
LULEÅL 
TEKNISKA 

UN IVERS ITET 

2002:64 

Samdistribution av gods i glesbygd 
Kartläggning av godstransporter till och från Pajala kommun samt 

diskussion om faktorer som påverkar eller påverkas av samdistribution 

CHARLOTTE HAGEBACK 

 
Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

Avdelningen för Industriell logistik 

2002:64 • ISSN: 1402 - 1757 • ISRN: LTU - LIC - - 02/64 - - SE 



Samdistribution av gods i glesbygd 
Kartläggning av godstransporter till och från Pajala kommun samt 

diskussion om faktorer som påverkar eller påverkas av samdistribution 

Charlotte Hageback 
Licentiatuppsats 



Förord 

FÖRORD 
Licentiatuppsatsen "Samdistribution av  gods  i glesbygd' bygger på  en  kart-
läggning av företag i Paj ala  samt  av leverantörer och transportörer som transp-
orterar  gods  till och från Paj ala kommun. Paj ala kommun valdes som ort då  jag  
tillbringat mycket tid på orten som  barn.  Det kändes rätt att välja  en  ort som  jag 
har  kunskap och kännedom om.  

Studien  påbörjades sommaren  2000. Studien har  finansierats av Luleå tekniska 
universitet, Handelsbankens forskningsstiftelse  samt  Norrbottens forskningsråd.  
Jag  vill tacka dessa finansiärer. Idén till projektet uppkom efter att  jag  påbörjat 
mina doktorandstudier och utfört ett uppdrag om samdistribution i Piteå 
kommun. Projektet i Piteå beskrivs  kort  i denna licentiatuppsats.  

Jag  vill tacka institutionen för IES och avdelningen för Industriell logistik för 
att  jag har haft  möjlighet att genomföra denna licentiatuppsats.  Jag  vill tacka  
Anders  Segerstedt, ämnesföreträdare på avdelningen för Industriell logistik för 
sitt åtagande av mig som doktorand. Utan honom hade det inte varit möjligt för 
mig att genomföra  samt  slutföra  min  licentiatuppsats.  Jag  vill tacka  Bo  
Johnsson på institutionen för IES och avdelningen för Nationalekonomi för 
kritisk granskning av uppsatsen.  

Jag  vill även tacka mina kollegor; Pär  Brander, Erik  Levthi, Jörgen Lundgren 
och Torbjörn Wiberg, på avdelningen för Industriell logistik.  Tack  för att ni 
finns. Utan  Er  och alla trevliga fikaraster hade detta arbete inte tagit så lång tid,  
men  denna tid  har  varit väl använd tid.  

Jag  vill varmt tacka  de  företag i och utanför Pajala  samt de  leverantörer och 
transportörer som svarat på allmänna frågor  samt  på enkätundersökningen. Det 
är  Er  kunskap och  Er information  som gjort denna licentiatuppsats möjlig. 

Ett stort  TACK  och många kramar 

...mitt kvinnliga nätverk i projektet "Kvinnor  Kan"  som  jag haft under  denna 
tid, år  2000  till år  2002. Ni har  alla varit och är fortfarande ett enormt stöd för 
mig. 

...alla mina vänner utanför universitetet som alltid funnits och fortfarande finns 
tillhands när  jag  behöver  Er,  utan livet på fritiden hade  jag  inte rott i  land  med 
detta arbete. 



Förord  

...min  mor  Eva  som alltid ställt och ställer upp för mig och ser till att  jag  trivs 
och  har  det bra på alla sätt och vis och till  min  pojkvän Håkan som alltid finns 
tillhands då  jag  behöver honom. Sist  men  inte minst till  min  hund Mirra som 
alltid är  glad  och viftar på svansen när hon finns i  min  närhet, detta  har  varit 
och är viktigt för mig.  

Professor  Paulsson Frenckner  (1986)  skriver att det är svårt att ge klara 
rekommendationer för ämnesvalet för  en  avhandling. Det som är viktigt är att 
ämnesvalet kan kommuniceras.  Om  forskaren inte kan intressera andra personer 
av sitt forskningsämne bör det vara ännu svårare att vinna intresse för resultatet 
av forskningen.  En  klassisk amerikansk historia säger att; Berätta om ditt  
problem  för  en  taxichaufför eller annan förnuftig medborgare. Lyckas  du  inte få 
denne att förstå problemet, ge upp forskningen. Säger sig chauffören förstå 
problemet  men  utan ytterligare kommentar, jobba vidare med precisering av 
problemet. Endast om  du far  kommentar av taxichauffören,  en  kommentar som 
är av intresse för problemet  men  som  du  själv glömt  har du  fått problemet 
tillräckligt  klart  för att sätta igång och forska på allvar.  

Jag  brukar själv  få  frågan  vad jag  arbetar  med.  När  jag kort  berättar  om vad jag  
gör  far jag  nästan alltid intressanta följdfrågor och  kommentarer. Kanske  är  det  
därför  som jag har  stannat kvar  på universitetet  och forskat vidare.  Jag har  
förstått att  det  firms  de som  förstår  vad jag  arbetar  med,  känner  sig  delaktiga i  
problemet  och är intresserad  av problemet. 

Charlotte Hageback 
Luleå, Oktober 2002  
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Abstract 

ABSTRACT 
The transport of goods differs between rural areas and large cities. Suppliers in 
rural areas are not as concerned about the time as those in large cities when 
loading or unloading goods. The time factor is the time it takes to deliver goods 
to companies. Space, heavy traffic, and loading and unloading are not major 
problems in rural areas; long distance is the problem. In large cities, space is 
limited for, e.g., large trucks for loading and unloading, which contributes to 
queues and increased costs when the trucks have to standstill for long periods. 
Heavy vehicles that transport goods to large cities are mostly fully-loaded 
because of large companies that consume large amounts goods. This is the 
opposite in rural areas where heavy transport vehicles are often half-loaded, and 
not efficient. Suppliers driving long distance with half-loaded trucks will have 
increased costs. Customers in rural areas become disadvantaged by not 
receiving goods everyday. The use of heavy traffic more effectively and more 
often to rural areas would increase efficiency and decrease the number of 
accidents and environmental effects. 

Information, documents, and studies about co-distribution in rural areas are 
limited. Most projects about co-distribution are preformed in large cities. A co-
distribution pre-study was done in  Piteå,  a town in Northern Sweden, which 
showed that, from a financial and environment aspect, it was profitable to co-
distribute. The pre-study is described shortly in this report. The positive results 
from the pre-study in  Piteå  contributed to a new co-distribution study in 
Northern Sweden. The contribution concerns companies in Pajala which 
delivery goods to and from Pajala. Questions regarding how often the 
companies order goods, what kind of goods they order, if co-distribution is 
usual will be answered in this report. A questionnaire was sent to all companies 
in Pajala and to all suppliers that delivery goods to and from Pajala. All 
information is considered important if co-distribution is to materialise in rural 
areas. 

Both the study in  Piteå  and Pajala show that co-distribution is effective and 
contributes to fewer driven kilometres, less heavy vehicle traffic on the roads, 
and better environment. 

Swedish companies situated in one of the four northern counties can apply for 
transportation grants to and from their companies in the rural area. The purpose 
of the transportation grant is to give some form of compensation for incurred 
costs due to the long distances to larger markets and to stimulate a higher grade 
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of refinement in the area. If the grant disappears, the only way for companies to 
receive grants in the future might be to co-distribute. 
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Sammanfattning 

SAMMANFATTNING 
Det är skillnad i att transportera  gods  till tätort och till glesbygd. Lastbilar som 
skall transportera  gods  till tätorter är oftast fullastade med  gods  då många 
företag som beställer  gods  är stora och omsätter  en  stor mängd  gods.  Detta 
innebär att leverantörer och transportörer transporterar  gods  dagligen till före-
tagen i  de  större tätorterna.  De  flesta företag i glesbygden är små, i många  fall  
enmansföretag.  De  förbrukar inte lika mycket  gods  som företagen i tätorterna. 
Denna studie visar att det är olönsamt för varje enskild leverantör och transp-
ortör att dagligen transportera  gods  till och från företagen i glesbygden. Detta 
då endast  en  liten mängd  gods skulle  finnas i lastbilen. Det  skulle  kosta mycket, 
dels för företaget i glesbygden, dels för leverantören som transporterar godset.  
Studien  tyder på att företagen i glesbygden får  gods en  till två gånger  per  vecka. 
Detta innebär att företag i glesbygd inte  har  möjlighet att själv välja när exakt  
de  vill skicka och/eller ta emot  gods.  Centrala avtal styr ofta vem som transp-
orterar  gods  till företagen  samt  hur ofta godset skall transporteras till orten. 
Företagen i glesbygden upplever detta som ett  problem. De  önskar mer 
frekventa godsleveranser. Andra skillnader mellan tätort och glesbygd är 
aystånden mellan företag och leverantör, utrymme för lastning och lossning av  
gods samt  andelen tung trafik. I glesbygden är aystånden långa mellan företag 
och leverantörer. Det finns gott om utrymme för lastning och lossning. 

Syftet med studien är att finna kunskap om det finns ett behov av 
samdistribution, om samdistribution är möjligt i glesbygden  samt  fördelar och 
nackdelar med samdistribution. Genom att studera företag i glesbygden  samt  
leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till och från glesbygden 
ökar förståelsen  samt  kunskapen om var brister och möjligheter finns.  

En  pilotstudie om samdistribution är utförd i Piteå kommun. Denna studie visar 
att det är lönsamt ur ekonomiska och miljömässiga aspekter att samdistribuera 
livsmedel till kommunala mottagare som skolor och äldreboende.  De  positiva 
resultaten från Piteåprojektet bidrog till fortsatta  studier  om samdistribution. 
Fortsättningen  har  resulterat i denna  rapport  som främst är  en  kartläggning av 
företag i Pajala kommun  samt  av leverantörer och transportörer som levererar  
gods  till och från Paj ala. För att erhålla  information  om samdistribution i Paj ala  
har en  enkätundersökning genomförts. Syftet med enkätundersökningen var  
bland  annat att få kunskap om vad företag i Paj ala  samt  vad leverantörerna och 
transportörerna som transporterar  gods  till och från Paj ala vet om samdistri-
bution och vad samdistribution  skulle  innebära för  dem.  Ett annat syfte var att 
ra kunskap om vilka företag, leverantörer och transportörer som finns  samt  
vilka typer av  gods  som transporteras. Denna kunskap är viktig om samdistri- 

V 



Sammanfattning 

bution skall bli verklighet. Allt  gods  kan inte transporteras tillsammans på 
grund av regler och lagar, till exempel Livsmedelslagen. 

Både pilotstudien i Piteå och kartläggningen i Pajala visar att samdistribution 
kan bli lönsamt och är genomförbart. Godstransporterna blir billigare. Det blir 
färre fordon längs vägarna, vilket bidrar till minskade miljöutsläpp.  Dock  måste 
någon  form  av samdistributionscentral upprättas, vilket är  en  stor investering. 
Några företag, leverantörer och transportörer samdistribuerar redan, andra vet 
inte vad samdistribution innebär. 

Företag som  har sin  verksamhet i norra Sveriges glesbygd kan söka stöd och 
bidrag för  sin  verksamhet. Storleken på stödet eller bidraget som kan sökas är 
beroende på typ av  gods  som transporteras, ayståndet som godset transporteras  
samt  vilken  del  av  landet  som godset skall transporteras till och/eller från. I 
framtiden torde samdistribution vara nödvändigt och enda lösningen för att 
företag, leverantörer och transportörer kostnadsmässigt skall kunna upprätthålla  
en  tillfredsställande  service  i glesbygden. Samdistribution är kanske enda 
lösningen för att företagen skall  ha  möjlighet att få olika stöd och bidrag.  
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Kapitel  I  Inledning  

1.  INLEDNING 
Kapitlet behandlar bakgrund, forskningsproblem, avgränsning  samt  metod. 
Sista aysnittet i kapitlet är  en  läsanvisning för att underlätta för läsare.  

1.1  BAKGRUND  
Professor Sten  Wandel  säger i  en artikel  i Inköp &  Logistik (2002)  att 
"Teoretiskt  skulle vi  klara oss  med  hälften  så  många bilar  på  vägarna,  
alternativt skulle  godstransporterna  på  väg kunna fördubblas, utan fler bilar  
eller mer trafik."  Wandel  säger också att  det  i  regel  är förbjudet för firmabilar 
att transportera annat  gods  än företagets  gods. Han  säger också att skyldighet 
för  de som har ledigt  lastutrymme  skulle  kunna införas. Jämför detta  med  
telenät, mobilnät och järnväg, där alla ägare är skyldiga att upplåta  ledig 
kapacitet  till  skäligt  pris. 

En  typisk siffra för dagens distributionsbilar är ett utnyttjande i  aktiv  tid för 
körning och leverans på mellan fem timmar och åtta timmar  per  dygn och 
fordon, vilket motsvarar ett skift. Lindkvist  et al. (1996)  skriver vidare att 
chauffören arbetar oftast med lastning och lossning. Detta reducerar  den  
effektiva körtiden.  Om  lastning istället utförs av  personal  på terminalen kan 
chauffören starta sitt skift med ett fullastat fordon, vilket innebär förbättrat 
utnyttjande av både chaufför och fordon. 

SIKA  (2000)  skriver att prognos för hela  Sverige  tyder på att 
godstransportarbetet för lastbil kommer att öka från  34%  år  1997  till  47%  år  
2010 samt  för tåg  under  samma tidsperiod från  18%  till  20%.  Med andra ord 
kommer godstransportarbetet på väg beräknas öka med  13  miljarder 
tonkilometer från år  1997  till år  2010,  vilket innebär  en  tillväxt på  38%,  vilket 
motsvarar  en  årlig ökning på omkring  1  miljard tonkilometer eller cirka  2,5%, 
se  figur  1.1  nedan.  

1 



Kapitel 1 Inledning  

Miljarder 
tonkm  

50 	 

Godstransportarbete  

 

• 1997 

El 2010  

Lastbil 	Järnväg 	Lastfartyg 	Färjor 

Figur 1.1  Beräknad andel av totalt transportarbete  per  transportslag i  Sverige  är  1997  och 
prognos för är  2010.  (SIKA,  2000)  

Ovan ges några exempel på diskussioner som pågår kring  distribution  av  gods. 
En  ökad andel godstransporter innebär  bland  annat sämre miljö och ökade 
kostnader. För att minska detta måste  gods  på något sätt transporteras så 
effektivt, ekonomiskt och milj övänligt som möjligt. Då företagen vill  ha  sitt  
gods  dagligen ökar antalet  transporter.  Samtidigt ställs hårdare krav på  foretag  
då  de bland  annat certifierar sig. 

Godstransportproblematiken finns i hela  Sverige.  Enligt Glesbygdsverket  
(2002)  hemsida är  Sverige  indelat i glesbygd, tätortsnära landsbygd  samt  
tätorter.  De  flesta människorna i  Sverige  bor i  de  södra delarna av  landet.  Enligt 
SCB  (2002)  bor det i  Stockholms  län  281  invånare  per  km2, jämför detta med 
Norrbottens län som  har 2,6  invånare  per  km2. Genomsnittet för  Sverige  ligger 
på  22  invånare  per  km2. Det som skiljer glesbygd och tätort är  bland  annat 
utrymmet och aystånden mellan företag, leverantörer och transportörer. I 
glesbygden är trängseln inget  problem.  Avstånden mellan företag och byar är 
oftast långa, vilket bidrar till långa transportsträckor för distributionsfordonen. 
Fordonen körs ibland halvfulla med  gods  från leverantören och/eller transport-
ören och tomma tillbaka. Fordonen som används vid godstransporter i gles-
bygden är oftast av äldre modell jämfört med fordonen som används i 
tätorterna. Detta  bland  annat då företag i glesbygden är  mindre  till exempel 
privata odlare. Dessa  har  inte samma möjlighet att investera i nya fordon som  
de  stora företagen som transportera  gods  till och från tätorterna  har.  Företagen i 
glesbygden kan inte räkna med godsleveranser dagligen utan får nöja sig med 
leverans  en  eller ett  par  gånger  per  vecka, beroende på leverantör och transp- 
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ortör. I tätorten är utrymmet begränsat för  bland  annat distributionsfordonen. 
Det finns inte tillräckligt med utrymme för leverantörerna och transportörerna 
att  last  och/eller lossa  gods  till företagen. Vissa tider på dygnet kan det vara 
förbjudet att leverera  gods  till vissa delar av tätorten. Godstransporter skall 
samsas om gatuutrymmet med utryckningsfordon, personbilar  samt  gångtrafik-
anter och cykeltrafikanter. Fordonen är oftast av nyare modell,  bland  annat på 
grund av att i tätorterna ställs miljökrav på fordonen. Företagen i tätorten får 
oftast godsleverans dagligen, då företagen är större och omsättningen av  gods  
högre jämfört med företagen i glesbygden. 

Det finns  studier  utförda om godstransporter i tätort  men  inte lika många  studier  
handlar om godstransporter i glesbygd. Flertalet  studier  är utförda i mellersta 
och södra  Sverige,  det finns sparsamt med  studier  utförda i Norrbotten. Därför  
har jag  valt att i denna studie inrikta mig på samdistribution av  gods  i 
Norrbotten.  Jag har  även valt att diskutera och studera samdistribution då 
samdistribution bidrar till minskade transportkostnaderna och miljöproblem. 

Samdistribution av  gods  innebär... 
...att  gods  transporteras med ett transportmedel från till exempel  en  leverantör 
till  en  samlastningscentral.  Gods  kan antingen transporteras av  en  leverantör 
eller av  en  anlitad transportör.  Om en  leverantör transporterar godset är det 
troligtvis endast  gods  från leverantören som finns i transportmedlet, exempelvis 
i  en  lastbil.  Om  det är  en  transportör som transporterar godset kan godset 
samdistribueras till samlastningscentralen. Samdistribution innebär att  gods  från 
olika leverantörer lastas i ett och samma fordon. Från samlastningscentralen 
samdistribueras, om möjligt, allt  gods  till mottagarna. Mottagarna  rar gods  från 
olika leverantörer vid samma tillfälle istället för att få  gods  från olika 
leverantörer vid olika tillfällen  under  samma dag. 

Norrbotten är...  
...en del  av norra  Sverige.  Norra  Sverige  definieras som området norr om 
Dalälven.  En  orsak till att Norrbotten valdes som område att studera 
samdistribution i var att området är glesbefolkat. Avståndet mellan orterna är 
långa och vägstandarden sämre än i övriga  Sverige. Under  vissa perioder stängs 
vissa vägar av på grund av tjäle.  

1.2  FORSKNINGSBEHOV 
Det finns få långsiktiga  planer  för utveckling av godstransporter i stadsmiljö. 
Det är viktigt att skapa  en  forskningsmiljö som omfattar stadsplanering, logistik  
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och  organisation samt  att skapa ett internationellt samarbete mellan forskare, 
politiker och företag. 

Storhagen  et al. (1999)  skriver att kunskaperna i  Sverige  är dock fortfarande 
begränsade vad gäller effekter och betydelse av  regional  logistiksamordning 
och integrerade godstransportcentra. Här finns ett stort behov av att ur ett 
svenskt perspektiv undersöka och analysera det faktiska läget och vilka utveck-
lingstrender som kan förväntas. Forskningsfrågor som efterfrågas är: 

• Utveckling av sändningsstorlekar och olika aktörers logistikkoncept 
• Samordnade  transporter  vad gäller behovet att utveckla åtgärderna från 

samhällets sida 
• Forskning som leder till att distributionssystem kan optimeras är 

efterfrågad av näringslivet eftersom ett effektivt transportsystem är  en 
klar  konkurrensfördel 

Storhagen  et al. (1999)  skriver vidare att på VTI, Statens väg- och  transport-
forskningsinstitut, arbetar  de bland  annat med  modeller  för näringslivets  
transporter  i tätort. Kommunala myndigheter och flera större transportföretag 
deltar också aktivt i forskningen. Luckan mellan behov av kunskap och 
pågående forskning är stort då det inte  har  skett några riktade forskningsinsatser 
och kunskapsuppbyggande. Forskning kring  citylogistik,  godstransporter i 
tätortssamordning och  regional  samordning skär genom flera  discipliner.  
Främst berörs teknisk forskning och samhällsplanering,  men  även till exempel 
organisationsteori och miljöekonomi  samt  nationalekonomi, kulturgeografi, 
företagsekonomi, transportteknik  samt  flödesstudier. Forskning inom  city-
logistik,  bedrivs vid Linköpings tekniska högskola, Chalmers tekniska 
högskola, Göteborgs universitet och vid TFK, Institutet för Transportforskning.  

1.3  FORSKNINGSPROBLEM 
Forskningsproblem innefattar i denna  rapport,  dels syfte med studien, dels två 
forskningsfrågor.  

1.3.1  SYFTE 
Syftet med studien är att: 

• Kartlägga företag, leverantörer och transportörer i  en  glesbygdskommun 
för att erhålla  en  bild av antal företag, leverantörer och transportörer, 
storleken på företagen, hur företagen beställer  gods samt  hur mycket  gods  
som transporteras till  respektive  från företag i  en  glesbygdskommun  
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• Studera om företag, leverantörer och transportörer i denna glesbygds-
kommun är intresserade av samdistribution och av mer frekventa 
godstransporter 

• Förstå konsekvenserna av samdistribution i glesbygden 
• Jämföra ett pilotprojekt, om samdistribution, utfört i Piteå kommun med 

insamlad fakta frän studien i glesbygdskommunen 
• Sammanställa fördelar och nackdelar med samdistribution av alla typer av  

gods  till  en  glesbygdskommun i Norrbotten  

1.3.2  FORSKNINGSFRÅGOR  
Paj  ala  kommun  valdes  som  kartläggningskommun  dä  Paj  ala  kommun  har  ett 
lågt invånarantal, är beläget i  inlandet samt  saknar tågförbindelse och 
båtförbindelse. Två forskningsfrågor  har  ställts upp. Dessa är: 

• Kommer antalet  transporter  att minska om samdistribution 
realiseras?  
Jag  antar att  de  fordon som transporterar  gods  till och från Paj ala inte  har  
lastutrymmena fulla med  gods.  Detta innebär att det är möjligt att 
samlasta  gods,  vilket  jag  tror leder till färre  transporter.  

• Finns  det behov av fler godstransporter till och från företag i Pajala?  
Jag  antar att  de  flesta leverantörer och transportörer kör till och från 
Paj ala  en  gång  per  vecka eller några speciella dagar varje vecka.  Om  
samdistribution blir verkligt och om det samtidigt sker  en  omstrukturering 
av godstransporterna till och från Pajala antar  jag  att det är möjligt för 
företag att kunna skicka  gods  varje dag till och från Paj ala, vilket  jag  
antar att företagen  har  behov av och vill  ha  möjlighet till.  Om  
omstruktureringen blir lyckad tror  jag  att detta innebär färre fordon till 
och från Paj ala.  

1.4  AVGRÄNSNING  
Studien  är inriktad på  distribution  av  gods  i Norrbotten.  Studien har  avgränsats 
till att endast beskriva pilotprojektet som är utfört i Piteå kommun mycket 
kortfattat. Endast  en kort  bakgrund  samt  resultat från studien redovisas. 
Piteäprojektet ligger till grund för denna studie. 

Endast svenska leverantörer och transportörer  har  intervjuats i denna studie. 
Leverantörer och transportörer som ingått i enkätundersökningen är 
leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till och från Paj ala 
kommun. Dessa transporterar  gods  med ett transportmedel som går på väg, det  
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vill säga  bil,  pick-up,  buss och  lastbil.  Alla dessa leverantörer och transportörer  
har  fått  en  enkät. Detta innebär att allt  gods som  dessa transporterar ingår i  
studien. Gods  är till exempel livsmedel, hemslöjd, bildäck,  cement,  begrav-
ningskistor, etc..  

Studien  i Piteå  har  pågått  under  hösten  1999 samt  studien i Pajala  har  pågått  
under  perioden sommaren  2000  till hösten  2002. 

1.5  METOD  
Figur 1.2  nedan visar arbetsgången för att uppnå syftet  samt  att finna svar på 
forskningsfrågorna. Liknande tankesätt som detta finns även i Andersson  
(1995).  

Ställ upp syfte och 
forskningsfrågor 

Analys och 
slutsatser  

Figur 1.2  Studiens arbetsgäng.  
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Nedan beskrivs varje steg i ovanstående figur mer ingående. 

Ställ upp syfte och forskningsfrågor 
Syfte och forskningsfrågor  har  ställts upp utifrån tidigare erfarenheter. Dessa 
syften och forskningsfrågor är viktiga att finna svar och belägg på för att 
samdistribution ska bli intressant och verkligt. Syfte och forskningsfrågor 
behandlas  bland  annat i enkätundersökningen och svar på dessa finns i kapitel  6  
Slutsatser och slutdiskussioner.  

Val  av lämplig forskningsstrategi  
Yin (1989)  menar att det viktigaste för att kunna välja forskningsstrategi är 
vilken typ av forskningsfrågor som ställs.  Yin (1989)  kategoriserar forsknings-
frågorna efter frågorna: 

• Who Vem 
• What  Vad  
• How  Hur  
•  Why  Varför  

Om  forskningsfrågorna formuleras hur eller varför är det enligt  Yin (1994)  
lämpligt att välja fallstudie, experimentell studie eller historisk  studier.  Frågan 
vem ställs inte i  en  fallstudie utan i  en  enkätundersökning eller i  en  arkivstudie. 
I denna studie  har  alla dessa frågor använts och ställts, exempelvis: 

Vem transporterar  gods  till och från företag i Pajala? 
Vad tycker företagen om godstransporterna till och från deras företag? 
Hur beställer företaget  gods?  
Varför  har  företaget valt  en  speciell leverantör eller transportör? 

I denna studie  har  samdistribution i Pajala kommun valts som  fall  och enkät-
undersökning  har  valts som metod för att samla  information  om företag, 
leverantörer och transportörer. 

Kartläggning 
Det är viktigt att finna ett lämpligt område för kartläggning. Området  rar  inte 
vara för stort, främst vad gäller invånareantal. Är antalet invånare och företag 
stort är det svårt att intervjua alla och ra  en  verklig bild av förhållandet. Pajala 
kommun valdes som område för kartläggning då kommunen är  en  
glesbygdskommun i Norrbotten. Antalet företag i kommunen kändes rimligt. 
Transportmedel som förekommer till Pajala är lastbil och flyg. Detta begränsar 
även antalet leverantörer och transportörer. Företag, leverantörer och  transport- 
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örer som finns och verkar inom kommunen  har  kartlagts. Det vill säga vilka  de  
är, var i kommunen företagen  har sin  verksamhet  samt  vilka leverantörer och 
transportörer som levererar  gods  till och från Pajala. 

Intervju med företag, leverantörer och transportörer 
För att finna svar på syftet och forskningsfrågorna  har information  samlats om 
företagen i Pajala  samt information  om leverantörer och transportörer som 
transporterar  gods  till och från Pajala. Denna  information har  erhållits, dels  via  
intervjuer, dels  via  enkätundersökningar. Slumpmässigt valdes några företag, 
leverantörer och transportörer för att intervjuas. Frågor inom området 
samdistribution ställdes för att få ökad förståelse om inställning och kunskap  
bland  företag, leverantörer och transportörer. Denna informationsinsamling var 
viktig för att  sedan  gå vidare och utarbeta  en  enkät med frågor ställda på rätt 
nivå, inom rätt område  samt  till rätt  person  inom verksamheten. 

Enkäter till företag, leverantörer och transportörer 
Enkäter  har  skickats till alla företag i Pajala kommun med postort Pajala som 
fanns registrerade som företag på kommunens hemsida  under  näringsliv och 
företagsregister  den 26  mars  2001.  Enkäten var adresserad till ansvarig för  
transporter  på företaget. Enkätundersökningen avgränsades ytterligare vid 
analysering av enkäterna till att endast gälla företag inom Pajala tätort, det vill 
säga centralort Pajala. 

Enkäter  har  skickats till leverantörer och transportörer som transporterar  gods  
till och från Pajala.  Ingen  ytterligare avgränsning  har  gjorts, dock kan det finnas 
någon leverantör och/eller transportör som inte fått enkäten på grund av att 
kännedom ej funnits om denne. Utländska leverantörer och transportörer  har  
utelämnats från undersökningen. Enkäten till leverantörer och transportörer  har  
skickats ut efter att enkätsvar inkommit från företagen. Detta för att erhålla  
information  från företag om  bland  annat vilka leverantörer och transportörer 
som är aktuella för  just  det företaget i Pajala kommun. Övriga leverantörer och 
transportörer som erhålligt enkäten är  bland  annat  de  leverantörer och 
transportörer som erhållits  via  kontakter inom detta projekt  samt de  som funnits 
i Norrbottens telefonkatalog. Enkäten var även i detta  fall  adresserad till 
ansvarig på företaget. 

Utvärdering 
Allt material som insamlats  har  utvärderats.  En  fråga som kan ställas är; Hur  
relevant  är egentligen insamlat material för studien? Allt som framkommer i 
intervjuerna och enkätundersökningarna är inte  relevant information  att 
redovisa. Detta då få  har  svarat på vissa frågor som ställts.  Till  exempel frågan  
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om mängden  gods  som företagen beställer hade få svarat på, vilket innebär att 
det är mycket svårt att dra slutsatser från denna fråga. Att redovisa eller dra 
slutsatser av något som endast ett  foretag  och/eller  en  leverantör eller 
transportör  sagt  och tyckt är i vissa  fall  för lite underlag.  Dock  kan  den  enskilda 
informationen tillsammans med övrig  information  från företaget ge  en  helhets-
bild av  just  det företaget eller av  just den  leverantören eller transportören. 
Inkommen  information  från enkätundersökningarna redovisas  bland  annat i 
tabellform. 

Kunskapsinsamling  via  litteratur,  Internet  och övrig intervjuer 
Några projekt  har  studerats vad gäller kunskapsläget om samdistribution 
nationellt och internationellt. Dessa projekt  har  nära anknytning till det som 
behandlas i denna studie. För att finna projekten  har  sökord som samdistribu-
tion, varudistribution, glesbygd,  transporter,  godstransporter,  samlastnings-
centraler, etc. använts. Projekten är viktiga för att  fa en  helhetsbild av vad som 
är gjort inom området  samt  få  en  uppfattning av intresset  bland de  berörda. 

Analys och slutsatser 
Analys av insamlat material  har  skett genom att ställa svaren från intervju-
frågorna och enkätfrågorna mot varandra. På detta sätt erhålls viktig  informa-
tion,  varifrån slutsatser kan dras. Slutsatserna är kopplade till syfte och 
forskningsfrågor  samt  till mina egna diskussioner.  

1.6  LÄSANVISNING  
Studien  utgörs huvudsakligen av analys av insamlad  information  om sam- 
distribution i Pajala kommun.  Studien  är uppdelad i  sex  olika kapitel, dessa är:  

Kapitel 1  är det inledande kapitlet. Detta kapitel ger  en  överblick av problemet  
samt en  uppfattning om behovet av samdistribution. Bakgrund, forsknings-
problem, avgränsning och metod för problemlösning är huvuddelarna i detta 
kapitel.  

Kapitel 2  behandlar området  distribution  av  gods.  Kapitlet beskriver viktiga 
områden inom  distribution  som är kopplade till denna studie. Områden som 
beskrivs är: 

• Transportmedel, vilka transportmedel finns det och vilka är aktuella i 
denna studie? 

• Vägar, hur ser våra vägar ut? 
• Definition  av samdistribution, leverantör och transportör  
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• Faktorer som påverkar samdistribution 
• Glesbygd och tätort, vad är skillnaden? 

Avslutningsvis ges exempel på projekt inom samdistribution som pågått både 
nationellt och internationellt.  

Kapitel 3  beskriver  en  studie inom samdistribution som utförts i Piteå kommun 
i Norrbottens län.  Studie  är  en  pilotstudie och beskrivs kortfattat i denna  
rapport. Studien  i Piteå behandlar samdistribution av livsmedelsprodukter till 
kommunala enheter i Piteå kommun.  

Kapitel 4  beskriver ingående  den  kommun som valts att undersökas och 
studeras i denna studie.  Kommunen  är Paj ala och beskrivningarna ayser 
historik, nutid, utbildning, företag, arbetssituation  samt  varför samdistribution  
skulle  fungera i Paj ala kommun. Vissa aysnitt i kapitlet kan uppfattas av läsaren 
som illrelevanta för studien. Syftet med kapitlet är att ge läsaren  en  helhetsbild 
av  en  glesbygdskommun i Norrbotten.  

Kapitel 5  innehåller metod, analys och resultat från intervjuerna och enkät-
undersökningarna.  

Kapitel 6  innehåller slutsatser och slutdiskussioner. Kapitlet tar även upp vad 
denna studie  har  bidragit med till forskningen  samt  förslag till fortsatt forskning 
diskuteras. 

I uppsatsen används begreppen  gods  och varor, dock främst begreppet  gods.  
Betydelsen av dessa är densamma i denna licentiatuppsats. Längst bak, efter 
kapitel  6,  finns  en  Begreppsförklaring, denna är markerad med blått papper. 
Referenser och Bilagor hittas efter begreppsförklaringen, längst bak i 
rapporten. Bilagorna innehåller  bland  annat intervjufrågor till företagen  samt  
enkätfrågor till företagen, leverantörerna och transportörerna.  

De  läsare som endast vill veta vad samdistribution innebär för Paj ala kommun 
läser endast kapitel  4  (främst aysnitt  4.4), 5  och  6. 

De  läsare som vill läsa några viktiga slutsatser från rapporten läser aysnitt  6.5. 
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2. DISTRIBUTION AV GODS  
Kapitlet inleds med  en  beskrivning av olika transportmedel som finns, tåg och 
lastbil redovisas mer specifikt än båt och flyg. Tåg och lastbil är  de  
dominerande transportmedlena i norra  Sverige  och Norrbotten. Vägar är  en  
viktig  del  i studien då vägar är det underlag som lastbilar framförs på, nedan 
finns ett aysnitt om vägar. Avsnittet därefter beskriver olika transportsätt, dels 
godstransport med själva leverantören eller  en  anlitad transportör, dels 
godstransport med hjälp av samdistribution. Begreppen samdistribution, lever-
antör och transportör förklaras och definieras. Därefter beskrivs samdist-
ribution med hjälp av några faktorer och kopplas till olika situationer. Avsnittet 
innehåller också  information  om stöd och bidrag som företag i glesbygden kan 
söka. Avslutande aysnitt ger exempel på utförda projekt inom området samdist-
ribution, dels nationellt, dels internationellt.  

2.1  TRANSPORTMEDEL 
Förutsättning för  distribution  av  gods  är någon  form  av transportmedel. Nedan 
ges  en kort  beskrivning av transportmedel, dels allmänt om transportmedel i 
hela  Sverige  och norra  Sverige,  dels mer specifikt om transportmedlena tåg och 
lastbil. SIKA  (2000)  skriver att  under  år  1997  transporterades  37  miljoner  ton 
gods  till Norrbottens län och  19  miljoner  ton gods  från länet. I Norrbotten utförs 
mer godstransportarbete på järnväg än på landsväg. Jämtland och Norrbotten är  
de  enda län i  Sverige  där  transport  av  gods  på järnväg är större än  transport  av  
gods  med lastbil.  

2.1.1  ALLMÄNT  OM  TRANSPORTMEDEL  

Distribution  av  gods  sker dagligen till och från företag och organisationer i  
Sverige  och i övriga världen.  Gods  transporteras  bland  annat med lastbil, tåg, 
flyg och/eller båt.  Val  av transportmedel är  bland  annat beroende av tid, typ av  
gods,  kostnad för  transport,  vilket företag godsavtalet är skrivet med  samt  
ayståndet som godset skall fraktas. 

I slutbetänkande  av  Kommunikationskommittén  (1997)  förutspådde gods-
transporterna öka  med  ungefär  30%  fram till  år 2010,  vilket innebär  en  något 
snabbare ökningstakt än  under  1970-talet och 1980-talet.  Det  framgår inte  om  
ökningen  kommer  att  ske  genom ökade laststorlekar  eller  längre transport-
sträckor. Naturvårdsverket  (1995) skriver  att  studier  förutspår att ökningen  
kommer  att bli lika  stor  för  både  lastbilstransporter och tågtransporter fram till  
år 2010, transporter med lastbil kommer  att öka något kraftigare fram till  år 
2020.  Westin  (1994) skriver  att lastbilstransporter dominerade  år 1980 på  korta 
aystånd, medeltransportsträckan för riktigt korta aystånd  var  ungefär  20 km  för  
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lastbilar  samt  långdistansavstånd för lastbilar var  250 km.  Tåg utnyttjades för  
transport  av  gods  på medellånga aystånd, med ett medelaystånd på cirka  290 
kilometer.  Medeltransportsträckan för båttransporter var  400 km.  

Kostnaden för olika transportmedel varierar. Ballou  (1987)  skriver att år  1981  
gjordes  en  jämförelse av transportkostnader för lastbil, tåg och båt i  USA.  
Undersökningen visade att lastbil var det dyraste transportmedlet,  14  gånger 
dyrare än båt och fyra gånger dyrare än tågtransport.  En  liknande jämförelse 
gjordes i  Sverige  år  1980.  Ågren  (1983)  skriver att vid  en  jämförelse visade det 
sig att kostnaden för godstransport med tåg var nästan två gånger högre än med 
båt och kostnaden för lastbilstransport var tolv gånger högre än kostnaden för 
båttransport. 

Tabell  2.1  nedan visar  andelen gods som  transporterades i  Sverige  mellan  år 
1970  och  år 1990  i miljoner  ton.  I  tabellen  finns rubriken Varav korta aystånd  
respektive  Varav långa aystånd. Korta aystånd är lastbilstransporter upp till  100 
km  och långa aystånd är lastbilstransporter  som  är längre än  100 km.  (Westin,  
1994)  

Tabell  2.1  Andelen  gods  i enheten miljoner  ton  som transporterades med olika transport-
medel i  Sverige  från  år 1970  till  år 1990.  Westin  1994  SCB  2002  
Transportmedel År  1970  År  1980  År  1990  År  2000  
Lastbil  452 381 388 323  
Varav korta aystånd  410 328 315  - 
Varav långa aystånd  42 53 73  - 
Tåg  63 55 54 57  
Båt  13 19 15 13  
Totalt  528 455 457 393  

Tabell  2.1  ovan visar att mellan år  1970  och år  1990  minskade  de  korta 
transporterna med lastbil från cirka  400  miljoner  ton gods  till cirka  300  miljoner  
ton gods. Tabellen  ovan visar också att  den  största mängden  gods  som transp-
orteras i  Sverige  mellan år  1970  och år  1990  transporterades korta aystånd och 
då med lastbil.  

Landborn  & Nelldal  (1981) skriver  att flyg och båt skiljer  sig markant  från  
lastbil  och tåg. Flyg används  mest  för  gods som  är ömtåligt och måste levereras 
snabbt  till  mottagaren  samt  för speciella sändningar. Båttransporter används  
mest  för  gods som  inte är lika ömtåligt,  till  exempel timmer. Flyg och båt är 
varandras motsatser medan tåg och  lastbil har  ungefär samma  dimensioner  och  
kapacitet på  själva lastbäraren  samt  transporterar  gods  i ungefär samma 
hastighetsintervall.  Holman  (1999) skriver  att medeltransportsträckan  av gods 
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var  97 km  år  1996.  Styckegods hade snittsträckan  243 km  och cirka  8%  av  den  
totala godsmängden transporterades över  300 km. Om  transportavståndet över-
stiger  300 km  är  transporter  av  gods  på järnväg att föredra före landsväg. 

Nedan ges  en kort  beskrivning av  de  två dominerade transportmedlena i norra  
Sverige,  dessa är tåg och lastbil.  

2.1.2  TÅG 

Tågförbindelserna i norra  Sverige  är byggt för att kunna ta  hand  om  transporter  
i nord-sydlig riktning, det är brister i  de  öst-västliga förbindelserna. Ett  problem  
som finns då  gods  skall fraktas på järnväg mellan  Sverige  och  Finland  är att 
spårvidden på rälsen inte är  den  samma i länderna. Omlastning av  gods  sker i 
Haparanda  samt  i  Torneå.  Det tar cirka  sex  till tolv timmar att lasta om ett 
godståg med  30  vagnar.  Skulle  det finnas  en  spårväxlare passerar godståget 
med  30  vagnar på  35  till  40  minuter. (BothnianARC,  2000) 

2.1.3 LASTBIL  
Taflin, Persson & Hultenberger  (1982) skriver  att lastbilar är indelade i två 
ägarekategorier,  dels  lastbilar för yrkesmässig  trafik, dels  lastbilar för icke-
yrkesmässig  trafik.  I början  av  1980-talet fanns  det 180 000  lastbilar i  landet. 
Av  dessa  var 80%  firmalastbilar,  det  vill säga lastbilar i icke yrkesmässig  trafik. 
År 1990  fanns  det cirka 310 000  lastbilar i  trafik  i  Sverige.  SCB  (2002)  menar 
att drygt tio  år  senare,  år 2001,  fanns  det 374 000  lastbilar registrerade i  
Sverige, en  ökning  med 21% under  tio  år.  Taflin, Persson & Hultenberger  
(1982) skriver  att i början  av  1980-talet  var 30% av  fordonens körsträckor rena 
tomkörningar. Endast  40% av  lastutrymmet och/eller lastförmågan utnyttjas. 
Laitila &  Westin  (2000) skriver  att  cirka 5 000  miljoner  ton gods  transp-
orterades  år 1997  inom  Sverige, av  dessa transporterades  60% med lastbil. På  
SIKAs  (1999)  hemsida  har bland  annat lastbilstransporter i  Sverige  studerats  de  
senaste  20 åren.  Mängden transporterat  gods,  mätt i  ton, har  minskat  med 29%  
mellan  år 1975  och  år 1997,  medan transportarbetet  har  ökat  med 64% under  
samma period.  

På  korta och medellånga sträckor  har  lastbilar  en  viktig  roll  inom godstrafiken. 
I BothnianARC  (2000) skriver  författarna att lastbilar är konkurrenskraftiga i 
särfall ända upp till  650 km  för vissa  transportslag.  Danzas ASG och Schenker-
BTL är  de  största transportföretagen i  Norrbotten, de har cirka 600  till  700  
sändningar styckegods  per  dygn. 

Inom transportsektorn finns ett ökat engagemang. Lastbilarna blir mer effektiva 
och milj övänliga.  De  byggs med renare motorer, milj övänligare drivmedel,  
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effektivare lastanordningar. Det ställs krav från  kommuner  och köpare med 
flera att  gods  skall transporteras milj övänligt. Lastbilen  har god  tillgänglighet i  
Sverige,  eftersom vägnätet är ordentligt utbyggt. Bergendahl  (1974)  & 
Bergstedt  (2001)  menar att fördelen med lastbil jämfört med andra 
transportmedel är att lastning och lossning kan ske efter kundens önskemål.  En  
annan fördel med lastbil är att transporten inte måste anpassas efter någon 
tidtabell, jämfört med tåg och flyg.  

