genom att variera en av dessa faktorer 
i taget, medan alla andra fixeras, kan de respektive nycklarnas inverkan åskådliggöras. I 
bilaga 27 återfinns sammanställningen då lönen varierades och i bilaga 28 då 
drivmedelspriset varierades. I båda fallen används tre specifika ökningar, 10, 25 respektive 
50 procent jämfört med utgångsvärdet från kalkylerna.  
 
I figur 20 nedan illustreras hur den totala kostnaden förändras vid en lönehöjning till de ovan 
nämnda nivåerna.  

Dessa procentuella kostnadsökningar har i figur 21 omvandlats till kronor.  
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Figur 20. Lönekostnadens inverkan på totalkostnaden i procent. 



6. Resultat 
 

 
49 

 

Sambandet mellan en löneökning och ökningen för den totala kostnaden är linjär med 
faktorn 0,46. Detta innebär att för varje procent lönen ökar, ökar den totala kostnaden med 
0,46 procent, utgående från dagens löneläge. Omvandlat i kronor motsvarar detta knappt 
75 000 kronor per procent i löneförhöjning. Detta åskådliggörs i tabell 8 nedan. 
 

Ökning av lön (%) 0 10 25 50 
Kostnadsökning (%) 0,00  4,56  11,40  22,79  
Kostnadsökning (kr) 0 754 498 1 886 272 3 772 559
Kostnadsökn per löneprocentökn (%) 0,00  0,46  0,46  0,46  
Kostnadsökn per löneprocentökn (kr) 0 75 449,75 75 450,86 75 451,18

Tabell 8.  Förhållandet mellan en löneökning och ökning av totalkostnad. 

 
Motsvarande jämförelser vid förändring i drivmedelspriset visas i figur 22.  
En höjning av drivmedelspriset från kalkylernas 6,40 kronor per liter med tio procent till 
7,04 kronor per liter motsvarar en ökning med 1,60 procent för den totala kostnaden.  
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Figur 21. Lönekostnadens inverkan på totalkostnaden i kronor. 
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Omvandlat i kronor motsvarar denna ökning 265 419 kronor per år, vilket framgår ur figur 
23. 
 

Även sambandet mellan en höjning av drivmedelspriset och ökningen av den totala 
kostnaden är linjärt. En höjning av dieselpriset med en procent, utgående från kalkylpriset, 
ger en påföljd att den totala kostnaden ökar med 0,16 procent eller 26 541 kronor. Dessa 
samband återfinns i tabell 9 nedan. 
 

Ökning av drivmedelspris (%) 0 10 25 50 
Kostnadsökning (%) 0,00  1,60  4,01  8,01  
Kostnadsökning (kr) 0 265 419 663 687 1 326 459
Kostnadsökn per drivmedelskostnadsökn. (%) 0,00  0,16  0,16  0,16  
Kostnadsökn per drivmedelskostnadsökn. (kr) 0 26 541,85 26 547,48 26 529,17

Tabell 9. Förhållandet mellan en ökning av drivmedelspriset och en ökning av totalkostnad. 

Dessa två faktorer, löneläget och drivmedelspriset, motsvarar totalt 62 procent av den totala 
kostnaden. Denna siffra grundas på summan mellan de två nyckeltalens påverkan på den 
totala summan vid en förändring. En ökning med tio procent i lön och tio procent i 
drivmedelskostnad ger alltså en total kostnadsökning på 6,2 procent. 
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Figur 22. Drivmedelprisets inverkan på totalkostnaden i 
procent. 
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Figur 23. Drivmedelprisets inverkan på totalkostnaden i kronor. 
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En årlig lönehöjning på tre procent för chaufförerna ger på fyra års sikt en ökad lönekostnad 
med 12,55 procent, vilket motsvarar en ökning med 5,77 procent på den totala kostnaden.  
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7. Diskussion 
I kapitlet förs författarens egna åsikter fram, baserade på examensarbetets resultat.  

7.1 Resultatet 
Vid en produktionsflytt från Östersund till Sundsvall krävs stora logistiska omställningar för 
att leverans från bonde till mejeri och från mejeri till kund ska kunna fortgå. I det här 
examensarbetet har ett förslag som visar att produktionsflytten går att genomföra utan att en 
omstrukturering av hela distributionsnätet är nödvändig. 
 
Förslaget visar också att årskostnaderna för transporterna kommer att öka med knappt 5,8 
miljoner kronor. Detta är en kostnad som inte tillför något mervärde till Milkos produkter 
och som jag anser är svår att banta ner, eftersom produkterna alltid måste transporteras ut till 
kunderna på något sätt. Påföljden blir att de besparingar i personal och tillverkning som kan 
uppnås genom en produktionsflytt minst måste uppgå till nästan sex miljoner kronor i 
minskade årskostnader för att ett nollresultat gentemot dagens kostnader ska uppnås. 
 