2.2  VÄGAR OCH FORDON 
Denna studie handlar om  distribution  av  gods  i Norrbotten. I denna  del  av  
Sverige  transporteras, som ovan nämnts,  gods  främst med lastbil och tåg. I 
studien kommer godstransporter på väg att studeras. I aysnitten nedan beskrivs 
vägar, dels hur det ser ut i världen, dels hur det ser ut i  Sverige  och i 
Norrbotten. Avslutningsvis visar tabell  2.3  andelen motorfordon i olika länder.  

2.2.1  VÄGAR 

Nordström & Björklund  (1995)  skriver att underhållet på vägarna i norra 
Sveriges glesbygd ofta är eftersatt i jämförelse med vägarna i tätorterna i  
Sverige.  Detta leder till ökade kostnader för transportföretag som framför sina 
fordon på dessa vägar.  Om  vägarna  har  ojämnheter kan dessa leda till skador på 
fordonen, även förarna kan drabbas av skador. Dåliga vägar ökar också risken 
för trafikolyckor. Näringsdepartementet  (2002)  skriver på deras hemsida att 
tillgängligheten för godstransporter på väg avgörs främst av  de  bärighets-
begränsningar som förekommer på vägnätet. Begränsningarna är av två typer, 
dels permanenta, dels tillfälliga begränsningar  under den del  av året då 
tjällossning förekommer. Huvuddelen av bärighetsnedsättningarna sker i 
glesbygden.  Den  låga vägstandarden och  de  aystängda och sönderkörda vägarna 
bidrar till negativa konsekvenser för skogsindustrin. Utvecklingen kan ses i att  
alternativ  importtillförsel av virkesråvara sjöledes till industrianläggningarna i  
Sverige  blivit allt mer vanlig.  Importen har  således ersatt svårtillgänglig och 
därmed dyrare råvara från avverkningsområden i  Sverige. En  sådan utveckling 
gynnar på sikt inte  en  fortsatt industriell och  regional  utveckling i  landet  inom 
denna sektor. Problemen med vägar som är aystängda på grund av tjällossning 
är störst i skogslänen. Detta leder till ökade kostnader för transportföretag som 
framför sina fordon på dessa vägar. Problemen förekommer i relativt stor 
omfattning även i övriga län, förutom i  Stockholm, Gotland  och Skåne. För  
dem  som bor i glesbygden i regioner med mycket aystängda vägar innebär 
tjällossningen att framkomligheten och komforten blir låg  samt  att slitaget på 
fordon ökar, även föraren kan drabbas av skador. Dåliga vägar ökar också 
risken för trafikolyckor. Vissa vägar stängs  under  perioden mars till augusti på  

14 



Kapitel 2 Distribution av gods 

grund av tjällossning. Förutom skogsindustrin drabbas även turistnäringen av  de  
sönderkörda vägarna. 

Nedan beskrivs, ur vägperspektiv, hur det ser ut i  Sverige  i jämförelse med 
andra länder. Standarden varierar mycket i olika länder och i olika kulturer. I  
Sverige  är det till exempel vanligt att bygga  13 meters  vägar då vägar renoveras 
eller då det byggs nya vägar. Av Sveriges alla körbara vägar är  78%  belagda 
med till exempel asfalt. Det är viktigt med rätt och beständig vägbeläggning  
samt  underhåll av beläggningen. Det är även viktigt med rätt vägbredd sett ut  
bland  annat säkerhetssynpunkt vad gäller hastighetsbegränsning och säkerhet 
vid dåligt väder. I många städer i övriga världen är andelen belagda vägar låg 
och vägbredden mycket varierande.  Sit (1996)  skriver att i till exempel Kina i 
Beijings tätbebyggda områden är  60%  av vägarna smalare än sju  meter  och  en  
tredjedel av vägarna kan inte användas av motorfordon på grunda av att vägarna 
är smala och i dålig skick eller så saknar vägarna helt beläggning. Akapko  
(1998)  nämner att i  Togo,  i  Afrika,  är  37%  av vägarna inte belagda med asfalt 
och  63% har  inget dräneringssystem, vilket innebär att exempelvis vid regn tar 
det lång tid för regnvattnet att försvinna från vägen. Cusset  (1997)  skriver att i  
Hanoi,  i Vietnamn, är endast  12%  av vägarna bredare än elva  meter.  I  Rio de 
Janeiro,  i  Brasilien,  är många vägar smalare än fyra  meter.  I  New York,  i  USA,  
är  22%  av vägarna i tätbebyggt område regelbundet underhållna. I  London,  i  
England,  är siffran  23%,  i Shanghai, i Kina, är motsvarande siffra  6%  och i  
Bangkok,  i  Thailand,  är siffra  11%.  

Tabell  2.2  nedan visar vilka vägtyper som finns i  Sverige samt  väglängden på 
dessa vägar. Andelen körbara vägar  har  ökat i  Sverige under de  senaste tio åren 
med endast  1%.  Väglängden av  de  kommunala vägarna  har  ökat mest  under en  
tioårsperiod, det  har  skett  en  ökning med nästan  20%.  Andelen vägar med 
stadsbidrag  har  minskat med cirka  5% under  samma period. 

Tabell  2.2  Vägstatus i  Sverige  är  1991  och är  2001.  (SCB,  1993;  SCB,  2002  
Typ av väg Väglängd i  km  

1991 
Väglängd i  km  

2001  
Minsking/Ökning  

(-)/(±) 
Stadsvägar  97 759 98 173 +0.4%  
varav nationella vägar  14 577 15 079 +3.4%  
varan länsvägar  83 182 83 094 -0.1%  
Vägar med stadsbidrag  78 554 74 729 -4.9%  
Övriga kommunala vägar  32 000 39 500 +23.4%  
Totalt allmänna vägar  208 313 212 402 +2.0%  
Övriga vägar  210 000 210 000 +/-0.0%  
Totala längden vägar som  
är körbara med bil  

418 313 422 000 +0.9%  
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Nordström & Björklund  (1995)  skriver att vägstandarden betyder i genomsnitt  
3%  till  5%  högre transportkostnad, det vill säga om det är sämre vägar ökar 
transportkostnaderna med  3%  till  5%  på grund av slitage på fordonet, högre 
bränsleförbrukning, etc.. Detta visar  en  studie som behandlade tre godsslag; 
livsmedel, skogsprodukter och oljeprodukter  samt  dagligvaruprodukter, detta är  
gods  som är vanliga i glesbygden.  

2.2.2  FORDON 
Tabell  2.3  nedan visar andelen motorfordon i trafik  per 1 000  invånare år  1997.  
Dessa siffror inkluderar personbilar, lastbilar och bussar. 

Tabell  2.3 Andelen  motorfordon  per land  och  1 000  invånare.  Aka  ko, 1998 

Land År 1997 
Sverige 457 

Finland 431 

Spanien 467 

Storbritannien 434  

Mexiko  140 

USA 767 

Peru 40  

Hongkong,  Kina 77  

Avsnitt  2.2  ovan ger  en  bild av vägstandarden och fordonsanvändandet i  
Sverige  och Norrbotten i jämförelse med övriga världen. Avsnittet tyder på att 
ju bättre vägar och högre vägstandard  desto  fler fordon.  

2.3  GODSTRANSPORT MED LASTBIL 
Det finns två sätt att transportera  gods,  dels kan leverantören själv transporterar 
godset eller så anlitar leverantören  en  transportör, dels kan godset transporteras 
tillsammans med  gods  från andra leverantörer det vill säga godset 
samdistribueras.  Figur 2.1  nedan visar skillnaden i antal  transporter  beroende på 
om  en  leverantör eller transportör själv transporterar det egna godset eller om 
godset samdistribueras. Varje sträck i figuren nedan motsvarar  en  körning till  
en  kund/mottagare.  
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Figur 2.1 Transport  av  gods,  dels utan samdistribution, dels med samdistribution. 

I figur  2.1  ovan visar  den  vänstra figuren situationen då det inte finns någon  
terminal  för samdistribution av  gods  och godset transporteras direkt från 
leverantör till mottagare. Detta innebär att varje leverantör och transportör 
transporterar  gods  från  sin terminal  till sina kunder, i detta exempel till fem 
olika kunder. Varje leverantör och transportör transporterar sitt  gods  till samma 
fem kunder. Dessa leverantörer och/eller transportörer  har  kanske sina 
terminaler på helt skilda platser i  en  kommun.  En  leverantör kan  ha sin terminal  
norr om kommunen och  en  annan leverantör söder om kommunen.  Om  så är 
fallet  samt  om antalet leverantörer är väldigt få  skulle  samdistribution inte löna 
sig.  En  leverantör eller transportör skall då korsa hela kommunen för att lasta av 
sitt  gods  hos  en  annan leverantör.  En  annan leverantör eller transportör skall  
sedan  transportera allt  gods  till kunderna i kommunen.  Om sex  stycken olika 
leverantörer och/eller transportörer skall transportera  gods  till fem olika kunder 
var, innebär detta 5*6=30 körningar. Varje kund mottar i extremfallet  gods  vid  
sex  olika tillfällen  under en  dag, det vill säga av  sex  olika leverantörer och/eller 
transportörer.  

Den  högra figuren visar situationen då det finns  en central  för samdistribution 
av  gods.  Denna samlastningscentral kan till exempel vara placerad centralt i 
kommunen. Alla leverantörer och/eller transportörer transporterar sitt  gods  till 
centralen varifrån  en  eller flera anlitade transportörer transporterar  gods  till alla 
kunder. I detta  fall  skulle  antalet  transporter  bli följande; först skall  sex  
leverantörer och transportörer transporterar  gods  till  en  samlastningscentral. 
Från samlastningscentralen transporterar  en  transportör allt  gods  till  de  fem 
kunderna. Detta förutsätter att antalet  gods  till dessa fem kunder inte 
överskrider volymen eller vikten i  en  lastbil.  Om  det gör det blir antalet 
körningar från samlastningscentralen fler än  en.  Exemplet innebär sju 
körningar. Varje kund mottar endast  gods en  gång  per  dag och då av alla  sex  
leverantörer samtidigt. Jämför detta med  de 30  körningarna i fallet utan 
samlastningscentral. I båda  fallen har  inte hänsyn tagits till sträckan som dessa 
fordon kör.  Figuren  visar dock tydligt att antalet  transporter  blir betydligt färre  
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med samdistribution. I NKTF  (1983)  skriver författarna att ett fordon som ingår 
i  en  samordnad  distribution  utför i genomsnitt samma arbete som  3,8  bilar i  en  
icke samordnad  distribution.  

Jönson  et al. (1998)  skriver att  en  avgörande faktor för hur väl transporterna kan 
utnyttjas är hur stora partier som levereras. Små leveranser ställer oftast till  
problem  med många lossningar som tar mycket  personal  i anspråk. När led-
tiderna och lagerutrymmena minskar så minskar även storleken på leveranserna 
samtidigt som tätare leveranser krävs, vilket medför att lastbilarna inte utnyttjar  
sin  kapacitet till fullo. Beläggningen kan teoretiskt öka genom samordnade  
transporter.  

Det finns fördelar och nackdelar med båda transportsätten. Exempel på fördel 
då leverantören eller transportören själv transporterar sitt  gods  är att färre 
personer hanterar godset. Fördel med samdistribution är till exempel att  gods  
kan transporteras till företag varje dag istället för  en  gång  per  vecka, det vill 
säga mer frekventa  transporter. En  orsak till att leverantörer och transportörer 
till exempel endast transporterar  gods en  gång  per  vecka till kunden är transp-
ortkostnaden. Det  skulle  kosta för mycket för leverantören att transportera  gods  
dagligen till alla företag som endast beställer  en  liten volym  gods.  Samdistri-
bution innebär att flera företag, leverantörer och tranportörer delar på 
transportkostnaden för att transportera  gods en  viss stäcka eller till  en  viss ort. 

I denna studie kommer samdistribution att studeras. Detta, dels då samdistri-
bution innebär ökad frekvens, minskade kostnader, förbättrad miljö, etc. för 
leverantörerna och transportörerna, dels då det finns  fa studier  utförda inom 
området samdistribution.  

2.3.1 DEFINITION AV  SAMDISTRIBUTION 
Samdistribution är ett begrepp som blir allt vanligare. Innebörden och 
betydelsen av begreppet är dock inte helt tydligt och lättförståeligt för 
privatpersoner, företag, leverantörer och transportörer. Tarkowski & Irestähl  
(1988)  skriver att samdistribution innebär till exempel att  mindre  
sändningstyper samlastas i  en  lastbil, vilket innebär att  gods  från flera olika 
leverantörer och/eller transportörer transporteras tillsammans i samma lastbil.  
Om gods  transporteras oftare till exempelvis glesbygden kan godsmängden  per 
transport  till ett visst företag minska. Samdistribution är således av avgörande 
betydelse för effektiviteten av  transporter  rörande partigods, styckegods och 
paketgods. Vid samdistribution får mottagaren  gods  från flera leverantörer vid 
samma tillfälle.  
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Ytterligare begrepp som är viktiga att klargöra är innebörden av leverantör och 
transportör, vilka beskriv nedan.  

2.3.2 DEFINITION AV  LEVERANTÖR OCH TRANSPORTÖR 
Leverantören kan till exempel vara  Konsum  eller ICA.  Konsum  eller ICA  har 
lager  med ett visst antal varor och  gods. Mindre  butiker runt om i  landet  
beställer varor och  gods  från dessa leverantörer. Varorna och godset som finns i 
lagret kommer från  en  tillverkare. Exempel på  en  tillverkare är  Felix.  Företaget  
Felix  tillverkar  bland  annat potatismos som  Konsum  och ICA lagerhåller i sitt  
lager. 

En  transportör är  den som  transporterar potatismoset  det  vill säga  om  
tillverkaren  eller  leverantören inte gör  det.  Potatismoset  kan  antingen transp-
orteras från  Felix av Felix som  är tillverkare,  av  ICA  eller Konsum som  är 
leverantörer  eller av  någon transportör, till exempel Danzas ASG  eller  
Schenker-BTL. Ibland transporterar tillverkaren sina  produkter  direkt  till  
kunden,  exempelvis Falcon och Pripps. Transportörerna transporterar oftast  
varan eller godset  till orter  dit  leverantören inte levererar  så  mycket  gods,  till 
exempel från  en  större  stad  till ett  antal  småbyar i  inlandet. 

2.3.3  LOGISTIKKEDJAN 
För att  få en  ökad förståelse för  godstransporter ges  nedan exempel  på  gods-
flöde. Godsflöde  kallas  Supply Chain  Management,  SCM, och är i denna  studie  
fokuserad  på  varuflöde och styrning  av  varuflöde mellan leverantör, företag och 
marknad/kund,  se  principskiss  figur 2.2  nedan. 

Varuflöde 

> 	> 	>  	 Företag 	 Marknad/Kund 

Värdeförädlingskedja  

Informationsflöde 

Figur 2.2  Informationsflöde och varuflöde i  en  värdeförädlingskedja.  (Christopher, 1998)  

Företaget är  en del av  leveranskedjan. SCM innefattar  både transportplanering  
och lagerstyrning. Informationsflödet genom värdeförädlingskedjan handlar till  
stor del om informationsteknologi,  till exempel  Internet  och EDI  (electronic  
data  interchange)  där informationsutbyte  sker  mellan  bland  annat leverantör och 
företag. SCM är ett arbetssätt för att reducera kostnader och öka värdeskapandet  
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genom att leda hela värdeförädlingskedjan. Kostandsreduktion och värdeför-
höjning skapas genom att företaget förmedlar kundens specifika behov nedåt i 
värdeförädlingskedjan  via  olika informationsflöden samtidigt som företaget  har  
kontroll över varuflödena uppåt i värdeförädlingskedjan. Genom detta uppnås  
bland  annat  Just In Time  fördelar, vilket i slutändan leder till att kunderna 
erhåller  en  högre  servicegrad  till ett lägre pris.  (Christopher, 1998)  

Utvecklingen i samhället  har  mer och mer gått från att ett företag konkurrerar 
med ett annat företag till att det är  en  värdeförädlingskedja som konkurrerar 
med  en  annan värdeförädlingskedja. Dessutom finns  en  särskild problematik 
kring perifera regioner som utmärks av långa aystånd och få potentiella  
partners.  

Nedan ges två exempel på godsflöde och logistikkedjan. Exempel  1  visar hela 
kedjan från tillverkar till slutkund. Exempel  2  visar  en del  av kedjan, det vill 
säga från leverantör till kund. Detta ger  en  bild av hur det ser ut i verkligheten 
och hur det fungerar. Vid samdistribution kommer godset i princip att transp-
orteras samma sträcka som när godset inte samdistribueras. Det som  bland  
annat skiljer är att vid samdistribution omlastas godset på  en samlastnings-
central  innan godset når slutkunden. 

Exempel  1, Transport  av  gods  frän tillverkare till slutanvändare  
Gods  transporteras på olika sätt från tillverkare till kund. Olika sätt är olika 
lönsamma beroende på till vem och till vilken ort godset skall levereras. Ett lågt 
genomsnittligt utnyttjande av lastbilen kan medföra höga kostnader.  Figur 2.3  
nedan visar hela logistikkedj  an  från tillverkare till slutanvändare. Abrahamsson  
(1992)  menar att varje ruta i figuren nedan innehåller ett nätverk med flera 
andra kedjor.  En  ändring i  en  kedja påverkar hela logistikflödet.  

Figur 2.3  Logistikkedja, frän tillverkare till slutanvändare (kund).  
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Nedan förklaras varje steg i figur  2.3  ovan. Varje steg är kopplat till  gods  som 
transporteras från tillverkaren till slutanvändaren, det vill säga till  en  kund. 
Godset som transporteras är i detta  fall  apelsiner från  Malaga  i  Spanien,  dessa 
skall levereras till ett äldreboende i Pajala.  De  gråa rutorna i figuren ovan 
markerar apelsinernas väg från  Spanien  till ett äldreboende i Pajala. 

Tillverkare 
Apelsiner odlas i  Malaga  i  Spanien.  ICA i  Stockholm  beställer apelsiner från ett 
apelsinföretag i  Spanien.  Apelsinerna fraktas med båt till  Göteborg. Alternativ  
till båt är flyg och lastbil.  Val  av transportmedel är  bland  annat beroende på 
transportkostnad och typ av  gods  som skall transporteras. Vissa råvaror måste 
till exempel levereras till leverantören ganska snabbt, varför båt inte är något 
bra  alternativ.  I detta  fall  är båt att föredra då apelsinerna inte är känsliga för 
långa  transporter samt  då båt är det billigaste alternativet. 

Transportör transporterar  gods 
En  transportör, till exempel Danzas ASG, transporterar apelsinerna från 
hamnen i  Göteborg  till  en  leverantör, till exempel till ICAs  lager  i  Stockholm.  
Leverantören kan även själv hämta det beställda godset.  Om en  transportör 
hämtar godset sker troligtvis någon  form  av samdistribution. Transportören 
inväntar även annat  gods  innan transportören lämnar hamnområdet. Det kan ta 
allt från  en  halv dag till någon dag att transportera godset till leverantörer, tiden 
är  bland  annat beroende av hur mycket  gods  som fraktas, till hur många 
leverantörer godset skall levereras till  samt  hur långt godset skall fraktas. 

Leverantör 
ICA är ett exempel på  en  leverantör som mottar apelsinerna. Apelsinerna 
placeras i ICAs  lager,  därefter placeras  de  i ett lämpligt transportmedel, för 
vidaretransport. 

Leverantör  eller  transportör transporterar  gods  
ICA i  Stockholm har  fatt  en  beställning,  via  fax,  på 100 kg  apelsiner från ICA  
Malmen  i Pajala. ICA levererar,  med lastbil,  apelsinerna från sitt  lager  i  
Stockholm  till sina butiker i  landet, bland  annat till ICA  Malmen  i Pajala.  En  
transportör  kan  även transportera apelsinerna hela sträckan, från  Stockholm  till 
Pajala  eller kanske  endast  en del av  sträckan.  Till  exempel  kan  Schenker-BTL  
eller  Bussgods transportera apelsinerna från Luleå till Pajala. 

Mottagare av  gods  
ICA  Malmen  i Pajala tar emot apelsinerna. Apelsinerna placeras ut i butiken. I 
leverantörens eller transportörens lastbil finns även annat  gods  till butiken.  
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Alternativ  väg 
Ett  alternativ  är att leverantören eller transportören transporterar apelsinerna 
direkt frän lagret i  Stockholm  till äldreboendet i Pajala. Oftast transporterar ICA  
sä  mycket  gods  att  de  själv fyller  en  lastbil, vilket innebär att samdistribution 
med  en  annan leverantör är svårt. 

Kund  
En  kund besöker ICA  Malmen. Kunden  kan vara ett företag,  en organisation  
eller  en privat person.  Där köper denne apelsinerna och transporterar  hem  dem,  
med hjälp av bil, cykel,  spark  eller så promenerar kunden  hem  med apelsinerna. 
ICA kan även välja  en Alternativ  väg och levererar apelsinerna direkt till 
äldreboendet i Pajala. 

Exempel  2,  Från leverantör till mottagare  
Figur 2.4  nedan beskriver delen leverantör till mottagare i logistikkedjan genom 
att beskriva tre olika  fall.  (Persson,  1987)  

Figur 2.4  Olika leveransmöjligheter från leverantör till mottagare. (Persson,  1987) 
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Fall]  Enbart långtradare innebär att  en  långtradare lastas full med  gods  hos  en  
leverantör. Det kan vara  en  leverantör eller  en  transportör som transporterar 
godset. Godset lastas och levereras till ett antal företag som leverantören  har  
avtal med. Det tar lång tid att leverera allt  gods,  särkilt om det skall ske från  en  
långtradare då det kan vara svårt för föraren att komma tillräckligt nära 
lastbryggan med lastbilen. Företaget kan få allt från ett  gods  till flera rullpallar 
med  gods.  Det krävs att det finns  personal  som kan ta emot detta oaysett 
mängden  gods.  Det kan saknas tillräckligt med utrymme för lastning och 
lossning hos mottagaren. Saknas detta tar det längre tid att lasta och lossa 
godset. Det företag som är sist i utkörningsledet kan ra vänta någon dag innan 
godset kommer fram. Persson  (1987)  skriver att Exempel  1  innebär att ett stort 
fordon  har  utnyttjats ganska ineffektivt  under en  lång tid.  

Fall  2  Enbart  mindre  fordon innebär att  mindre  fordon lastas med  gods  hos 
leverantören, därefter transporteras  gods  till några få företag. Persson  (1987)  
skriver att detta leder till ökade kostnader  bland  annat på grund av fler fordon, 
längre  total  körsträcka, etc.. Istället för att  en  långtradare skall köra hela 
sträckan engageras ett antal  mindre  fordon som skall köra samma sträcka. 
Körsträckan blir totalt sett längre och antalet förare av fordon blir betydligt fler 
än vid  Fall ].  Fördelen med detta är att företagen får godset betydligt snabbare 
än om  en  långtradare levererar allt  gods  till alla mottagare. Ett  mindre  fordon 
lastas till exempel med så mycket  gods  som föraren hinner leverera  under  ett 
skift, det vill säga om inte volymen begränsar utrymmet i fordonet.  

Fall  3  Omlastning till  mindre  fordon innebär att olika leverantörer transporterar  
gods  i långtradare till  en  samlastningscentral. Från denna samlastningscentral 
transporteras godset i  mindre  fordon. Godset transporteras till alla företag  under 
en  och samma arbetsdag.  Gods  från olika leverantörer som skall till samma 
företag lastas i samma fordon.  Fall  3  kräver  en  extra  lastning och  extra  personal  
på samlastningscentralen. Persson  (1987)  skriver att detta  fall  har  kunnat hjälpa 
till att sänka kostnaderna för  den  fysiska distributionen då  Fall  3  sker mer 
effektivt och går snabbare, än både  Fall]  och  Fall  2. 

2.4  FAKTORER SOM PÅVERKAR SAMDISTRIBUTION 
I denna studie kommer begreppet samdistribution att kopplas till ett antal 
faktorerna som redovisas i figur  2.5  nedan. Faktorerna redovisas mer ingående 
efter figuren och sammanställs slutligen i kapitel  6  Slutsatser och 
slutdiskussioner. Faktorerna  har  framkommit vid litteraturstudier  samt  vid 
pilotprojektet som utförts i Piteå,  se  kapitel  3.  Dessa faktorer är viktiga faktorer  
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som påverkar samdistribution eller påverkas av samdistribution. Det kan finnas 
fler faktorer än dessa som påverkar samdistribution.  

Figur 2.5  Faktorer som påverkar samdistribution.  

2.4.1  EKONOMI/KOSTNAD 

Kostnader som uppstår i samband med samdistribution är både positiva och 
negativa kostnader. Samdistribution kräver specialanpassade fordon, det vill 
säga fordon som till exempel  har  olika sektioner,  en  sektion för  gods  som 
kräver kyla och  en  annan sektion för  gods  som kräver värme. Dessa 
specialanpassade fordon bidrar till ökade kostnader vid investering av dessa. 
Kostnaden för att bygga upp  en  helt ny samdistributionscentral är hög. 
Samdistribution innebär färre fordon, vilket i  sin  tur leder till lägre kostnader 
för  transport  av  gods  det vill säga vid samma mängd  gods.  

Avståndet mellan orter och företag i glesbygden är långa, vilket innebär 
fördyrade  transporter  och i vissa  fall  minskat antal  transporter  jämfört med 
tätorten. Det finns stöd och bidrag som företag i glesbygden  samt  leverantörer 
och transportörer av  gods  till glesbygden kan söka. Stålnacke-Hann & 
Ejderberg  (2002)  skriver att Länsstyrelsen administrerar helt eller delvis flera 
av företagsstöden. Stölden kan delas upp i, dels stöd som kompenserar för vissa 
driftkostnader, dels investeringsstöd. I stöd som kompenserar för vissa 
driftkostnader ingår transportbidraget som administreras av NUTEK  samt  
sysselsättningsbidraget. Transportbidraget påverkar fraktkostnaderna och 
sysselsättningsbidraget påverkar personalkostnaderna. I stöd som, kompenserar  
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investeringar ingår utvecklingsbidrag och landsbygdsstöd. Syftet med invest-
eringsstöd är att stimulera företagens investeringar. Sammanfattningsvis, stöden 
och bidragen som kan sökas är: 

• Landsbygdsstöd 
• Regionalt utvecklingsbidrag 
• Sysselsättningsbidrag 
• Regionalt transportbidrag 

Dessa fyra stöd påverkar samdistribution i Norrbotten på olika sätt. 
Landsbygdsstöd, regionalt utvecklingsbidrag, sysselsättningsbidrag  samt  
regionalt transportbidrag gynnar företagen. För att samdistribution skall bli 
verklighet krävs det att det finns företag som behöver  gods.  Utan  de  tre första 
stöden och bidragen  har  företag svårt att klara sig. I Norrbotten är det många 
företag som söker dessa stöd och bidrag. Regionalt transportbidrag är det bidrag 
som gynnar godstransporter och samdistribution mest. Nedan ges  en kort  
beskrivning av  de  fyra stöden och bidragen. 

Landsbygdsstöd 
Länsstyrelsen  (2002)  skriver på  sin  hemsida att landsbygdsstöd syftar till att 
främja investeringar, öka sysselsättningen och öka eller bibehålla servicen på 
landsbygden. Landsbygdsstöd kan sökas för investeringar av små och 
medelstora företag i glesbygd och landsbygd i hela  landet.  Bidrag kan endast 
lämnas till  en  verksamhet som bedöms få  en  tillfredsställande lönsamhet och ge  
de  anställda  en  varaktig sysselsättning på  en  ort med goda förutsättningar för 
verksamheten. Dessutom beaktas om stödet kan komma att påverka 
konkurrensförhållandena på marknaden. Stöd får inte lämnas till stålindustri, 
transportsektorn, varvsindustri, jordbruksnäringen eller fisknäringen. Antalet 
anställda får inte överskrida  250  stycken. Maxbeloppet som företaget kan söka 
är  800 000  kronor  under en  treårsperiod. Stödet söks hos Länsstyrelsen. 
Lansbygdsstödet beviljas av  en  handläggare på Länsstyrelsen, vilket sker 
löpande. Cirka  250  till  300  företag söker detta stöd årligen.  Thomas  Johansson  
(2002)  på Länsstyrelsen i Luleå säger att ansökningar som prioriteras år  2001  
och år  2002  är företag inom turistverksamheten  samt  biltestverksamheten. 
Nystartade företag i kommunerna  Boden  och  Kiruna  prioriteras då försvaret  
lagt  ner stora delar av  sin  verksamhet i dessa två  kommuner.  

Sysselsättningsbidrag 
Länsstyrelsen  (2002)  skriver på  sin  hemsida att sysselsättningsbidrag kan sökas 
för att anställa fler medarbetare. Bidraget kan ges till företag eller annan 
verksamhet som skapar nya och varaktiga arbetstillfällen. Sysselsättningsbidrag  
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kan sökas av företag inom industri eller industriliknande verksamhet, industri-
service, partihandel, uppdragsverksamhet, turistverksamhet, pälsdjursupp-
födning, etc.. Sysselsättningsbidraget är ett av  de  regionalpolitiska företags-
stöden som syftar till ökad tillväxt och  en  balanserad  regional  utveckling. 
Maxbeloppet är  200 000  kronor  per  år  respektive 120 000  kronor  per  år, 
beroende på var i  Sverige  företaget är verksam. Bidraget betalas ut  under en  
femårsperiod.  30%  betalas ut i efterskott efter det att antalet anställda  har  ökat. 
Resterade  del  betalas ut fördelat över kommande fyra år, förutsatt att syssel-
sättningsökningen kvarstår. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i det län där 
företaget  har  sitt arbetsställe. Handläggare på Länsstyrelsen handlägger och 
beslutar om varje ärende. 

Stålnacke-Hann & Ejderberg  (2002)  skriver i rapporten om sysselsättnings-
bidrag att  de  flesta företag anser att  en  stor fördel med att driva företag och 
verksamhet i Norrbotten är att personalen är  stabil, kompetent  och trogen. I 
rapporten redovisas  en  undersökning som gjorts  bland  företag som fått 
sysselsättningsbidrag.  En  fråga som ställdes till  de  som fått bidraget handlade 
om nackdelar med att driva företag och verksamhet i Norrbotten. Nackdelar 
som företagen ser är blanda annat långa aystånd till marknaden, höga 
fraktkostnader, dyra resor och dåliga kommunikationer. 

Regionalt utvecklingsbidrag 
Länsstyrelsen  (2002)  skriver på  sin  hemsida att regionalt utvecklingsbidrag kan 
sökas för investeringar av olika  slag  till verksamheter som bedöms bli 
lönsamma och varaktiga, till exempel byggnader, maskiner, produktutveckling 
och informationskampanjer. Företag som kan söka stöd är företag inom 
industriell och industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet, 
tjänsteverksamhet och serviceverksamhet med större marknad än  den  lokala 
eller regionala marknaden, turistverksamhet, framställning av fasta bränslen  
samt  företag inom uppförande av  lokaler  för uthyrning. Regionalt utvecklings-
bidrag kan ges för investeringar av olika  slag.  Regionalt utvecklingsbidrag är ett 
av  de  regionalpolitiska företagsstöden som alla syftar till ökad tillväxt och  en  
balanserad  regional  utveckling. Stödets storlekt varierar beroende på var i  
landet  företaget är placerat, hur många anställda företaget  har,  vad stödet skall 
användas till, etc.. Ansökan lämnas till Länsstyrelsen i det län där företaget  har  
sitt arbetsställe. Handläggare på Länsstyrelsen behandlar ansökan. 

Stålnacke-Hann & Ejderberg  (2002) har  genomfört  en  undersökning  bland  
företag i Norrbotten som erhållit regionalt utvecklingsbidrag.  En  fråga som 
ställdes i denna undersökning handlade om vad företagen som erhållit bidrag 
ansåg vara viktigast för att företaget ska kunna stanna kvar och utvecklas på  
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orten. Företagen svarade att  bland  annat följande punkter var viktigast; transp-
ortstöd, bra och billiga kommunikationer, lägre driftkostnader  samt  marknad 
och nätverk. 

Regionalt transportbidrag 
Transportbidrag ges till längre  transporter  av vissa produkter och råvaror till 
och från orter i  de  fyra nordligaste länen,  se  figur  4.7  kapitel  4.  Avsikten med 
transportbidraget är att ge viss kompensation för  de  kostnadsnackdelar som 
näringslivet i  de  fyra nordligaste länen  har  på grund av långa aystånd till 
marknaden  samt  för att stimulera till höjd förädlingsgrad i området. 
Transportbidraget får lämnas till fysiska personer som bor i  Sverige  och 
juridiska personer med verksamhet i  Sverige.  För att bidrag skall betalas ut 
måste det sammanlagda bidragsgrundande beloppet uppgå till minst  25 000  
kronor  under  ett kalenderår. Ansökan lämnas till NUTEK. NUTEKs hand-
läggare handlägger ansökan och beviljar bidraget eller ger ayslag. Det är  den  
som betalar transportkostnaden till transportören eller speditören som skall 
ansöka om bidraget.  Ann-Christin  Andersson  (2002)  på NUTEK i  Stockholm  
säger att det kommer  in  cirka  700  ansökningar  per  halvår, cirka hälften av 
ansökningarna beviljas. Det finns cirka  350  miljoner kronor  per  år att söka. Det 
är oftast samma företag som söker bidraget. I BothnianARC  (2000)  skriver 
författarna att  under  år  1998  uppgick transportbidraget för Norrbotten till  97  
miljoner kronor. 

För att eventuellt få bidraget beviljat ska transporterna ske på järnväg eller i 
yrkesmässig trafik på landsväg eller till sjöss. Transportsträckans längd skall 
vara minst  401 km.  Vid internationella  transporter  lämnas bidrag endast för  
transport  på  den  svenska sidan.  

2.4.2  KONKURRENS  
Om  företagen i till exempel glesbygden tvingas köpa och/eller sälja sina 
produkter endast av eller till några ra eller till  de  större leverantörerna och 
transportörerna innebär detta att konkurrensen försvinner och priserna ökar. 
Leverantören och transportören kan då själv sätta och bestämma pris på  gods  
och  transporter.  Priserna sjunker då fler företag kan lämna  bud  på  gods  och  
transporter. En  samlastningscentral dit företagen kan leverera alla sina varor 
och  gods  medför  en  helt annan kostnadssituation för företagen på orten. Då fler 
företag finns på marknaden och konkurrerar om priserna på  gods  blir priserna 
lägre. Försvinner stöden och bidragen som beskrivs i aysnittet ovan försvinner 
kanske några företag. Detta kan innebära ökad konkurrens, det vill säga då 
endast  de  större leverantörerna och transportörerna levererar  gods  till 
glesbygden.  
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2.4.3  LIVSKVALITÉ 

Livskvalité är  en  svårmätt storhet. Livskvalité betyder omsorg om svaga 
grupper i samhället  samt  förbättrade boendeförhållanden och arbetsvillkor. 
Samdistribution kan innebära att  gods  alltid finns tillgängligt på orten eller kan 
beställas till orten till nästkommande dag. Detta ökar  bland  annat livskvalitén  
bland de  boende på orten.  En  annan bidragande faktor till ökad livskvalité är att 
det finns arbeten på orten till  de  boende.  

2.4.4  MILJÖ 

Faktorn miljö är viktigt ur företagens, leverantörernas och transportörernas 
synvinkel. Detta  bland  annat då fler företag certifierar sig. Milj öcertifiering 
innebär  bland  annat att företagen måste uppfylla vissa kray.  Till  exempel måste 
företagen  se  till att  gods  som levereras till och från företagen levereras på det 
miljövänligaste sättet. Näringsdepartementet  (2002)  skriver på  sin  hemsida att  
transporter  av människor och  gods  orsakar betydande miljöproblem.  De  
luftföroreningar som uppstår genom förbränning av drivmedel vid  transporter  
påverkar på  lokal  nivå människors hälsa. Regionalt bidrar utsläppen till 
övergödning och försurning. På  global  nivå påverkas klimatet och ozonskiktet.  
De  miljöstörningar som kommer att kräva  de  största insatserna för att uppnå ett 
långsiktigt hållbart transportsystem är utsläppen av koldioxid, hälsopåverkan 
från luftföroreningar och buller  samt  påverkan på stadens  respektive  
landsbygdens naturvärden och kulturvärden. 

Trenden tyder på  att miljökraven blir allt hårdare främst i centrala delar  av  
tätorterna. I några större städer i  Sverige har  miljözoner införts för att hindra 
vissa  typer av  fordon att passera genom centrala delar  av  städerna. Miljözoner 
införs i tätorter för att förbättra miljön, vilket innebär  restriktioner.  Detta 
innebär att fordonen  som  rör  sig  innanför miljözonen måste vara rena och tysta.  
Mindre  och medelstora företag  kan ha  svårt att finansiera kostnaden för att 
leverera  gods  till sina  kunder på  orten  då de  inte  har råd  att investera i fordon  
som  klarar  bland  annat miljökraven. Stora diesellastbilar är  de, bland  väg-
trafiken,  som  genererar  mest problem  i  form av buller,  luftföroreningar och  
vibrationer.  (Taniguchi  et al. 1999)  

I KFB-meddelande  (1997)  står det att transportsektorn svarade år  1997  för 
ungefär hälften av det totala utsläppet av koldioxid, CO2, i  Sverige.  Vad gäller 
kväveoxider,  NO,  och svaveldioxider, SO2, så står transportsektorn för  80% 
respektive 20%  av  de  totala utsläppen i  Sverige.  Utsläpp av kväveoxider,  NOR, 
har  minskat med  40%  för vägtrafiken mellan år  1980  och år  1995.  Minskningen 
beror  bland  annat på katalysatorer som finns på  de  nyare fordonen.  Transporter 
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medför även utsläpp av andra ämnen, till exempel kolväten och partiklar. Dessa 
tros öka förekomsten av  cancer  och allergier. 

Näringsdepartementet  (2002) skriver  vidare  på  hemsidan att användandet  av  
fossila drivmedel är för högt.  Den  tekniska utvecklingen  har  lett till att 
utsläppen från vägtrafiken  har  blivit allt renare. Utsläppen  av  koldioxid  går  
däremot inte att rena. För att minska koldioxidutsläppen krävs istället åtgärder  
som  minskar förbrukningen  av  fossila drivmedel. Detta  kan ske på  olika sätt; 
minskad bränsleförbrukning  per  körd sträcka (genom bränslesnålare  motorer,  
anpassade hastigheter, minskat transportarbete)  eller  ökad användning  av  
alternativa drivmedel.  Det  firms  ett  antal  olika alternativa drivmedel  på  
marknaden. Många  av  dessa  kan  inte tillverkas till konkurrenskraftiga  priser  
och inte  heller med  tillräckligt effektiva och klimatvänliga  processer.  Andra 
alternativa drivmedel innebär fortsatta utsläpp  av  koldioxid. 

Nagurney  (2000) skriver  att transporterna ansvarar för  cirka 50% av  utsläpp i  
form av  kväveoxid och  90% av  koloxid. I  Sverige  och i övriga redan utvecklade 
länder i världen är nivån  på  utsläpp och föroreningar lägre än i outvecklade 
länder. Vasconcellos  (2001)  visar i tabell  2.4  nedan medelkoncentrationen  av  
SPM,  Suspended Particulate  Matter  (svävande partikelämnen) i olika städer i 
världen.  De  flesta föroreningar och utsläpp från fordon  kan  relateras till 
allvarliga sjukdomar och till olika  former av cancer. En av de mest  skadliga 
föroreningarna  på lokal  nivå är  just  SPM.  Koncentrationen av  SPM är mycket 
högre i stora städer i outvecklade länder i världen i jämförelse  med  utvecklade 
länder. Tabell  2.4  nedan visar några exempel  på  städer och  halter av  SPM. 

Tabell  2.4  Medelkoncentration av SPM i olika städer i världen. SPM mäts i kg/m3, siffran är 
ett  medelvärde från kommersiella och industriella områden i städerna. Vasconcellos  2001  
Stad/Land SPM (kg/m3) 
Bryssel/Belgien  24  
Tokyo/Japan  60 
New  York/USA  62  
Helsingfors/Finland (jämför med  Stockholm) 87  
Sidney/Australien  138  
Jakarta/Indonesien (outvecklat  land) 175  
Beijing/Kina (outvecklat  land) 395  
Lahore/Pakistan (outvecklat  land) 405  
Delhi/Indien (outvecklat  land) 464 

Tabellen  ovan visar att  Norden har  ganska små  problem  vad gäller utsläpp av 
partiklar från fordon i jämförelse med övriga världen. Problemet finns även i  
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små städer i  Sverige,  dock inte lika stora  problem  Det är viktigt att minska 
utsläppet även i  de mindre  städerna för att  bland  annat bevara miljön.  

Buller  från vägtrafiken upplevs som det mest störande ljudet i hemmet.  En  
lastbil motsvarar  sex  personbilar vad ayser bullernivån. För att komma åt 
problemet införs restriktioner mot biltrafik och tunga fordon. Då antalet fordon 
minskar, exempel vid samdistribution, blir antalet angörningar färre, vilket 
leder till minskade avgasutsläpp  samt  till minskade bullernivåer. Bullernivåer 
och utsläppsnivåer från trafiken minskas genom förbättrad teknik av fordonen. 
Åtgärden som bidragit till störst minskning av bullernivåer och utsläppsnivåer 
är utveckling av fordon.  (OECD, 1995)  

Hur störande buller är beror  bland  annat på fordonets hastighet  samt  typ av 
fordon. I FHWA  (1992)  skriver författarna att typ av fordon är  den  viktigaste 
faktorn.  En  lastbil med släp som kör cirka  35 km/h  avger lika mycket buller 
som  28  bilar.  En  lastbil med släp som finns cirka  130 meter  bort producerar ett 
ljud på 90dBA. 

Samdistribution innebär att  en  eller ett  par  leverantörer och/eller transportörer 
transporterar  gods  från flera olika leverantörer.  De  som transporterar  gods  
kommer att måsta köpa  in  milj övänliga fordon för att kunna transportera  gods 
bland  annat miljözoner. Fördelen med samdistribution är att inte alla 
leverantörer behöver investera i nya fordon.  

2.4.5  TRAFIKSÄKERHET 
Förutom  de  ekonomiska fördelarna för  mindre  och medelstora företag  samt  
ökad konkurrens innebär samdistribution och färre fordon minskad risk för 
olyckor och konflikter vid  bland  annat avlastning och pålastning av  gods.  Då 
samma förare distribuerar  gods  till samma område blir denna förare  van  med 
förhållandena hos mottagaren och kan anpassa körningen inom dessa områden. 
Antalet olyckor och miljöpåverkan minskar med ett minskat antal fordon. Cordi  
et al. (1999)  skriver att  en  samlastningscentral innebära  bland  annat  en  
minskning av antalet fordon inom  de  olika leveransområdena. 

Enligt SCB  (1988) har  distributionsfordon i klassen  3,5 ton  till  9,4 ton  totalvikt 
det största antalet personskadeolyckor  per  fordonskilometer. Det är nästan 
dubbelt så många som för övriga tunga lastbilar. Detta beror troligtvis på att 
dessa fordon används  just  i  distribution  i miljöer med många oskyddade 
trafikanter det vill säga gångtrafikanter och cyklister.  
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2.4.6  EFFEKTIVITET 
Samdistribution innebär effektivisering främst i  form  av minskat antalet 
godstransporter. Antalet stopp för fordonen minskar totalt sett då ett fordon 
levererar allt  gods  till  en  mottagare jämfört med att alla leverantörer och 
tranportörer kör till samma mottagare. Effektiviteten ökar hos mottagaren då 
denna tar emot  gods,  till exempel  en  gång  per  dag istället för flera gånger  per  
dag. Leverantören eller transportören skall helst lämna samlastningscentralen 
med  en  fullastad bil. Leverantören eller transportören levererar  gods  till ett antal 
mottagare, varefter föraren måste tillbaka till centralen för att lasta bilen med 
nytt  gods.  Mottagarna vill oftast  ha  sitt  gods  levererat så tidigt som möjligt  
under  dagen och helst innan företaget öppnar. Det är omöjligt att leverera  gods  
till alla företag mellan klockan åtta och tio på morgonen. Krav från mottagare, 
krav från leverantörer  samt  mängden  gods  är faktorer som styr och bestämmer 
storleken på fordonsflottan. Detta är delvis motstridiga kray. 

Cordi  et al. (1999)  skriver att utan samlastning levererar leverantören och/eller 
transportören godset direkt till sina mottagare. Leverantören och transportören 
kan komma att leverera godset till fler mottagare  under  samma tur än om 
samlastning skett. Föraren behöver inte köra tillbaka till centralen för att 
omlasta, då det finns  plats  för  gods  till fler mottagare. Varje mottagare beställer  
gods,  från till exempel fem olika leverantörer. När alla dessa fem leverantörer 
och transportörer kör ut godset blir det totalt sett längre körsträckor än om allt 
skett samordnat,  se  figur  2.1  sidan  17.  TFK  (1998)  menar att  en  samordnad 
varudistribution kan förväntas leda till bättre resursutnyttjande i  form  av färre 
fordon och minskade körsträckor. Samdistribution borde vara  en  intressant 
lösning såväl i glesbygd som i och kring tätorter.  

Westin  (1994) skriver  att  godstransporter  inte bara är  en  fråga  om  att förflytta  
gods  från  punkt A  till  punkt B  till lägsta kostnad.  Det  handlar även  om  att  
servicen  ska vara  frekvent  och att  godset  skall anlända  vid  rätt  tid  och till rätt  
plats, ha  korta  ledtider  från dörr till dörr  samt  meddela mottagaren  direkt  om  
försening  eller  annan störning uppstår.  Westin  skriver  vidare att  Just In Time 
transporter  inte är lätt att uppnå i glesbygdsområden,  då det  är lite  gods som  
skall transporteras långa sträckor. Detta  leder  till höga kostnader, långa  ledtider,  
etc.. Samdistribution skall lösa dessa  problem. 

2.5  SAMDISTRIBUTION 
Nedan beskrivs samdistribution ur olika perspektiv,  bland  annat vad som krävs 
för att genomföra samdistribution  samt  att  fa  det att fungera.  
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2.5.1  KRAV PÅ ETT SAMORDNAT DISTRIBUTIONSSYSTEM 
Cordi  et al. (1999)  skriver att ett samordnat distributionssystem kräver: 

• En  fungerande samlastningscentral, det vill säga  en lokal  där  gods  kan 
omlastas från  en  leverantör och/eller transportör till  en  annan, minimikrav 

• Ett  system  som aviserar när  gods  kommer till samlastningscentralen 
• Ett  system  som ger  information  till personalen på samlastningscentralen 

om vem som skall  ha  vilket  gods  
• Ett fungerande IT-system  för att elektronisk handel skall vara möjligt 
• Godsleveranser 

På samlastningscentralen måste  de  som samlastar  ha  kännedom om när  gods  
kommer  samt  vilket  gods  som skall till vilken mottagare. Detta kan enklast 
ordnas genom att faxa beställningslistorna. I ett senare skede kan det bli aktuellt 
med ett fungerande IT-system.  Med hjälp av lämpligt planeringshjälpmedel kan 
lastbilarnas körrutter  samt  hantering av orderna ske  sä  effektivt som möjligt. 
(Jönson  et al. 1998)  

Jönson  et al. (1998)  skriver att i framtiden kommer troligtvis elektronisk handel 
att vara det verktyg som dominerar och används vid beställning av  gods.  Med 
elektronisk handel menas att mottagarna beställer sitt  gods via  Internet,  
exempelvis genom att skicka orderlistan  via  elektronisk  post  eller genom att 
fylla i ett förtryckt formulär som skickas  via  elektronisk  post  till  de  olika 
leverantörerna eller till samlastningscentralen.  Om  samlastningscentralen är 
mottagare av denna  information  kommer till exempel  en  ansvarig  person  på 
samlastningscentralen att ta emot alla beställningar för att  sedan  skicka  en  stor 
beställning till  respektive  leverantör. Antalet mejeriprodukter, köttprodukter, 
torrvaror etc. summeras och  den  summerade ordern skickas till  respektive  
leverantör. Leverantörerna levererar  gods  till samlastningscentralen, därifrån 
transporteras godset ut med gemensam  transport  till mottagarna. 

Jönson  et al. (1998)  skriver vidare att om storskalig samordning skall kunna 
uppnås kommer kommunikationscentraler där  information  kan behandlas att 
behövas byggas upp.  Information  från kommunikationscentralen skickas 
exempelvis till leverantörernas centraler. På denna  central  skall operatörerna 
veta  destination  för  de  olika lastbilarna  samt  om samordnad leverans kan ske.  

2.5.2  KRAV PÅ  EN  SAMLASTNINGSCENTRAL 
För att  en  samlastningscentral med samordnad  distribution  skall fungera för 
företag, leverantör och transportörer måste ett antal krav ställas. Kraven 
redovisas punktvis nedan.  
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• Samordning på samlastningscentralen sker med flera leverantörer, både 
små och stora leverantörer. Stora leverantörer kör oftast med fullastade 
bilar från sina egen  terminal  till mottagaren. 

• Samlastningscentral bör  ha en  fungerande  organisation  med ansvariga 
personer inom  bland  annat godsmottagning, godsbeställning och sam-
ordning av leveranser. 

• Godsmottagningen sköts manuellt och  gods  som skall till samma 
mottagare paketeras i samma lastbil eller i samma fordon, beroende på 
typ av  gods.  Innan godset levereras till mottagaren skall godset som finns 
på samlastningscentralen förvaras efter  de  krav och bestämmelser som 
gäller för godset.  Personal  på samlastningscentralen måste vara utbildade 
på att förvara alla typer av  gods  i samlastningscentralen  samt  att paketera  
gods  på rätt sätt i lastbilen. Godset får inte, när  de  når mottagaren,  ha  
skadats på något sätt. Ett visst  lager  av  gods  kan finnas på centralen. 
Mottagaren gör  sin  godsbeställning  via  Internet.  Beställningen skickas till 
samlastningscentralen  samt  till leverantören och/eller transportören. 
Ansvarig på centralen ser till att rätt  gods  når rätt mottagare. 

• På samlastningscentralen ser personalen till att  samtransport  av allt  gods  
sker, det vill säga om möjligt till alla mottagare. 

• Samlastningscentralen måste  ha en optimal  placering.  En samlastnings-
central  skall placeras så att ayståndet från centralen till mottagarna blir  sä  
kort  som möjligt. Avståndet från leverantörerna till samlastningscentralen 
bör även beaktas. Det är viktigt att utrymmen finns för alla typer av  gods.  
Det måste vara lätt att från lastbryggan på centralen skjuta  in  rullpallarna i 
distributionsfordonet. Då fordonen packas måste  de  som packar tänka på i 
vilken ordning godsen skall levereras, vilken mottagare som skall  ha  sitt  
gods  först. För att underlätta detta är fordon med urlastning från sidan att 
föredra.  

2.5.3  KRAV VID SAMDISTRIBUTION  AV GODS  
Vid leverans av  gods  i glesbygden finns det oftast tillräckligt med utrymme på 
företagets tomt för att backa eller vända fordonet för att  sedan  kunna lasta ur 
godset. I tätorter är utrymmet för lastbilar oftast begränsat, höga krav ställs som 
regel på föraren  samt  på fordonet, exempelvis är fordon med urlastning från 
sidan att rekommendera i tätort. Krav som ställs vid leverans av  gods  är: 

Kvalité på  gods  
Godset som kommer till samlastningscentralen måste relativt snart levereras till 
mottagarna. Det krävs att det på samlastningscentralen finns kylutrymmen, 
frysutrymmen, svalutrymmen och torrutrymmen för godsen.  Om  exempelvis 
kött eller andra färskvaror med  kort  hållbarhetstid får ligga några dagar på  
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samlastningscentralen innan  de  levereras försämras kvalitén, vilket mottagaren 
inte accepterar. 

Beställning av  gods  
Tidsgränserna för godsbeställningar måste vara rimligt tilltagna och 
respekteras. Det är viktigt att samlastningscentralen, det vill säga om det är  de  
som samordnar beställningarna, får beställningen av  gods  från mottagarna i tid 
för att kunna samordna transporterna. Det handlar inte bara om att samordna 
godsbeställningen, det handlar även om att det skall finnas tillräckligt med 
utrymme på centralen. Dessutom kan det behövas  extra  personal  om beställnin-
garna är stora, till exempelvis vid ett evenemang. Kommer inte beställningen i 
tid till leverantören får mottagaren vänta till nästa leverans innan  de  får godset. 

Leveranstidpunkt till mottagaren 
Det är av stor vikt att mottagaren får  sin  leverans vid  en  förutbestämd tidpunkt 
som stämmer överens med mottagarens övriga schema.  Om  till exempel 
leveransen kommer precis då kökspersonalen skall servera  lunch  kan denna  ha  
svårt att ta emot godset. Det krävs  bland  annat att leverantören och 
transportören lämnar samlastningscentralen vid rätt tidpunkt. Föraren är länken 
mellan samlastningscentralen och mottagaren. Denne skall göra det bästa för 
mottagaren och hjälpa denne vid behov med avlyftning av  gods  från lastbilen. 

Fordon 
Jönson  et al. (1998)  skriver att  en  samlastningscentral innebär omlastning. 
Förpackningar måste kunna skyddas mot stötar och andra faktorer  under  
omlastning och  transport.  Fordonen måste vara specialanpassade för sitt syfte.  
De  skall vara av sådan modell att det är anpassade till gatumiljön, lastbryggorna  
samt  klarar miljökraven.  Till  exempel om det är smala gator bör ett  mindre  
fordon användas. Är området  en  miljözon måste fordonet klara miljöklass  3.  
Fordonet måste utrustas med speciella fack och/eller boxar.  Personal  på 
samlastningscentralen måste paketera godset så att godset som exempelvis skall 
förvaras  separat,  på grund av Livsmedelslagens bestämmelser, placeras ayskilt i 
fordonet.  

2.5.4  EFFEKTER  AV  SAMDISTRIBUTION 

Effekterna av samdistribution är många. Det finns både positiva och negativa 
effekter. Nedan räknas några effekter upp: 

• Samdistribution utvecklar samverkan, till exempel mellan småföretag  
samt  mellan småföretag,  kommuner  och landsting  
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• Samdistribution främjar  lokal  företagsutveckling, exempelvis  de  lokala 
odlarna får fasta kunder och  en fast  inkomst, vilket betyder att  de  kan 
utveckla sina produkter 

• Samdistribution förutsätter etablering av terminaler, det vill säga det 
måste finnas  en terminal  dit  de  olika leverantörerna och transportörerna 
kan leverera godset innan det samlastas och transporteras till mottagaren 

• Samdistribution skapar nya arbetstillfällen på samlastningscentralen sam-
tidigt som några arbetstillfällen försvinner på grund av färre körningar för 
leverantörerna och transportörerna 

• Samdistribution skapar och utvecklar IT kompetens då  bland  annat  gods  
beställs och betalas  via  Internet  

• Samdistribution skapar och utvecklar kompetensen inom logistik  

2.5.5  FÖRDELAR OCH NACKDELAR SOM UPPNÅS MED SAMDISTRIBUTION 

Cordi  et al. (1999)  skriver att samdistribution bidrar till besparing av 
totalkostnaden, reducering av miljöproblem  samt  ökning av trafiksäkerheten. 
Nedan presenteras fördelar och nackdelar med samdistribution, dessa är 
kopplade till figur  2.5  sidan  24.  

Ekonomi/Kostnad, Fördelar 
• Inköp av  gods  görs till ett ställe varifrån  gods  samdistribueras till 

mottagaren, exempelvis beställer företagen  gods via  elektronisk  post,  
beställningen går, dels till leverantören, dels till samlastningscentralen 

• Möjlighet för  de  lokala företagen att samverka ökar då  de  lokala före-
tagen kan lämna anbud och därmed konkurrera med  de  större leveran-
törerna och endast leverera  gods  till samlastningscentralen. Detta innebär 
att priserna sjunker då fler företag kan lämna anbud, vilket innebär lägre 
priser för mottagaren 

• Kostnaden för leverantören att själv leverera  gods  till alla mottagare är 
oftast för stor för att det ska vara lönsamt för  de mindre  företagen 

• Godsleverans till mottagarna sker med ett fordon istället för med flera 
fordon, det vill säga istället för att varje leverantör transporterar  gods  med 
sitt eget fordon sker transporterna gemensamt 

Ekonomi/Kostnad, Nackdelar 
• Specialanpassade fordon för samdistribution. Livsmedelslagen säger att 

visst  gods  inte  far  förvaras i samma lastbil. Kylskåp och värmeskåp måste 
finnas i fordonet 

• Terminal  för samdistribution måste byggas upp  
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• Mottagarna måste, vid elektronisk handel,  ha  tillgång till dator och  
Internet  samt  kunskap om detta 

Konkurrens, Fördelar 
• Kostnaderna på varor och  gods  minskar då fler leverantörer och transp-

ortörer finns på marknaden, leverantörerna  har  möjlighet att endast 
transportera sina varor och  gods  till samlastningscentralen 

Livskvalité, Fördelar 
• Gods  och varor finns alltid tillgängliga, då transporterna är mer frekventa 

än tidigare, vilket skapar ökad  service  i glesbygden 
• Gods  som önskas skickas, kan skickas vilken dag i veckan som helst 
• Skapar arbetstillfällen hos ortens företag, leverantörer och transportörer 
• Skapar arbetstillfällen på terminalen, med  transporter  och inom IT 

Livskvalité, Nackdelar 
• Mottagaren får allt  gods  samtidigt, vilket är mycket stressande för 

personalen, vilket leder till  bland  annat felaktiga lyft av  gods  då godset 
snabbt måste lyftas  in  i kylskåp och frysskåp 

• Antalet arbetstillfällen hos  de  större leverantörerna och transportörerna 
minskar då antalet körningar minskar 

• Sämre kvalité på  gods  då fler hanterar godset 

Miljö, Fördelar 
• Distribution  av  gods  sker från ett ställe med ett fordon istället för med 

flera fordon från  respektive  leverantör och transportör 
• Leverans kan ske med rätt storlek på fordonet, exempelvis inga släp-

vagnar i stadsmiljön 
• Då antalet bilar som levererar  gods  är få kan fler moderna och 

milj övänliga fordon användas, vilket bidrar till minskade utsläpp  samt  
lägre bullernivåer 

• Effektiv  logistik minskar antalet körda kilometrar, dock varierar utfallet 
beroende på utgångsläget 

Trafiksäkerhet, Fördelar 
• Riskerna för olyckshändelser mellan fordon och människa  (barn)  minskar 

då antalet tunga fordon minskar i området 
• Då samma förare distribuerar varorna till samma områden blir denna 

förare  van  vid förhållandena hos mottagaren och kan anpassa sig vid 
körning inom dessa områden  
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• Antalet lossningar hos mottagarna minskar med rätt logistik, vilket bidrar 
till ett minskat antal konflikter i  form  av färre trafikolyckor mellan 
fordon, gångtrafikanter och cykeltrafikanter 

Trafiksäkerhet, Nackdel 
• Föraren blir  van  med området och slarvar omedvetet, till exempel vid 

övergångsställen som ingen passerar över 

Effektivisering, Fördelar 
• Få personer på centralen och vana förhållanden ger ökad  service  till 

mottagaren 
• Specialutbildning för  personal  på samlastningscentralen ger ökad  service  

till mottagaren 
• Exakta rutiner genom mer strukturerad logistik, vilket bidrar till att 

mottagaren får sitt  gods  vid rätt tidpunkt och med hög kvalité  
• Kvalitén på godset ökar då flera leverantörer och transportörer 

konkurrerar om mottagarna 
• Logistikfrågor löses av "specialister" vilket betyder att  de  lokala 

företagen kan koncentrera sig på  sin  verksamhet 

Effektivisering, Nackdelar 
• Fler personer hanterar godset (leverantör, samlastare, transportörer), 

vilket kan bidraga till att godset packas felaktigt och går sönder eller blir 
smutsigt, vilket betyder att mottagaren ej  far  sitt  gods  i tid och/eller i det 
skick denne  har  beställt godset  

2.6  VILKEN MILJÖ ÄR LÄMPAD FÖR SAMDISTRIBUTION; 
GLESBYGD ELLER TÄTORT?  
Om  samdistribution i glesbygd  respektive  i tätort finns relativt sparsamt dokum-
enterat. Redovisade projekt ayser huvudsakligen samordnad varudistribution i 
innerstad där områden i större städer  har  studerats. Dessa försök  har  främst 
genomförts i städer i södra  Sverige.  Samdistribution i  mindre  och medelstora 
städer i glesbygden är ett område där incitamenten för att bedriva forskning  har  
varit låga. Detta medför att det finns många forskningsfrågor som inte är 
besvarade.  Distribution  av  gods  i glesbygden uppfattas som allt för uppsplittrat 
på allt för många aktörer, detta gäller troligtvis också i tätorterna. Antalet 
sändningar i glesbebyggt och tätbebyggt område är nästan lika många, det som 
skiljer  dem  åt är mängden  gods  i fordonen.  
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Figur 2.6  nedan visar utveckling vad gäller folkmängd i glesbygd och tätort  
under 200  år.  Figuren  visar att andelen som bor i tätort  har  ökat från  30%  år  
1900  till  84%  år  2000.  Befolkningen i glesbygden  har  minskat från  67%  till  
16%  från år  1900  till år  2000.  Vad kan detta bero på? Kanske att det som för  
200  år  sedan  var glesbygd  har  vuxit och blivit tätort och/eller så är det som 
figuren visar att människorna  har  flyttat från glesbygden till tätorten. 

Figur 2.6  Folkmängd i glesbygd och i tätort i  Sverige  från år  1800  till år  2000.  (SCB,  
2001)  

Glesbygd definieras olika beroende på vem som 
definierar. Glesbygdsverkets  (2002) definition  av 
glesbygd och tätort  har  existerat  sedan  år  1996. Figur 2.7  
visar  en  karta över  Sverige samt  var i  Sverige  glesbygd, 
tätortsnära landsbygd  samt  tätorter finns. Kartan är 
hämtad från Glesbygdsverkets hemsida. Det främsta 
syftet med indelningen är att särskilja olika typer av 
bygder för att synliggöra deras skilda förutsättningar. 
Glesbygdsverket  (2002) har  tagit fram  en  metod där 
möjligheten att nå  service  och arbete avgör vad som är 
glesbygd, tätortsnära landsbygd  respektive  tätort. 
Glesbygdsverket  (2002)  skriver på  sin  hemsida att 
glesbygder är områden som  "...har  mer än  45  minuters 
bilresa till närmaste tätort större än  3 000  invånare  samt  
öar utan  fast  landförbindelse". Denna glesbygd kan 
inkludera både landsbygd och tätorter med upp till  3 000  
invånare. Tätort definieras som ett område som  har  mer 
än  3 000  invånare.  Till  tätorter räknas även området inom  
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5  minuters bilresa från tätorten. Tätortsnära landsbygd definieras som ett 
område som finns inom  5  till  45  minuters bilresa från tätorter större än  3 000  
invånare.  Stockholm,  Piteå, Luleå, Gällivare och  Kiruna  är exempel på tätorter i  
Sverige.  Områdena kring  de  centrala delarna av exempelvis Umeå och Luleå 
definieras som tärortsnära områden. Pajala är ett glesbygdsområde.  

Sverige har  tillsammans med  de  övriga nordiska länderna kommit överens om  
en  gemensam  definition. Den  säger att  en  tätort  har  mer än  200  invånare och  
mindre  än  200 meter  mellan husen. Det som blir kvar utanför tätorterna bildar 
glesbygd. (VBB,  1977)  

Glesbygd, landsbygd och tätort kan beskrivas på olika sätt, beroende på vem 
som definierar. Nedan ges några exempel från Glesbygdsverket  (2002)  
hemsida. 

• En  glesbygdskommun  har mindre  än  20 000  invånare, det vill säga  
mindre  än  5  invånare  per  kvadratkilometer 

• 7%  av rikets befolkning bor i glesbygd och landsbygd 
• 16%  av rikets befolkning bor i glesbygd och landsbygd 
• Det nuvarande sättet att definiera tätort  har  använts  sedan  år  1960, men  

egentligen  har  avgränsning på det sättet gjorts ända  sedan  1900-talets 
början 

• 29%  av rikets befolkning bor i glesbygd och landsbygd  

2.6.1  HUR SER DET UT I GLESBYGDEN VAD GÄLLER  TRANSPORTER AV GODS?  
I glesbygden är aystånden oftast långa mellan byarna och företagen  samt  till 
närmaste tätort. Detta innebär långa och kostsamma godstransporter. Det 
förekommer ingen trängsel eller  brist  på utrymme vid avlastning eller 
pålastning av  gods  hos företagen i glesbygden. Det är vanligt att fordonen är 
halvfulla med  gods  vid  transport  av  gods  till glesbygden och helt tomma på 
returresan. Fordonen är ofta av äldre modell jämfört med fordon som används i 
storstäderna. Detta då företagen i glesbygden oftast är små och inte  har  ekono-
miska förutsättningar för att kunna köpa det senaste och mest miljövänligaste 
fordonet. Kostnader uppstår för leverantörer och transportörer då  de  måste köra 
med halvfulla fordon långa sträckor. Kunderna missgynnas då  de  inte  har  
möjlighet att  fa gods  varje dag. 

Cordi  et al. (1999)  skriver att  transport  i glesbygd kännetecknas av: 

• Långa aystånd, vilket medför långa transportvägar 
• Små sändningsstorlekar, vilket medför outnyttjat utrymme i fordonen  
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• Lägre leveransfrekvens 
• Att  de mindre  företagen som levererar  gods  till mottagarna levererar 

godset oftast i fordon som är äldre och  mindre  miljövänliga 
• Högre priser då ingen eller ringa konkurrens finns  

En  samordning av  transporter  i glesbygd  skulle  enligt Cordi  et al. (1999)  leda 
till att: 

• Andelen  gods  som sänds  skulle  öka då fler företag, leverantörer och 
transportörer delar på utrymmet i ett fordon 

• Den  totala körsträckan blir kortare då ett fordon distribuerar  gods  istället 
för att varje leverantör skall distribuera sitt eget  gods  

• Antalet tunga fordon minskar 
• Fordonen som levererar  gods  specialanpassas efter gällande krav 
• Olycksrisken minskar 
• Miljöpåverkan minskar  

2.6.2  HUR SER DET UT I TÄTORTERNA VAD GÄLLER  TRANSPORTER AV GODS?  
Företag i tätorter  har  inte alltid utrymme för lastning och lossning, vilket då 
måste ske på gatan. Detta innebär trängsel och köer. Vissa tider på dygnet är det 
framkomlighetsproblem för  bland  annat distributionsfordon, personbilar  samt  
fotgängare och cyklister. I vissa städer  samt  vissa tider på dygnet får inte tunga 
fordon köra inne i tätorterna. Det finns även restriktioner mot typ av fordon, där 
endast miljövänliga fordon  far  framföras i  en  miljözon. Storhagen  et al. (1999)  
skriver att för  en  långsiktig hållbar utveckling för  bland  annat storstads-
områdena krävs det att regler och andra förutsättningar främjar effektivare 
godstransporter. Distributionen skall samtidigt vara ekonomisk konkurrent-
kraftig, miljömässigt hållbar och säkerhetsmässigt acceptabel. Kostnader upp-
står för leverantörer och transportörer då  de  måste stå stilla med fordonen och 
vänta på  sin  tur. Köer och  problem  i tätorterna leder till ökat avgasutsläpp och 
högre bullernivåer. 

Näringsdepartementet  (2002)  skriver på deras hemsida att i  Sverige  är 
trafikrelaterade  problem  tydligast i  Stockholm, men  även i  Göteborg  finns  
problem. Den  största trängseln i  Stockholm  finns på det begränsade antalet 
förbindelser mellan norra och södra Stockholmsregionen, på infartslederna och 
inom  Stockholms  innerstad. Trängseln i trafiksystemet innebär stora  problem  
för distributionstrafiken i  de  centrala delarna. Trängselproblem i Göteborgs-
området finns främst på infartslederna,  men  även på vissa gator i centrala 
staden, i båda  fallen  främst  under  rusningstid. Trängselproblemen i  Göteborg 
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påverkar transporttider och transportkostnader för  en  stor  del  av  den  svenska 
utrikeshandeln. Föraren i tätorten  har  ett annat körbeteende i tätorten än i 
glesbygden då denne framför fordonet i lägre hastighet  samt  med  hinder  som 
trafiksignaler, cirkulationsplatser och korsningar i större utsträckning än i gles-
bygden. 

Cordi  et al. (1999)  skriver att  transport  i tätort kännetecknas av att: 

• Avstånden är kortare 
• Sändningsstorlekarna kan vara större eller lika stora som i glesbygden 
• Miljözoner i  de  största städerna kräver att fordonen är miljövänliga 
• Priserna blir lägre jämfört med glesbygden på grund av hårdare 

konkurrens  

En  samordning av  transporter  i tätort  skulle  enligt Cordi  et al. (1999)  leda till 
att: 

• Den  totala körsträckan blir kortare då  en  genensam leverantör eller 
transportör distribuerar godset istället för att varje leverantör skall 
distribuera sitt eget  gods  

• Antalet tunga fordon minskar 
• Antalet olyckor minskar 
• Miljöproblemen minskar 

I denna studie kommer samdistribution i glesbygd att studeras. Glesbygden är 
intressant ur det perspektivet att det inte finns så många undersökningar utförda 
i glesbygden  samt  att brister finns och syns och dessa går att förbättra. Det 
känns som att det inte är omöjligt att finna  en  lösning på problemet. Detta då 
glesbygden är ett område där  fa studier  är utförda.  

2.7  GENOMFÖRDA PROJEKT INOM SAMDISTRIBUTION  
Projekt  inom området samdistribution  har  funnits  under en  längre period. 
Omfattningen och innebörden av projekten varierar dock. Det finns många 
liknade  studier  utförda i  Sverige  och även utomlands. Dessa  studier  behandlar 
främst samordning i större städer, några behandlar dock samordning i glesbygd. 
Nedan beskrivs några av dessa projekt. Dessa beskrivs  kort  för att ge  en  bild av 
vilka projekt som finns och vad som är pågång inom området samdistribution.  
Kapitel 3  redogör mer i detalj  en  pilotstudie om samdistribution i Piteå 
kommun. Projekten som redovisas nedan  har  valts godtyckligt. Projektet som  

41 



Kapitel 2 Distribution av gods  

Glesbygdsverket  samt  Danzas ASG drivit är inte direkt kopplade till 
samdistribution. Projektet som Glesbygdsverket genomfört handlar om 
nedläggning i glesbygden, det vill säga om livsmedelsbutiker i glesbygden 
läggs ner är det ännu viktigare att samdistribution fungerar. Projektet som 
genomförts på Danzas ASG handlar om  en  ny  terminal.  Det är viktigt med 
fungerande terminaler om samdistribution skall kunna realiseras.  

2.7.1  NATIONELLT 
Glesbygdsverket 
Glesbygdsverket genomförde  under  år  1995  och år  1996 en  enkätundersökning 
som visar att  20  av landets  600  småskolor i glesbygden och landsbygden  skulle  
läggas ner och ytterligare  90  småskolor var hotade.  Under  år  1995  och år  1996  
förlorade cirka  180  orter sina livsmedelsbutiker  samt 40  bensinstationer som 
drevs i anslutning till  en  livsmedelsbutik  lades  ned.  

En  jämförelse av ayståndet till bensinstationer i  Sverige  visade att andelen 
boende i  Stockholms  län som hade mer än  20 km  till närmaste bensinstation var  
0.06%.  I Norrbottens län var motsvarande siffra  4,5%.  (Glesbygdsverket,  1997)  

Gällivare kommun  
Under  våren  2002  utförde Bengtsson  et al. (2002) en  studie i Gällivare 
kommun. Syftet med studien var att kartlägga inkommande  gods  till och från 
Ullatti. Ullatti är  en by  inom Gällivare kommun. För att erhålla  information  
skickades, dels  en  enkät ut till några företag i Ullatti, dels intervjuades företag 
personligen eller  via  telefon. I byn bor det cirka  370  invånare. Antalet företag 
och organisationer i byn är begränsat. Företag och kommunala inrättningar som 
finns är  bland  annat: 

• Mäkis diversehandel, ICA-butik 
• OK/Q8 
• Hemtjänst/äldreboende 
• Skola,  lag-  och mellanstadieskola 
• Taxirörelse,  en  bil 

Leverantörer och transportörer som levererar  gods  till och från Ullatti är  bland  
annat: 

• Dagab 
• Danzas ASG 
• Gällivare  kommun  
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• Hedmans  partiaffärer 
• ICA 
• Länstrafiken/Norrbottens Bussgods  AB  
• Norrmejerier 
• Pripps/Falcon 
• Schenker-BTL 

Andra leverantörer och transportörer till och från Ullatti är  bland  annat 
poståkeriet som levererar  post  till och från Ullatti och bokbussen. Det kommer  
en  bokbuss till byn cirka var sjunde vecka. Sophämtning sköter Gällivare 
kommun som hämtar sopor varannan vecka  samt slamsuger  var sjätte vecka.  

De  flesta beställningarna av  gods  sker  via  telefon, även beställningar  via  fax  är 
vanligt.  Studien  visar att  gods  som främst transporteras till Ullatti är av typen 
lättgods, paketgods och styckegods. I Ullatti finns det inget tillverkande företag, 
vilket innebär att andelen  gods  som transporteras från Ullatti är begränsat. I 
nuläget är det främst posttransporter och persontransporter från Ullatti. 

Bengtsson  et al. (2002)  föreslår att  gods  som skall transporteras till Ullatti 
lämnas på busstationen i Gällivare. Från busstationen samdistribueras  gods  i ett 
gemensamt fordon till Ullatti. Detta kräver att det på busstationen finns 
förvaringsutrymmen för alla typer av  gods  som kommer till busstationen. Det 
finns  en  fungerande samdistribution mellan Mäkis diversehandel och OK/Q8. 
Oftast är det Norrbottens Bussgods  AB  som sköter leveransen. Norrbottens 
Bussgods  AB har  bussar med speciella godsutrymmen som trafikerar sträckan 
mellan Gällivare och Ullatti. Samdistribution leder till att sändningsstorlekarna 
blir större, vilket i  sin  tur leder till att färre fordon trafikerar sträckan  samt  till 
minskad miljöpåverkan. Bengtsson  et al. (2002)  skriver slutligen att med ett 
fungerande  samdistributionssystem  blir det enkelt och mer kostnadseffektivt för 
Gällivare kommun att skicka  mindre  och oregelbundna leveranser till Ullatti  
samt  även till andra byar inom kommunen. 

ICA 
ICA  har  med olika medel effektiviserat sina  transporter under  år  1998. Sex  
stycken regionalkontor blev fyra och  de  elva distributionsenheterna blev sju 
stycken. Tre stycken spridningsenheter tillkom.  En  spridningsenhet är ett ställe 
där leveranser till enskilda butiker samlas och omlastas.  Transporter  till  de  olika 
enheterna skedde så långt det var möjligt med tåg eller med högbilar, det vill 
säga lastbilar där lastning av rullpallar i två  plan  är möjligt. Detta  har  medfört 
att fyllnadsgraden i lastbilarna  har  ökat från  75%  till  90%. 
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För att möjliggöra fler  transporter  på järnväg infördes  en  ny tåglinje mellan 
Borlänge och Östersund. Dagligen fraktades  15  till  30  godsvagnar med daglig-
varor på denna sträcka. Detta projekt medförde årligen  en  minskning av 
körsträckorna med  640 000 km.  Detta innebär ett minskat koldioxidutsläpp på 
cirka  690 000 kilo per  år  samt  ett minskat kväveutsläpp på cirka  14 000 kilo per  
år. (Vägverket,  2002-04-11)  

Jämtland  
Under  år  1997  genomfördes ett projekt i Jämtland med syfte att undersöka om 
det var möjligt att höja effektiviteten i godstransporter i glesbygden. Butikerna i 
tätorten  skulle fa  leverans av  gods  fem dagar i veckan och butikerna i 
glesbygden tre dagar i veckan, vilket oftast var  en  förbättring jämfört med 
tidigare. Godset som  skulle  till butiken levererades från Umeå till Lycksele där  
de  packades om och transporterades vidare till butikerna längs olika 
sträckningar. Detta  system  ledde till  38%  kortare transportväg  samt  lägre 
miljöbelastning.  De  flesta butikerna  har  fått tätare leveranser. Systemet  har  även 
bidragit till kortare leveranser. Slutsats från detta projekt är att det går att 
effektivisera  transporter  även i glesbygden. (Miljöteknikdelegationen, 
Energimyndigheten,  1998)  

KF,  Stockholm 
Sedan  år  1997 har  Kooperativa Förbundet, KF, i  Stockholm  samordnat  
transporter  från ett femtiotal livsmedelsleverantörer ut till  de  enskilda butikerna. 
Cirka åtta stormarknader och  170  konsumbutiker i Stockholmsregionen 
omfattas av samdistribution. Livsmedelstransporterna delades upp i två flöden, 
dels ett för färskvaror, dels ett för torra och frysta varor.  De  olika leverantörerna 
fraktade varorna till  en  ny uppbyggd färskvaruterminal.  Personal  från KF 
packade om varorna butiksvis. Färskvarorna anlände på kvällen och kördes ut 
tidigt dagen därpå. Beställning av varor skedde på vanligt vis, dock skickas  en  
kopia på beställningen till fårskvaruterminalen. Projektet tyder på att 
miljöpåverkan  har  minskat med  35%,  främst genom minskade avgasutsläpp. 
Minskning av bullernivån  har  även skett. (Vägverket,  2002-04-12)  

Luleå, Danzas ASG —  en  ny godsterminal 
I Gammelstad, tio  km  utanför Luleå, är  en  kombiterminal  under  utförande. 
Danzas ASG  har planer  på att förlägga  en  ny godsterminal i anslutning till 
denna kombiterminal.  Den  nuvarande godsterminalen som Danzas ASG  har  är 
placerad i centrala Luleå.  Den  byggdes år  1969  och är  nu  omodern. Kuoppala  
(2001)  skriver att terminalen i Luleå är Danzas ASG:s nordligaste  terminal.  
Terminalen  har  nästan hela Norrbotten som sitt geografiska täckningsområde. 
Terminalen  har en  stor obalans i hantering av ankommande  gods (gods  som  
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kommer till Norrbotten från övriga  Sverige)  och avgående  gods (gods  som 
sänds från Norrbotten till övriga  Sverige).  Förhållandet är  85%  ankommande  
gods  och  15%  avgående  gods.  Detta gäller både paketgods och styckegods. 
Dagligen hanteras cirka  130 ton gods  på terminalen i Luleå. 

Kuoppala  (2001)  skriver att förutsättningarna för att bedriva 
terminalverksamhet i norra  Sverige  är andra än att driva terminalverksamhet i 
södra  Sverige.  I förhållande till Danzas ASG terminaler i  Sverige  ligger 
terminalen i Luleå aysides. Totalt  har  Danzas ASG  26  terminaler i  Sverige. 23  
av dessa,  90%,  finns inom  en  radie av  500 km  från Örebro.  21  av dessa,  80%,  
ligger inom  en  radie av  300 km  från Jönköping. Från Luleå till Örebro är det  
1 000 km  och från Luleå till Jönköping är det  1 200 km.  Många terminaler i 
södra  Sverige har  nattöppet, vilket innebär att  de  får  gods under  natten. Godset 
lastas  under  morgonen och distribueras dagen därpå. Terminalen i Luleå  har  
ingen nattverksamhet, utan allt  gods  kommer  in under  dagtid, vilket  bland  annat 
innebär att terminalens utrymmen inte nyttjas optimalt  samt  att  gods  lagras  
under  flera dygn i terminalen. Orsaken till att  gods  lagras i terminalen  under  
flera dygn beror  bland  annat på att allt  gods  inte ryms i ett fordon  samt  att 
daglig leverans till glesbygden inte är lönsamt, då det inte finns tillräckligt med  
gods  för att fylla  en  bil varje dag.  Gods  kan ligga på terminalen upp till fyra 
dygn innan det transporteras ut till kund. Mycket  gods  levereras från IKEA till 
terminalen i Luleå. Dagligen sorterar  en person gods  och fraktsedlar som tillhör 
IKEA. 

Beräkningar som Kuoppala  (2001)  utfört i studien visar att om  en  ny  terminal  
skall anläggas i norra  Sverige  är Luleå  en optimal  lokaliseringsort för denna,  
den  exakta punkten är  10 km  väster och  30 km  norr om Luleå centrum. 
Gammelstad där  den  nya kombiterminalen är  under  uppbyggande ligger inte 
långt från denna beräknade punkt. Gammelstad i Luleå är  en  lämplig placering 
av  en terminal  då det  bland  annat finns järnvägsräls från Gammelstad till 
hamnen i Luleå. Luleå är  en  hamnstad med cirka sju miljoner  ton gods  årligen  
samt  Luleå  har en  internationell fraktflygplats, Kallax  Cargo.  

Schenker-BTL, Umeå-Oslo  
Schenker-BTL introducerade  år 1998  tillsammans  med  Gransjö  Trafik AB en 
helt ny  typ  av  fordon  på  sträckan mellan Umeå och  Oslo.  Ekipaget  hade en  
totallängd  av 25.25 meter  och ersatte  på den  svenska sträckan två fordon.  Det  är  
Volvo som  tagit fram ett  system  där befintliga fordon  kan  utnyttjas i nya  
kombinationer. Den  normala maxlängden  på  fordon i EU-länderna är  18.75 
meter, men  i  Sverige  och  Finland får  fordonen vara upp till  25.25 meter.  Mellan 
Umeå och  Oslo,  skedde  transporten  i  Sverige med det  nya ekipaget. I  Norge 
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anslöts ytterligare  en  dragbil. Varje år transporterades cirka  14 000 ton gods  på 
denna sträcka. Med detta ekipage minskade bränsleförbrukningen med  27 000 
liter per  år på sträckan mellan Umeå och  Oslo.  Projektet  har  bidragit till 
minskade utsläpp; kväveoxider  har  minskat med  49%,  kolväten med  96%,  
partiklar med  95%  och koldioxid med  19%.  (Näringslivets Miljöchefer och 
Industriförbundet,  2001)  

Vilhelmina 
I början  av  1980-talet utfördes ett  projekt  i Vilhelmina  som  handlade  om  
samordnade livsmedelstransporter till glesbygden.  Projektet  visar att samordnad 
livsmedelsdistribution är  mer  lönsam än  dagens distributionssystem,  såväl  ur  
företagsekonomisk  som ur  samhällsekonomisk synvinkel.  På  sikt  kan  samdistri-
bution leda till att garantera  bland  annat frekventa sändningar  med  livsmedel till 
glesbygden.  (Westin,  1982)  

Några  av  grossisterna/tillverkarna  som var med  i  projektet var positivt  inställda 
till  samtransport  och  då  från Vilhelmina och till  inlandet men  inte ända från 
Umeå.  En grossist  ansåg att  initiativet  till  samtransport ligger hos  ICA och KF  
som  är  de  största leverantörerna  av  livsmedel.  En  annan  grossist  ansåg att  
resurser  för  samtransport  måste finnas tillgängliga innan grossisterna  kan  
acceptera förslaget  med samtransport.  Westin  (1982) skriver  att företags-
ekonomiskt sett visade  det sig  att transportkostnaderna blir lägre  med 
samtransport med lastbil, det  vill säga  om  flera  grossister  tillsammans utnyttjar 
ett fordons maximala  kapacitet. 

Västerbotten 
Konsumentverket,  KO, (1998)  genomförde  under  år  1998  ett projekt i 
Västerbotten som behandlade området Samdistribution av dagligvaror i 
Västerbottens glesbygd.  Under  elva månader var samdistribution i praktisk  drift  
och rapporten redovisar det faktiska utfallet. Samdistribution bidrog  bland  annat 
till miljövinster. Antalet transportkilometrar minskade med  37%. Servicen  i 
glesbygden  har  förbättrats då  de  butiker som tidigare endast fick  gods en  gång  
per  vecka  nu  får  gods  två till tre gånger  per  vecka. Projektet visar att 
samdistribution även  har  bidragit till att andelen tung trafik  har  minskat 
samtidigt som transporterna  har  ökat. Glesbygdsverket  (1997)  visar i ett projekt 
som  de  utfört att i  den  mest utpräglade glesbygden kan kostnaderna för  
transport  halveras. 

Konsumentverket,  KO, (1998)  skriver att för att  en  chaufför  men  hänsyn  taget  
till alla bestämmelser ska kunna återvända till dennes utgångspunkt samma skift 
brukar tumregeln  250 km  tur och retur gälla. Projektet tyder på att  

46 



Kapitel 2 Distribution av gods  

samdistribution öppnar möjligheterna för fler leverantörer och transportörer att 
verka inom ett område som tidigare kanske varit för dyra att transportera  gods  
till och från. Det som är negativt med samdistribution är  bland  annat 
svårigheterna att reducera eller avveckla  en  egen transportverksamhet. Olika 
leverantörer och transportörer som skall börja samdistribuera kan  ha  olika 
rutiner, olika krav på hur leveranser ska ske tidsmässigt och kvalitetsmässigt  
samt  på hur lastningen ska ske.  Till  exempel så levereras tidningar och bröd 
tidigt på morgonen medan annat  gods  som till exempel chark och kött inte är 
redo för  transport  vid  den  tidpunkten.  