Om Milko skulle gå miste om någon extern varuägare efter produktionsflytten skulle detta 
medföra en högre kostnadsökning än den beräknade. 
 
En begränsning i mitt examensarbete är att personalbehovet är uträknat i antal timmar. Detta 
ger att vid en uträkning av framtida personalbehov på transportsidan vore det optimalt att 
anställa vissa chaufförer på deltid, något som kan vålla problem både vid förhandlingar med 
facket och vid framtida rekryteringsprocesser.  
 
Vad som är viktigt att ha i åtanke vid beslutsfattandet är att beslutet är oåterkalleligt. Det vill 
säga att om en produktionsflytt genomförs och kostnaderna visas bli högre än i dagsläget 
finns ingen hållbar ekonomisk möjlighet att återställa produktionen till hur den är uppbyggd 
idag, det skulle kosta alldeles för mycket.  
 
Mitt förslag blir således att en grundlig undersökning av framtida personalbehov och 
investeringskostnader är nödvändig innan ett beslut fattas. Detta eftersom årskostnaden för 
de externa transporterna kommer att öka med nästan sex miljoner, en kostnad som måste 
sparas in på produktions- och personalsidan. 

7.2 Fortsatt arbete 
För att klargöra om det går att uppnå kostnadsbesparingar i personal och tillverkning krävs 
en noggrann utredning av vilka förändringar i personalbehov som skulle uppkomma vid en 
produktionsflytt. Detta gäller både på mejeriet i Sundsvall där ytterligare personal kan 
komma att behövas i packningen av gods och i Östersund där viss personal eventuellt kan 
friställas. 
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Min åsikt är att utredningen av Milkos framtida personalbehov måste komma så långt som 
till ett färdigt schema innan ett beslut fattas. Det går inte att säga på ett ungefär hur stort 
personalbehovet blir, eftersom en felräkning på ett par personer kan medföra att ett felaktigt 
beslut fattas. Detta gäller även personalbehovet på distributionssidan där lönekostnaden i 
denna rapport inte är uträknad i heltidstjänster, utan i hur många arbetstimmar personal 
behövs. I det fortsatta arbetet gäller det för den personalansvarige att pussla ihop 
arbetskraftsbehovet så att Milko inte behöver belastas med undersysselsatt personal.  
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Appendix 
A. Tidsförbrukning vid lossning av kundpostat gods 
Vid ruttplanering krävs någorlunda säkra uppgifter för hur lång tid olika aktiviteter tar. 
Genom tidsstudier har dessa aktiviteters tidsförbrukning blivit fastställda. 
 
Tidsförbrukningen ute hos en kund har delats upp i två delar, en fast och en rörlig. I den fasta 
delen ingår tid för start och avslut. Lastbilen måste vid start bland annat backa upp till 
lastkajen och hissa ner bakgaveln. Vid avslut ska lasten säkras och bakgaveln hissas upp 
igen. Enligt tidsstudierna i bilaga 29 uppskattas den fasta tiden hos en kund till 4,5 minuter, 
oavsett kundens storlek. 
 
Den rörliga tiden är beroende av om godset är kundpostat eller linjepostat. Modellen i 
tidsstudierna är baserad på en kundpostad leverans, eftersom det inte förekommer någon 
linjepostning vid mejeriet i Östersund. En jämförelse har dock gjorts mot en leverans i 
Sollefteåområdet där blandad postning användes. Vid blandad postning används både 
linjepostning och kundpostning på samma lastbil. Skillnaden i tidsåtgång vid lossning av 
kundpostat och blandpostat gods är försumbar om kunden är liten. Vid lossning en stor kund 
kan skillnaden dock bli stor, beroende på om den kunden är kundpostad eller linjepostad. 
 
I modellen har en även den rörliga urlastningstiden belastats med en minut i fast tid och 
därefter 7,5 minuter per ton kundpostat gods. Anledningen till detta är att om kunden är 
mycket liten tar det ändå åtminstone en minut vid urlastningen, något som inte skulle framgå 
om urlastningen bestämdes vara rent rörlig. 
 
Genomsnittshastigheten med alla raster inräknade uppgick, enligt beräkningarna i bilaga 30, 
till 65 kilometer i timmen. Denna hastighet gäller dock inte vid transport mellan två kunder 
på samma ort. Beräkningarna i ovan nämnda bilaga ger att transport mellan två kunder på 
samma ort uppgår till cirka fyra minuter (3,75). 
 
Vid planering av en hel rutt kan dock en viss rationalisering göras. I beräkningarna har en 
rationalisering på tio procent använts. Detta innebär att om någonting enligt modellen antas 
kräva 100 minuter tar det i verkligheten bara 90 minuter. En bekräftelse av detta fås i bilaga 
29 där en jämförelse har gjorts mellan den rationaliserade totala tidsåtgången för lossning 
baserad på modellen och det verkliga utfallet. Differensen uppgick till 15 minuter efter drygt 
nio timmars arbete. 