2.7.2  INTERNATIONELLT  
Danmark  
Mejeriföretaget  MD Food  i  Danmark  började  år 1998  att förutom  
mejeriprodukter  transporteras kött, bröd och frukt till sina  kunder. Under år 
1998  fanns  det fem terminaler som  försedde  3 000  butiker  med  färskvaror  fem  
till  sex  dagar i veckan.  Godset kunde  beställas fram till klockan  18.00 på  
kvällen och vara ute i butiken  dagen efter  före klockan  08.00.  Internet-
användningen  som  blivit allt vanligare i  Danmark har bland  annat lett till att  det  
är möjligt att köpa,  via  Internet,  ekologiskt odlad  mat  och  få den  hemkörd  
direkt.  (Miljöteknikdelegationen, Energimyndigheten,  1998) 

England 
Sedan  många år tillbaka använder flera företag i  England  samordnade  
transporter.  Fram till  mitten  av 1980-talet var godstransporterna inte 
samordnade, butikerna fick sina leveranser  under  olika tidpunkter  under  hela 
dagen. Det var inte ovanligt att ett stopp vid  en  butik  tog  två timmar. Mot slutet 
av 1980-talet gick detaljhandeln ihop och  tog  kontroll över godsleveranserna, 
då  de  såg att det fanns stora vinster att göra. Tesco är ett företag i  England  inom 
dagligvaruhandeln som  har  ett antal uppsamlingspunkter, jämför  samlastnings-
centraler, dit leveranserna går istället för till kedjans alla butiker. Detta  har  
inneburit att butikerna kan  ha  kortare lagerhållning och samtidigt aldrig få  slut  
på  gods.  Ordarna sköt elektroniskt, tidigare beställdes  gods via  posten. 
Butikerna beställer sitt  gods under  dagen, samtidigt som beställningen kommer  
in  påbörjas paketering av  gods  till lastbilarna. Lastbilarna  har  tre förvarings-
utrymmen beroende på temperaturkrav. Godset transporteras ut till butiken  
under  natten och butiken får godset dagen efter beställning. 
(Miljöteknikdelegationen, Energimyndigheten,  1998) 

Schweiz,  Basel  
Wettervik  (1999)  skriver att i  Basel  i  Schweiz  ville ett antal transportföretag 
och terminalföretag minska antalet distributionsfordon i innerstaden. Ett projekt  
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genomfördes  under  år  1994  och år  1995  där  gods  som  bland  annat livsmedel, 
kläder och elektronikprodukter samordnades. Distributionen skedde från fyra 
terminaler med två fordon. Orsaken till detta projekt var, dels att inne i  Basel  är 
leverans av  gods  endast tillåten på morgonen, dels att staden  har en  svår trafik-
situation med enkelriktade gator och  ß  lastzoner. Efter ayslutat projekt 
startades ett företag som drev samordning. Intresset på marknaden var dock 
lågt.  

Spanien,  transportföretaget  De La  Blanca  i Granada 
Ågren  (2001) har under  år  2000  och år  2001  utfört ett projekt utförts i Granada i  
Spanien.  Syftet med projektet var att ge förslag och rekommendationer till ökad 
kontroll och planering av  de  dagliga planerade transportrutterna för företaget  
De La  Blanca  i Granada. Ett delsyfte var att  visa  hur kostnadena påverkas av 
framkomna förslag och rekommendationer. Förslag  har  tagits fram, dels på hur 
transportruttens sträckning kan ändras, dels på förbättrad planering av rutterna. 
Företaget kan minska sina kostnader genom att följa förslagen. Transport-
sträckan kan minskas genom  en  jämnare fördelning mellan antalet destinations-
punkter, detta  skulle  innebära  en  årlig kostnadsbesparing på  315 000  kronor 
enbart i minskad transportsträcka. 

Detta projekt är intressant ur  den  synvinkeln att  se  att  Spanien  också  har 
problem  med  transporter. Spanien  består liksom  Sverige  av glesbygd och 
bristande  samtransporter. En del  transportföretag i  Spanien  är certifierade,  De 
La  Blanca  är  ISO-9002  certifierad och garanterar nöjda kunder och  en  hög 
servicenivå med säkra  transporter. 

2.7.3  SLUTKOMMENTARER 
Dessa projekt visar  bland  annat på stor spridning av projekt inom området 
samdistribution. Det  de  flesta projekten  har  gemensamt är att samdistribu-
tionsprojekt bidrar till  en  minskning av antalet  transporter,  utsläppen minskar 
och det blir effektivare och lättare för godsmottagaren, etc.. Fördelarna är 
många,  men  det finns även nackdelar som till exempel att nya fordon måste 
införskaffas. Fordon som är specialanpassade för kyl, frys och värme. Det finns 
inte direkt några lösningar på hur  en  samordning skall  se  ut för att fungera. 
Intresset för området samdistribution  har  ökat  under de  senaste åren. Fler 
företag, leverantörer och transportörer är medvetna om vad samdistribution är 
och innebär. Det krävs att kunskap sprids för att kunskap skall kunna 
implementeras i ett senare skede.  

48 



Kapitel 3  Samdistribution i Piteå kommun  

3.  SAMDISTRIBUTION I PITEÅ KOMMUN 
Kapitlet beskriver  en  pilotstudie om samdistribution som är utförd i Piteå 
kommun hösten  1999. Studien  är  en  pilotstudie till denna studie. Kapitlet inleds 
med  en kort  introduktion om projektet och ayslutas med  en  sammanställning av  
bland  annat fördelar och nackdelar med samdistribution i Piteå kommun. 
Denna studie finns mer utförligt beskriven i rapporten "Varudistribution i 
glesbygd" av Cordi, I. &  Hageback,  C.,  1999. 

3.1  INLEDNING  
Projekt  i Piteå visar på lönsamhet vad gäller samdistribution i Norrbotten och  
har  inspirerat till fortsatt forskning inom detta område. Syftet med studien i 
Piteå var att  se  om samdistribution fungerar och är lönsamt i  en mindre  ort. 
Syftet med  en  fortsättning är att fördjupa sig inom  samt  att erhålla fakta om 
området samdistribution  samt  att ytterligare  fa  bekräftat att samdistribution är 
lönsamt.  

3.2 KOMMUNAL  SAMDISTRIBUTION I PITEÅ KOMMUN 
I Piteå kommun bor cirka  40 000  invånare på  en  yta av  3 000  km2, det vill säga  
13  invånare  per  km2. Av  de 40 000  invånarna bor  47%  i centralorten Piteå. Piteå 
kommun är beläget  55 km  sydväst om Luleå, längs kusten.  Kommunen  genom-
korsas av E4an. Från Piteå till Älvsbyn finns järnvägsräls med  en  betydande 
godstrafik. 

Innan pilotprojektet startades transporterade leverantörerna och transportörerna 
varor från sina egna centraler direkt till mottagaren.  En  rutt innebar med andra 
ord att leverantören och/eller transportören levererade varor till  bland  annat 
skolor, förskolor, daghem, sjukhus och restauranger. Detta skedde ett visst antal 
gånger  per  vecka.  De  största leverantörerna hade,  samt har  fortfarande,  sin 
central  i Öjebyn. Från  respektive central  levererade  de  olika leverantörerna och 
transportörerna varor till sina kunder. Detta innebar att innan pilotprojektet 
startades fick mottagaren, exempelvis  en  liten förskola, flera leveranser  under  
samma dag  men  vid olika tidpunkter.  

3.2.1  PILOTPROJEKTET 
Ett praktiskt försök med samdistribution  har  genomförts i Piteå kommun.  En  
samlastningscentral  har  placerats i Öjebyn. Från denna samlastningscentral  har 
gods  till  55  kommunala enheter transporterats.  Under  pilotprojektet levererades 
varorna gemensamt till  de  kommunala enheterna.  De  privata mottagarna som 
till exempel restauranger ingick ej i pilotprojektet,  de  fick varorna från sina 
leverantörer och transportörer på samma sätt som innan pilotprojektet startades.  
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Pilotprojektet i Piteå kommun pågick  under  tolv veckor, mellan  1999-09-06  och  
1999-11-26.  Pilotprojektet är ett samdistributionsprojekt där kommunala 
verksamheter med eget kök  har  ingått. Dessa verksamheter är äldreboende, 
skolor och förskolor. Leverantörerna och transportörerna som medverkade i 
pilotprojektet kallades i pilotprojektet för  Pi, P2, P3, P4  och  P5  för att garantera 
anonymitet. Varor som samdistribuerades i pilotprojektet var livsmedel och 
pappersprodukter.  

3.2.2  SAMLASTNINGSCENTRAL I ÖJEBYN 
Samlastningscentralen fanns i Öjebyn, i glassbolagets gamla  lokaler.  Fördelen 
med denna  lokal  var att det redan fanns  bland  annat kylrum och frysrum. 
Leverantörerna och transportörerna levererade,  under  pilotprojektet, sina varor 
endast till denna samlastningscentral. Varor från leverantörerna och transportör-
erna paketerades på samlastningscentralen i olika typer av lastbilar, beroende på 
till vilken mottagare varorna  skulle  till,  se  figur  3.1  nedan. I figuren är  den  
mittersta rullpallen fylld med frysvaror.  Under  pilotprojektet var det  en  obero-
ende transportör som transporterade varor från samlastningscentralen till  de  
olika mottagarna.  

Figur 3.1.  Tre rullpallar placerad i transportörens lastbil.  
(Foto: Charlotte Hageback, 1999) 

På centralen paketerades rullpallarna och ställdes i rätt ordningsföljd, i  en  lång 
rad,  se  figur  3.2  nedan. Rullpallarnas placering följer förarens körrutt. När 
föraren kom till centralen sköt denne  in  rullpallarna i lastbilen och levererade  
sedan  varorna.  
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Figur 3.2  Rullpallar inne i samlastningscentralen, placerade i 
rätt ordningsföljd.  (Foto: Charlotte Hageback, 1999)  

På  måndagsmorgnar och torsdagsmorgnar  var  antalet rullpallar  som  störst  på 
centralen.  Dä  fanns  det cirka 80  rullpallar  med  mejerivaror  samt 40  till  60  
rullpallar  med  övriga varor. Dessa  skulle  levereras  under dagen.  Fordonen  som  
varorna levererades i, frän samlastningscentralen till mottagaren,  var  lastbilar  av 
tre  olika  modeller. Det var:  

• En  hög  lastbil,  FH  16 som  rymmer  30  rullpallar 
• En  lägre  lastbil, F 10 som  rymmer  36  rullpallar 
• En tredje bil,  FL  611 med  ungefär lika  stort  utrymme  som de  andra 

modellerna  

Det var samma typ av fordon som levererade varor före pilotprojektet som 
levererar varor  under  pilotprojektet.  

3.2.3  STUDIEBESÖK 
Samlastningscentralen i Öjebyn  har  besökts.  Under  studiebesöket kom sam-
distributörer och hämtade rullpallar med varor. Lastbilarna fylldes med fullast-
ade rullpallar. Det var fullt med varor i dessa bilar när förarna lämnade 
centralen. 

Tre mottagare i Piteå kommun  har  besökts; ett äldreboende,  en  skola  samt en  
förskola.  De  tre mottagarna som besöktes skiljde sig åt mellan varandra. På 
äldreboendet lagar och serverar kökspersonalen  mat  tre till fyra gånger  per  dag 
sju dagar i veckan. På skolorna lagar personalen endast  lunch.  På förskolorna 
handlar det om frukost,  lunch  och mellanmål.  Under  besöken intervjuades  
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kökspersonal.  En  utvärdering  har  utförts med hjälp av dessa mottagare. 
Resultatet från utvärderingen presenteras nedan  under  aysnittet Intervjuer.  

3.2.4  INTERVJUER 
Innan pilotprojektet startades intervjuades leverantörerna och transportörerna 
gällande deras inställning till projektet.  Under  projektets gång  har  mottagarna 
och varuköparna intervjuats. Deras inställning till samdistribution  har  utvärd-
erats. På samlastningseentralen i Öjebyn  har personal  intervjuats vad gäller 
rutiner på centralen. 

Intervju med leverantörer innan projektstart 
Fem leverantörer valdes att intervjuas om sina åsikter om pilotprojektet före 
projektet startats. Leverantörerna  har  egna terminaler och anses kunniga att 
handha  en  samlastningscentral.  Sex  huvudfrågor ställdes, där fördelar och 
nackdelar med samdistribution diskuterades. Huvudfrågorna handlade om: 

Miljö 
Leverantörerna såg klara förbättringar vad ayser miljö. Lokala kravodlade 
produkter kan användas, antalet fordon minskar  samt  antalet körda kilometrar 
minskar enligt leverantörerna. 

Ekonomi 
Transporterna blir billigare med färre och  mindre  bilar, det kan ta något år 
innan alla klarar det ekonomiskt sade leverantörerna. 

Olycksexponering 
Enligt leverantörerna minskar antalet trafikolyckor med samdistribution. 

Utveckling 
Leverantörerna var positiva till att projektet anknyter till befintlig utveckling. 

Kvalité 
Det blir hög kvalité på  transporter  och  gods  enligt leverantörerna. 

Arbetstillfällen 
Leverantörerna ansåg att detta betyder färre arbetstillfällen för  dem  som arbetar 
med godstransporter. 

Intervju med transportörer innan projektstart 
Ett urval av transportörer gjordes före pilotprojektet startades. Urvalet 
resulterade i att tre transportörer inbjöds till samtal och  information  om  

52 



Kapitel 3  Samdistribution i Piteå kommun 

projektet. Transportörerna fick uttrycka sina åsikter om projektet. Dessa 
transportörer  har  egna terminaler och anser sig  ha  kunskap för att handha  en  
samlastningscentral.  Sex  huvudfrågor ställdes. Dessa frågor handlade om 
samdistribution  samt  fördelar och nackdelar med: 

Miljö 
Transportörerna såg bara positiva effekter vad gäller miljö och projektet,  de  
trodde att miljön  skulle  förbättras,  de  trodde även att antalet kilometrar  skulle  
minska  samt de  tyckte att detta projekt låg rätt i tiden. 

Ekonomi 
Transportörerna bedömde att lokala småföretag  skulle ß  störst fördelar av 
projektet.  De  trodde att konkurrensen kommer att öka mellan ortens företag och 
företag som finns längre bort från orten. 

Olycksexponering 
Transportörerna trodde att antalet trafikolyckor borde minska med antalet 
fordon. 

Utveckling 
Utvecklingen inom transportområdet vad gäller effektivare godstransporter, 
milj övänligare fordon, beställning av  gods,  etc. går snabbt och det är bra enligt 
transportörerna. Elektronisk handel i kommunerna är positivt. 

Kvalité. 
Transportörerna tror på ökad kvalité på  gods  och på  transporter  med samdistri- 
bution.  De  säger att kvalité  bland  annat beror på föraren. 

Arbetstillfällen 
Antalet arbetstillfällen ökar vid ett genomförande av samdistribution enligt  en  
transportör,  en  annan trodde att antalet arbetstillfällen ökar på  samlastnings-
centralen  men  minskar på distributionssidan. 

Intervju med mottagarna, varuköparna  under  pilotprojektet 
Intervjuer med mottagare  har  utförts. Av totalt  55  mottagare valdes  31  stycken 
att intervjuas, vilket motsvarar  56%.  Av dessa  31  mottagare djupintervjuades  3  
mottagare. Det finns tre kategorier mottagare. Det är äldreomsorg, skolor och 
förskolor. Då antalet kök inom äldreomsorgen, i pilotprojektet, endast var  sex  
stycken valdes  personal  på samtliga kök att intervjuas. Vad gäller skolor (totalt  
21  stycken) och förskolor (totalt  27  stycken) valdes  personal  på hälften av 
skolorna  respektive  hälften av förskolorna att intervjuas i pilotprojektet.  
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Intervjuerna gjordes tio veckor efter det att pilotprojektet påbörjats. 
Pilotprojektet pågick i totalt tolv veckor. Frågor som ställdes  under  intervjun 
var  bland  annat om mottagarna tyckte att det fungerar bättre eller sämre  under  
pilotprojektet vad gäller varuleverans och samdistribution av varor, om det är 
samma kvalité på varorna som före pilotprojektet  samt  om arbetsbelastningen 
ökat eller minskat  under  pilotprojektet. 

Mottagning och uppackning av varor sköts av kvinnorna som arbetar i köken. 
På äldreomsorgen hjälper vaktmästaren till med att ta emot och packa upp 
varorna. Kvinnorna tycker att det är stressigt att få varor från  de  olika 
leverantörerna levererade på samma gång. Oftast skall varorna snabbt  in  i 
kylskåp, frysskåp och torrvaruförråd. Det händer att rullpallarna som varorna 
kommer i är överlastade. Kvinnorna når inte ända högst upp och måste sträcka 
sig och lyfter då på ett felaktigt sätt för att få ner varorna. 

Kvinnorna i köken sa att efter ett  tag  kom  de in  i  de  nya rutinerna,  men  det  tog  
lite tid.  Om  allt fungerar som före pilotprojektet startades, det vill säga att 
varorna är hela och rena när  de  når mottagaren, så är detta sätt att leverera varor 
ett bra sätt enligt kvinnorna i köken. Det främjar miljön och priserna pressas då  
de  lokala företagen kommer  in  på marknaden. Kvinnorna sa att det var mycket 
positivt att  de  kunde beställa ortens produkter,  bland  annat ortens grönsaker. Så 
länge allt fungerar är mottagarna nöjda,  men  försämras situationen accepterar 
mottagarna inte samdistribution. 

Intervju med samlastaren  under  pilotprojektet 
På samlastningscentralen fanns det  en person  som skötte och organiserade 
varorna som kommer till centralen. Denna  person tog  emot varorna, sorterade  
dem  i olika rullpallar  samt  placerade rullpallarna i rätt ordning så att föraren 
som distribuerade varorna endast behövde skjuta  in  rullpallarna i lastbilen. 
Samlastaren tyckte att detta fungerade bra och att alla var nöjda. Beställning av 
varor fungerar på samma sätt som tidigare, det vill säga mottagaren gjorde sina 
beställningar direkt till leverantören. Samlastaren fick  en  kopia och paketerade 
enligt dessa beställningar.  

3.2.5  VAD MOTTAGARNA, LEVERANTÖRERNA OCH TRANSPORTÖRERNA 
SAMMANFATTNINGSVIS TYCKTE  OM  PILOTPROJEKTET 
Leverantörerna och transportörerna som levererade varor till verksamheter 
inom Piteå kommun var positiva till detta pilotprojekt.  En  leverantör var något 
tveksam till samdistribution före projektstart. Meningen med pilotprojektet var 
att det endast  skulle  fortlöpa  under en  begränsad tidsperiod, vilket gjorde det 
lättare att få leverantörerna och transportörerna att deltaga i pilotprojektet.  
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Figur 3.3  Leverans av  gods  från samlast-
ningscentralen till  en  förskola i Piteå.  
(Foto: Charlotte Hageback, 1999)  
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Projektet innebar inga ekonomiska förluster för leverantörerna och 
transportörerna. Leverantörerna och transportörerna fick innan pilotprojektet 
betalt för att leverera varor direkt till mottagarna.  Under  pilotprojektet levererar 
leverantörerna och transportörerna 
varorna endast till samlastningscentralen. 
Leverantörerna och transportörerna fick 
trots detta betalt som innan pilotprojektet, 
det vill säga för att leverera varorna ända 
fram till mottagarna.  Figur 3.3  visar ett 
exempel på leverans av varor från 
samlastningscentralen i Öjebyn till  en  
förskola i Piteå. Mottagarna  har  varit 
positivt inställda till detta projekt.  De har  
fått  information  om projektet innan 
projektstart vid ett projektmöte.  Kontakt 
har  hållits med mottagarna  under  
projektets gång, mottagarna  har haft  
möjlighet att framföra eventuella 
synpunkter. Det som inte fungerade 
åtgärdades som regel snabbt på bästa 
möjliga sätt. Leverans av varor till 
mottagaren  har  fungerat på samma sätt 
som tidigare.  Den  enda skillnaden är att 
alla varor kommer samtidigt till 
mottagaren.  

3.2.6  EFFEKTER  AV  PILOTPROJEKTET 
Innan pilotprojektet startades hade två leverantörer sina terminaler i Öjebyn, 
dessa leverantörer kallas i pilotprojektet för  P1  och  P2. Under  pilotprojektet 
fanns samlastningscentralen på Hammarvägen  2  i Öjebyn. Vid mätning av 
antalet  kilometer  som dessa två leverantörer körde före  respektive under  
pilotprojektet  har  samma startpunkt antagits, det vill säga Hammarvägen  2  i 
Öjebyn.  

Körschema för  de  två största leverantörerna, leverantör  P1 samt  leverantör  P2,  
finns både före och  under  pilotprojektet.  Under  pilotprojektet är det endast  en  
transportör som kör ut varorna från samlastningscentralen. Beräkningar  har  
utförts. Antalet kilometrar som  P1  och  P2  hade kört  under en  veckas tids före 
pilotprojektet påbörjats sammanställdes,  se  kolumn Före pilotprojektet i tabell  
3.1  nedan.  Den  uppmätta sträckan före pilotprojektet stämmer inte riktigt 
överens med verkligheten då leverantörerna levererade varor även till privata  
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mottagare. Detta innebär  bland  annat att körsträckan etc. är lite missvisande.  
Under  pilotprojektet levereras varor endast till kommunala verksamheter. 
Kolumnen  Under  pilotprojektet i tabell  3.1  nedan visar fallet då varor från 
leverantör  P1  och  P2  samdistribuerar från samlastningscentral till alla 
kommunala kunder i Piteå kommun. 

Tabell  3.1  Sammanställning av leveranser före  respektive under  pilotprojektet,  P1  och  P2. 
Per  vecka Före  pilotprojektet Under pilotprojektet  Minskning i  'Yo  
Antal  stopp  153 102 33 
Antal  körda  km 900 (1) 590 33 
Antal liter  drivmedel  (2) 360 276 23 
Antal  fordon  >20 (3) 15 (4) 25  
Miljö  (5) 	CO2  5560 4170 25  

NOx  31 23 26  
HC  40 30 25  

Bullernivå  (6) 120 90 25  
Kostnad, kr  (7) 6300 4830 23 

Från början fanns även privata mottagare med i denna ruttmätning. Dessa  har  
bara plockats bort, vilket kan innebära  en  något längre sträcka än  den  verkliga. 
Förbrukningen  4 liter per mil har  använts vid beräkning. 
Då utrymmet i fordonet även består av varor till privata företag blir beräkningen 
inte helt sann  men  dock realistisk Ett fordon beräknas  per  tur,  20  betyder  20  
turer =  20  fordon. I denna finns endast  P1  och  P2  med.  P3, P4  och  P5  saknas. 
Några  mindre  leverantörer och transportörer saknas i denna siffra. 
Miljöutsläpp baseras på  20  fordon före pilotprojektet och  15  fordon  under  
pilotprojektet. Enheten är  gram per  fordonskilometer. Dessa värden gäller lastbilar 
upp till  3.5 ton. 
120 respektive 90 anger  antalet personbilar som antalet lastbilar motsvarar i 
bullernivå.  En  lastbil motsvarar i bullernivå  sex  personbilar.  
En  lastbil i  drift  kostar  inklusive  allt  70  kr/mil. 

Sammanställning i tabell  3.1  ovan visar att antalet stopp  hos  mottagarna  under 
en  vecka före  respektive under pilotprojektet har  minskat  med 33%.  Flertalet  av  
mottagarna mottar endast  en  leverans  per  vecka  under pilotprojektet  jämfört 
mot innan  då de kunde  ra ta emot flera leveranser samma  dag. Tabellen  ovan 
visar att antalet kilometrar  har  minskat  med cirka 300  kilometrar  under en  
vecka, vilket motsvarar  en  minskning  av  körsträckan  med 33%.  Nedan  visas  ett 
räkneexempel  på  hur  mycket transportkostnaden  kan  minska  om  samdistri-
bution realiseras. I räkneexemplet i  figur 3.4  nedan är kostnaden baserad  pä  
andelen  minskade fordonskilometrar i Piteåprojektet.  
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En  lastbil förbrukar cirka fyra  liter  drivmedel  per mil.  Antalet körda  mil per  

vecka  har under  pilotprojektet minskat med  30 mil.  Detta  skulle  ge  en  

besparing med:  

30 mil per  vecka *  4 liter per mil  =  120 liter  drivmedel  per  vecka, 

vilket blir  6 200 liter under  ett år. 

Minskad mängd drivmedel bidrar till minskade mängder utsläpp  av  farliga 

ämnen  som  CO2,  NO  och  HC  med 25%. En  minskad mängd fordon bidrar  

bland  annat till lägre bullernivå och minskat  slitage på  vägar.  En lastbil  

motsvarar i bullernivå  sex  personbilar.  

Den  totala kostnaden för  en  lastbil i  drift inklusive  förare, fordon, 

drivmedel, administrativa kostnader etc. beräknas till  70  kronor  per mil.  

Detta  skulle  innebära  en  vinst  per  vecka för Piteåprojektet på:  

70  kronor  per mil  *  30 mil per  vecka =  2 100  kronor  per  vecka, 

vilket blir  110 000  kronor  under  ett år.  Detta värde gäller  distribution  till  

55  kommunala mottagare i Piteå kommun.  Om  alla mottagare, både privata 

och kommunala,  skulle  tas med i beräkningen  skulle  siffran bli mycket högre.  

Figur 3.4  Räkneexempel, kostnadsminskning vid samdistribution i Piteå. 

Räkneexemplet ovan visar  en  minskning av  6 200 liter  drivmedel  per  år  samt  
minskad transportkostnad med  110 000  kronor  per  år. Dessa siffror gäller vid 
samdistribution till  55  kommunala enheter i Piteå kommun.  

3.2.7  SIMULERING  AV  KÖRRUTTER VID GODSLEVERANS 
Simuleringar  har  gjorts med hjälp av dataprogrammet ArcView. Beräkningarna  
har  utgått från hur leveransrutten för  de  två största leverantörerna  Pi  och  P2  såg 
ut innan pilotprojektet  samt  hur leveransrutten såg ut  under  pilotprojektet då  
gods  från leverantör  P1  och  P2  samdistribuerades. I bilaga  1  sidan  1  och  2 visas  
körrutt för leverantör  P1  och  P2  innan pilotprojektet startades. Dessa körutter 
ayser  en  valfri torsdag, samma vecka gäller för  P1  och  P2.  Leverantör  P1  kör 
två turer och leverantör  P2  kör tre turer varje torsdag. I bilaga  1  sidan  3  
redovisas körrutten vid samdistribution.  
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Med samdistribution minskar antalet stopp. Innan pilotprojektet startades var 
antalen stopp totalt  46  stycken för  de  två största leverantörerna  under en  torsdag 
och  under  pilotprojektet var antalet stopp  under en  torsdag totalt  27  stycken. 
Detta betyder  en  minskning med  19  stopp  per  torsdag efter det att samdistri-
bution införts, vilket motsvarar  en  minskning med  41%.  Införandet av sam-
distribution innebär att några mottagare får färre leveranser inte bara  per  dag 
utan även  per  vecka. Det finns mottagare som  under  pilotprojektet endast fått  en  
leverans  per  vecka jämfört med innan pilotprojektet då  de  fick två leveranser  
per  vecka från samma leverantör eller transportör. 

Körningarna i bilaga  1  sidan  1  och  2  innefattar  34  olika mottagare medan 
samdistribution i bilaga  1  sidan  3  innefattar  27  olika mottagare. Av dessa  27  
mottagare återfinns  23  stycken i ovanstående  34  stycken. Detta betyder att fyra 
mottagare som inte  haft  torsdagsleverans före pilotprojektet  har  det  under  
pilotprojektet.  7  stycken mottagare  (34-27)  som  haft  torsdagsleverans innan 
pilotprojektet  har  det inte  under  pilotprojektet. Detta är  en  ringa felkälla, dock 
ej försumbar.  Figur 3.5a  och  3.5b  nedan sammanställer antal körda kilometrar, 
dels före pilotprojektet, dels  under  pilotprojektet. Dessa körningar ayser  en  
valfri torsdag. Antal körda kilometrar  per  torsdag och vecka minskar med  160 
km.  

Antalet körda  km  före pilotprojektet,  en  vanlig torsdag: 
Leverantör  P1  

Tur  A 	 58 km  
Tur B 	 108 km  =  166 km  

Leverantör  P2  
Tur  1  

Tur  2  

Tur  3 

28 km 

86 km 

56 km 

170 km 

34 mil per  torsdag och vecka för leverantör  P1  och  P2 

Figur 3.5a  Antal körda kilometrar innan pilotprojektet startades, leverantör  Pi  och  P2. 
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Antalet körda  km under  pilotprojektet,  en  vanlig torsdag: 
Samdistribution  P1  och  P2  
Tur X 
Tur Y 
Tur Z 

40 km 
70 km 
70 km 

180 km 

18 mil per  torsdag och vecka vid samdistribution  

Figur 3.5b  Antal körda kilometrar  under  pilotprojektet, leverantör  Pi  och  P2. 

Figur 3.5a  och  3.5b  ovan visar  en total  minskning med  16 mil per  torsdag vid 
samdistribution.  

3.2.8  SLUTSATSER FRÅN PILOTPROJEKTET I PITEÅ 
Erfarenheter visar sammantaget att fördelar kan uppnås med samdistribution 
ayseende trafiksäkerhet,  lokal  miljö, tidsanvändning och kostnader. I fråga om 
trafiksäkerhet och  lokal  miljö är  de  positiva effekterna tydligast, främst bero-
ende på minskat antal fordon. 

Minskning av antalet kilometrar vid samdistribution  per  torsdag och vecka är:  
En  minskning med  34 mil  —  18 mil  =  16 mil per  vecka och torsdag vid 
samdistribution, vilket motsvarar  47%  minskning  

En  lastbil kostar  70  kronor  per mil.  Detta  skulle  innebära  en  kostnadsminskning 
med:  
16 mil per  vecka *  70  kronor  per mil  =  1 120  kronor  per  torsdag och vecka 

Detta ger  en  kostnadsminskning  per  torsdag och år med:  
1 120  kronor *  52  veckor  per  år =  58 240  kronor  

Siffrorna är inte exakta,  men de  visar i alla  fall  på ett  klart  positivt resultat. Med 
hjälp av simulering  skulle  troligen  en  kortare rutt vid samdistribution kunna 
beräknas. Beräkningarna är inte exakta då inte alla parametrar som påverkar 
samdistribution är inkluderade.  Dock  visar resultatet på klara förbättringar. 

Fördelar och nackdelar med samlastningscentralen i Öjebyn 
Det finns både fördelar och nackdelar med samordnad varudistribution. 
Fördelarna överväger dock nackdelarna. Dessa redovisas nedan:  
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Fördelar med samdistribution i Piteå: 

• Minskning  av  antalet fordonskilometrar  under en  vecka  med 33%  
• Minskning  av  antalet  liter  drivmedel  under en  vecka  med 23%  
• Minskning  av  farliga utsläpp; CO2,  NO  och  HC  
• Minskade bullernivåer 
• Det  är lönsamt för ortens leverantörer och transportörer att lämna varor i 

Öjebyn, för  en mindre  leverantör är  det  inte lönsamt att själv leverera 
varor till alla mottagare 

• Färre stopp för lastbilarna  under en  vecka,  en  minskning  med 33%  
• Färre lastbilar innebär  en  säkrare miljö för barnen och  de  vuxna  som  rör  

sig  inom  eller  i nära anslutning till  området  

Nackdelar med samdistribution i Piteå: 

• Stressigt för mottagaren då alla varor kommer samtidigt 
• Kylvaror, frysvaror, färskvaror och torrvaror måste separeras och får inte 

blandas okontrollerat i distributionsfordonen  
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4.  PAJALA KOMMUN I NORRBOTTENS LÄN 
Kapitlet beskriver inledningsvis kortfattat Nordkalotten och  Sverige,  därefter 
beskrivs Pajala kommun mer ingående, det vill säga hur det ser ut i kommunen 
vad gäller invånarantal, företag, arbetslöshet, etc.. Kapitlet ayslutas med  
argument  för samdistribution i Pajala kommun. Alla delar i kapitlet är inte 
relevanta för området samdistribution, syftet med kapitlet är att ge läsaren  en  
helhetsbild av  en  glesbygdskommun.  

4.1 NORDKALOTTEN  OCH SVERIGE  
Sverige  är ett avlångt och smalt  land.  Avståndet mellan nord och syd är det 
samma som ayståndet mellan Köpenhamn i  Danmark  och Sicilien i  Italien.  
Länsstyrelsen  (2001)  skriver att invånarantalet i  Sverige  är relativt lågt i 
jämförelse med övriga  Europa  och  EU. 2,4%  av invånarna i  EU  bor i  Sverige.  I  
Europas  mått mätt är Sveriges storstäder små. I  Sverige  jämförs och relateras 
ofta  mindre  städerna och tätorter till Sveriges storstäder  Stockholm, Göteborg  
och Malmö. Norrbottens län är Sveriges största län och motsvarar  en  fjärdedel 
av Sveriges totala landareal. Länet  har 14 kommuner.  Luleå kommun är störst 
till folkmängden och  Kiruna  kommun är störst till arealen. Med landets högsta 
fjäll, Kebnekaise, landets djupaste sjö, Hornavan  samt  Sveriges längsta  strand,  
Torneträsk, är Norrbotten kontrasternas län. 

I BothnianARC  (2000)  skriver författarna att det finns många starka  band,  
historiskt sett, mellan  Sverige  och  Finland  främst mellan gränsstäderna och 
kuststäderna. Detta  bland  annat på grund av  emigration  som medfört att släkt 
finns på andra sidan gränsen. Befolkningstätheten i Nordkalotten är relativt låg. 
Det finns dock delar i dessa områden med hög befolkningstäthet, dessa är: 

• Kuststråket närmast Bottenviken 
• Murmansk, Kandalaksja och Apatit  stadsregioner  
• Arkhangelsk  med  omgivning 
• Petrosavodsk  med  omgivning 
• Norska kustområdet  med  Tromsö  som  huvudort 

I Norrbottens län finns det  8 671 km  vägar, riksvägar och länsvägar. I  
Stockholm  finns det  2 723 km  vägar och i hela riket finns det  98 173 km  vägar,  
se  tabell  4.1  nedan. Det innebär att nio procent av  den  totala vägsträckan i  
Sverige  finns i Norrbotten och endast  2,9%  av invånarna i  Sverige  bor i 
Norrbottens län. (SCB,  2001) 
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Tabell  4.1  Andel vägar i  Sverige samt  andel belagda vägar i  Sverige.  (SCB,  2001  
Andelen vägar  (km)  Andelen belagda vägar  (A)  

Norrbottens län  8 671 65 
Stockholms  län  2 723 97  
Hela  Sverige 98 173 78  

Tabell  4.1  ovan visar tydligt på sämre vägstandard på vägarna i Norrbottens län 
än i  Stockholms  län  respektive  i hela  Sverige.  Endast  65%  av vägarna i 
Norrbottens län är belagda med till exempel asfalt. Länsstyrelsen  (2001)  
redovisar i  sin  skrift att andelen personbilar, i trafik, i Luleå var vid årsskiftet  
1999/2000 466  stycken  per 1 000  invånare. I Pajala var siffran  503 samt  i hela  
Sverige 439.  

I BothnianARC  (2000)  skriver författarna att  under  år  1996  transporterades  50  
miljoner  ton gods  och malmprodukter inom Norrbotten. Malmprodukter 
svarade för ungefär  40%  av  de  hanterade volymerna. Övrigt  gods  som transp-
orterades i större omfattning var timmer, sågade trävaror och papper, livsmedel, 
verkstadsprodukter,  sand  och grus. Sju miljoner  ton gods  transporterades från 
Norrbotten till övriga  Sverige,  av dessa gick  50%  med tåg och  25%  med lastbil 
och resterande  25%  med båttransport. För godtransporter med startdestination 
och slutdestination inom Norrbottens län, exklusive malmgods, är lastbilen det 
dominerande transportmedlet.  

4.2  PAJALA, HISTORIK  
Den  första nybyggaren som grundade Pajala  by  hette  Lasse  Pajanen.  Lasse  kom 
från mellersta  Finland  och någon gång efter 1550-talet bosatte sig Pajanen med  
sin  familj i Ruokovaara.  Ar 1587  flyttade  de  närmare älven och byggde ett nytt 
hus där han började svedjebruka marken.  De  första finska nybyggarna i 
Tornedalen var svedjebönder som levde till stor  del  av jakt och fiske. Vid denna 
tidpunkt fanns det inte mycket till väg och standarden på  de  vägar som  farms  
varierade kraftigt. Först cirka  300  år senare blev landsvägen mellan Pajala, 
Korpilombolo och Övertorneå färdig. Befolkningen i Pajala  har  fram till  mitten  
av 1900-talet försörjt sig av skogsbruk, jordbruk, jakt och fiske. Pajala var 
fortfarande  en  stor jordbruksby på 1940-talet, antalet  kor  uppgick till över  400  
stycken och antalet hästar till över  100  stycken. Fram till 1960-talet arbetade 
många inom jordbruk och skogsbruk. (Pajala kommun,  2002-06-26) 
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Rantakyrö  (2001)  skriver i  sin  forskningsrapport att år  1971  siompoio 
bildades storkommunen Pajala av tidigare Pajala, 
Korpilombolo, Tärendö och Junosuando  kommuner, se  
figur  4.1. 30%  av invånarna i Pajala kommun bor i  central-  / 
orten, Pajala. Avstånden i kommunen är långa. Det är till 	0Junosu ndo 

exempel cirka  40 km  från Pajala till Tärendö och  55 km  	ciajaIa 
Tärend0 från Pajala till Korpilombolo  respektive  Junosuando. 

--nerjuombolo 
Figur 4.1  Karta över Pajala 
kommun. (Pajala kommun,  
2001-03-26) 

4.3  PAJALA, ÅR  2002 
Figur 4.2  nedan visar vyer från Pajala kommun. Byggnaden i  mitten  är 
kommunhuset i Pajala.  De  övriga bilderna visar Pajala kyrka  samt  bron över 
Torne älv. Bron finns i centrala Pajala.  

Figur 4.2  Vyer frän Pajala tätort.  (Foto: Charlotte Hageback, 2000) 
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Pajala kommun ligger i Tornedalen i nordöstra Norrbotten.  Kommunen  gränsar 
i söder till Övertorneå kommun och Överkalix kommun, i väster till Gällivare 
kommun och  Kiruna  kommun  samt  i öster till  de  finska kommunerna Muonio, 
Kolari och Pello. Pajala kommun är till ytan  den  åttonde största kommunen i  
Sverige.  Pajala kommun  har en areal  på  7 890  km2. (Pajala kommun,  2002-04-
06) 56 kommuner  är  mindre  än  266  km2  och alla ryms med råge innanför 
Pajalas kommungränser. Minst är Sundbybergs kommun med  8,8  km2. Median-
kommunen i  Sverige  är  675  km2. Avståndet mellan Pajala och  Stockholm  är 
cirka  1 100 km  och mellan Pajala och Luleå är det  210 km.  Från Pajala är det 
endast  24 km  till Kolari i  Finland, se  figur  4.3  nedan. Detta innebär  bland  annat 
att företag i Pajala även anlitar finska leverantörer och transportörer vid 
godstransporter.  

Figur 4.3  Avstånd i  kilometer  frän Pajala tätort till  bland  annat finska gränsen.  (Foto: 
Charlotte Hageback, 2000)  

Det finns ingen järnvägsanslutning till Pajala. Flygplatsen invigdes år  1999  och 
ligger cirka tio  km  väster om Pajala tätort,  se  figur  4.4  nedan.  

Figur 4.4  Pajala flygplats.  (Foto: Charlotte Hageback. 2000) 
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Pajala skiljer sig, ytmässigt, från lika stora  kommuner.  I Pajala finns det 
bosättning över hela kommunens yta. Det finns till exempel inga obebodda 
fjällområden.  Kommunen  består av cirka  80  byar, utspridda över hela 
kommunen.  Figur 4.5  nedan visar några av byarna i kommunen.  De  minsta 
byarna består av ett fåtal gårdar och invånare. Pajala kommun  har 7 320  
invånare. Av dessa  7 320  bor cirka  2 160  invånare i tätorten Pajala. (Pajala 
kommun,  2001-08-14)  Tätort definieras som ett område med minst  3 000  
invånare  se  kapitel  2.6.  Pajala centrum  har 2 160  invånare, vilket innebär att det 
är ett glesbygdsområde. I denna  rapport  kallas dock Pajala centrum för Pajala 
tätort.  

Figur 4.5  Karta över Pajala kommun, med cirka  en  femtedel av byarna utmarkerade. (Pajala 
kommun, kommunkarta,  2002-06-26) 
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Pajala kommunen  har 0,9  invånare  per  km2. I Norrbottens län är siffran  2,6  
invånare  per  km2. (Länsstyrelsen,  2001) Kommunen  är  170 km  lång och  75 km 
bred, se  figur  4.5  ovan.  Till  ytan är Pajala något större än  Stockholms  län. 
(Henriksson, Johansson & Karvonen,  1986;  SCB,  2001) 

Henriksson, Johansson & Karvonen  (1986)  
skriver att år  1953  nådde Pajala kommun  sin  
befolkningstopp, då bodde nästa  15 400  
invånare i kommunen. På Pajala kommuns 
hemsida  (2002-06-27)  står det att  under  
1960-talet och 1970-talen noterades  en  
kraftig folkminskning  Figur 4.6  visar  en  
bild från Pajala tätort  under  1960-talet.  
Sedan  början av 1980-talet  har  förändring-
arna i invånarantal inte varit stora.  Under de  
senaste  30  åren  har  invånarantalet i Pajala 
kommun sjunkigt med  31%.  

Figur 4.6  Pajala centrum 1960-talet. 
(Förlag:  Erik  Mikaelsson) 

Mer än halva Pajalas yta är  produktiv  skogsmark. Det finns cirka  128  stycken 
privata skogsbilvägar som sammanlagt utgör  en  sträcka på cirka  1 500 km.  
(Nordström & Björklund,  1995) 

4.3.1  STÖD OCH BIDRAG SOM FÖRETAG I PAJALA KOMMUN SÖKT OCH BEVILJATS 
Företag i Pajala söker olika typer av stöd. Nedan ges exempel på stöd och 
bidrag som några Pajalaföretag sökt och fått beviljat. 

Landsbygdsstöd 
Totalt fick Pajala kommun  under  år  2001 10%  av det totala landsbygdsstödet 
som delades ut till Norrbottens  kommuner.  Företag i Pajala som sökt och 
preliminärt fått landsbygdsstöd för år  2002  är  bland  annat: 

• Solgläntans Turism & Stugor 
• Sten's Koppar & Plåtslageri 
• Lovikka Möbelfabrik  AB  
• Moutka Mirkku 

Sysselsättningsbidrag 
Pajala kommun fick  1%  av det totala sysselsättningsbidraget som delades ut  
under  år  2001  till kommunerna i Norrbotten. Exempel på företag i Pajala 
kommun som fått sysselsättningsbidrag  under  perioden januari år  2000  till och 
med december år  2001  är:  
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• Bluelabs AB 
• Projal AB 
• Sigma  kommun  & landsting AB 

Regionalt utvecklingsbidrag 
Företagen i Pajala kommun fick  2%  av det totala regionala utvecklingsbidraget 
som beviljades  under  år  2001  till kommunerna i Norrbotten. Företag i Pajala 
som beviljats regionalt utvecklingsbidrag januari år  2000  till december år  2001  
är  bland  annat: 

• Jutos Timber AB 
• Polarfönster  AB 
• Northern Steel  

Regionalt transportbidrag  
Figur 4.7  nedan, visar uppdelning i områden i norra  Sverige. De  olika färgerna 
är  bland  annat beroende av bidragets storlek. Pajala kommun finns inom det 
mörkgrönaste området.  De  leverantörer och transportörer som levererar  gods  till 
Pajala kommun och finns på ett aystånd mellan  401  och  700 km  får, i 
transportbidrag,  30%  av  den  totala transportkostnaden.  

Figur 4.7  Transportbidragszoner i norra  Sverige.  Pajala kommun finns inom det mörk-
grönaste området. (NUTEK,  2002) 
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Exempel på företag i Pajala kommun som fått transportbidrag  under  hösten  
2001,  är  bland  annat: 

• Lovikka Träförädling  AB  
• Jutos  Timber  AB  
• Krekula & Lauri Såg  AB  
• Samhall AB  
• Keros Läder  AB  
• MikroMakarna  AB 

4.3.2  UTBILDNING 
I Pajala är befolkningen av samisk, finsk och svensk härkomst. Stor  del  av 
Pajalaborna talar meän kieli, tornedalsfinska. Finska språket dominerade i 
Tornedalen fram till år  1888,  då inrättades  de  första statsskolorna. Villkoret för 
detta var att  all  undervisning  skulle  ske på svenska. (Winsa,  1996; Groth, 1984) 

13%  av männen i åldrarna  20  år till  64  år boende i Pajala kommun  har  någon  
form  av eftergymnasial utbildning. Jämför detta med Norrbottens län där siffran 
är  23%.  Endast  en man  i Pajala kommun i åldersgruppen  20  år till  64  år  har  
forskarutbildning. I Pajala kommun  har  fler kvinnor än män högre utbildning.  
24%  av kvinnorna i åldersgruppen  20  år till  64  år  har  eftergymnasial utbildning. 
Genomsnittet, för eftergymnasial utbildning, för kvinnorna i Norrbottens län är  
29%.  (Pajala kommun,  2002-06-26) 

4.3.3  FÖRETAG OCH ARBETSGIVARE 
Rantakyrö  (2001)  skriver i  sin  forskningsrapport att Pajala  har under  lång tid  
haft  låg tillväxt av  bland  annat företag  samt  hög arbetslöshet. Misstänk-
samheten mot företagare och företagande är hög i Pajala. Detta försvårar 
utvecklingen av det lokala näringslivet.  Figur 4.8  nedan ger exempel på företag 
som finns i Pajala kommun. Företagen är indelade i  sex  olika företagsgrupper. 
Detta är  sex  olika företagsgrupper som förekommer i samhället.  
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Figur 4.8  Några av företagen i Pajala kommun. (Pajala kommun,  2002-06-26)  

I Pajala kommun finns  448  stycken företag registrerade. (Pajala kommun,  2002-
06-26)  Av cirka  270  egna företagare i Pajala kommun är  150  företag 
enmansföretag,  90  företag  har  två till nio anställda och  30  företag  har  fler än tio 
anställda. (Pajala kommun, kommunblad,  2002-06-27) Kommunen  är  den  
största arbetsgivaren med cirka  775  anställda,  se  tabell  4.2  nedan. 

Tabell  4.2 De  största arbetsgivarna i Pajala kommun år  2001. Pa  ala kommun  2002-06-26  
Arbetsgivare i Pajala  %-andel av totalt 

antal  anställda i  
kommun  en  

Antal  anställda  

Pajala  kommun  42,1 775  
Norrbottens  landsting 6,8 125  
Krekula & Lauri Såg  AB 4,1 75 
Samhall  Bothnia  AB 4,1 75  
Keros Läder  AB 1,9 35  
Polarfönster  AB 1,9 35  
Bluelabs  AB 1,9 35  
MikroMakarna  AB 1,9 35 
Posten Sverige AB 1,9 35 
Konsum Norrbotten  Ekonomiska förening  1,9 35  
Vägverket  0,8 15 
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Några av  de  största privata arbetsgivarna är 
Krekula & Lauri Såg  AB,  Keros Läder  AB  och 
elektronikföretaget MikroMakarna  AB, se  figur  
4.9.  Utöver dessa finns många  mindre  företag 
som  bland  annat dataföretag, skönhetsvård, 
möbelsnickerier, fönstersnickerier  samt  andra 
hantverkare. Koncessionssamebyarna Muonio, 
Sattajärvi, Tärendö och Korju bedriver 
renskötsel i Pajala kommun. I byn Lovikka 
stickades  den  första lovikkavanten år  1892  och 
mer än hundra år senare är företaget fortfarande 
i  drift.  (Pajala kommun,  2001-03-26) 

     

Figur 4.9  Elektronikföretaget 
MikroMakarna  AB  i Pajala.  
(Foto: Charlotte Hageback, 
2000)  

 

Många av  de  cirka  80  byarnas yngre befolkning, flyttar  in  till centralorten, 
Pajala, för att arbete. (Pajala kommun,  2002-04-06)  Boende i Pajala kommun 
pendlar, dels inom kommunen, dels till arbetsplatser utanför kommunen.  90%  
av  de  som pendlar pendlar inom kommunen, övriga pendlar till  Kiruna (3,4%),  
Luleå  (2,3%),  Gällivare  (1,7%) samt  till Övertorneå  (0,9%).  (Pajala kommun, 
kommunfakta,  2002-06-27) 

Under  år  1998  var nettopendlingen i Pajala kommun  minus 179  stycken, det vill 
säga det var  179  stycken fler som pendlade från Pajala kommun än till Pajala 
kommun. (Länsstyrelsen,  2001) 

4.3.4  ARBETSLÖSHET OCH PENSIONÄRER 

År  2001  var  730  personer arbetslösa i Pajala kommun.  Under  året var  3 660  
personer i åldrarna  20  år till  64  år inskrivna i kommunen, vilket motsvarar  en  
arbetslöshet på  20%.  (Pajala kommun, kommunfakta,  2002-06-27)  

Andelen förtidspensionärer i åldrarna  20  år till  64  år är relativt högt i Pajala i 
jämförelse med hela  Sverige.  I Pajala är  14%  av männen och  18%  av kvinnorna 
förtidspensionärer. Jämför dessa siffror med hela  Sverige  där  7%  av männen 
och  9%  av kvinnorna i åldrarna  20  år till  64  är är förtidspensionärer. (Pajala 
kommun,  2002-06-26) 

4.4  SAMDISTRIBUTION I PAJALA 
I tabell  4.3  nedan jämförs några svenska  kommuner  vad gäller antalet invånare i 
kommunen  samt  antalet invånare  per  km2. Städerna  har  valts godtyckligt för att 
åskådliggöra skillnaden mellan olika  kommuner. Stockholm  finns med för att  
visa  skillnaden mellan  en  storstad och  mindre  städer.  De  övriga kommunerna är  
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belägna i norra  Sverige, studier  om samdistribution  har  utförts i dessa  
kommuner.  

Tabell  4.3  Några  kommuner  i  Sverige  där samdistribution  har  studerats. (SCB,  2001;  
Skellefteå kommun,  2002;  Luleå kommun,  2002;  Borlänge kommun,  2002;  Piteå kommun,  
2002:  Paj ala kommun  2002  Storuman kommun  2002  
Kommun/Län  Ant  inv. km2  ')/0  inv, i tätort  Ant  inv. / km2  
Stockholms  län  1 803 400 6 500 64* 278 
Stockholms  kommun  743 700 190 100 3 971  
Skellefteå  kommun  73 000 7 200 47 10  
Luleå  kommun  72 000 1 800 65 40  
Östersund  kommun  58 400 2 200 76* 26  
Borlänge  kommun  46 900 580 82 80  
Piteå  kommun  40 100 3 100 47 13  
Storuman  kommun  6 800 7 490 35 1  
Pajala  kommun  7 300 7 900 29 1  
* Siffror från år  1995.  (SCB,  2001) 

Tabellen  ovan visar att Skellefteå kommun och Luleå kommun är större  
kommuner  vad gäller invånarantal i jämförelse med kommunerna Östersund, 
Borlänge, Piteå, Storuman och Pajala.  

Till  antalet invånare  per  km2  har  Skellefteå kommun nästan lika många 
invånare som Piteå kommun. Antalet invånare i dessa två  kommuner  skiljer sig 
dock  markant.  Borlänge kommun är liten till ytan, vilket bidrar till att antalet 
invånare  per  km2  är högt,  80  invånare  per  km2. Pajala kommun är stor till ytan 
och  har  samtidigt ett lågt invånarantal. Antalet invånare  per  km2  i Pajala är 
endast  en person.  

Det kan vara svårt att endast genom att titta på befolkningsmängden i  en  
kommun avgöra om kommunen är  en  glesbygdskommun eller  en  tätorts-
kommun.  

Tabellen  ovan visar tydligt att Pajala och Storuman är glesbefolkat i jämförelse 
med exempelvis Borlänge och Luleå. Detta behöver inte betyda att Pajala 
kommun är  en  lämplig kommun för samdistribution. Med långa aystånd, lågt 
invånarantal, omfattande  areal,  hög arbetslöshet, ökat antal turister och växande 
företag  samt  bra vägar  skulle  samdistribution vara ett bra  alternativ  för  bland  
annat högre effektivitet, ökad livskvalité, ökad konkurrens och  en  milj ö-
vänligare kommun. 

Tabell  4.3  ovan innebär inte att samdistribution är onödigt och ej lönsamt i till 
exempel Borlänge, då Borlänge kommun  har  ett högt invånarantal  per  km2  
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jämför med till exempel Pajala kommun.  En  studie utförd i Borlänge av 
Borlänge kommun  (1998)  visar att samdistribution fungerar och är ekonomiskt 
lönsamt. Projektet som är genomfört i Piteå kommun visar även på lönsamhet 
vid samdistribution,  se  kapitel  3. 
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5.  ANALYS OCH RESULTAT  AV  INTERVJU OCH ENKÄT-
UNDERSÖKNING, PAJALA KOMMUN 
Kapitlet behandlar intervjuer  samt  två enkätundersökningar som handlar om 
samdistribution i glesbygden. Dessa  har  utförts  bland  företag i Pajala kommun  
samt bland  leverantörer och transportörer av  gods  till och från Pajala 
kommun. Kapitlet inleds med  en  metodbeskrivning, det vill säga tillvägagångs-
sättet för intervju och enkätundersökning. Därefter analyseras och redovisas 
intervjuerna och  de  två enkätundersökningarna. Avslutningsvis redovisas 
enkätundersökningens tillförlitlighet.  

5.1  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Intervju och enkätundersökning  har  valts som metod för att besvara syfte och 
forskningsfrågorna. Detta då dessa metoder, på ett effektivt sätt, ger direkta svar 
på frågorna som ställts och tveksamheter kan undvikas. Ett  alternativ  till detta 
hade varit att enbart söka informationen  via  litteratur eller  via  Internet.  
Information har  även sökts  via  litteratur  samt via  Internet,  som ett komplement. 
Att få svar på alla frågor om företagen, leverantörerna och transportörerna 
endast  via  litteratur och  Internet  hade varit svårt. Det som finns skrivet inom 
området samdistribution är begränsat. Det enklaste och lättaste sättet att ra  
information  och svar på frågorna är  via  personliga kontakter. Det gäller dock att 
hitta rätt  person. 

5.1.1  INTERVJUER 
Ett halvt år innan enkätundersökningen genomfördes, gjordes  en mindre  
pilotstudie  bland  totalt tio företag, leverantörer och transportörer. Detta skedde 
från oktober år  2000  till januari år  2001.  Det  har  inte skett något direkt urval vid 
val av dessa. Företag som uppfattats som stora, relevanta  samt  funnits några år  
har  valts att intervjuats. Syftet med intervjuerna var att få kunskap, uppfattning 
och kännedom om situationen i Pajala, dels vad gäller vilka företag som är 
verksamma, dels vilka leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till 
och från kommunen. Företag som intervjuades var: 

• Frontec, Pajala 
• Lovikkavantar, Lovikka 
• MikroMakarna  AB,  Pajala 
• Samhall  Bothnia  AB,  Pajala 
• Systembolaget, Pajala 
• Zampo, Luleå  
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Leverantörer och transportörer som intervjuades var: 

• Danzas ASG, Luleå 
• Norrbottens Bussgods  AB,  Luleå 
• Henrikssons Åkeri  AB,  Kalix 
• KF, Luleå 

Intervjuerna betraktas som informella intervjuer, det vill säga i några  fall  har  
intervjuerna skett  via  telefon och i andra  fall  vid personliga besök av företaget, 
leverantören och transportören. Intervjuerna bedöms ej som djupintervjuer då 
främst  ja  och nej frågor inom området samdistribution ställdes. Frågorna som 
ställdes  under  intervjun var inga ledande frågor, det var, dels  ja  och nej frågor, 
dels frågor där  den  intervjuade fick berätta om dess verksamhet  samt  vad denne 
tyckte och ansåg om företagets  situation  vad gäller  bland  annat samdistribution. 
Beroende på vad respondenterna svarade på frågorna som ställdes, varierade 
följdfrågorna. Detta är orsaken till att alla frågor som ställdes inte redovisas i 
denna studie. I bilaga  2  finns några av  de  frågor som ställdes till företagen, 
dessa frågor användes endast som stöd vid intervjuerna. Intervjuerna  har  varit 
relativt strukturerade, då det funnits  en  röd tråd att följa. Många av frågorna 
som ställdes  under  intervjun var samma frågor som senare ställdes i 
enkätundersökningen till företag i Pajala kommun  samt  till leverantörer och 
transportörer av  gods  till och från företag i Pajala kommun. När intervjuerna 
var utförda sammanställdes dessa,  se  aysnitt  5.2  nedan.  

5.1.2  ENKÄTUNDERSÖKNING 

För att erhålla ytterligare kunskap om  de  intervjuade företagen, leverantörerna 
och transportörerna i Pajala kommun  samt  andra företag, leverantörer och 
transportörer i Pajala kommun  har en  enkätundersökning genomförts. Innan 
enkätundersökningen färdigställdes och skickades ut analyserades  de  personliga 
intervjuerna och svaren på frågorna bearbetades. Enkätundersökningen  har  
pågått  under  perioden maj  2001  till augusti  2001.  Enkätundersökningen är 
uppdelad i två huvuddelar, dels  har en  enkät skickats till företag i Pajala 
kommun, dels  har en  enkät skickats till leverantörer och transportörer som 
transporterar  gods  till och från Pajala kommun,  se  bilaga  3  och  4.  Enkätunder-
sökningen  har sedan  sammanställts och analyserats,  se  aysnitt  5.3, 5.4, 5.5  och  
5.6  nedan. 

Företag 
På Pajala kommuns hemsida finns ett  register  över företag i Pajala kommun. 
Denna lista innehåller även företag som för tillfället inte  har  någon verksamhet. 
Det framgår dock ej i företagsregistret om företaget  har  verksamhet eller ej.  
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Troligtvis är inte alla företag registrerade i detta  register.  Vid telefonsamtal med 
Pajala kommun hänvisar  de  till detta  register.  Vid enkätutskick  har  registret 
används, då ingen annan  information  funnits tillgänglig. I ett första utskick, maj  
2001,  skickades enkäter till alla företag som fanns registrerade i företags-
registret,  2001-03-26,  och hade postort Pajala. Detta var  278  företag. Totalt 
finns det  448  företag i hela kommunen. 

Cirka tre veckor senare gjordes ett andra utskick,  se  bilaga  5.  Dock  gjordes  en  
avgränsning i det andra utskicket, påminnelse skickades endast till företag i 
Pajala tätort. Detta då  de  flesta större företagen finns i Pajala tätort. Många 
företag utanför tätorten är enmansföretag eller så finns inte företagets verksam-
het kvar. Alla enkätsvar  har  behandlats dock uppdelat i två delar, dels företag i 
tätorten med postort Pajala, dels  foretag  utanför tätorten med postort Pajala.  De  
som inte svarat på enkäten efter det andra utskicket  har  inte fått någon 
påminnelse. 

Leverantörer och transportörer 
Enkäter till leverantörer och transportörer  har  skickats till  de  leverantörer och 
transportörer som det fanns kännedom om att  de  levererar  gods  till och från 
Pajala kommun. Enkäter  har  även skickats till leverantörer och transportörer 
som företagen  har  tagit upp i enkäten som  de  leverantörer och transportörer  de  
anlitar, med undantag från utländska leverantörer och transportörer.  De  
leverantörer och transportörer som inte svarat på första utskicket av enkäten  har 
fart en  påminnelse,  se  bilaga  6,  ingen avgränsning  har  gjorts vad gäller leveran-
törer och transportörer.  Ingen  ytterligare påminnelse  har  skickats. 

Enkätundersökning är  en  osäkrare metod än intervjuer. I denna studie var 
intervjuer inget  alternativ  då det handlar om så många företag som  skulle ha  
intervjuats. Enkätundersökningen var omfattande och att genomföra personliga 
intervjuer med alla företag och med alla leverantörer och transportörer på alla 
frågorna från enkäten  skulle ha  tagit för mycket tid i anspråk. 

Syftet med enkätundersökningen var att erhålla  information  och kunskap om 
företag i Pajala kommun  samt  om leverantörer och transportörer som transp-
orterar  gods  till och från Pajala kommun. Det vill säga deras intresse av 
samdistribution  samt  hur mycket  gods  och vilken typ av  gods de  erhåller  
respektive  levererar. 

I studien  har  endast leverantörer och transportörer som använder ett vägknutet 
transportmedel studerats, det vill säga lastbil,  pickup,  buss och vanlig personbil.  
Transport  av  gods  till Pajala kommun sker främst med lastbil. Det finns  en 
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flygplats i Pajala kommun  men  utnyttjandet av denna vid  transport  av  gods  är 
låg. Vad gäller tågtrafik och båttrafik är dessa inte aktuella till Pajala då Pajala 
saknar både tågförbindelse och båtförbindelse. I studien är analyserna kring 
varifrån godset kommer mycket kortfattade. Godset kan komma från  Sverige  
eller från utlandet  samt  levereras från Pajala till  Sverige  eller internationellt. 
Leverantörer och transportörer från utlandet, exempelvis  Finland  och  Norge har  
inte analyserats i studien. Pajala gränsar till  Finland,  vilket innebär att finska 
leverantörer och transportörer ej är helt ovanligt. Hänsyn  har  ej tagits till hur 
godset lastats eller om omlastning av godset skett.  

5.2  INTERVJUER, SAMMANSTÄLLNING 
Nedan redovisas intervjuerna med företag, leverantörer och transportörer. 
Intervjuerna redovisas inte företagsvis.  

5.2.1  FÖRETAG 

Några företag tror att det finns centrala avtal som styr vem som skall levererar  
gods  till företaget. Detta är  en  av orsakerna till att företag inte engagerar sig i 
leverantörsfrågan och samdistribution. Detta leder till  problem  då företag  har  
avtal med  en  speciell leverantör som kanske endast transporterar  gods en  gång i 
veckan till och från Pajala. Vissa företag  har  inga centrala avtal skrivna med 
leverantörer och/eller transportörer,  de  väljer själv vilken leverantör eller 
transportör  de  anlitar för leverans av godset. Vissa leverantörer och transport-
örer transporterar  gods  mycket sällan från Pajala, vilket upplevs av företagen 
som ett  problem,  exempelvis om  en  kund till ett företag i Pajala vill  ha  godset 
från Pajala omgående. I detta läge är det endast Bussgods som är pålitliga, till 
rimligt pris. 

Det samdistribueras obetydligt  bland de  intervjuade företagen. Flyget utnyttjas 
mycket sällan, vilket främst beror på att det är för dyrt. Ibland  har  det dock 
krisat med leveranser och då  har  godset skickats med flyg. Företagen i Pajala 
tycker att det är viktigt att om samdistribution blir aktuellt skall det inte bara 
fungera till Pajala tätort, det ska även fungera till byarna i Pajala kommun. 
Företagen i Pajala ser inget  problem  med samdistribution. Ett av företagen tror 
att samdistribution kan leda till att det blir ännu sämre, vad gäller lastbilarnas 
frekvens  samt  kostnader för att transportera  gods.  Andra företag vet inte riktigt 
vad samdistribution innebär  men de  tror att det kan leda till något bra. 
Företagen är i stort sett nöjda med hur transporterna fungerar, då  de  inte vet 
eller då det inte finns något  alternativ.  Ibland kan det ta  en  vecka för  gods  att 
fraktas från  Stockholm  till Pajala. Många företagen i Pajala  har  krav på att 
erhålla godset  en  speciell dag och/eller tidpunkt.  
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Bussgods och  Posten anses som de  bästa  vad  gäller  transport av gods, de  största 
leverantörerna och transportörerna  har  företagen i  Paj  ala minst förtroende för. 
Detta  dä  de  endast transporterar  gods  vissa dagar i veckan  samt då gods som  är 
beställt inte alltid  kommer  i  tid.  Önskvärt  bland  företag är  mer  frekventa  
transporter  till och från  Paj  ala.  

5.2.2  LEVERANTÖRER OCH TRANSPORTÖRER 
Andelen  gods  som fraktas till och från Paj ala kommun är stort. Leverantörer 
och transportörer menar att det finns behov av att skicka  gods  oftare till Paj ala. 
Allt  gods  kan inte alltid skickas med ett och samma fordon, allt  gods  kanske 
inte ryms i fordonet. Detta resulterar i att  gods  som inte ryms i fordonet skickas 
några dagar senare. Det inträffar att leverantören och/eller transportören även 
måste tacka nej till körningar på grund av att det inte finns  plats  i fordonet. Det  
skulle  vara olönsamt för leverantören eller transportören att köra ytterligare ett 
fordon.  De  väljer hellre att tacka nej. Detta  problem skulle  kunna lösas med 
samdistribution. Leverantörerna och transportörerna ser att det finns behov av 
att skicka  gods  oftare. 

Leverantörerna och transportörerna funderar på hur det  skulle  bli om 
samdistribution blev verkligt och vad det  skulle  innebära. Leverantörerna och 
transportörerna tror att samdistribution kommer att skapa orättvisa på något sätt 
och att leverantörerna och transportörerna inte kommer att acceptera detta. 
Många leverantörer och transportörer är överens om att det är viktigt att utnyttja 
fordonen maximalt för att minska transportkostnaderna  samt  förbättra miljön. 
Kostnaden måste analyseras och diskuteras. Avstånden är långa i glesbygden. 
Fordonen bör utnyttjas mer än vad  de  utnyttjas. Samma fordon kan exempelvis 
nyttjas vid långkörning nattetid och till stadskörning dagtid.  De  leverantörer 
och transportörer som intervjuats är positiva till samdistribution  men  det finns 
även personer inom deras organisationer som är negativt inställda till att 
samdistribuera.  En  viss samdistribution sker redan mellan några leverantörer 
och transportörer.  

En  fråga som emellanåt diskuterats i samband med samdistribution är 
reklammöjlighet på fordonen. Några leverantörer anser att detta inte  har  så stor 
betydelse. Vissa individer som ser  en  lastbil med ett varumärke kopplar ihop 
lastbil och varumärke med miljö. Det tänker negativt då  de  ser stora tunga 
lastbilar och kopplar ihop företaget med farliga utsläpp i naturen. Andra 
leverantörer menar att det är viktigt att företaget kan marknadsföra sig längs 
vägen genom att  ha  reklam på fordonen.  
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Hagen et al. (1994) har  utfört  en  undersökning i  Norge som  visar att endast  
0,2% av  företagen  anser  att  det  är  en  nackdel att inte kunna  ha  företagets  
logotype  synligt på  fordonet  vid  samordnade  transporter.  Pettersson  (1999) 
skriver  i  sin  licentiatuppsats att  "...det  finns  en  väl rotad föreställning  om  att  
det  är viktigt för leverantörerna att köra  med  egna bilar för att kunna skylta  
med  sitt namn  på  fordonen". Pettersson  har  dock inte funnit något  som tyder på  
detta,  hon  säger att många gånger är  det  tvärt  om.  "Företagen vill inte bli 
identifierade  då  fordonet ofta förknippas  med  avgaser och  buller eller stod  i 
vägen för annan  trafik eller gående". Vid  intervju  med  KF i Luleå  kom  samma  
information  fram,  det  vill säga att KF  kan  tänka  sig  leverera sitt  gods  i ett 
fordon  som  saknar företagets  logotype.  

5.3  ENKÄTUNDERSÖKNING; FÖRETAG I PAJALA TÄTORT MED 
POSTORT PAJALA 
Innan enkätundersökningen färdigställdes och skickades ut analyserades  de  
personliga intervjuerna och frågor bearbetades.  Figur 5.1  nedan visar några 
intressanta och viktiga frågeställningar till företagen,  se  fler frågor bilaga  3.  

Figur 5.1  Huvudfrågor som ställdes till företag i Pajala kommun. 

Av dessa frågor var frågan Hur mycket  gods  skickar/får företaget?  en  fråga 
där ett fåtal företag svarade. Detta  har  inneburit att det  har  varit svårt att  
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sammanställa och analysera denna fråga. I  en  fortsatt studie kommer  just  denna 
fråga att behandlas djupare. 

Enkätsvaren från företagen  har  delats upp i två delar, dels svar från företag 
inom Pajala tätort, dels svar från företag utanför Pajala tätort  men  i Pajala 
kommun. Samma enkät  har  skickats till dessa. 

Av totalt 278  företag i Pajala  kommun  med  postort Pajala finns  181  stycken 
företag i tätorten.  Av  dessa  181  företag  har 71  företag skickat  in  svarsenkäten, 
vilket motsvarar  39%. Av  dessa  71  företag  har 61  företag svarat  på  enkäten. 
Nio  av  tio företag  som  inte svarat  på  enkäten  har  inte svarat  på grund av  att 
deras företag  ej  är verksamma.  En av  dessa tio företag skickade tillbaka  en tom  
enkät utan  kommentar.  Detta innebär  en  svarsfrekvens  på 34% (61 av 181). Av  
dessa  181  -  71  =  110 som  inte svarat  pä  enkäten bedöms, utifrån  bland  annat typ  
av  företag, att  67  företag är  så  pass  små,  enmansföretag, sällan beställer  gods 
eller  inte  har sin  verksamhet igång att dessa  kan  försummas.  Med små  företag 
menas företag  med en  till två anställda.  Med  sällan menas  de  företag  som  
beställer  gods  maximalt  en  till två gånger  per  månad och  då mindre  sändningar,  
det  vill säga  paket eller gods  fyllt maximalt till  en tredjedel  i  en  rullpall. Att ta  
bort  ett  antal  företag i efterhand är inte  korrekt, men då det  upptäcktes att dessa 
företags verksamhet är ringa och antalet  godstransporter  till och från företaget 
är  få  känns  det  fel att  ha med  dessa i undersökningen. Beställning  av gods  till 
och från dessa företag  sker relativt  sällan,  det  vill säga någon gång  per år.  Detta  
ger en  svarsfrekvens  på 53% (181-67  =  114; 61  svarade /  114  företag =  53,5%  
svarsfrekvens). Sammanställning  av  antalet enkätsvar redovisas i tabell  5.1  
nedan. 

Tabell  5.1  Sammanställning av enkätsvar frän företag i Pajala tätort. 

Företag 
Totalt skickade (till kommunen)  278 
Adressaten  okänd  1  
Möjliga svar (i tätorten)  181  
Antal svar  71  

Användbara svar  61  

Blanka svar utan skäl  1  
Angivna skäl  9  

Tätortsbegränsningen  visas  i figur  5.2  nedan.  
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Figur 5.2  Korsningar som avgränsar området Pajala tätort.  (Foto: Charlotte Hageback, 2000) 
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5.3.1  ANALYS  AV  ENKÄTUNDERSÖKNING TILL FÖRETAG I PAJALA TÄTORT MED 
POSTORT PAJALA 
Telefonintervju  har  inte utförts av  de  företag som inte svarat på enkäten.  53%  
svarsfrekvens bedöms, i denna studie, vara  en  relativt hög svarsfrekvens  samt  
att  de  som inte svarat inte velat svara. Att tvinga företag att svara på enkäten 
kan resultera i felaktiga och ej genomtänkta svar, vilket bidrar till ett felaktigt 
resultat i analysen. Nedan redovisas  en  sammanställning av  de 61  företag som 
svarat på enkäten. 

Antal anställda 
Enkätundersökningen visar att  77% (47  stycken företag av totalt  61  stycken 
företag som svarade) av  de  svarade företagen  har  tio eller färre anställda.  12% 
har  mellan  11  och  20  anställd i företaget och endast  2% har  fler än  50  anställda. 
Detta visar att andelen stora företag med fler än tio anställda är få i Pajala 
kommun.  Om  detta är representativt eller ej för hela kommunen är svårt att 
säga,  men jag  tror att det ser ut på detta sätt i  en  glesbygdskommun. 

Hjälpmedel vid beställning av  gods  
Företagen använder sig av olika hjälpmedel vid beställning av  gods. Telefon  är 
vanligaste,  85%  använder sig av telefon och  44%  av  fax.  En  tredjedel av 
företagen använder  Internet  vid beställning av  gods. Posten  används av  18%  av 
företagen och  20%  använder annat hjälpmedel. Annat hjälpmedel är till 
exempel besök av representant, Bussgods, försäljare och mässor. 

Krav på att få godset  en  viss dag och/eller tidpunkt  
48%  av företagen  har  krav på att få  gods  till företaget  en  viss dag och/eller vid  
en  viss tidpunkt.  62%  av företagen anser att  de far  sitt  gods den  dag och/eller 
tidpunkt  de har  beställt godset.  26%  anser att  de  ibland  far  sitt  gods den  dag 
och/eller tidpunkt  de har  beställt godset.  7%  anser att  de  inte får sitt  gods den  
dag och/eller tidpunkt  de har  beställt och  5%  vet inte om  de far  godset i tid. 
Orsaker till att företag inte  far  sitt  gods  i tid är  bland  annat att: 

• De  som transporterar godset lovar mer än vad  de  kan hålla 
• Leverantören eller transportören orsakar förseningar 
• Omlastningsproblem  har  skett längs vägen 

Ett företag säger att  de  alltid  far gods  i tid om  de  skickar godset med Bussgods. 

Antal leveranser  
23%  av företagen vill  ha  möjlighet till fler leveranser av  gods  till företaget än 
vad  de har.  Detta innebär vart fjärde företag. Nästan lika många företag,  25%, 
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är nöjda med antalet leveranser av  gods  till företaget. Av dessa  25%  får  en  stor  
del  av företagen  gods  mycket sällan. Ibland rör det sig om  gods  endast några 
gånger  per  år.  31%  av företagen  har  inte kommenterat om  de  är nöjda eller inte 
med dagens leverans av  gods. 10%  av företagen kan tänka sig färre leveranser 
till företaget och  11%  vill  ha gods  vid behov. Det vill själv kunna bestämma när  
gods  skall levereras till företaget.  

De 11%  av företagen som vill kunna  fa gods  vid behov kan läggas ihop med  
23%  som vill  ha  fler leveranser. Detta innebär att  34%  vill erhålla  gods  då  de  
själv anser sig  ha  behov av att få  gods. 

Val  av transportmedel  
En  intressant fråga som ställdes handlade om vilket transportmedel som 
företagen använder vid godstransporter till och frän företaget.  Figur 5.3  nedan 
visar  en  sammanställning av vilket transportmedel företag i Pajala använder vid 
godstransporter till företaget i Pajala, där: 

• 74% av  företagen i Pajala  får  sitt  gods med lastbil  
• 66% får  sitt  gods med  buss 
• 28% får  sitt  gods med  personbil/pickup 
• 2% får  sitt  gods med  flyg 
• 3% får  sitt  gods med  annat medel, till exempel  med posten  och/eller  e-mail  
• 3% har  inte svarat  på  frågan 

I figur  5.3  nedan överstiger procentandelen  100%,  detta på grund av att företag 
skickar och erhåller  gods  med flera olika leverantörer och transportörer. Detta 
innebär att företagen svarat att  de  skickar  gods  med olika transportmedel. 

Andel i °A 

Figur 5.3 Val  av transportmedel vid  transport  av  gods  till och frän Pajala tätort.  
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Figur 5.3  ovan visar vilket transportmedel företag skickar sitt  gods  med, där: 

• 39% av  företagen i Pajala skickar sitt  gods med lastbil  
• 59%  skickar sitt  gods med  buss 
• 10%  skickar sitt  gods med  personbil/pickup 
• 3%  skickar sitt  gods med  flyg 
• 5%  skickar sitt  gods med  annat medel, till exempel  med posten  och/eller  

e-mail  
• 28% har  inte svarat  på  frågan 

Varför skiljer det sig i val av transportmedel vid  transport  av  gods  till  
respektive  från Pajala?  Figuren  ovan visar att det vanligaste sättet att 
transportera  gods  till Pajala är med lastbil.  Transport  av  gods  till Pajala med 
buss är nästan lika vanligt som lastbilstransporter. Det finns några företag som 
transporterar  gods  i  mindre  fordon. Flygplatsen byggdes år  1999, men  använder 
företagen flyget för godstransporter? Godstransporter med flyg hör till 
ovanligheterna, det är dyrt att transportera  gods  med flyg och företagen 
använder detta transportsätt endast då  de  är tvungna att göra det, till exempel 
om ett  gods  skall vara framme i till exempel södra  Sverige  dagen därpå.  

Figur 5.3  ovan visar att när företag sänder  gods  från sitt företag i Pajala, 
föredrar företaget att skicka godset med buss.  De  föredrar bussen på grund av 
att bussen kör från Pajala minst  en  gång  per  dag. Företaget vet dessutom exakt 
vilken tid bussen lämnar Pajala och vilken tid bussen kommer till exempelvis 
Luleå. Att veta exakt vilken dag och tid godset kan skickas är mycket viktig  
information  för företagen i Pajala, vilket även syns i figuren ovan, där företagen 
väljer buss före lastbil vid  transport  av  gods  från företaget. Oftast är det centrala 
avtal som styr vem som skall transportera godset till företagen i Pajala. Detta 
innebär att det kan vara svårt för företaget att exempelvis välja buss som 
transportmedel om  de  centrala avtalen säger något annat. 

Hur fungerar godsleveranserna?  
En  fråga som ställdes i enkätundersökningen var hur företaget upplever 
leverans av  gods. 93%  av företagen tycker att det fungerar bra att  fa gods  på det 
sätt som  de  får  gods. 3%  tycker att det inte fungerar bra. Detta  bland  annat då: 

• Företaget aldrig får veta vilken dag godset kommer 
• Leverantörerna och transportörerna lovar mer än vad  de  kan hålla 
• Långa leveranstider förekommer, exempelvis kan  transport  från Kilafors 

till Pajala ta sju till åtta dagar  
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Leverantörer och transportörer som levererar  gods 
Figur 5.4  nedan visar vilka leverantörer och transportörer som transporterar  
gods  till och från företagen i Pajala. Då flera företag anlitar flera olika 
leverantörer och transportörer överstiger  den  totala procentandelen  100%.  
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Figur 5.4  Leverantörer och transportörer  som  transporterar  gods  till och  frail  företag 
i Pajala tätort.  

Stapeln  Andra leverantörer och transportörer i  figuren  ovan är till exempel  
Hedmans, Norsk  Hydro,  Fredahl, Fraktarna, KTF Korpilombolo Träfrakt  AB,  
Allsåns Åkeri, Snells entreprenör, Norrbränslen, Kisak  samt  olika finska 
leverantörer och transportörer.  87% av  företagen anlitar Bussgods för  transport 
av gods  till företaget i Pajala och  61% av  företagen skickar sitt  gods med  
Bussgods från företaget i Pajala.  Figur 5.4  ovan visar att: 

• Danzas ASG transporterar  gods  till  72% av  företagen i Pajala 
• Danzas ASG transporterar  gods  från  16% av  företagen i Pajala 
• Schenker-BTL transporterar  gods  till  33% av  företagen i Pajala 
• Schenker-BTL transporterar  gods  från  11% av  företagen i Pajala  

Figur 5.4  ovan visar även att  då gods  transporteras från leverantör till företag i 
Pajala  har  Danzas ASG och Schenker-BTL  stor del av  transporterna. Bussgods 
och  Posten  är dock  störst.  Då  företag i Pajala skickar  gods  från sina företag 
anlitar  de  transportföretag i  mindre  utsträckning. Bussgods och  Posten  är 
dominerande.  Både figur 5.3  och  5.4  ovan visar att när företagen själv  har  
möjlighet att välja leverantör och/eller transportör väljer  de  inte  de  stora 
lastbilsföretagen utan främst buss  som  transportmedel. Företagen  har  möjlighet 
att välja leverantör och/eller transportör oftast  då de  skickar  gods  från sitt  eget 
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företag.  Posten  transporterar också  en  stor andel  gods.  Detta då  de  liksom 
bussföretag kör dagligen och alltid fasta tider. 

Varför  har  företagen valt  en  viss leverantör och/eller transportör? 
Företagen  har  fått svara på  en  fråga som handlar om varför företaget i Pajala 
valt  en  viss leverantör och/eller transportör. Nedan ges exempel på vad 
företagen svarade. Företagen tyckte  bland  annat att: 

• Det är enklast så 
• Dessa är snabbast 
• De har  rätt sortiment 
• Det är kontinuiteten i deras  transporter  som passar oss 
• Det är  de  enda som finns och transporterar  gods  till byar i Pajala 
• Det är säkrast och framme i rätt tid 
• Bussgods = säker leverans i rätt tid 
• Det är leverantörens eller transportörens val,  de  som levererar godset  

har  avtal med vissa leverantörer eller transportörer 
• Det passar för  just  vårt företag 
• Företaget gör inköp hos  dem  
• Det fungerar bäst till Pajala 
• Det går fortast 
• Priset/servicegrad passar oss 
• Det är bra  service,  hämtas från butik dagligen 
• Det är möjligt att skicka  gods  fem dagar i veckan 

Transportbehov  
Figur 5.5  nedan visar att många företag vill  ha  möjligheten att skicka och  fa 
gods  oftare.  Figuren  visar också att många företag är nöjda med dagens  
situation,  våren  2001,  vad gäller godstransporter.  Figuren  nedan visar att: 

• 23%  av företagen i Pajala önskar fler godstransporter varje vecka till 
deras företag 

• 26%  av företagen i Pajala önskar fler  transporter  av  gods  från deras 
företag 

• 10%  av företagen i Pajala önskar färre  transporter  av  gods  till deras 
företag 

• 3%  av företagen i Pajala önskar färre  transporter  av  gods  från deras 
företag  
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Procentandelen till  respektive  från Pajala är  100%,  detta då varje företag som 
svarat på frågan endast kryssat i ett svar, det vill säga ett behov. 

Figur 5.5 Behov av transporter per  vecka till och  frail  Pajala, jämfört  med situationen våren 
2001. 

Det är svårt att analysera svaren då  10%  av företagen säger att  de  önskar färre 
godstransporter till deras företag i Pajala och  3%  av företagen säger att  de  
önskar skicka  mindre  godsmängd från deras företag i Pajala.  Jag  förstår inte 
varför företaget inte själv kan ta beslut om hur mycket  gods samt  när  de  skall 
skicka  gods  från sitt företag. Det kan ju inte vara något  problem.  Många företag  
har  inte svarat på denna fråga.  Jag  tror att några företag överhuvudtaget inte  har  
tänkt på detta. Många företag tror att  de  måste vara nöjda med situationen, när 
någon  sedan  frågar  dem  om  de  är nöjda blir  de  svarslösa.  De  tror att när  de har  
startat sitt företag i glesbygden så får  de  ta konsekvenserna av det. 

Krav från företag på godsleveranser 
Nästan hälften av företagen  har  krav på att  de  måste erhålla  gods en  speciell dag 
och/eller tidpunkt,  den  andra hälften av företagen  har  inga speciella kray.  Figur 
5.6  nedan visar att: 

• 48%  av företagen i Pajala  har  krav på att erhålla  gods en  viss dag 
och/eller tidpunkt till företaget i Pajala 

• 30%  av företagen i Pajala  har  krav på att skicka  gods en  speciell dag 
och/eller tidpunkt från Pajala för att kunden skall få  gods  rätt dag 
och/eller tidpunkt 

• 52%  av företagen i Pajala  har  inga krav på att erhålla  gods en  speciell dag 
och/eller tidpunkt  
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• 40%  av företagen i Pajala  har  inga krav på att skicka  gods  från företaget  
en  speciell dag och/eller tidpunkt 

Andelen procent i figuren visar  en summa  på totalt  100%  till företagen i Pajala 
och  en summa  på totalt  100%  från företagen i Pajala. Detta då företagen endast 
kryssat i ett svar på frågan.  

Figur 5.6 Har  företaget krav på att erhålla/leverera  gods en  speciell dag och/eller tidpunkt? 

När  50%  av företagen i Pajala  har  krav som säger att  de  måste erhålla  gods en  
speciell dag och/eller tidpunkt, anser  jag  att detta är  en  mycket viktig fråga.  
Situationen  är att  gods  som kommer till Luleå och  har  Pajala som slutmål 
ibland lagras i Luleå några dagar. Detta inträffar inte varje gång,  men  ofta. 
Orsaken till att  gods  måste vänta i Luleå några dagar är att allt  gods  inte får  
plats  i  de  lastbilar som kör från Luleå till Pajala  just den  dagen och nästa lastbil 
transporterar  gods  först om några dagar till Pajala. Detta är ett  problem. 
Situationen  från Pajala och till exempelvis Luleå är bättre, detta då företag ofta 
kan välja vilken dag  de  vill skicka  gods samt  med vilket transportmedel. Det är 
inte  heller  samma volym  gods  som fraktas till Pajala som från Pajala. Det är 
mycket  mindre gods  som fraktas från Pajala än till Pajala.  

Gods  till Pajala  
36%  av företagen väljer inte själv leverantör och/eller transportör, utan 
företagen är styrda av leverantörsavtal och/eller transportavtal vid  transport  av  
gods  till Pajala.  20%  väljer  en  speciell leverantör och/eller transportör på grund 
av att det är enklast och att dessa leverantörer och/eller transportörer är snabbast 
på att leverera  gods. 7%  av företagen anser att det är priset som avgör vilken 
leverantör  de  väljer.  
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44%  av företagen i Pajala vet inte var godset som  de  beställt tillverkas.  52%  vet 
att omlastning skett.  En  tredjedel av dessa  52%  vet ej i vilken stad omlastning 
skett. För  11%  av företagen  har  ingen omlastning skett och  33%  vet ej om 
omlastning av deras  gods  skett.  

Gods  från Pajala  
14%  av företagen anser att det finns alternativa leverantörer och transportörer 
vid  transport  av  gods  från Pajala.  26%  anser att det inte finns något  alternativ  
och  30%  vet ej om det finns  alternativ  eller ej. Företag i Pajala levererar  gods  
främst till städer och orter i Norrbotten  men  även till städer och orter i övriga  
Sverige. 23%  av företagen i Pajala levererar  gods  till utlandet. Det är främst till  
de  nordiska länderna och då främst till  Finland. 38%  vet inte om  de  levererar  
gods  utomlands eller  har  undvikigt att svara på denna fråga.  

23%  av företagen i Pajala vill kunna skicka sitt  gods  oftare än vad  de har  
möjlighet till. Detta motsvarar var fjärde företag.  10%  av företagen kan tänka 
sig färre leveranser från deras företag,  25%  är nöjda med antal leveranser från 
deras företag.  11%  av företagen vill kunna skicka  gods  när  de har  behov av det 
och  31%  av företagen  har  inte kommenterat denna fråga. 

Hälften av företagen anser att  de  inte  har  några kritiska  gods  som skickas från 
deras företag,  18% har  kritiska  gods  och  28% har  inte svarat på frågan. Kritiska  
gods  är  gods  som på något sätt måste hanteras varsamt till exempel porslin och 
prover från sjukhus eller  gods  som måste vara framme inom  en  viss tid till 
exempel mjölkprodukter, bröd och tidningar. 

Alternativa leverantörer och transportörer  
Figur 5.7  nedan visar att endast  13%  känner till alternativa leverantörer 
och/eller transportörer. Detta motsvarar endast  8  företag av  de 61  företag som 
svarat på enkäten.  33%  av företagen i Pajala vet inte om  de  känner till andra 
leverantörer och/eller transportörer.  54%  av företagen i Pajala känner inte till att 
det finns andra leverantörer och/eller transportörer än  de  leverantörer och/eller 
transportörer som  de  anlitar vid  transport  av  gods  till och från Pajala.  
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Figur 5.7  Företagens kännedom om alternativa leverantörer och transportörer som transport-
erar  gods  till och frän företag i Pajala tätort. 

Det  är anmärkningsvärt att endast  13%  känner  till  andra leverantörer och/eller 
transportörer.  Betyder  detta att företag i Pajala inte är intresserade  av  vem  som  
transporterar deras  gods? Det  mäste  vara svårt för ett företag att förstå att  de 
kan  samdistribuera  om de  inte  ens  vet  att  det  finns andra leverantörer och/eller 
transportörer. Detta innebär att företagen i Pajala bör  få mer information om, 
dels om  vem  som  transporterar deras  gods, dels om  alternativa leverantörer och 
transportörer. Att endast  8 av 61  företag känner  till  andra leverantörer och/eller 
transportörer är bekymmersamt.  

Av  de  som  har  ett företag med färre än  10  anställda svarade  56%  att  de  inte 
känner till alternativa leverantörer och transportörer,  17%  svarade att det fanns 
alternativa leverantörer och transportörer och  27%  visste inte om det fanns 
alternativa leverantörer och/eller transportörer.  

Problem  med godstransporter  
70%  av företagen ser inga  problem  med det sätt som  de  får sitt  gods  på.  15%  av 
företagen anser att det finns  problem.  Problemen är  bland  annat att: 

• Godset hämtas för tidigt 
• Godset står för länge i Luleå, det blir kvar några  extra  dagar i Luleå 
• Väntetiden är lång innan företaget får godset 
• Det tar för lång tid 
• Den  dag som företag i Pajala vill skicka  gods  sammanfaller inte med  den  

dag som transportföretaget transporterar  gods  från Pajala  
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• Leverantörer anlitar  en  viss transportör och denna transportör passar inte 
företaget i Paj ala 

• Gods  skadas 
• Priset är för högt 
• Transporttiden  är lång 

Fördelar och nackdelar med dagens godstransporter  
Figur 5.8  nedan visar att  34%  av företagen i Paj ala tror att det finns fördelar 
med det sätt som  de  erhåller och skickar  gods  på. Detta motsvarar  21  företag. 
Resterande  18%, 40  företag, vet inte om det finns fördelar med det sätt som  de  
erhåller och/eller skicka  gods  på.  Figuren  nedan visar  en total  procentandel på  
100%.  Detta då  de  som svarat endast kryssat i ett svarsaltemativ.  
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Figur 5.8 Finns  det fördelar med dagens sätt att erhålla och/eller skickar  gods?  

Företagen som är nöjda med sättet som godset erhålls och/eller skickas på 
erhåller eller skickar godset oftast med buss. Fördelar som företag i Paj ala ser 
med sättet att erhålla och/eller skicka  gods  är: 

• Bra öppettider och bra  service  (Bussgods) 
• Leveransdag sker enligt överenskommelse 
• Säker leverans, dock endast med Bussgods 
• Enkelt, snabbt dörr - dörr (Bussgods) 
• Snabbt och smidigt 
• Bra  transporter  med buss 
• Hämtning av  gods  sker dagligen  en  viss tidpunkt  (Posten)  
• Säker leveransen  samt  möjlighet att skicka  gods  fem dagar i veckan. 
• Direktkontakt, snabba svar, av speditörer 
• Godsen kommer på avtalad tid  
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• Leverans till dörr 
• Ingen  omlastning 
• Samma tider och rutiner 

Samdistribution eller ej  
Figur 5.9  nedan visar att endast  8%  av företagen i Pajala  har  funderat på 
samdistribution. Det är endast  5  företag av totalt  61  företag som svarat på 
enkätfrågan.  59%  av företagen i Pajala inte  har  funderat på samdistribution.  
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Figur 5.9 Har  företaget funderat på samdistribution?  

Figur 5.6  några sidor innan visar att  48% respektive 30%  av företagen i Pajala  
har  krav på att erhålla och/eller skicka  gods  till/från Pajala  en  speciell dag 
och/eller tidpunkt.  Figur 5.9  ovan visar att endast  8%  av företagen  har  tänkt på 
samdistribution. Här  har  vi ett  problem.  Företagen i Pajala måste ra  information  
om samdistribution.  Om  så många som  48% respektive 30% har  krav vid  
transport  av  gods  är det viktigt att skicka  gods  oftare.  Om  det inte är ekonom-
iskt möjligt för företaget att göra detta själv måste problemet lösas på annat sätt. 
Samdistribution är  en  lösning. 

Av  de 59%  av företagen som inte funderat på samdistribution,  se  figur  5.9  ovan 
är  78%  företag med färre än  10  anställda och  14%  företag med fler än  20  
anställda. Detta tyder på att  de  som inte  har  någon eller ringa kunskap om 
samdistribution är  de  små företagen. Dessa företag  har  mycket att vinna på att 
samdistribuera. 

Nedan ges några exempel på citat från fråga  24  i enkätundersökningen till 
företag i Pajala kommun,  se  bilaga  3.  Frågan löd: Vad tror  Ni  om samdistri- 
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bution, är  Ni  intresserade, är det lönsamt för Ert företag? (Skriv några 
kommentarer om detta) 

• Bra, samarbete med andra skolor och med kontorsföretag 
• Nej, konsultföretag, inga kontinuerliga  transporter  
• Bra med snabbare leverans till företaget, minskad lagerhållning 
• Bra ur konkurrenssynpunkt 
• Intressant om leveranssäkerhet och lägre pris 
• Praktiskt omöjligt  (bland  annat bensin, olja) 
• Väntar på  bredband  
• Leveranssäkerhet måste bibehållas, bra med lägre fraktkostnader 
• Få paket 
• Beror på priset 
• Returkörning vid bränsleleverans 
• Vi måste göra något åt  de  bilar som går tomma, returtransporterna 
• Samdistribution redan med  diesel  
• Vi skickar bara brev, ej möjligt att samdistribuera 
• Kan  ge ekonomiska vinster 
• Intressant för vårt företag, ger stora besparingar 
• Tvivlar på att vi på ett ekonomiskt försvarbart sätt kan få någon bättre 

lösning  

5.4  ENKÄTUNDERSÖKNING; FÖRETAG UTANFÖR PAJALA 
TÄTORT MED POSTORT PAJALA 
Företag som svarat på det första enkätutskicket och inte  har sin  verksamhet i 
Paj ala tätort  men har  postort Paj ala  har  även analyserats. Detta är  17  stycken 
företag, där alla är småföretag med  en  till tio anställda. Tabell  5.2  nedan visar  
en  sammanställning av enkätsvaren. 

Tabell  5.2  Sammanställning av enkätsvar frän företag utanför Pa jala tätort. 

Företag 
Totalt skickade (hela kommunen)  278 

Adressaten  okänd  0  
Möjliga svar (utanför tätorten)  97  
Antal svar  17  
Användbara svar  17  
Blanka svar utan skäl  0  

Angivna skäl  0 
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5.4.1  ANALYS  AV  ENKÄTUNDERSÖKNING TILL FÖRETAG UTANFÖR PAJALA 
TÄTORT MED POSTORT PAJALA  
De 17  företag som svarade på enkäten nyttjar i första  hand  telefon vid 
beställning av  gods  till deras företag,  se  figur  5.10  nedan. Andelen överstiger 
totalt sett  100%,  detta på grund av att företagen använder flera olika hjälpmedel 
vid beställning av  gods. 

Figur 5.10  Hjälpmedel som företag utanför Pajala tätort använder vid beställning av  gods.  

Internet  användandet  har en  hög andel  bland  småföretagen utanför Pajala tätort. 
Denna andel kommer troligtvis att stiga. Pajala kommun är  en  kommun som 
satsar på datakompetens inom olika områden, vilket figuren ovan tyder på.  

Gods  till företag  
En  fjärdedel av företagen anser att  de  inte får sitt  gods  i tid, det vill säga till det  
datum  eller till  den  tidpunkt  de  beställt godset. Detta beror, enligt företagen, på  
miss  och krångel hos leverantör och/eller transportör  samt  dålig  organisation. 
71%  av företagen anser att  de far  sitt  gods  i tid.  Gods  som dessa företag 
beställer är  bland  annat reservdelar till fordon, material till jordbruk, 
hälsoprodukter, livsmedel, pappersprodukter, elektronik, virke och  cement.  Av 
dessa produkter kan många samdistribueras, huvuddelen av produkterna 
beställs i volym  under 200 kg. Cement  är ett  gods  som är svårt att sam-
distribuera med annat  gods  och måste transporteras i ett speciellt fordon.  Figur 
5.11  nedan visar andelen företagen som önskar fler eller färre godstransporter 
till och från Pajala.  
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Figur 5.11 Transport  av  gods  till  respektive  från företag utanför Pajala tätort. 

Både till och frän Pajala önskar  24%  av företagen  en  ökning av antalet 
godsleveranser,  se  figur  5.11  ovan.  34% respektive 0%  vill kunna erhålla 
alternativt leverera  gods  när företaget  har  behov av detta.  18% respektive 12%  
av företagen i Pajala önskar färre  transporter.  Detta är ovanligt och  jag  undrar 
vad detta kan bero på. 

Leverantörer och transportörer  
Figur 5.12  nedan visar vilken/vilka leverantörer och transportörer  som  levererar  
gods  till företagen i Pajala  kommun.  Andel procent  i  figuren  överstiger  100%,  
vilket  beror på  att företagen anlitar flera olika leverantörer och/eller transp-
ortörer.  Figuren  visar  bland  annat  en  stapel  med  Andra leverantörer och transp-
ortörer, dessa är främst  de  finska leverantörerna och transportörerna; K-rauta, 
Laakappä Ylitorneå och Ylivaimos  LB  åkeri.  Figuren  nedan visar att några  av  
leverantörerna och transportörerna endast levererar  gods  till Pajala och inget  
gods  från Pajala.  

Figur 5.12  Leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till och från företag 
utanför Pajala tätort.  
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Figuren  ovan visar tydligt att Bussgods är det företag som flest anlitar. 
Bussgods kör dagligen till och från Pajala, vilket är viktigt för företagen i 
Pajala. Det är naturligt att  en mindre  volym  gods  transporteras från Pajala än till 
Pajala. Från Pajala transporteras mycket returglas och SJ-pallar. 

Omlastning  
60%  av godset  har  omlastats innan det når företaget i Pajala kommun. Av dessa  
60% har en  tredjedel av godset omlastas i Luleå. Det sker följaktligen redan 
naturligt  en  omlastning av  33%  av godsen i Luleå, vilket är  en  fördel om 
samdistribution blir verklighet. 

Mängden  gods  som transporteras  
En  viktig fråga som ställts i enkätundersökningen är mängden  gods  som 
företagen erhåller  respektive  skickar till/från Pajala,  60%  av företagen  har  inte 
svarat på denna fråga.  De  företagen som svarat skickar relativt små volymer, 
det vill säga mellan  5 kg  till  30 kg per  vecka. Detta innebär att samdistribution 
är möjligt mellan flera företag.  

Val  av leverantör och transportör 
På frågan varför företaget valt  just en  speciell leverantör och/eller transportör 
svarade företaget enligt figur  5.13  nedan. 

Figur 5.13  Varför  har  företag utanför Pajala tätort valt  en  speciell leverantör och/eller 
transportör?  
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Orsaken till att ett företag valt  en  viss leverantör och/eller transportör beror 
främst på att någon tagit beslut om detta. Denna någon är till exempel 
företagsledaren. Det finns till exempel centrala avtal som styr valet av 
leverantör och/eller transportör. Företagen  har  ingen möjlighet att själv välja 
leverantör och/eller transportör. Hälften av företagen vet inte om att det finns 
alternativa leverantörer och/eller transportörer till  de  leverantörer och transp-
ortörer som  de  anlitar. Detta innebär att det krävs engagemang och informa-
tionsspridning, dels från leverantörerna och/eller transportörerna, dels från 
företagen.  

Val  av transportmedel 
När företaget i Pajala levererar sina egna produkter  har  företaget större valfrihet 
än när  de  erhåller produkter från ett annat företag,  se  figur  5.14  nedan.  60%  av 
företagen i Pajala skickar sitt  gods  med buss,  47%  med lastbil och  30%  med 
personbil/pickup.  Ingen  av företagen använder flyg som transportmedel. 
Procentandelen överskrider  100%  till Pajala  respektive  från Pajala, då företagen 
anlitar flera olika leverantörer och/eller transportörer. 

Andel i %  

Figur 5.14  Transportmedel som företag utanför Pajala tätort använder vid  transport  av  gods  
till och frän Pajala.  

Figur 5.14  ovan visar att andelen personbilar/pickuper är i princip  den  samma 
till och från Pajala.  Figuren  visar även att vid  transport  av  gods  till Pajala är 
lastbil det främsta transportmedlet. 

Godstransporter 
Mer än hälften av företagen i Pajala  har  krav på att leverera  gods en  speciell dag 
och/eller tidpunkt till företaget på grund av  bland  annat färskvara, kundkrav och  
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avtal. Hälften av företagen vet inte om  de  ser några fördelar med det sätt som  
gods  erhålles  respektive  skickas på.  25%  ser fördelar och  25%  ser nackdelar.  En  
fjärdedel av företagen i Pajala levererar sitt  gods  till  Finland, en  fjärdedel av 
företagen levererar inte sitt  gods  utomlands. 

Samdistribuera eller ej  
Figur 5.15  nedan visar att endast  18%  av företagen  har  funderat på 
samdistribution och att  71%  av företagen inte  haft  några funderingar på 
samdistribution.  29%  av företagen i Pajala ser möjlighet att samdistribution och  
42%  anser att det inte finns någon möjlighet för deras företag att sam-
distribuera.  6% har  svarat att  de  inte vet om det finns några möjligheter för 
deras företag vad gäller samdistribution. 
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Figur 5.15 Har  företaget utanför Pajala tätort funderat på samdistribution?  

Figur 5.15  visar att medvetenhet om samdistribution finns  bland  företagen.  35%  
av företagen tror inte att det är lönsamt för deras företag att samdistribuera.  
18%  tror på lönsamhet och hela  47%  vet inte eller  har  inte svarat på frågan.  

5.5  JÄMFÖRELSE FÖRETAG, I PAJALA TÄTORT MED FÖRETAG 
UTANFÖR PAJALA TÄTORT, MED POSTORT PAJALA  
En  jämförelse mellan företag i tätorten och utanför tätorten, med postort Pajala, 
visar att strävan är  den  samma,  se  figur  5.16  nedan.  De  flesta företag ser inga 
möjligheter med samdistribution. Detta kan tyda på okunskap inom området. 
Det är många företag som inte svarat på frågan, vilket kan tyda på att  de  inte 
tagit ställning till detta ännu eller att  de  inte vet vad  de  svarar på. När enkäten 
skickades till företagen medföljde ingen  information  om vad samdistribution 
betyder och/eller innebär för företagen.  
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Figur 5.16  Ser företagen i Pajala kommun möjlighet till samdistribution?  

De  som  har  svarat nej på frågan om företaget ser några möjligheter med 
samdistribution är övervägande företag med färre än tio anställda. Vad kan 
detta bero på? Att  de  inte  har  kunskap om vad samdistribution innebär eller att 
inget intresse finns. Intresse borde finnas  bland  små företag då dessa tjänar på 
satt samdistribuera.  Information  om samdistribution bör spridas, till exempel  
via en  informationsbroschyr. I broschyren bör det finnas  information  om vad 
samdistribution är, hur företagen kan samdistribuera och vilken vinst 
samdistribution innebär. Detta för att ge företagen kunskap och upplysning.  

5.6  ENKÄTUNDERSÖKNING; LEVERANTÖRER OCH 
TRANSPORTÖRER TILL OCH FRÄN PAJALA KOMMUN 
Enkäten till leverantörer och transportörer  har  skickats till totalt  32  leverantörer 
och transportörer som antogs transportera  gods  till Pajala,  se  enkätfrågor bilaga  
4.  När svar på enkäterna inkom visade det sig att av dessa  32  leverantörer och 
transportörer: 

• Svarade  14  leverantörer och transportörer på enkäten 
• Transporterar  5  av leverantörerna och transportörerna inte  gods  till och 

från Pajala 
• Skickade  4  leverantörer och transportörer  in en tom  enkät eller  har  inte 

svarat 
• Hade  9  leverantörer och transportörer koppling med redan nämnda 

leverantörer och transportörer, dessa  9 har  eliminerats  
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Detta resulterade i att, av  de 32  leverantörer och transportörer som fick enkäten 
transporterar endast:  32  -  5  (som inte transporterar  gods  till Pajala) -  9  (som 
redan tillhör nämnd leverantör eller transportör) =  18  leverantörer och/eller 
transportörer  gods  till och från företag i Pajala kommun med postort Pajala. 

Av dessa  18  leverantörer och transportörer  har 14  stycken svarat på enkäten. 
Detta ger  en  svarsfrekvens på  78%. De  leverantörer och transportörer som inte 
svarat på enkäten  har  fått  en  påminnelse.  De  leverantörer och transportörer som 
inte svarat på påminnelsen  har  inte kontaktas ytterligare. Detta då  78%  anses 
vara  en  mycket hög svarsfrekvens. Tabell  5.3  nedan sammanställer enkätsvaren. 

Tabell  5.3  Sammanställninu av enkätsvar frän leverantörer och transportörer. 

Leverantörer/Transportörer 
Totalt skickade  32 

Adressaten  okänd  0  
Möjliga svar  18  
Antal svar  18  
Användbara svar  14  
Blanka svar utan skäl  4  

Angivna skäl  0  

Svaren från enkätundersökningen  har  analyserats och redovisas i aysnitt  5.6.1  
nedan.  Figur 5.17  nedan visar viktiga frågor som  har  ställts till leverantörerna 
och transportörerna. 

Figur 5.17  Huvudfrågor till leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till och 
frän Pajala kommun.  
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5.6.1  ANALYS  AV  ENKÄTUNDERSÖKNING TILL LEVERANTÖRER OCH 
TRANSPORTÖRER 
Nedan analyseras resultat från enkätundersökningen till leverantörerna och 
transportörerna. 

Transportmedel 
Enkätundersökningen visar att  en  tredjedel av förarna som transporterar  gods  till 
och från Pajala kör skift, endast  14%  av leverantörerna och transportörerna 
arbetar och kör dagtid, det vill säga mellan klockan  08.00  och klockan  17.00.  
Leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till och från Pajala kör allt 
mellan  1 200 km  till  12 500 km per  månad. Sträckan mellan Pajala och Luleå tur 
och retur är cirka  500 km.  Det vanligaste transportmedlet för  gods  till och från 
Pajala är lastbil med släp,  se  figur  5.18  nedan. Procentandelen överstiger  100%  
då leverantörerna och transportörerna ibland kör med släp och ibland utan släp.  

Figur 5.18  Transportmedel som leverantörer och transportörer använder vid  transport  av  
gods  till och  flirt  Pajala kommun.  

50%  av leverantörerna och transportörerna kör utan släp, det är hälften av alla  
transporter  till och från Pajala.  Om  ett släp  skulle  finnas på alla lastbils-
transporter till och från Pajala  skulle  antalet körningar kunna minskas.  Om en  
omfördelning av  gods skulle  ske mellan olika dagar  samt  mellan polika 
leverantörer och transportörer  skulle  färre fordon kunna transportera lika 
mycket  gods  som transporteras idag mellan Pajala och Luleå.  64%  av 
leverantörerna och transportörerna anser att  de  företag som beställer gods-
transporter  har  möjlighet att påverka  transporter  till och från Pajala.  14%  säger 
att företagen inte  har  någon möjlighet och  21%  vet inte om företagen  har  
möjlighet.  
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57%  av leverantörerna och transportörerna anser att företagen inte  ens  försöker 
påverka transporterna till och från Pajala.  14%  av leverantörerna och 
transportörerna anser att företagen försöker påverka transporterna och  28%  av 
leverantörerna och transportörerna vet inte om det finns något intresse av att 
påverka transporterna till och från företagen.  En  viss oklarhet verkar gälla.  
Information  till berörda om vad som gäller är viktig, då några företag är 
missnöjda med situationen och transporterna. Leverantörerna och transp-
ortörerna säger att det är  en  stor andel av företagen som inte  ens  försöker 
påverka situationen.  Om  ingen försöker förbättra så kan det omöjligt bli bättre.  

Transport  av  gods 
Figur 5.19  nedan visar hur leverantören och transportören upplever att  transport  
av  gods  fungerar till och från Pajala.  Figuren  nedan visar att cirka  85%  av 
leverantörerna och transportörerna är nöjda med distributionen.  

Figur 5.19  Hur upplever leverantören och transportören att  distribution  av  gods  till och från 
Pajala kommun fungerar? 

Vad tycker egentligen företagen? Företagen är inte helt nöjda,  se  aysnitt  5.3. 
Figuren  ovan visar att hälften av leverantörerna och transportörerna upplever att 
det fungerar bra,  en  tredjedel tycker att det fungerar mycket bra. Några leveran-
törer och transportörer  har  inte tagit ställning, vad detta beror på är svårt att 
säga. 

Antalet godstransporter  per  vecka  
De  flesta leverantörer och transportörer levererar  gods  till Pajala  en  gång  per  
vecka,  se  figur  5.20  nedan. Från Pajala transporterar  de  flesta leverantörerna  
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och transportörerna  gods en  eller tre gånger  per  vecka. Stapeln Annat är till 
exempel: 

• Fler än sju  transporter per  vecka 
• Fler än  en transport per  dag 

Figur 5.20  Antal gånger  per  vecka som varje leverantör och transportör transporterar  gods  
till och från Pajala kommun.  

Figur 5.20  ovan visar att många leverantörer och transportörer transporterar  
gods  mycket sällan till och från Pajala.  7%  transporterar  gods  dagligen, 
exempelvis tidningsbud,  29% respektive 21%  transporterar  gods  endast  en  gång  
per  vecka till  respektive  från Pajala.  Figuren  visar att det är  en  stor andel företag 
som  far gods  endast  en  till tre gånger  per  vecka. Det är viktigt att ta reda på 
vilka dessa är och  se  om det finns möjlighet för leverantörerna och transp-
ortörerna att samdistribuera.  Om  samdistribution är möjligt beror  bland  annat 
på typ av  gods  som transporteras, vilken dag godset måste vara hos företaget, 
etc.. 

Dagar  dä  gods  främst transporteras  
De  vanligaste och populäraste dagarna att transportera  gods  till Pajala är 
måndag, tisdag och  torsdag, se figur 5.21  nedan.  Under  lördagar och söndagar 
är  det  endast  14% (2 av 14) av  leverantörerna och transportörerna  som  levererar  
gods  till Pajala. Från Pajala är fördelningen  av transporter  jämnare, måndag till  
fredag  är transporterna jämna och  under helgen  minskar antalet  transporter  från 
Pajala.  Stapeln  Annat  betyder  till exempel att leverantören och/eller 
transportören transporterar noll gånger till och/eller från Pajala,  det  vill säga 
leverantörerna och/eller transportörerna  har  inga  transporter  till och/eller från  
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Pajala eller så transporterar leverantörerna och transportörerna fler än sju 
gånger  per  vecka. 

Figur 5.21  Veckodagar som leverantörer och transportörer levererar  gods  till och från Pajala 
kommun. 

I figuren ovan överstiger procentandelen  100%,  detta på grund av att olika 
leverantörer och/eller transportörer transporterar  gods  olika dagar i veckan. 
Vissa leverantörer och/eller transportörer transporterar  gods en  dag  per  veckan 
och andra flera dagar  per  vecka.  Informationen  som kan utläsas ur figuren ovan 
är viktig. Denna  information  används till att omfördela godstransporter och 
sprida ut  dem  så att samdistribution blir möjligt. Det är viktigt att passa  in  rätt  
gods,  rätt dag. 

Månader då  gods  främst transporteras 
Maj, juni, juli, oktober  samt  november är  de  månader då mest  gods  
transporteras till och från Pajala.  En  stor  del  av leverantörerna och 
transportörerna transporterar  gods  jämnt  under  hela året.  Figur 5.22  nedan visar 
tydligt vilka månader mest  gods  transporteras till och från Pajala. I figuren 
nedan överskrider procentandelen  100%.  Detta på grund av att leverantörer och 
transportörer transporterar  gods  varje månad till och från Pajala. Alla 
leverantörer och transportörer transporterar inte  gods  varje månad, hade alla 
gjort det hade stapeln för varje månad varit  100%.  Stapeln Jämn innebär att 
leverantören och/eller transportören  har  ett jämnt flöde med godstransporter till 
och från Pajala  under  hela året. 

3  Från Pajala  
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Figur 5.22 Transport  av  gods per  månad till och från Pajala kommun.  

Under  sommarmånaderna är det mycket turister och hemvändare i Pajala 
kommun. I början av juli månad är det marknad  under en  helg, detta kan vara 
orsaken till att andelen inkommande  gods  till Pajala  under  juni månad är hög,  se  
figur ovan. 

Emballering av  gods 
Gods  som fraktas till Pajala kräver, enligt leverantören och transportören, alltid 
någon typ av specialemballage, specialtransport, kylanläggning och/eller frys-
anläggning. Detta kan tolkas som att det alltid är något  gods  i lastutrymmet som 
skall specialförpackas, det behöver dock inte betyda att allt  gods  är special-
förpackat.  Gods  som fraktas från Pajala är inte lika känsligt, endast  36%  av 
godset från Pajala behöver specialemballage.  43%  av leverantörerna och transp-
ortörerna anser att godset inte behöver specialförpackas och  21%  vet inte om 
godset behöver specialförpackas eller ej. 

Typ av  gods 
Figur 5.23  nedan visar vilka typer av  gods  som är vanligast vid  transport  av  
gods  till och från Pajala. Livsmedel dominerar vid godstransport till Pajala och 
skrymmande  gods  dominerar vid godstransport från Pajala. Andelen i procent i 
figuren nedan är större än  100%  då leverantören och/eller transportören 
levererar olika typer av  gods  till och från Pajala.  
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Figur 5.23  Typ av  gods  som levereras till och från Pajala kommun. 

Det är intressant att erhålla denna  information,  det vill säga  information  om 
vilka  slags gods  som transporteras i transportmedlet. Några kategorier av  gods  
behöver särskilda förpackningar eller kanske värme eller kyla. Kött kan till 
exempel inte skickas med vilket annat  gods  som helst på grund av bakterie-
risken. Det är mycket viktigt att veta hur mycket  gods  som finns i lastbilarna för 
att kunna omstrukturera godsen. När  gods  packas i  en  lastbil är det oftast 
volymen som begränsar mängden  gods.  Det är relativt sällan vikten som 
begränsar utrymmet i lastbilen. 

Hur fungerar samdistribution? 
Frågor  har  ställts till leverantörer och transportörer om deras inställning, 
kännedom och kunskap om samdistribution.  Figur 5.24  nedan redogör vad 
leverantörerna och transportörerna tycker om samdistribution. 

Av  de  som svarat nej,  64%,  i figur  5.24  nedan: 

• Är  67%  intresserade av att samdistribuera 
• Är  33%  inte intresserad av samdistribution 
• Har 44%  funderat på samdistribution 
• Har 11%  inte funderat på samdistribution 
• Har 44%  inte svarat på frågan  
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Figur 5.24  Samdistribuerar leverantören och transportören med någon annan?  

29% av  leverantörerna och transportörerna samdistribuerar redan, vilket är  en 
stor andel.  Detta innebär att många redan  vet  vad  samdistribution är och hur  det  
fungerar, vilket innebär att  det  är enklare att  8 med  dessa i ett  stort  samdistri-
butionsprojekt.  Då  många  vet  vad  samdistribution är blir  det  enklare att 
förbättra samdistribution och göra  det mer effektivt.  Ibland  kan det  vara svårt 
att  få  människor att inse fördelarna och nyttan  med  till  exempel samdistribution,  
det  vill säga  om de  inte  sett  att  det  fungerar i verkligheten.  Det kan  ta  läng  tid  
att  få  människor att förstå och acceptera ett nytt  koncept. Om  några kollegor 
redan använder samdistribution och  det  fungerar för  dem kan det  vara lättare att  
få med de  övriga.  Det var ingen  leverantör  eller  transportör  som  ansåg att 
samdistribution är  en mindre  bra  lösning. 

Fördelar och nackdelar med samdistribution 
Vad gäller fördelar och nackdelar med samdistribution visar figur  5.25  nedan 
att  72%  ser fördelar med samdistribution och  36%  ser nackdelar.  

Figur 5.25  Fördelar och nackdelar med samdistribution.  
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36%  ser nackdelar med samdistribution, vilket kan beror på att  de  inte vet vad 
samdistribution innebär.  De  kanske tror att det är något besvärligt som påverkar  
dem  och bidrar till merarbete på något sätt.  De  ser kanske samdistribution som 
något negativt. 

Lastutrymmet i fordonet  
En  intressant fråga som ställts i enkäten till leverantörerna och transportörerna 
är om fordonens lastutrymme är fullt, volymmässigt och/eller viktmässigt, vid  
transport  till och från Pajala,  se  figur  5.26  nedan 

Figur 5.26  Är fordonen fulla med  gods  vid  transport  till och från Pajala kommun?  

43%  av leverantörerna och transportörerna svarade på enkäten att deras fordon 
inte är fullt med  gods  vid  transport  av  gods  till Pajala.  53%  av leverantörerna 
och transportörerna kör redan med fullastade fordon till Pajala.  58%  av 
leverantörerna och transportörerna som kör från Pajala  har  inte fulla lastut-
rymmen.  21%  av leverantörerna och transportörerna kör med fulla lastut-
rymmen från Pajala.  

De  leverantörer och transportörer som svarade att lastutrymmet inte är fullt  (de  
som svarat nej),  se  figur  5.26  ovan, fick frågan om hur stor  del  av lastutrymmet 
som är fyllt med  gods. Figur 5.27  nedan ger svar på denna fråga.  
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Figur 5.27  Hur fullt är det i lastutrymmet hos  de  fordon som inte  har  fullt vid  transport  till 
och frän Pajala kommun?  

Figur 5.27  ovan visar att det finns  en  mängd olika typer av  gods  som fraktas 
mellan  bland  annat Pajala och Luleå.  Figuren  visar att det finns flera 
leverantörer och/eller transportörer som kör med halvfulla fordon eller endast 
fordon fyllda till  en  tredjedel.  Figuren  visar tydligt att det går att samdistribuera 
mellan Luleå-Pajala-Luleå, vilken är  en  mycket viktig  information  i denna 
studie. Att cirka hälften av fordonen som transporterar  gods  till och från Pajala 
inte kör med fulla fordon visar tydligt att faktorer som effektivitet, miljö, 
ekonomi, trafiksäkerhet, bättre levnadsförhållanden, etc. går att påverka till det 
bättre. 

Tabell  5.4  nedan visar att samdistribution  skulle  kunna fungera till och från 
Pajala.  Tabellen  visar, vilket transportmedel varje leverantör och transportör 
använder  samt  antalet gånger  per  vecka som  de  levererar  gods  till  respektive  
från Pajala. Det finns många leverantörer och transportörer som endast kör  en  
till tre gånger i veckan till  respektive  från Pajala. Flertalet av dessa leverantörer 
och transportörer kör lastbil utan släp, vilket innebär att vid samdistribution  
skulle  lastbil med släp vid varje  transport  vara ett  alternativ. 
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Tabell  5.4 De 14  leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till och från Pajala 
kommun. 

Leverantör/Transportör Transportmedel 
Antal ggr/vecka 

till Pajala 
Antal ggr/vecka 

från Pajala 
Lev/Transp  1  Lastbil med släp  3 3  

Lev/Transp  2  Lastbil utan släp  1 1  

Lev/Transp  3  Lastbil med & utan släp  1 0  

Lev/Transp  4  Lastbil med & utan släp  5 5  

Lev/Transp  5  Lastbil med släp  >7 7  

Lev/Transp  6  Lastbil utan släp & Buss  1 0  

Lev/Transp  7  Lastbil med släp  3 3  

Lev/Transp  8  Lastbil med släp  >7 1  

Lev/Transp  9  Buss  13 13  

Lev/Transp  10  Lastbil med släp  6 1  

Lev/Transp  11  Lastbil med & utan släp  10 10  

Lev/Transp  12  Lastbil med släp  3 3  

Lev/Transp  13  Lastbil utan släp  2 2  

Lev/Transp  14  Lastbil utan släp  1 0  

I  en  studie utförd i  Göteborg  visade det sig att  en  distributionsbil kör fyra till 
åtta  mil per  dag i stadstrafik. (Pettersson,  1999)  I tabellen ovan kör till exempel 
Lev/Transp  2 en  gång  per  vecka det vill säga fyra gånger  per  månad, till 
Pajala, med lastbil utan släp. Lev/Transp  6  kör också  en  gång  per  vecka till 
Pajala med lastbil utan släp.  Om  ett släp  skulle  kopplas på kan eventuellt 
Lev/Transp  2  och Lev/Transp  6  samdistribuera och antalet fordon  skulle  
minska, i detta  fall  halverats.  

En  kalkyl utifrån enkätundersökningen visar att  14  leverantörer och 
transportörer kör cirka  55  turer till  respektive  från Pajala  per  vecka.  Sex  av 
dessa leverantörer och transportörer  har  angivit att deras fordon ej är fullastade 
med  gods  vid  transport  till Pajala. Dessa  sex  leverantörer kör  24  turer  per  
vecka. Dessa  24  turer  skulle  kunna halveras till  12  turer  per  vecka genom 
samdistribution, vilket  skulle  betyda  43  turer  per  vecka (istället för cirka  55  
turer  per  vecka), det vill säga  en  minskning med  22%.  Detta tyder på att antalet 
turer  skulle  minskas om samdistribution realiseras. 

Var startar godstransporterna och var är slutdestinationen? 
Vid  transport  av  gods  till Pajala startar  57%  av leverantörerna och 
transportörerna godstransporterna i Luleå, vilket inte behöver betyda att godset 
kommer från Luleå. Resterande leverantörer och transportörer  har  annan ort 
som startdestination. Annan ort är till exempel:  
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• Sundsvall 
• Gällivare 
• Kalix 
• Övertorneå 
• Hedenäset 
• Finland  

Av allt  gods  som transporteras till Pajala kommer endast  14%  av godset frän 
Norrbotten.  Gods  från södra  Sverige  kommer till leverantörer och transportörer 
i Luleå där omlastning sker och leverantörerna och transportörerna i Luleå 
levererar godset vidare till Pajala. Detta innebär att samlastning i Luleå är 
möjligt. Slutdestinationen för leverantörerna varierar, figur  5.28  nedan visar  
bland  annat andelen leverantörer och transportörer som  har  Pajala som slut-
destination. 

Figur 5.28  Är Pajala kommun slutdestination för leverantörer och transportörer vid  transport  
av  gods  till Pajala kommun?  

De  leverantörer och transportörer som svarat att Pajala inte är slutdestination 
fortsätter med  gods  till  bland  annat Gällivare,  Kiruna,  Haparanda, Kalix, 
Övertomeå och andra byar i Norrbotten. Av  de  leverantörer och transportörer 
som  har  slutdestination Pajala kör  80%  med  gods  tillbaka till exempelvis Luleå. 
Att  80%  kör med  gods  tillbaka innebär inte att lastutrymmena för dessa  80%  är 
fulla. Även här är samdistribution möjligt och viktigt.  10%  kör med tomma 
lastutrymmen tillbaka och  10%  av leverantörerna och transportörerna vet inte 
hur det ser ut i fordonets lastutrymme då  de  lämnar Pajala.  
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Timmer är ett exempel på  gods  som fraktas från glesbygden och  in  till 
storstäderna. Det är svårt att använda timmerbilarna till annat än att frakta 
timmer. Detta är ett  problem,  det bästa vore om det gick att frakta  gods  som till 
exempel livsmedel i timmerbilarna till Pajala och från Pajala transporterades 
timmer i timmerbilarna. Det finns projekt där utnyttjande krig timmerbilarna  
har  studerats. Detta är viktigt att  ha  med vid införande samdistribution.  

5.7  ENKÄTUNDERSÖKNINGENS TILLFÖRLITLIGHET 
Bortfallet i antal svarade kan bero på  en  omfattande enkät. Enkäten bestod av 
totalt  25  frågor,  se  bilaga  3  och  4.  Andelen företag i Pajala som svarade var  
34%  alternativt  53%.  Personer som svarade på enkäten var sannolikt  chef  eller 
transportledare på företaget. Enkäten var adresserad till ansvarig för  transporter  
på företaget. Andelen leverantörer och transportörer som svarade på enkäten var  
78%.  

I  en  enkätundersökning blir det ofta bortfall som är svåra att påverka. I 
tidskriften Forskning & Framsteg  (1999)  skriver författaren att  30%  till  50%  
bortfall är inte ovanligt. Författaren skriver vidare att det förekommer även i 
viktiga undersökningar bortfall inom detta intervall. I tidskriften intervjuas  
Bengt  Swensson som säger att; Det problematiska med bortfall är att det ofta 
snedvrider undersökningsresultaten,  men  hur mycket kan  man  sällan säga. 
Därför är det svårt, för att inte säga omöjligt att bedöma resultatens 
tillförlitlighet. Så snart bortfallet överstiger några få procent kan resultaten 
med  all  rätt ifrågasättas. Det ligger på  dem  som gjort undersökningen att 
bevisa att bortfallet inte snedvrider resultaten, inte användarna.  

Martin  Ribe  (2002)  på SCB i  Stockholm  säger att  20%  till  30%  bortfall tvingas 
oftast  en  undersökning att acceptera som ett relativt hyfsat bortfall. Större 
bortfall än så kan påverka resultatets tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten och trovärdigheten i svaren på enkäten i denna studie anses 
vara hög då  de  som svarat på enkäten inte tvingats svara.  Har  företaget, 
leverantören och transportören inte svarat på det andra utskicket av enkäten  har  
ingen ytterligare enkät skickats. Telefonintervju eller telefonpåminnelse  har  inte 
utförts av  de  företag, leverantörer och transportörer som inte svarat på enkäten. 
Att ringa och tjata kan ge ofullständiga och opålitliga svar. 

Frågorna om volym och vikt på  gods  som transporteras till och från Pajala  har 
fa  svarat på. Detta innebär att det är svårt att göra  en  tillförlitlig bedömning och 
dra slutsatser av svaren på mängden  gods.  Dessa svar  har  dock analyserats och  
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kommenterats. Vissa frågor  har den  som svarat kryssat i vet ej eller inte svarat. 
Orsaken till detta kan vara att  den  som svarat inte förstått frågan, inte velat 
svara på frågan eller något annat. Inget svar på enkäterna tyder på att det skett 
någon  form  av missförstånd av någon fråga.  
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6.  SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSIONER 
Kapitlet behandlar slutsatser och slutdiskussioner från hela studien. 
Avslutningsvis beskrivs fortsatt forskning. Kapitlet är indelat i  sex  aysnitt. 
Dessa är:  

6.1  Allmänt  
6.2  Vad säger studien i Pajala om samdistribution?  
6.3  Forskningsproblem  
6.4  Egna reflexioner  
6.5  Sammanställning  
6.6  Förslag till fortsatt forskning  

6.1  ALLMÄNT 
Samdistribution i glesbygd  har  valts att studeras. Samdistribution valdes, dels 
då samdistribution bidrar till färre  transporter  och bättre miljö, dels då det finns 
få  studier  utförda inom detta område. Pilotprojektet som utförts i Piteå hösten  
1999  visade på lönsamhet, vilket bidrog till denna studie. Glesbygd valdes, dels 
för att glesbygd är speciellt ur  den  synvinkeln att aystånden är långa och företa-
gen få, dels för att det finns ra  studier  utförda. Glesbygd finns inte bara i Norr-
botten utan på olika delar i hela  Sverige.  Norrbotten valdes att studera då det 
finns färre  studier  utförda i norra  Sverige  än i övriga  Sverige. Studien  i Pajala 
tyder på att företag vill kunna  fa  och skicka  gods  oftare. Flera projekt som är 
utförda inom området samdistribution visar på minskat antal  transporter,  ökad 
effektivitet, lättare för godsmottagaren  samt  minskad mängd utsläpp av farliga 
ämnen.  

6.2  VAD SÄGER STUDIEN I PAJALA  OM  SAMDISTRIBUTION?  
Figur 6.1  nedan visar faktorer som påverkar samdistribution.  1  texten  under  
figuren beskrivs hur varje faktor är kopplad till samdistribution i Pajala 
kommun. Slutsatserna baseras, dels på litteraturstudie, dels på kartläggning av 
Pajala kommun. Projektet i Piteå  har  också bidragit med  information  till dessa 
slutsatser.  
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Figur 6.1  Faktorer som påverkar samdistribution i Paj ala kommun. 

Ekonomi/Kostnad 
När samdistribution är verklighet i Paj ala kan inköp av  gods  ske centralt. Detta 
leder till minskade kostnader då exempelvis  de  lokala företagen kan sälja sitt  
gods  och endast behöva leverera godset till samlastningscentralen. Kostnaden 
för  en  egen företagare att själv leverera  gods  till alla mottagare är oftast hög då 
denna själv måste transportera  gods  till alla kunder. Det är oftast  en  liten volym  
gods  som levereras till varje enskild kund. I till exempel glesbygden är 
aystånden mellan varje kund längre än i till exempel tätorten.  En  samlast-
ningscentral i  mindre  skala i exempelvis Paj ala  skulle  gynna  de  boende och 
företagen. Företagen behöver inte själv transportera sina produkter till varje 
enskild kund utan  de  levererar godset till samlastningscentralen. På samlast-
ningscentralen administreras beställningarna och  de  som arbetar där vet exakt 
vilken kund som  har  beställt vilket  gods.  Dock  måste varje leverantör och 
transportör fortfarande veta hur mycket  gods  denna skall transportera till 
centralen. Det uppkommer  en  hög kostnad för att starta  en  samlastningscentral. 
Det skall  bland  annat finnas kylutrymme och torrutrymme,  personal samt  någon  
form  av datasystem som administrerar alla beställningar. 

Det är betydelsefullt för företagen i glesbygden att det finns stöd och bidrag att 
söka. Diskussioner pågår kring transportbidraget, det vill säga om det skall 
finnas kvar eller tas bort.  Sverige har  fått dispens från statsstödsreglema och 
transportbidraget kommer att finnas kvar till och med år  2006,  därefter är det 
oklart.  Om  det försvinner får företag i glesbygden svårt att finansiera  sin 
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verksamhet.  Om  dessa stöd och  bidrag  inte finns  kanske  företag  går  i  konkurs,  
vilket i  sin tur leder  till att byn dör ut. Företag i Pajala är  beroende av transp-
ortbidraget bland  annat  dä  avstånden är länga. Länga aystånd att transportera  
små  mängder  gods  bidrar till höga kostnader, olönsamma  samt  oekonomiska  
transporter. Finland har  blivit  av med  sitt  transportbidrag, de  försöker dock ra  
det  tillbaka.  Finland har  tagit  kontakt med Sverige  för att  bland  annat  få  hjälp  
med  att söka dispens.  

De  flesta som får transportbidrag är företag, leverantörer och transportörer som 
transporterar  gods  på väg. Alternativet för Pajala är godstransporter med tåg,  
men  då krävs det att det byggs räls till kommunen. I framtiden tror  jag  att det 
kan bli aktuellt att ge stöd och bidrag endast till  dem  som samdistribuerar. Detta 
på grund av att dessa  transporter  blir mer ekonomiska och miljövänliga än om 
samdistribution inte  skulle  ske, då samdistribution  bland  annat innebär minskat 
antal  transporter.  

Konkurrens 
Samdistribution innebär, för företag i Pajala,  en  helt annan kostnadssituation. 
Priserna på  gods  blir lägre då fler företag konkurrerar om att sälja sitt  gods  till 
företagen i glesbygden. Företagen i Pajala  skulle  gynnas av samdistribution. 
Fler små företag, exempelvis lokala grönsaksodlare, konkurrerar med  de  stora 
livsmedelsföretagen som exempelvis ICA och  Konsum,  på ett helt annat sätt då  
de  små företagarna endast behöver transportera godset till  en central  och inte 
ända fram till kund.  Dock  kommer  en  viss  del  av transportkostnaden att finnas 
kvar för leverantörerna och transportörerna, det vill säga transportkostnad för 
att samdistribuera  gods  från samlastningscentralen och vidare ut till kund 
Denna kostnad blir betydligt lägre än om leverantören och transportören själv  
skulle  transportera allt  gods  till varje enskild kund. 

Livskvalité  
Då de boende  i Pajala  har  möjlighet till dagliga  godstransporter, vid  införande  
av  samdistribution och inte blir missgynnade  på grund av  att  de bor  i gles-
bygden ökar livskvalitén. Detta innebär att  de boende  vet att allt finns  pä  den  
ort  som de lever  och  bor  i. Företaget vet att  de får gods  transporterat till sitt 
företag  mer frekvent  än tidigare.  De boende på  orten  behöver inte söka  sig  till 
någon annan ort för att hitta  eller  erhålla  det som  tidigare inte alltid funnits 
tillgängligt i Pajala. 

Detta innebär att  de  boende på orten kan bo kvar och leva med samma villkor 
och med samma  service  och  standard,  vad gäller tillgång på  gods,  som  de  som 
bor i  de  större städerna. Detta ger  en  trygghetskänsla, det vill säga allt som  de 
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behöver finns i deras närmiljö. Arbetstillfällena finns kvar  samt  fler företag 
etableras, vilket leder till att fler arbetstillfällen skapas. 

Miljö 
Samdistribution är  en  lösning i Pajala för att minska antalet fordon och därmed 
minska mängden farliga utsläpp och bullernivån. Detta gäller vid oförändrad 
godsmängd. Godsvolymen kan näst intill dubbleras och fortfarande transport-
erar samma antal fordon  den  dubbla godsmängden. Detta innebär att det 
fortfarande är samma vägslitage och samma mängd farliga utsläpp, etc. som 
innan samdistribution. 

Trafiksäkerhet 
Färre lastbilar kan innebära  en  tryggare och säkrare miljö för  de  boende i 
Pajala. Det kan även innebära att dessa förare blir vana med situationen och 
omedvetet slarvar.  De  ser sig inte för vid exempelvis övergångsställen då det 
aldrig passerar någon där. Då antalet tung trafik minskar längs  de  stora vägarna 
bidrar detta dock till färre trafikolyckor. 

Effektivitet 
Samdistribution innebär färre  transporter  om godsvolymen är oförändrad, vilket 
leder till ökad effektivitet.  Tiden  är viktig, tidsåtgången minskar dels för 
företagen, dels för leverantören och transportören. Effektiviteten ökar hos 
leverantörerna och transportörerna då  de  inte behöver  ha  lika många anställda. 
Effektiviteten ökar hos kunden, då  de  inte behöver ta emot  gods  vid flera olika 
tillfällen  under en  och samma dag.  Om  samdistribution blir verklighet i Pajala 
kommun är omstrukturering ett måste för att uppnå effektivitet.  Om  godset skall 
komma fram i rätt tid och rätt dag måste planering föreligga. Det krävs att  
information  från företag, leverantörer och transportörer sammanbinds och att ett 
ruttschema fastställs.  

6.3  FORSKNINGSPROBLEM 
Syftet är uppfyllt och redovisas nedan. Forskningsfrågorna redovisas även i 
detta aysnitt.  

6.3.1  SYFTE 
Syftet med studien var att:  

1.  Kartlägga företag, leverantörer och transportörer i  en  glesbygdskommun 
för att erhålla  en  bild av antal företag, leverantörer och transportörer,  
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storleken på företagen, hur företagen beställer  gods samt  hur mycket  gods  
som transporteras till  respektive  från företag i  en  glesbygdskommun  

2. Studera om företag, leverantörer och transportörer i denna glesbygds-
kommun är intresserade av samdistribution och av mer frekventa 
godstransporter  

3. Förstå konsekvenserna av samdistribution i glesbygden  
4. Jämföra ett pilotprojekt, om samdistribution, utfört i Piteå kommun med 

insamlad fakta från studien i glesbygdskommunen  
5. Sammanställa fördelar och nackdelar med samdistribution av alla typer av  

gods  till  en  glesbygdskommun i Norrbotten 

Nedan ges svar på syftet.  
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Syfte  1  
Kartlägga företag, leverantörer och transportörer i  en  glesbygdskommun för 
att erhålla  en  bild av antal företag, leverantörer och transportörer, storleken på 
företagen, hur företagen beställer  gods samt  hur mycket  gods  som 
transporteras till  respektive  från företag i  en  glesbygdskommun 

Företag i Pajala 
Det finns många små företag och enmans företag i Pajala kommun. Totalt finns 
det  448  företag i kommunen. Av dessa är  270  egna företagare och cirka hälften 
av dessa enmansföretag.  Kommunen  är största arbetsgivaren med cirka  775  
anställda, det vill säga  42%  av  de  anställda i kommunen.  20%  är arbetslösa i 
kommunen. 

Leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till och från Pajala  
De  som levererar och transporterar  gods  till företag i Pajala använder 
transportmedel som går på väg.  14  stycken leverantörer och transportörer  har  
svarat på enkäten, alla dessa transporterar  gods  till och från Pajala. Det finns 
även några utländska leverantörer och transportörer som transporterar  gods  till 
och från Pajala, främst finska leverantörer och transportörer. Leverantörer och 
transportörer transporterar  gods  främst med lastbil med släp. 

Ofta styr avtal vem som levererar  gods  till Pajala 
När  gods  transporteras till Pajala tätort transporteras  gods  i  74%  av  fallen  med 
lastbil och i  66%  av  fallen  med buss. När  gods  skickas från Pajala tätort är det 
endast  39%  av företagen som använder lastbil, nästan  en  halvering. Vad gäller 
buss så skickar  59%  av företagen sitt  gods  med buss, även det  en  minskning  
men  inte lika stor minskning som för lastbil. Utanför tätorten är fallet samma 
som i tätorten.  Till  Pajala kommer  den  största mängden  gods  med lastbil. Från 
Pajala är det med bussen som företagen i första  hand  skickar sitt  gods  med. 

Beställning  via  Internet  är relativt vanligt 
Pajala är  en  kommun som satsar på IT och det märks tydligt i undersökningen 
då ett av tre företag använder  Internet  vid beställning av  gods.  Detta är 
intressant då elektronisk handel kan blir det främsta beställningssättet om 
samdistribution blir verkligt i stor skala. Pajala kommuns frammarsch i IT-
världen bidrar till att kommunens hemsida utvecklas, företagarna utvecklar 
egna hemsidor och kan sälja sina produkter  via  Internet.  Det är viktigt att 
företag i Pajala kan leva upp till kundens önskemål och skicka  samt  erhålla  
gods  i tid.  
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Supply Chain  Management,  SCM 
Samdistribution i glesbygden  leder  till ökad  effektivisering  mellan  kund  och 
leverantör.  Gods  till Pajala  kommer  troligtvis att omlastas i Luleå för att  sedan  
samdistribueras till Pajala.  Gods kommer  troligen att beställas  med  hjälp  av  
EDI.  Om  samlastning och godsbeställning  via  Internet  fungerar  leder  detta i  sin 
tur  till  Just In Time.  

Mänga leverantörer och transportörer transporterar betydligt mer  gods  till 
Pajala än från Pajala. 
Enkätundersökningen visar att mängden  gods  till Pajala är större i volym och 
vikt än vid  transport  från Pajala. Det är svårt att exakt säga hur mycket mer  
gods  i procent som skickas till Pajala än som transporteras från Pajala då många 
inte svarat fullständigt på denna fråga i enkätundersökningen. Tydligt är att mer  
gods  distribueras till Pajala än från Pajala. Detta är viktig  information  för att i 
ett senare skede kunna samdistribuera och skicka fullastade lastbilar dagligen 
till och från glesbygden och Pajala kommun. 

Stor  del  av godset som transporteras till och från Pajala kräver 
specialemballage  
100%  av allt  gods  som skall till Pajala kräver någon typ av specialförpackning. 
Det kan vara kylanläggning, frysanläggning eller speciell emballage.  Jag  tror 
inte att leverantörerna och transportörerna menar att allt  gods  i fordonet kräver 
specialbehandling utan att det finns ett visst  gods  i fordonet som kräver special-
behandling. Då alla leverantörer och transportörer svarar att  de  behöver någon 
typ av specialanordning innebär det att  de  flesta fordonen  har  det. Vid 
samdistribution är det  en  fördel att alla leverantörer och transportörer  har  
kunskap om vad som krävs vid  transport  av olika typer  gods.  

Omlastning är vanligt 
Hälften av allt  gods  som skall till Pajala tätort  har  omlastats innan godset når 
Pajala och  75%  av företagen vet var omlastning skett. Detta innebär att 
företagen är till stor nytta vid införande av samdistribution. Då omlastning 
redan sker är det enklare att samdistribuera.  Om  omlastning sker i Luleå kan 
samdistribution samordnas på  en  gemensam  terminal.  Detta innebär att sam-
distribution indirekt redan finns och omstrukturering av godstransporter och 
övergång till samdistribution  skulle  ske ganska smidigt.  Gods  till  60%  av 
företagen utanför tätorten omlastas. Av dessa  60%  omlastas  60%  i Luleå.  
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Syfte  2  
Studera om företag, leverantörer och transportörer i denna glesbygdskommun 
är intresserade av samdistribution och av mer frekventa godstransporter 

Ett intresse för samdistribution finns hos företagarna i Pajala 
Företagen i Pajala tätort är intresserade av samdistribution. Det tror att 
samdistribution ökar  servicegraden  och sänker transportkostnaderna då 
konkurrens uppstår. Företagen i Pajala tätort anser att samdistribution är bättre 
för miljön och att antalet tomkörningar minskar.  En  tredjedel av företagen 
utanför tätorten tror inte att det är lönsamt att samdistribuera, hälften av 
företagen  har  inte svarat på frågan och  18%  tror på lönsamhet vid 
samdistribution. Med andra ord ett av fem företag tror på lönsamhet och är 
intresserade av att samdistribuera.  Den  tredjedel som inte tror på sam-
distribution är  bland  annat företag med verksamhet där samdistribution är svårt 
och/eller omöjligt eller företag som beställer och/eller levererar sitt  gods  
mycket sällan. Detta är till exempel företag med  gods  som  cement,  material till 
jordbruk och virke. Att endast  18%  av företagen utanför Pajala tätort  har  
funderat på samdistribution kan betyda att företagen inte  har  kunskap eller vet 
något om samdistribution.  Information  om samdistribution till företag är viktigt. 

Företagen bestämmer oftast själv vilken leverantör och/eller transportör som 
skall levererar  gods  från företaget i Pajala 
Enkätundersökningen visar tydligt att  gods  som skickas från Pajala skickas i 
första  hand  med Bussgods. Detta tyder på att företagen i Pajala vill  ha  
valmöjlighet att kunna skicka  gods  när  de  själva vill. Då företag väljer att 
skicka sitt  gods  med Bussgods vet företaget att godset kommer fram  en  speciell 
tid och detta är  en  trygghet för företagen. Transportföretag transporterar  gods  
speciella dagar från Pajala, detta kan anses som lägre  service bland  företagen. 
Företagen är måna om hög  service  till ett lågt pris. 

Företagen i Pajala kan påverka leverantörernas och transportörernas  
transporter  
Tvåtredje delar av leverantörerna och transportörerna anser att företaget kan 
påverka transporterna till och från Pajala. Några leverantörer och transportörer 
säger att om företagen skickar mer  gods  det vill säga större volymer så kommer 
leverantören och transportören att köra oftare till och från Pajala. Leverantörer 
och transportörer säger också att företagen måste ställa krav på sändningarna. 
Det är kanske inte så enkelt för  en  småföretagare eller  en  enmansföretagare att 
säga till  en  stor leverantör och transportör att leverera oftare. Det kostar pengar 
för båda parterna.  
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Syfte  3  
Förstå konsekvenserna av samdistribution i glesbygden 

Företag  har  inte tänkt på möjlighet till samdistribution 
Det är endast  8%  av företagen i Pajala tätort som svarat att  de  funderat på 
samdistribution innan enkätundersökningen. Detta är  en  mycket låg siffra. 
Många tycker att det fungerar som det ser ut idag.  De  som vill förändra kanske 
inte vet hur  de  skall engagera sig i frågan och/eller ta  tag  i problemet. Företagen 
i tätorten är beroende av  de  leverantörer och transportörer som transporterar  
gods  till/från Pajala. Det kan vara svårt som enskild företagare att ställa krav på 
leverantören. Vissa  foretag  i tätorten  har  avtal med vissa leverantörer och 
transportörer, dessa kan vara skrivna centralt och svåra att bryta, innan 
avtalstiden löpt ut.  En  tredjedel av företagen utanför tätorten ser möjlighet till 
samdistribution för deras  foretag.  Företag utanför tätorten tror mer på 
samdistribution än företagen i tätorten.  De  är i större behov av samdistribution 
än vad företag i tätorten är.  De  företag som finns i tätorten kan alltid skicka  
gods  med bussen medan företag utanför tätorten måste frakta godset själv till 
bussen. Alla vill  ha  samma möjlighet till hög  service.  

Samdistribution med annan leverantör och transportör är relativt vanligt  
En  tredjedel av leverantörerna och transportörerna samdistribuerar redan med 
andra leverantörer.  64%  av leverantörerna samdistribuerar inte. Av dessa  64% 
har  två tredjedelar ett intresse av att samdistribuera. Många  har haft  funderingar 
kring detta. Problemet kan vara att: 

• Leverantörer och transportörer inte vet hur  de  skall gå till väga för att börja 
samdistribuera med andra leverantörer och/eller transportörer 

• Löpande avtal finns mellan leverantörer och/eller transportörer och företag, 
dessa kan inte brytas när som helst 

Det känns som att någon måste ta  tag  i detta och styra upp samdistri-
butionsfrågan. Det vill säga vilka dagar leverantörer och transportörer 
transporterar  gods  till och från Pajala  samt  hur och vilka företag som  skulle  
kunna samdistribuera. Det är svårt för  en  enskild leverantör och transportör att 
bara börja samdistribuera med andra leverantörer och transportörer. Leverantör-
erna och transportörerna måste veta hur mycket utrymme som finns kvar i deras 
lastutrymme och vilka typer av  gods  som kan transporteras med annat  gods. 
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Samdistribution är möjligt 
Tyvärr hade frågan med volym och vikt  gods per  vecka som företag beställer  
respektive  skickar till och från Pajala  en  låg svarsfrekvens. Detta  har  inneburit 
svårigheter vid analysering av mängden  gods  som företagen erhåller och/eller 
levererar. Trots låg svarsfrekvens kan slutsatsen dras att samdistribution är 
möjligt till och från Pajala. Det finns utrymme i fordonen för att samdistribuera  
gods.  Det som krävs är att någon tar ansvar och  driver  denna fråga.  
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Syfte  4  
Jämföra ett pilotprojekt, om samdistribution, utfört i Piteå kommun med 
insamlad fakta från studien i glesbygdskommunen 

I Piteå  har en  praktisk studie om samdistribution genomförts.  Studien  visar 
tydligt att samdistribution är möjligt i  en mindre  stad.  Studien  behandlar  55  
kommunala enheter i Piteå kommun. Detta är ett pilotförsök i liten skala.  Jag  
anser att det är möjligt att utföra detta i större skala och fortfarande kunna  visa  
på positiva effekter med samdistribution. Beräkningar som genomförts efter det 
verkliga försöket visar på vinster i  form  av minskade transportkostnader till 
exempel genom kortare körsträckor  samt  i  form  av färre fordon och  en  
trafiksäkrare miljö. I Pajala  har en  enkätundersökning om samdistribution 
genomförts,  en  studie där företag, leverantörer och transportörer fått säga  sin  
mening. Slutsatser  har  dragits  samt  antaganden och några beräkningar  har  
utförts utifrån vad företag, leverantörer och transportörer tycker och anser. 

Båda projekten visar att samdistribution är möjligt. Pilotprojektet i Piteå visar 
att det krävs  information,  tid och praktiska försök för att  de  som medverkar 
skall förstå, inse och  fa  prova på att det inte är besvärligt att samdistribuera. 
Enkätundersökningen visar att två tredjedelar av företagen inte funderat på 
samdistribution och att hälften av företagen inte känner till alternativa 
leverantörer och transportörer. Informationsspridning är nödvändigt och viktigt. 
Båda dessa  studier,  det vill säga både Piteå och Pajala studien, tyder på att 
samdistribution kan bli lönsamt, efterfrågat och nödvändigt i glesbygden. Det 
vill säga nödvändigt med hänsyn till ökad livskvalité, minskade kostnader, 
bättre miljö, tryggare och säkrare trafikmiljö, etc.. Gemensamma fördelar för 
dessa två projekt är  bland  annat: 

• Lönsamhet för företagen på orten, det vill säga minskade transport-
kostnader, etc. 

• Företagen får ökad  service  
• Färre fordon leder till säkrare trafikmiljö  samt  till lägre utsläpp av farliga 

ämnen 

Gemensamma nackdelar i dessa två projekt är  bland  annat: 

• Ökade kostnader i  form  av specialanpassade fordon och upprättande av  en  
samlastningscentral  samt  administrativa  system 
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Syfte  5  
Sammanställa fördelar och nackdelar med samdistribution av alla typer av  
gods  till  en  glesbygdskommun i Norrbotten 

Sammanfattningsvis redovisas fördelar och nackdelar med samdistribution,  se  
tabell  6.1  nedan. 

Tabell  6.1  Fördelar och nackdelar med samdistribution. 
FÖRDELAR NACKDELAR 

• Minskar  den  totala transportkostnaden • Reklamvärdet  på  fordonet, vem  får  
• Minskar drivmedelförbrukningen göra reklam  på  fordonet 
• Minskar antalet leveranstillfällen • Speciella  krav på  hantering 
• Minskar  den  totala körsträckan • Grönsaker och frukt  kan  inte omlastas 
• Minskar olycksrisken för  kunden,  föraren  hur  många gånger  som helst, de  
• Minskar stressmoment för  kunden,  föraren skadas lätt 
• Minskar administrationsproblem • Vissa  gods  luktar och bör inte blandas 
• Leverantörer behöver inte investera i fordon  med  exempelvis livsmedel 

och  slipper de  fasta kostnaderna, rörliga  om-  
kostnaderna  som  exempelvis  reparationer  

• Ökade kostnader viod uppförande  av  
samlastningscentral  samt  inköp  av  

• Reducerar antalet  små  fordon, firmabilar  som  
är bensindrivna. Bensindrivna fordon  har  
betydligt större utsläpp  av  koloxid än diesel-
drivna fordon (VBB,  1977)  

nya fordon 

• Minskar trafikolyckor.  Under åren 1997  till  
1999  inträffade  22  stycken dödsolyckor  
med  tunga fordon. Nio  av  dessa  var  
mötesolyckor,  kollision  mellan  personbil  
och  tung  lastbil/buss.  41% av  antalet dödade 
i mötesolyckor är möte mellan  personbil/ 
tungt  fordon. (Vägverket  Region  Norr,  2000)  

• Minskar lagren. Företagen värderar högst,  
små  frekventa sändningar  som kommer  till 
företaget  då  denna önskar dessa sändningar. 
Ett sätt att leva upp till företaget är att minska 
lagrena  hos  företaget, detta  kan  göras  om  
sändningsstorleken minskas och sändnings-
frekvensen ökar. (Laitila &  Westin,  2000) 
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6.3.2  FORSKNINGSFRÅGOR 

Två forskningsfrågor  har  ställts upp, dessa var:  

1. Kommer antalet  transporter  att minska om samdistribution realiseras?  
2. Finns  det behov av fler godstransporter till och från företag i Pajala? 

Nedan ges svar på forskningsfrågorna. 

Forskningsfråga  1  
Kommer antalet  transporter  att minska om samdistribution realiseras? 

Enkätundersökningen visar att  43%  av leverantörerna och transportörerna inte 
kör med fullastade fordon till Pajala. Detta innebär att om antalet fordon  skulle  
halveras  skulle  allt  gods  volymmässigt fortfarande kunna transporteras till 
Pajala.  Dock  kan inte allt  gods  transporteras tillsammans. Detta visar dock att 
samdistribution är möjligt. Vid  transport  från Pajala är lastbilarna inte lika 
effektivt utnyttjade som vid  transport  till Pajala, vilket innebär att samdistri-
bution är möjligt även från Pajala.  En  lösning för att ökad samdistribution är att 
timmerbilarna som transporterar timmer från Pajala till övriga  landet,  transp-
orterar annat  gods  tillbaka till Pajala. Detta kräver att timmerbilen special-
anpassas och specialbyggs för olika godstyper. 

Forskningsfråga  2 
Finns  det behov av fler godstransporter till och från företag i Pajala?  

Studien  visar att cirka  en  fjärdedel av företagen i Pajala tätort vill kunna skicka 
och få  gods  oftare. Att  en  fjärdedel av företagen i tätorten svarat att  de  är nöjda 
med dagens antal leveranser, kan tolkas att företagen  har en  sådan verksamhet 
där  de  kan planera inleveranser och utleverans över året och begränsa 
inleveranser och utleverans till vissa perioder. Företag i Pajala tätort vill  ha  full  
service  och med full  service  menas att  de  skall kunna skicka och erhålla  gods  
vilken dag i veckan som helst. Av  de  företag som finns utanför Pajala tätort vill 
även där  en  fjärdedel av företagen  ha  leverans oftare till företaget  samt  kunna 
skicka  gods  oftare från företaget. Det finns ett behov av fler frekventa  
transporter. 
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6.4  EGNA REFLEXIONER 
Personligen trodde  jag  att andelen svar procentuellt sett  skulle  vara högre från 
företag i Pajala än från leverantörerna och transportörerna. Detta då leverantörer 
och transportörer måste tänka på sina kostnader och hur mycket  de  kan få betalt  
per transport  och är då inte lika intresserade av samdistribution. Vid sam-
distribution ökar konkurrensen och priserna sjunker, vilket missgynnar leveran-
törerna och transportörerna. Detta trodde  jag skulle  vara starka bidragande 
orsaker till att  fa  leverantörer och transportörer  skulle  svara på enkäten. Det 
visade sig att många leverantörer och transportörer är intresserade av samdistri-
bution. Detta  bland  annat på grund av ökade miljökrav hos kunden och 
företagen  samt  hos leverantörerna och transportörerna. Alla leverantörer och 
transportörer behöver inte köpa  de  senaste och mest miljövänliga fordonen. 
Naturvårdsverket  (1998)  skriver att ett företag som köper  transport  för att frakta 
sina produkter  har  ansvar för att dessa  transporter  påverkar miljön så lite som 
möjligt. 

Svarsfrekvensen var relativt hög på enkätundersökningen till företagen. Det 
visade sig att kommunala enheter  samt  enheter inom landstinget hade  en  låg 
svarsfrekvens medan småföretagare hade  en  hög svarsfrekvens. Detta kan bero 
på att egna företagare är mer måna om att sänka sina kostnader och samtidigt 
erhålla  en  hög  service  än  de  som arbetar kommunalt och statligt. Utan vissa 
godstransporter hade servicen troligen varit ännu sämre till och från Pajala 
kommun. Exempel på dessa godstransporter är: 

• Tidningar 
• Blommor 
• Livsmedel, främst bröd och mejerivaror 
• Post  

Företagen vill  ha  fasta leveranstider för samtliga  gods  och  en  bestämd 
leveranstäthet.  En  lösning är tidtabell och bestämda dagar som  transport  till och 
från Pajala sker. Pajala saknar järnväg. Detta är  en  begränsning i val av 
leverantörer och transportörer  samt  transportmedel.  En  annan begränsning är 
Pajalas geografiska läge. Pajalas läge gör det svårt för företag i kommunen att 
ställa höga krav på leverantörerna och transportörerna. Det finns endast några 
leverantörer och transportörer som transporterar  gods  denna sträcka. Pajala 
ligger i norra  Sverige  och det finns inga storstäder i närheten.  En  fördel är 
närheten till  Finland.  Företag i Pajala kan anlita finska leverantörer och 
transportörer och beställa  gods  från  Finland  istället för från  Sverige.  
Enkätundersökningen visar att finska leverantörer och transportörer används till 
viss  del. Ar 1999  invigdes flygplatsen i Pajala. Flyget används mycket sparsamt  
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vid godstransporter. Det är enligt företagen i Paj ala för dyrt att skicka  gods  med 
flyg. Flyget  skulle  kunna vara ett möjligt transportmedel av  gods  i framtiden, 
till exempel vid  transport  av  gods  till andra länder.  

6.5  SAMMANSTÄLLNING 
Kartläggningen som är genomförd i Paj ala kommun tyder på att samdistribution  
skulle  förbättra situationen i Paj ala vad gäller godstransporter till och från 
företagen. Nedan sammanställs studien i några korta stycken.  

6.5.1  FÖRETAG 
Några företag säger att det finns centrala avtal som styr vem som skall levererar  
gods  till företaget. Detta är  en  av orsakerna till att företag inte engagerar sig i 
leverantörsfrågan och samdistribution. Detta leder till  problem  med aysaknaden 
av täta  transporter.  Företag  har  avtal med  en  speciell leverantör eller transportör 
som kanske endast transporterar  gods en  gång i veckan till och från Paj ala. 

Önskvärt  bland  företag är mer frekventa  transporter  till och från Paj ala. 
Företagen är dåliga på att ställa krav på leverantörerna och transportörerna. 
Några leverantörer och transportörer säger att  de skulle  lyssna på förslag på 
transporttider etc.  men  det är mycket sällan som kommentarer och/eller förslag 
inkommer från företagen.  

Studien  visar att företag med färre än tio anställda i Paj ala  har  minst kunskap 
om samdistribution, dessa  skulle  vinna mycket på att samdistribuera. Många 
företag med färre än tio anställda ser inga möjligheter med samdistribution.  

6.5.2  LEVERANTÖRER OCH TRANSPORTÖRER 

Leverantörer och transportörer ser att det finns behov av att skicka  gods  oftare 
till Paj ala. Allt  gods  kan inte skickas med ett fordon då fordonen redan är 
fullastade med  gods.  Detta resulterar i att  gods  som inte ryms skickas några 
dagar senare, vilket leder till att företaget och kunden missgynnas då  de  får 
vänta på godset. 

Många leverantörer och transportörer är överens om att det är viktigt att utnyttja 
fordonen maximalt för att minska transportkostnaderna  samt  förbättra miljön. 
Kostnaden måste analyseras och diskuteras. Avstånden är långa i glesbygden. 
Fordonen bör utnyttjas mer än vad  de  utnyttjas. Samma fordon kan exempelvis 
nyttjas vid långkörning nattetid och till stadskörning dagtid.  Men  då krävs det 
att det finns nattöppna godscentraler.  
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De  leverantörer och transportörer som intervjuats är positiva till samdistribution  
men  det finns även personer inom organisationen som är negativt inställda till 
att samdistribuera.  En  viss samdistribution sker redan mellan några leverantörer 
och transportörer. Jönson  et al. (1998)  skriver att i framtiden kommer troligtvis 
priset på  transporter  att öka och därmed blir det intressant med rationalisering 
och samdistribution.  

29%  av leverantörerna och transportörerna samdistribuerar redan på ett eller 
annat sätt. Vilken  grad  av samdistribution är och vad samdistribution innebär 
för  dem  vet  jag  dock inte.  

6.5.3  BIDRAG TILL FORSKNINGEN 
Denna uppsats  har bland  annat bidragit med kunskap om att: 

• Samdistribution är ett begrepp som inte alla företag i Pajala känner till 
• Leverantörerna och transportörerna som transporterar  gods,  dels i Piteå, 

dels i Pajala är villiga att samdistribuera med andra leverantörer och 
transportörer 

• Samdistribution i Piteå är möjligt och lönsamt, dels ur ekonomisk 
synvinkel, dels miljömässigt 

• Samdistribution är möjligt i glesbygden i till exempel Pajala 
• Samdistribution  skulle  öka livskvalitén för  de  boende i Pajala 
• Samdistribution  forekommer  i Pajala,  en  tredjedel av leverantörerna och 

transportörerna till och från Pajala samdistribuerar 
• Företagen i Pajala  har  möjlighet att påverka leverantörernas och 

transportörernas leveranser,  men  gör det inte i någon större utsträckning 
• Förhållandena i glesbygden kan förbättras, dock krävs intresse, vilja och 

samordning  samt information  till alla berörda 
• Kartläggning av  en  kommun eller ort är viktigt att genomföra för att 

erhålla  information,  för att i ett senare skede möjliggöra  for  samdistri-
bution 

• Företagsreklam på fordonen är inte helt nödvändigt enligt leverantörerna 
och transportörerna  

6.5.4  SLUTLIGEN 
Företagen i Pajala är vana med dagens sätt att erhålla  gods. Om  det  skulle  ske  
en  förändring, till det bättre, är det inte säkert att företagen i Pajala  skulle  gilla 
och acceptera denna förändring till  en  början. Efter ett  tag skulle  företagen 
kanske inse fördelarna med samdistribution och tycka att förändringen var 
bättre jämfört med hur det var innan, jämför Piteåproj ektet kapitel  3. 
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Samdistribution kräver, förutom  en  samlastningscentral,  en  uttalad vilja hos 
företagen, leverantörerna och transportörerna för ett sådant  system. Sam-
lastningscentraler kan även ses som ett  led  i utvecklingen mot ökad andel 
elektronisk handel.  En  samlastningscentral resulterar i att kunskap inom IT och 
logistik ökar  samt  att arbetstillfällen skapas.  En  samlastningscentral kan gynna 
lokala företagare som annars kan  ha  svårt att klara acceptabla leverans-
kostnader.  

6.6  FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Avsnittet ger  en kort  beskrivning av fortsatt forskning. Denna studie är ett 
första steg för att senare finna  en  metod för samdistribution.  

6.6.1  ALLMÄNT 

Denna  rapport  innehåller  bland  annat  en  kartläggning över nuläget i Pajala 
kommun. Företag som finns i kommunen  samt  leverantörer och transportörer 
som levererar  gods  till och från Pajala kommun  har  intervjuats. Detta för att 
erhålla  en  bild över nuläget.  

Studien har  gett mycket värdefull  information  och kännedom om vad företag, 
leverantörer och transportörer vet och tycker om samdistribution.  Information  
och kunskap om startdestination och slutdestination för leveranserna  har  
erhållits  samt en  uppfattning om godsvolymer, dock mycket vaga uppgifter. Ett 
nästa steg blir att djupare analysera  de  företag som skickar  gods  mellan Luleå 
och Pajala. Det som är viktigt vid kommande djupintervjuer och djupanalyser är 
att samla  information  om: 

• Vilka leverantörer och transportörer som transporterar  gods  mellan Luleå 
och Pajala? 

• Vilken typ av  gods  som leverantörer och transportörer transporterar i sina 
fordon? 

• Vilket  gods  som kan samdistribueras med annat  gods  och vilket  gods  som 
måste separeras och specialtransporteras? 

• Hur mycket utrymme som finns kvar i fordonen när fordonen lämnar 
Luleå alternativt Pajala? 

• Hur dagens godstransporter kan omfördelas till  en  annan dag  sä  att 
godsflödet blir jämnt  under  hela veckan? 

• Vilka företag, leverantörer och transportörer som kan tänka sig samdistri-
buera? 

• Vad det finns för avtal bundna mellan företag, leverantörer och 
transportörer och hur länge dessa avtal löper?  
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Egentligen finns det bara två renodlade principer för samordning av fysisk 
godsdistribution, det är ruttkörning och omlastning. I  de  kommande studierna 
kommer  jag  att titta närmare på omlastning i Luleå, vilket leder till planerad 
ruttkörning. Med ruttkörning menar  jag  exempelvis att adresser som leveran-
tören och transportören skall besöka skrivs  in  i ett dataprogram, ett 
ruttplaneringsprogram, och därefter ges ett förslag på rutt. Besöksadressernas 
ordning kan ändras och ett nytt förslag på rutt ges. Det är viktigt att programmet  
har  kännedom om företagets öppettider så att inte föraren står utanför  en  adress 
och skall leverera  gods,  trots att företaget ej  har  öppnat. 

Vid fortsatt forskning är det viktigt att tänka på att vid samdistribution bör 
hänsyn tas till: 

• Volym 
• Vikt 
• Ömtålighet 
• Pris 
• Reklammöjlighet 
• Frekvens 
• Tidsbundenhet 
• Varubilens hanteringsutrustning 
• Varumottagarens utformning 
• Ägarförhållanden 

Samdistribution och samordning startar inte av sig själv. I fortsatt forskning är 
det viktigt att ta reda på vilka företag, leverantörer, kommunala och statliga 
enheter, etc. som  har  ett intresse av att deltaga  samt  vilka av dessa som  har  
möjlighet att driva  en  samordning.  De  som inte  har  något intresse för 
samdistribution hur kan dessa blir intresserade? Skall det finnas  en  sam-
ordningscentral?  Om  det finns  en  samordningscentral, skall  den  då finnas i 
kommunen eller i länet, eller skall det finnas flera?  Till  Paj ala går det dock inte 
att frakta  gods  med tåg, då det inte finns räls.  En  kombiterminal är dock  en  
fördel. Det innebär att det finns  en terminal  dit  de  olika leverantörerna och 
transportörerna kan transportera sitt  gods  med exempelvis tåg och därifrån 
vidare med lastbil till Pajala. Detta innebär att samdistribution av  gods skulle  
kunna samordnas från denna  terminal  till exempelvis Paj ala kommun. I 
Gammelstad, i Luleå kommun, byggs  en  kombiterminal. Denna kan eventuellt 
fungera som  en  samlastningscentral.  Anders  Köjs skriver i Norrbottens Kuriren  
(2001-06-08)  att Luleå kommun räknar med att öka godsfrakterna på järnväg 
från  300 000 ton per  år till  1,2  miljoner  ton per  år i Norrbottens län.  
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En  viktig fråga i  en  fortsatt studie att beakta är; Vad händer om vissa företag, 
leverantörer och transportörer inte vill  delta  i  en  samdistribution? Vissa aktörer 
är drivande och vissa kanske inte är det. Hur fungerar det då? Andra faktorer 
som det är viktigt att  ha  kunskap om och klarhet i är: 

• Hur beställer kunden  gods?  
• Vem tar emot  en  order? 
• Vem lastar godset i exempelvis lastbilen? 
• Vem transporterar godset? 
• Om  det sker  en  omlastning av godset var sker denna i sådana  fall?  
• När erhåller kunden godset? 

Frågorna är många. Det är viktigt att i  en  fortsatt studie beakta alla frågor och 
djupstudera dessa. När dessa frågor är bearbetade och djupstuderade är aysikten 
att detta skall sammanställas och  en  metod för att effektivt kunna samdistri-
buera  gods  skall framarbetas. Denna metod skall därefter testas i glesbygden. 
Denna  test  kommer att utföras i  Spanien.  I  Spanien  finns det mycket glesbygd, 
varför det känns rätt att utföra  en  pilotstudie där.  Spanien  är ett  land  med  en  helt 
annan kultur än  den  vi svenskar är  van  vid. Tempot är helt annorlunda, varför 
göra det som kan göras i morgon idag är lite av kulturen i  Spanien.  
Arbetstiderna i  Spanien  varierar. Företagen  har siesta  och stänger  under  några 
timmar mitt på dagen. Hur fungerar transporterna då? Går det att komma med  
gods  till ett företag  under  hela dagen eller stänger transportföretagen  under  
några timmar? 

Fortsatta  studier  kommer med stor sannolikhet att besvara alla mina frågor och 
funderingar. 

Innan  en  fortsatt studie tror  jag  att det är viktigt att förmedla budskapet och 
informera alla berörda. Det är endast  8%  av företagen i Pajala som svarat att  de  
funderat på samdistribution innan enkätundersökningen, vilket är  en  låg siffra. 
Många tycker att det fungerar som det ser ut idag.  De  som vill förändra kanske 
inte vet hur  de  skall engagera sig i frågan och/eller ta  tag  i problemet. Företagen 
är beroende av  de  leverantörer och/eller transportörer som transporterar  gods  till 
och från Paj ala. Det kan vara svårt som enskild företagare att ställa krav på 
leverantören och/eller transportören. Vissa företag  har  avtal med vissa 
leverantörer och/eller transportörer, dessa kan vara skrivna centralt och svåra att 
bryta, innan avtalstiden löpt ut. För att effektivisera  distribution  av  gods  till 
glesbygden krävs det att företagen i glesbygden är informerade och  har  kunskap 
om vad samdistribution är och vad det innebär.  Om  företagen inte  har  kunskap 
om detta, kanske  de  känner motstånd och är inte villiga till samarbete.  
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BEGREPPSFÖRKLARING  
De  begrepp som valts att beskrivas nedan är begrepp som påträffats  under  
arbetet med rapporten. Begreppen är kopplade till transportbranschen och  har  
att göra med  transporter  och samdistribution. 

Dagligvaruhandel 
Dagligvaruhandel är för  de  flesta  den  eller  de  butiker där dagliga inköp av varor 
görs. (Svensson,  1998) 

Historik  om dagligvaruhandel  
De  varor som räknas  in  i begreppet förändras över tiden så det är svårt att 
definiera dagligvaruhandel. Innebörden av dagligvarubutik  har  förändrats  under 
en kort  period. På 1950-talet innebar begreppet dagligvaror  de  varor som 
hushållen köpte  in  i princip dagligen. På 1950-talet gick det att gå till butiken 
och köpa exempelvis kött och fisk.  Under  1960-talet försvann  de  små butikerna 
och ersattes av större dagligvarubutiker med ett bredare sortiment, detta var i 
regi av ICA,  Konsum  och Vivo/Favör. Dagligvarubutiker är  en  butik dit kunden 
eventuellt måste ta bilen och där det  bland  annat går att köpa tvättmedel, 
rengöringsmedel, papper, två och  mat.  Tabell  1  nedan visar hur antalet 
dagligvarubutiker minskat mellan år  1951  och år  1998. En  modern  stormarknad 
kan  ha en  lokalyta som motsvarar minst  100  butiker av 1950-tals typ. 
(Svensson,  1998)  

Tabell  1. Antal  dagligvarubutiker är  1951  till är  1998.  (Wirsäll,  1979;  SOU  1975:70, 1975;  
SOU 1987:44 1987: SCB 1996: SCB 1999  
År  1951 1965 1970 1980 1985 1990 1996 1998  
Antal  
butiker  

30 000 17 700 12 800 10 300 9 000 8 300 7 000 6 800  

Decibel, dB 
En  bell  är, enligt  Bell  själv,  den  höjning av ljudstyrkan som behövs för att  en 
person  ska uppfatta ljudet som dubbelt så starkt.  Bell  är  en  grov enhet att jobba 
med, varför  bell  delas upp i tiondelar, det vill säga  decibel  som förkortas  dB.  
Beteckningen dBA står för  en  standardiserad mätmetod där värdena korrigerats 
för örats varierande känslighet. 

Noll dBA är det svagast ljud  en  människa kan höra. För att människan 
överhuvudtaget ska höra  en  skillnad i ljudstyrka krävs det  en  höjning med två 
till tre  decibel.  För  de  flesta människorna är 60dBA dubbelt så hög volym som 
50dBA (ljudet från  en  tvättmaskin). Ljud på 70dBA låter fyra gånger så högt  

133 



Begreppsförklaring 

som  50dBA. 90dBA låter  med  andra  ord 16  gånger  så  högt  som  50dBA. Örats 
smärtgränsen  går vid cirka  130dBA,  men  redan  vid  110dBA finns  det  risk  för 
hörselskador.  (HiFi,  2002)  

Detaljhandel 
Detaljhandel innebär försäljning av varor till kunder. Exempel på detaljhandel 
är Hemköp och  Willys.  (Persson,  1987) 

Distribution 
Distribution  innebär att  gods  transporteras från  en  punkt till  en  annan. 

Distributionssystem 
Strömmar av  gods  och tjänster från producent  (de  som tillverkar godset) till 
förbrukare (kunden som köper och använder godset). (Persson,  1987)  

Distributör 
Distributör är  den  som transporterar godset till mottagaren. 

Det behöver inte alltid vara leverantören som transporterar godset till 
mottagaren. Exempelvis om leverantören  har  sitt  lager  på  en  annan ort än på  
den  ort dit godset skall levereras kan leverantören transportera godset till  en 
central  på orten. Från denna  central  kan distributören transportera godset vidare 
till mottagaren på  just den  orten. Distributören kan vara ett åkeriföretag på 
orten,  en  transportör eller till och med  en  annan leverantör. 

ED!  
Electronic  Data  Interchange  innebär överföring  av data,  till exempel köporder 
och betalningar, från  en  dator till  en  annan dator. (Silver  et al. 1998)  

Fyllnadsgrad 
Fyllnadsgrad är hur mycket  gods  som ryms i ett fordon. Fyllnadsgraden kan 
vara beroende av volym eller vikt. Antalet stopp som föraren hinner  under  ett 
skift kan också begränsa fyllnadsgraden. (Pettersson,  1999)  

Glesbygd 
Glesbygd är det område varifrån körtiden är mer än  45  minuter till  en  tätort som  
har  fler än  3 000  invånare. Glesbygd kan även vara det område varifrån 
körtiden är mer än  30  minuter till  en  tätort med  1 000  till  3 000  invånare. 
(Glesbygdsverket,  2002) 
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Gods  = Varor 
I studien representerar begreppet  gods  både begreppet  gods  och varor.  Dock  
används begreppet varor i några  fall,  främst i livsmedelssammanhang.  Gods  
indelas i olika typer av  gods,  beroende på hur tungt och skrymmande godset är. 
Nedan beskrivs några typer av  gods.  

Lättgods är  gods  som väger  under 1 kg.  (Tarkowski & Ireståhl,  1988)  

Paketgods är  gods av mindre  storlek,  till  exempel  1 kg  till  100 kg.  Paketgods 
fyller  till  liten  del  upp  till  exempel  en lastbils kapacitet.  (Tarkowski & Ireståhl,  
1988)  Paketgods utgörs vanligen  av  sändningar  som  inte är större än att  en 
person kan  bära paketet.  (Landborn  & Nelldal,  1981)  

Styckegods är  gods  av varierande storlek och  slag,  för lastbilstransporter väger 
styckegods mellan  100 kg  till  1 000 kg.  Styckegods fyller till  mindre del  upp till 
exempel  en  lastbils kapacitet. (Tarkowski & Ireståhl,  1988)  Normalt är 
sändningarna med styckegods  under  ett  ton  och kan bestå av praktiskt  taget  
vilken typ av  gods  som helst utom livsmedel. (Lindkvist  et al. 1996)  

Partigods  är  gods av  enhetligt  slag  i större  kvantiteter men som  trots  detta inte 
fyller upp  en  lastbärares hela  kapacitet. Kvantiteten  varierar  beroende på  
transportsätt, för lastbilstransporter gäller  till  exempel  kvantiteter  mellan  1 ton  
till  5 ton.  (Tarkowski & Ireståhl,  1988) Partigods  transporteras vanligen direkt 
från aysändare  till  mottagare.  (Landborn  & Nelldal,  1981)  

Gränsen mellan styckegods och  partigods  sätts inom lastbilsnäringen  vid 1 ton  
till  2,5 ton  och inom järnvägen är minimigränsen  6,5 ton.  Detta  på grund av  att  
de  större posterna betraktas  vid  järnvägstransporter  som  vagnslastgods och  de 
mindre  posterna  som  styckegods.  (Landborn  & Nelldal,  1981)  

JIT  
Just In Time,  innebär att  gods  som skickas kommer fram i rätt tid, till rätt  plats,  
i rätt skick och till rätt kvantitet. (Ballou,  1987;  Tarkowski & Ireståhl,  1988)  

Kombiterminal  
En  kombiterminal är  en  godsterminal för olika transportmedel, till exempel för 
tågtrafik och lastbilstrafik. Omlastning, sker på kombiterminal, från olika typer 
av transportmedel.  
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Figur 1.  Tungt fordon lastat med 
timmer.  (Foto: Charlotte Hageback, 
2001) 

Begreppsförklaring 

Kund=Mottagare=Varuköpare 
I rapporten kommer begreppet mottagare att representera mottagare, varuköpare 
och kund.  Kunden  kan vara ett företag, ett daghem och/eller  en  skola i  en  
kommun.  Om  kunden till exempel är ett daghem är det kommunen som köper 
och betalar godset. 

Landsbygd 
Landsbygd inrymmer tätort som  har 1 000  till  3 000  invånare  samt  tätort som är 
kommunhuvudorter i  de  fall  de har mindre  än  1 000  invånare.  Till  dessa tätorter 
hör även ett område på  30  minuters körtid med personbil från tätortsgränsen. 
(Eriksson,  1999)  

Landsbygd innefattar även område utanför tätort med fler än  3 000  invånare.  En  
fjärdedel av Sveriges befolkning bor på  den  svenska landsbygden, det vill säga 
glesbygden. Flertalet är bosatta inom ett pendlingsaystånd på  45  minuters 
bilresa till tätorterna, medan cirka  200 000  personer  (2%  av Sveriges befolk-
ning) är bosatta i glesbygdsområden utanför pendlingsavståndet. Över hälften 
av glesbygdsbefolkningen finns i Norrlands inland. (Glesbygdsverket,  1997)  

Lastbilar 
Lastbilar indelas i tre olika klasser. Dessa klasser är tung lastbil, medeltung 
lastbil  samt  lätt lastbil. (Sjöbris &  Koch,  1988)  

Maximalt tillåten fordonsvikt är  60 ton.  Detta gäller  en  optimalt byggd lastbil, 
där hänsyn är  tagen  till  bland  annat axelavstånd. Ett fordonsekipage i  Sverige  
får maximalt vara  24 meter  och  25,25 meter  om vissa restriktioner följs.  EU har  
andra krav på fordonslängd, etc.. (Vägverket,  2001)  

Tunga fordon  har en  nyttolast mellan  5 ton  till  
12 ton, se  figur  1.  Med nyttolast menas vikten 
på ekipaget exklusive fordonets vikt, det vill 
säga endast godsets vikt. Ett fordonsekipage 
rymmer maximalt  140 m3.  Dagligvaru-
grossister, livsmedelsproducenter främst 
mejeri, kött och chark  samt  bryggerivaror 
liksom styckegodstransporter och timmer-
transporter använder tunga distributions-
fordon. Nyttolasten är mellan  5 ton  och  10 ton  
för singelbilar. Singelbilar är  en  lastbil utan 
släp,  se  figur  2  nedan. Lastbil med släp  har en  nyttolast på  20 ton.  Det vanligast 
ekipaget är  en  två-axliga singelbil med  16 tons  bruttovikt,  men  antalet tre-axliga  
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fordon ökar starkt särskilt för bryggerier och andra producenter med färska  
produkter. (Vägverket,  2001)  

Medeltunga fordon är fordon som lastar  
gods  mellan  2 ton  och  6 ton, se  figur  2.  
Dessa fordon används exempelvis av 
dagligvarugrossisten och livsmedelsprodu-
centen vid leverans till storhushåll och  
mindre  kunder. Medeltunga fordon används 
även av brödleverantörer, specialiserad 
partihandel inom frukt/grönt och kioskvaror 
liksom detaljhandeln för till exempel 
byggvaror, möbler och konfektion. Även 
åkerier som distribuerar styckegods 
använder denna fordonsstorlek. Godsen 
paketeras i pallar och i kartonger med olika 
dimensioner och vikter. (Lindkvist  et al. 
1996)  

Figur 2.  Medeltungt fordon med 
livsmedel  till  en  skola, tre-axligt 
fordon.  (Foto: Charlotte Hageback, 
2001) 

Lätta fordon är fordon som används till  bland  
annat  distribution  av  mindre  paket. Fordonen 
är i storleksklass  under 2 tons  nyttolast,  se  fig-
ur  3.  Dessa fordon distribuerar främst paket 
som hanteras manuellt. 

Figur 3.  Lätt fordon.  (Foto: 
Charlotte Hageback, 2001)  

Lastbärare 
Lastbärare är det som bär  lasten. En  lastbärare kan vara  en  rullpall eller ett 
transportmedel som transporterar  gods,  det vill säga  en  lastbil, ett tåg,  en  båt 
eller ett flygplan. 

Ledtid 
Ledtid kopplas normalt ihop med leveransservice. Ledtid är  den  tid det tar från 
det att beställning av ett  gods  gjorts till dess att godset  har  levererats. 
(Lumsden,  1998) 
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Leverantör 
Leverantör är ett företag som  har  ett  lager  med  gods. Gods  levereras från detta  
lager  till  de  mottagarna som beställt  gods  av leverantören, exempel på 
leverantörer är ICA och KF. 

Livsmedel  
Med  livsmedel ayses  bland  annat  mejeriprodukter,  kött och chark, frukt och 
grönsaker, djupfryst, specerier, bryggerivaror och bröd.  (Westin,  1982)  

Miljözon 
Miljözon innebär att tunga dieseldrivna lastbilar och bussar med  en  totalvikt 
över  3,5 ton  måste tillhöra lägst miljöklass  3  för att köra inom miljözonen. Från 
och med årsmodell  1993  är alla tunga fordon miljöklassade. Äldre fordon kan 
få tillstånd att trafikera miljözonen om motorn byts ut eller om fordonet förses 
med avgasreningsutrustning.  Stockholm, Göteborg  och  Lund  är exempel på 
städer med miljözon.  (Lund  kommun,  2002)  

Miljöklass 
Det finns tre olika miljöklasser, miljöklass  1, 2  och  3.  Fordon i miljöklass  1  och  
2 har  lägre utsläppshalter av avgaser än fordon i miljöklass  3.  Det som styr 
klasserna är utsläpp av koloxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Utsläpp av 
koldioxid ingår inte. I miljöklass  3  klassas  de  fordon som uppfyller  de  obliga-
toriska avgaskraven. (Naturvådsverket,  2000)  

Mottagare = Varuköpare = Kund 
I rapporten kommer begreppet mottagare att representera mottagare, varuköpare 
och kund. Mottagare kan vara ett företag, ett daghem och/eller  en  skola i  en  
kommun.  Om  mottagaren till exempel är ett daghem är det kommunen som 
köper och betalar godset. 

Nyttolast 
Nyttolast är vikten på fordonsekipaget exklusive fordonets vikt, det vill säga 
endast godsets vikt. 

Partihandel 
Partihandel innebär försäljning av varor till andra än konsumenterna, 
exempelvis försäljning av voror till Dagab. (Persson,  1987)  

Returgods 
Returgods är  gods  som går i retur från till exempel  en  butik. Returgods kan 
exempelvis vara; tomma rullpallar, mej eripallar, standardpallar, returglas,  
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brödbackar, plastbackar, läskbackar, tidningar (återvinning), plastflaskor och 
aluminiumburkar. 

Rullpall 
I rullpallar fraktas  gods  av olika typer.  Maximal  höjd på  en  rullpall är  160 cm,  
med  en effektiv  lasthöjd på cirka  130 cm  till  140 cm.  I  en  singellastbil ryms det 
cirka  30  rullpallar. Snittlasten  per  pall är cirka  150 kg,  vilket innebär  en  
nyttolast på  4,5 ton  till  5 ton.  I det fallet utnyttjas varken lastbilens totala volym 
eller lastkapacitet till mer än  60%  till  70%.  Tyngre pallar än  150 kg  är inte 
ovanligt, dessa leder dock till arbetsmiljöproblem och slitskador både på pall 
och förare.  Figur 4  nedan visar rullpallar i olika storlekar. (Lindkvist  et al. 
1996) 

Figur 4.  Rullpall, utan och med livsmedel. (Lindkvist  et al. 1996; Foto: Charlotte Hageback, 
1999)  

Samdistribution =  Samtransporter  
Samdistribution är  en  typ av  distribution  där  gods  från olika leverantörer 
transporteras i samma lastbil. Mottagaren får vid ett och samma tillfälle  gods  
från flera leverantörer och/eller transportörer. 

Samlastningscentral 
Samlastningscentral är  en central  dit  gods  från olika leverantörer transporteras. 
På centralen paketeras  gods  från olika leverantörer som skall till  en  och samma 
mottagare i samma lastbil. Från samlastningscentralen transporterar  en  
leverantör, distributör eller  en  transportör godset till mottagaren. 

SCM  
Supply Chain  Management  är  en term  för att beskriva materialflöde och 
informationsflöde genom hela försörjningskedjan,  det  vill säga från leverantör, 
tillverkare, montör och slutligen  via  distributör till  kund.  (Silver  et al. 1998)  
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Singelbil 
Singelbil är  en  lastbil utan släp,  se  figur  2 under  begreppet Lastbilar. 

Spridningsenhet 
Spridningsenhet är, i denna studie,  en  samlastningscentral.  

Transport 
Transport  innebär förflyttning  av gods eller personer  från  en punkt  till  en  annan  
punkt  för  en  speciell orsak.  Transport kan  också handla  om  att skicka  gods  
mellan  en  leverantör och ett företag.  (Westin,  1991) 

En transport  är  en  tjänst som är möjlig att kopiera och som tillför transport-
köparen  bland  annat tidsnytta och platsnytta. (Lumsden,  1998)  

Transportarbete 
Transportarbete definieras som tonkilometer, det vill säga ett  ton gods  transp- 
orterat  en kilometer.  (Lumsden,  1998)  

Transportmedel 
Transportmedel är det medel som  gods  transporteras i, exempel på transp- 
ortmedel är lastbil, buss, tåg, båt och flyg.  

Terminal 
En terminal  tjänar  som en  omlastningspunkt i ett  transportsystem.  Här  sker en  
sammanställning och uppdelning  av  godsflödena  så  att ett  optimalt  utnyttjande  
av  transporterna erhålls.  Vid en terminal sker  följande  aktiviteter; lastning,  
lossning och godshantering.  Då lagring  ingår  kallas terminalen  för distribunal.  
Till  detta  kommer en  omfattande  administration.  (Landborn  & Nelldal,  1981)  

Transportör 
Transportör är  den som  transporterar  gods  exempelvis från  en  leverantör till  en  
mottagare. Leverantörer transporterar inte alltid själv sitt  gods. En  transportör  
kan  till exempel vara  en  åkare. Danzas ASG och Schenker-BTL är exempel  på  
transportörer. 

Tätort 
Tätort är  en  ort med  3 000  eller fler invånare.  Till  tätort hör även ett område på 
fem minuters körtid med personbil från tätortsgränsen räknat. (Eriksson,  1999)  

Tätort innebär ett område där minst  200  invånare bor  samt  där det är  mindre  än  
200 meter  mellan husen. (VBB,  1977) 
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Varor =  Gods  
I livsmedelssammanhang används oftast begreppet varor istället för  gods.  I 
studien kommer främst begreppet  gods  att användas. 

Varuköpare=Kund=Mottagare 
I rapporten kommer begreppet mottagare att representera mottagare, varuköpare 
och kund. Varuköparen kan vara ett företag, ett daghem och/eller  en  skola i  en  
kommun.  Om  varuköparen till exempel är ett daghem är det kommunen som 
köper och betalar godset. 

Åkeri 
Ett åkeri är  en  egen företagare med till exempel lastbilsverksamhet. Åkeriet hyr 
ut eller säljer sina tjänster. Ett åkeri transporterar exempelvis  gods  mellan 
leverantör och mottagare.  
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Bilaga 1 (sid 1 av 3) 

Innan pilotprojektet, Leverantör P 1 kör två rutter under en torsdag 
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Bilaga 1 (sid 2 av 3) 

Innan pilotprojektet, Leverantör P2 kör tre rutter under en torsdag 
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Bilaga 1 (sid 3 av 3) 

Under pilotprojektet, leverantör P 1 och P2 kör sammanlagt tre rutter under en torsdag 
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Bilaga  2  (sid] av  1)  

FRÅGOR TILL FÖRETAG I PAJALA  
1. Hur  beställer  ni  era varor/godset idag,  via  fax,  telefon,  etc.?  

2. Får ni  era varor i  tid? 

3. Har ni krav på  att  ha  vissa varor  en  viss  dag,  viss  tid,  jmf färskvaror?  Har ni  
några kritiska varor?  

4. Tycker  ni  att  det  fungerar bra att  fa  varorna/godset  pä  det  sätt  som ni får dem  
idag?  

5. Vem transporterar Era varor?  

6. Vet  ni om det  finns något  alternativ?  Företag  eller  transportsätt?  

7. Varför  har ni valt just  detta företag,  (som det  företag  som  ska transportera era 
varor)?  

8. Ser ni  några  problem med dagens  sätt att  fa respektive  leverera era 
varor/komponenter?  

9. Flyget? Använder  ni  flyget  vis godstransporter? 

9.5  Hur  stora mängder varor/gods  far ni per  vecka?  Får ni  leverans varje  dag,  
hur  många gånger  per  vecka?  

10. Varifrån  kommer  Era varor,  kommunen,  länet, nationellt, internationellt?  

11. Har ni  funderat  på  samdistribution?  

12. Vad tror Ni om  samdistribution?  

13. Ser ni  några  problem med  samdistribution?  

14. Hur  upplever  Ni (kunden) distribution,  idag?  

15. Finns  det något intresse för samdistribution? /  Har  ni  haft  några funderingar 
kring detta? Ekonomiskt intresse?  

1 



Bilaga  3  (sid  1  av  9)  

Luleå 2001-05-09 

Mitt namn är  Charlotte Hageback  och  jag  arbetar som doktorand på Luleå tekniska 
universitet. På universitetet forskar  jag  inom området varudistribution i norra Sveriges 
glesbygd.  

Under  våren/sommaren  2001  utför  jag en  studie i Pajala tätort. Syftet med studien är att 
finna  en  metod/modell för effektivare  transporter  av varor/gods till/från glesbygden. Detta 
bidrar till  bland  annat minskade transportkostnader  samt  ökade och förbättrade leveranser av 
varor/gods till glesbygdskommuner i norra  Sverige. 

Jag  anser att det är av lika stor vikt att företagen i Pajala  far  eller kan skicka varor/gods i 
lika stor utsträckning som företagen i till exempel  Stockholm.  Med detta menar  jag  att 
företagen i Pajala skall kunna få eller skicka varor/gods då  de  själva vill och  har  behov av 
det. Företagen skall inte vara begränsade till vissa speciella dagar. Samdistribution i 
glesbygd innebär  bland  annat ökad  service  för företagen och  de  boende i glesbygden. 

Det är av stor vikt att  just du  svarar på denna enkät, då  den  ligger till grund för framtida 
samdistribution till/från Pajala kommun.  Desto  fler som svarar på enkäten  desto  mer rättvist 
och sannenligt blir resultatet. 

Alla svar kommer att behandlas anonymt. 

Det tar cirka  10  minuter att fylla i formuläret. Formuläret består av fyra delar:  
Del 1  — Allmänna frågor  
Del 2—  Frågor om varor/gods som levereras till Ert företag  
Del 3  — Frågor om varor/gods som levereras från Ert företag  
Del 4  — Ytterligare några allmänna frågor  

Jag  önskar svar snarast, senast  den 22  maj  2001.  Lägg enkäten i det bifogade kuvertet. 
Det går även bra att faxa enkäten på faxnummer  0920-728 20.  

OBSERVERA  
Om  denna enkät ej kommit till "rätt"  person,  vore  jag  tacksam om  Du  kunde vidarebefordra 
enkäten till  en person  som  har  kunskap om detta område. 

VIKTIGT 
Några frågor är kopplade till tre olika veckor  under  år  2000  och  2001.  Dessa veckor är: 

• Vecka  27  år  2000, under  denna vecka var det Pajala marknad 
• Vecka  37  år  2000, en  helt vanlig höstvecka 
• Vecka  7  år  2001, en  helt vanlig vintervecka  

Skulle Ni  inte  ha  kvar statistik/siffror från dessa veckor eller att dessa veckor på något sätt 
inte visar genomsnittet för Ert företag kan  Ni  välja andra veckor,  men  glöm inte att notera 
vilken vecka  Ni  redovisar. 



Bilaga  3  (sid  2  av  9)  

FUNDERINGAR  
Om Ni har  några frågor  eller  funderingar är  det  bara att kontakta  mig, Charlotte, på 
telefonnummer:  
Arbete: 	0920-912 17  
E-mail: 	charlotte.hageback@ies.luth.se  
Fax: 	0920-728 20 

Med vänliga hälsningar:  

Charlotte Hageback 
Luleå  tekniska  universitet 
JES,  Industriell  logistik 
971 87 Luleå 



Bilaga  3  (sid  3  av  9) 

DEL 1-  ALLMÄNT  

1. Företagets namn?  

2. Hur många anställda finns det på Ert företag i Pajala? 
E  1-10  
E  11-20  
C.  21-30 
El 31-40  
E  41-50  
E Fler än  50 

3. Hur beställer Ert företag i Paj ala varor/gods idag? 
(Kryssa för det/de  alternativ  som  Ni  huvudsakligen använder) 
E Fax  
E Internet  
E Post  
E Telefon  
E Annat:  

DEL 2- GODS TILL PAJALA 

4. Har Ni  krav på att  ha  vissa varor/gods  en  viss dag eller  en  viss tid (exempelvis 
farskvaror)? 
C  Ja  
C Nej 
C 	Vet ej  

5a)  Får  Ni  Era varor/gods i tid, det vill säga det  datum  eller  den  dagen  Ni  förväntar  Er  
erhålla  de  beställda varorna/godsen?  
• Ja  
E Nej 
C Ibland 
E Vet ej  

5b) Om  Nej på fråga  5a),  Varför får  Ni  inte Era varor/gods i tid?  

3 	Vet  ej  

3 



Bilaga  3  (sid  4  av  9) 

6.  Vilka typer av varor/gods transporteras till Ert företag i Pajala? 
(Ge exempel på  en  eller flera varor/gods)  

7a)  Ange nedan hur mycket varor/gods ungefär, i  kg  och/eller i  m3,  som levererades till Ert 
företag i Pajala  under  tre olika veckor? (Ange i  kg  och/eller i  m3  eller i  den  enhet  Ni  mäter) 

Vecka  27  år  2000 	Vecka  37  år  2000 	 Vecka  7  år  2001 
	 kg 	 kg 	 kg 

m3 	 m3 	 m3  
	(annan enhet) 

 

(annan enhet) 	 (annan enhet)  

 

   

7b) Hur många gånger  per  vecka levererades varor/gods till Ert företag i Pajala? 
	gånger  under  vecka  27  år  2000  
	gånger  under  vecka  37  år  2000  
	gånger  under  vecka  7  år  2001 

7c) Hur ofta  skulle Ni  vilja  ha  leverans av varor/gods till Ert företag i Pajala?  
• 1  gång  per  vecka 
I 	2  gång  per  vecka 
D 3  gång  per  vecka 
E 4  gång  per  vecka 
E 5  gång  per  vecka  
• 6  gång  per  vecka 
E 7  gång  per  vecka  
O Annat:  

8.  Med vilket transportmedel levereras Era varor/gods till Ert företag i Pajala, idag? 
(Kryssa i det/de  alternativ  som gäller för Ert företag) 
E Personbil/pickup 
E Lastbil 
D Buss 
E Flyg 
E Annat:  

9a)  Tycker  Ni  att det fungerar bra att  fa  varor/gods på det sätt som  Ni  får  dem  idag? 
E Ja  
E Nej 
E Vet ej  
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9b) Om  Nej på fråga  9a),  Vad är det som inte fungerar?  

10a)  Vilken/vilka transportörer  alternativt  leverantörer levererar varor/gods till Ert  foretag  i 
Pajala, idag? 
(Kryssa i det/de rätta  alternativen,  saknas  den  transportör/leverantör  som Ni  använder  Er av så  
fyll i  den  nedan) 
• ASG  
E Bussgods  
E Hit&Dit  
D Lulefrakt  
11 	Posten 
E DAGAB  
E Heidenborgs  
E ICA  
D Konsum 
E Norrmejeriet  
E Pripps/Falcon  
E Servera  
E Spendrup  
E Schenker  
E Egna fordon  
E Andra transportörer/leverantörer: 	  

10b)  Varför  har  Ert  foretag  i Pajala valt  just  denna/dessa transportörer alternativt 
leverantörer att transportera Era varor/gods?  

10c) Finns  det någon  alternativ  transportör/leverantör? 
E Ja  
E Nej 
E Vet ej  

10d) Om Ja  på fråga  10c),  vilken/vilka transportörer/leverantörer är  alternativ  för  Er  
verksamhet?  
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11.  Var tillverkas varan/godset som levereras till Ert företag i Pajala? 
(Skriv  in  det/de städer/orter som  Ni  känner till) 

E Vet  ej 

12a) Har  omlastning av varan/godset skett innan varan/godset levererades till Ert företag i 
Pajala? 
E Ja  
E Nej 
E Vet ej  

12b) Om Ja  på fråga  12a),  I vilken stad/ort  har  omlastning skett? 
(Skriv staden/orten nedan) 

E Vet  ej 

DEL 3 -  GODS  FRÅN PAJALA  

13a)  Ange nedan hur mycket varor/gods ungefär, i  kg  och/eller i  m3,  som  Ni  skickade från 
Ert företag i Pajala  under  tre olika veckor? (Ange i  kg  och/eller i  m3  eller i  den  enhet  Ni  
mäter) 

Vecka  27  är  2000 	Vecka  37  år  2000 	 Vecka  7  år  2001 
	 kg 	 kg 	 kg 
	 m3  	 m3  	 in3  
	(annan enhet) 	 (annan enhet) 	 (annan enhet)  

13b) Hur många gånger  per  vecka skickade  Ni  varor/gods från Ert företag i Pajala? 
	 gånger  under  vecka  27  år  2000  
	gånger  under  vecka  37  år  2000  
	gånger  under  vecka  7  år  2001 

13c) Hur ofta  skulle Ni  vilja kunna skicka varor/gods från Ert företag i Pajala? 
E 1  gång  per  vecka 
E 2  gång  per  vecka 
E 3  gång  per  vecka 
C 	4  gång  per  vecka 
E 5  gång  per  vecka 
C 	6  gång  per  vecka 
E 7  gång  per  vecka 
fl Annat:  
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14a)  Vilken/Vilka transportörer  alternativt  leverantörer transporterar Era varor/gods från Ert 
företag i Pajala, idag? (Kryssa i det/de rätta  alternativen,  saknas någon transportör/leverantör  så  
fyll i  den  nedan)  
2 	A  SG  
E Bussgods  
E Hit&Dit 
fl 	Lulefrakt  
E Posten 
E DAGAB  
E Heidenborgs 
• ICA  
E Konsum 
E Norrmejeriet 
fl Pripps/Falcon  
[3 	Servera 
fl Spendrup  
C  Schenker  
E Egna fordon  
E Andra transportörer/leverantörer: 	  

14b)  Varför  har Ni  valt  just  denna/dessa transportörer alternativt leverantörer att transportera Era 
varor/gods?  

14c) Finns  det någon  alternativ  transportör eller leverantör? 
fl 	Ja  
E Nej 
E Vet ej  

14d) Om Ja  på fråga  14c),  vilken/vilka transportörer/leverantörer är  alternativ  för  Er  
verksamhet?  

15.  Med vilket transportmedel skickar  Ni  Era varor/gods från Pajala? 
(Kryssa i det/de  alternativ  som gäller för Ert företag) 
E Personbil/pickup 
E Lastbil 
E Buss 
E Flyg 
C Annat:  
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16. Har Ni  några kritiska varor/gods som  Ni  levererar från Ert företag i Pajala? Med kritiska 
varor menar  jag  varor/gods som är särskilt ömtåliga eller varor/gods som måste skickas  en  
speciell dag eller tidpunkt? 
C  Ja 
2  Nej 
E Vet ej  

17a)  Måste varan/godset som levereras från Ert fciretag i Pajala vara framme hos 
kunden/mottagaren  en  speciell dag eller tidpunkt? 
E Ja  
E Nej 
• Vet ej  

17b) Om Ja  på fråga  17a),  Varför? 

C 	Vet  ej 

18. Till  vilken/vilka städer i  Sverige  levererar  Ni  varor/gods från Ert företag i Pajala? 

• Vet  ej 

19. Till  vilken/vilka städer/länder utomlands levererar  Ni  varor/gods från Ert företag i 
Pajala? 

E Företaget levererar inte varor/gods utomlands 
C 	Vet ej  

DEL 4 -  ALLMÄNT  

20a)  Ser  Ni  några  problem  med dagens sätt att få  respektive  leverera Era varor/gods? 
C  Ja  
• Nej 

Vet ej  

20b) Om Ja  på fråga  

20a)  Vilka  problem  ser  Ni? 
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21a)  Ser  Ni  några fördelar med dagens sätt att ra  respektive  leverera Era varor/gods?  
L Ja 
L Nej 
E Vet ej  

21b) Om Ja  på fråga  21a),  Vilka fördelar ser  Ni? 

22. Har  Ert företag funderat på samdistribution? 
E Ja 
L Nej  
LI 	Vet ej  

23. Ser  Ni  några möjligheter till samdistribution för Ert företag?  

24. Vad tror  Ni  om samdistribution, är  Ni  intresserade, är det lönsamt för Ert företag? 
(Skriv några kommentarer om detta) 

Lägg enkäten i bifogat kuvert och sänd  den  senast  den 22  maj. 
Det går även bra att faxa enkäten på faxnummer  0920-728 20.  

TACK  FÖR  DIN  MEDVERKAN!  
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Luleå 2001-07-30 

Hej!  

Mitt namn är  Charlotte Hageback  och  jag  arbetar som doktorand på Luleå tekniska 
universitet. På universitetet forskar  jag  inom området varudistribution i norra Sveriges 
glesbygd.  

Under 2001  utför  jag en  studie i Pajala tätort. Syftet med studien är att finna  en  
metod/modell för effektivare  transporter  av varor/gods till/från glesbygden. Detta bidrar till  
bland  annat minskade transportkostnader  samt  ökade och förbättrade leveranser av 
varor/gods till glesbygdskommuner i norra  Sverige. 

Jag  anser att det är av lika stor vikt att företagen i Pajala får eller kan skicka varor/gods i 
lika stor utsträckning som företagen i till exempel  Stockholm.  Med detta menar  jag  att 
företagen i Pajala skall kunna få eller skicka varor/gods då  de  själva vill och  har  behov av 
det. Företagen skall inte vara begränsade till vissa speciella dagar. Samdistribution i 
glesbygd innebär  bland  annat ökad  service  för företagen och  de  boende i glesbygden. 

Det är av stor vikt att  just  Ert företag svarar på denna enkät, då  den  ligger till grund för 
framtida samdistribution till/från Pajala kommun.  Desto  fler som svarar på enkäten  desto  
mer rättvist och sannenligt blir resultatet. 

Alla svar kommer att behandlas anonymt. 

Det tar cirka  10  minuter att fylla i formuläret. Formuläret består av fyra delar:  
Del 1  — Allmänna frågor  
Del 2  — Frågor om varor/gods som transporteras till Pajala  
Del 3  — Frågor om varor/gods som transporteras från Pajala  
Del 4  — Ytterligare några allmänna frågor  

Jag  önskar svar snarast, senast  den 15  augusti  2001.  Lägg enkäten i det bifogade 
kuvertet. Det går även bra att faxa enkäten på faxnummer  0920-728 20.  

OBSERVERA  
Om  denna enkät ej kommit till "rätt"  person,  vore  jag  tacksam om  Du  kunde vidarebefordra 
enkäten till  en person  som  har  kunskap inom detta område.  
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FUNDERINGAR  
Om Ni har  några frågor  eller  funderingar är  det  bara att kontakta  mig, Charlotte, på 
telefonnummer  
Arbete: 	0920-912 17  
E-mail: 	charlotte.hageback@ies.luth.se  
Fax: 	0920-728 20 

Med vänliga hälsningar:  

Charlotte Hageback 
Luleå  tekniska  universitet 
JES,  Industriell  logistik 
971 87 Luleå 
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DEL 1-  ALLMÄNT  

1. Företagets namn  

2. Hur arbetar förarna idag  (de  som kör Pajala turen)? 
E Dagtid (cirka  0847)  
• Skift, vilka tider: 	  
L Andra tider:  

3. Hur många  mil per  månad kör Ert företag varor/gods sträckan Luleå — Pajala - Luleå med 
omnejd? 

mil/månad  

4. Vilken typ av transportmedel använder Ert  foretag  vid  transport  av varor/gods till/från 
Pajala? 
• Lastbil utan släp 
E Lastbil med släp 
E Buss 
E Flyg 
E Personbil/pickup 
D Minibuss 
E Annat:  

5. Om Ni  kryssat i flera  alternativ  i fråga  4,  vilket transportmedel använder Ert företag 
oftast?  

DEL 2— GODS TILL PAJALA 

6. Hur många gånger  per  vecka transporterar Ert företag varor/gods till Pajala?  
• 1  gång  per  vecka  
L 2  gång  per  vecka 
E 3  gång  per  vecka  
L. 	4  gång  per  vecka 
E 5  gång  per  vecka 
E 6  gång  per  vecka 
E 7  gång  per  vecka 
• Annat:  
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7.  Vilken eller vilka dagar transporterar Ert företag varor/gods till Pajala? 
E, Måndag E Fredag 
E Tisdag D Lördag 
E 
fl 
fl 

Onsdag 
Torsdag 
Annat: 

E Söndag  

8. Under  vilken/vilka månader transporterar Ert företag mest varor/gods till Pajala? 
E Januari 	E 	Maj E  September  
D Februari 	E 	Juni  D  Oktober  
E  Mars 	 E 	Juli  E  November  
E  April 	 E 	Augusti E  December  
C, 
E 

Jämn  transport under  hela året 
Vet ej  

9a.  Vilken typ av varor/gods transporterar Ert företag oftast till Pajala? 
E Livsmedel 
fl 	Smågods <  30 kg  
C, 	Skrymmande  gods  
E Farligt  gods  
fl Annat:  

9b.  Kräver varor/gods som transporteras till Pajala speciellt emballage, specialtransport, kyl-
eller frysanläggning, etc.? 
C 	Ja  nämligen: 	  
fl Nej 
E Vet ej  

10.  Hur stor mängd varor/gods transporterar Ert företag  per  vecka,  en  vanlig vecka till 
Pajala? (ange i  den  enhet som Ert  foretag  använder)  

En  vanlig vecka  under 2000  
kg/vecka 
m3/vecka 
pallar/vecka 

annan enhet:  

11 a. Om  Ert företag transporterar varor/gods i pallar. Hur mänga pallar ryms det i det fordon 
som Ert företag transporterar varor/gods i till Pajala? 
	 stycken pallar  
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11  b. Hur mycket rymmer  den  typ av pall som Ert företag transporterar varor/gods i?  
m3 

	 kg  
(skriv vilken enhet)  

12a.  Är Era fordon fulla med varor/gods vid  transport  till Pajala?  
• Ja  
E Nej 

Vet ej  

12b. Om  NEJ på fråga  12a,  är fordonens lastutrymme: 
E Halvfulla 
E Fyllda till  en  tredjedel 
E Fulla innan  de  nått Pajala 
• Annat:  

13. Vilken ort är Ert företags startdestination vid  transport  av varor/gods till Pajala? 
E Luleå  
Li 	Annan ort:  

14. Varifrån kommer varor/gods som Ert företag transporterar till Pajala?  
Sverige,  städer: 

Utomlands, städer:  

15a.  Är Pajala slutdestination för Era  transporter?  
E Ja,  alltid 
E Ja,  ibland 
C Nej 
E Vet ej  

15b. Om JA  på fråga  15a,  kör Ert företag med tomt fordon tillbaka till startdestinationen?  
C1 	Ja  
E Nej  
Li 	Vet ej  

15c. Om  NEJ på fråga  15a,  vilken/vilka orter är slutdestination för Era  transporter? 
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DEL 3— GODS  FRÅN PAJALA  

16.  Hur många gånger  per  vecka transporterar Ert företag varor/gods från  Pajala? 
E 1  gång  per  vecka 
fl 	2  gång  per  vecka 
E 3  gång  per  vecka 
E 4  gång  per  vecka 
E 5  gång  per  vecka 
E 6  gång  per  vecka 
E 7  gång  per  vecka 
fl 	Annat:  

17. Vilken eller vilka dagar transporterar Ert företag varor/gods från Pajala?  
3  Måndag E Fredag 
C Tisdag fl Lördag 
G Onsdag D Söndag  
E 
fl 

Torsdag 
Annat: 

18. Under  vilken/vilka månader transporterar Ert företag mest varor/gods från Pajala? 
E Januari 	E 	Maj E  September  
D Februari 	E 	Juni  E  Oktober  
E  Mars 	 E 	Juli  E  November 
L 
fl 

April 	 E 	Augusti 
Jämn  transport under  hela året 

D  December  

E Vet ej  

19a.  Vilken typ av varor/gods transporterar Ert  foretag  oftast från Pajala? 
E Livsmedel 
E Smågods <  30 kg  
D Skrymmande  gods  
D Farligt  gods 
El 	Annat:  

19b.  Kräver varor/gods som transporteras från Pajala speciellt emballage, specialtransport, 
kyl- eller frysanläggning, etc.? 
E Ja,  nämligen: 	  
2  Nej 
D Vet  ej  

6 



Bilaga  4  (sid  7  av  9) 

20. Hur stor mängd varor/gods transporterar Ert företag  per  vecka,  en  vanlig vecka frän 
Pajala? (ange i  den  enhet som Ert företag använder)  

En  vanlig vecka  under 2000  
kg/vecka 
m3/vecka 
pallar/vecka 
annan enhet:  

21. Om  Ert företag transporterar varor/gods i pallar. Hur mänga pallar ryms det i det fordon 
som Ert företag transporterar varor/gods i från Pajala? 
	 stycken pallar  

22a.  Är Era fordon fulla med varor/gods vid  transport  från Pajala? 
E Ja  
C Nej 
E Vet ej  

22b. Om  NEJ på fråga  22a,  är fordonens lastutrymme: 
• Halvfulla 
• Fyllda till  en  tredjedel 
E Fulla innan  de  nått slutdestinationen 
E Annat; 	  

DEL 4-  ALLMÄNT  

23a.  Samdistribuerar Ert företag med någon annan transportör/leverantör? 
E Ja  
C Nej  
LI 	Vet ej  

23b. Om JA  på fråga  23a,  med vilken/vilka transportörer/leverantörer samdistribuerar Ert 
företag?  

23c. Om  NEJ på fråga  23a,  finns det något intresse av att samdistribuera på Ert företag? 
C  Ja 
E Nej 
C 	Vet ej  
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23d. Om  NEJ på fråga  23a, har  Ert företag  haft  några funderingar kring detta? 
E Ja  
D Nej 
E Vet ej  

24a.  Ser Ert  foretag  några fördelar med att samdistribuera? 
E Ja,  nämligen: 	  
E Nej 
D Vet ej  

24b.  Ser Ert företag några nackdelar med att samdistribuera? 
D Ja,  nämligen: 	  
E Nej 
fl 	Vet ej  

25a. Har  Era kunder möjlighet att påverka antalet  transporter  till/från Pajala? 
E Ja  
E Nej 
E Vet ej  

25b. Om JA  på fråga  25a,  på vilket sätt kan Era kunder påverka  transporter  till/från Pajala 
till  sin  fördel?  

26.  Är det många kunder som försöker/vill påverka  transporter  av varor/gods till/från 
Pajala? 
E Ja  
E Nej 
E Vet ej  

27.  Hur upplever Ert företag att  distribution  till/från Pajala fungerar? 
E Mycket bra 
fl 	Bra 
E Mindre  bra 
E Vet ej  
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Övriga kommentarer: 

Lägg enkäten i bifogat kuvert och sänd  den  så snart som möjligt. 
Det går även bra att faxa enkäten på faxnummer  0920-728 20.  

TACK  FÖR  DIN  MEDVERKAN!  

9 



Bilaga  5  (sid  1  av]) 

Luleå 2001-06-01 

Hej!  

Skickar  en  påminnelse till enkäten om samdistribution i Pajala kommun.  

Jag  hoppas att  Ni har  möjlighet att svara på denna enkät. Varje svar är mycket värdefullt för  
min  undersökning.  

Om Ni  av någon anledning inte vill eller inte kan svara på enkäten vore  jag  tacksam om  Ni  
kunde returnera enkäten i bifogat kuvert så vet  jag  att  Ni  fatt enkäten. 

Svar önskas så snart som möjligt. 

Tackar på förhand!  

Om Ni har  några frågor eller funderingar är det bara att kontakta mig,  Charlotte,  på 
telefonnummer: 

Arbete: 	0920-912 17 
E-mail: 	charlotte .hageback@ies . luth. se  
Fax: 	0920-728 20  

Med vänliga hälsningar:  

Charlotte Hageback  
Luleå tekniska universitet 
IES,  Industriell  logistik  
971 87  Luleå 
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Luleå 2001-08-16 

Hej!  

Skickar  en  påminnelse till enkäten om samdistribution i Pajala kommun.  

Jag  hoppas att  Ni har  möjlighet att svara på denna enkät. Varje svar är mycket värdefullt för  
min  undersökning.  

Om Ni  av någon anledning inte vill eller inte kan svara på enkäten vore  jag  tacksam om  Ni  
kunde returnera enkäten i bifogat kuvert så vet  jag  att  Ni  fått enkäten. 

Svar önskas så snart som möjligt. 

Tackar på förhand!  

Om Ni har  några frågor eller funderingar är det bara att kontakta mig,  Charlotte,  på 
telefonnummer: 

Arbete: 	0920-912 17  
E-mail: 	charlotte.hageback@ies.luth.se  
Fax: 	0920-728 20 

Med vänliga hälsningar:  

Charlotte Hageback 
Luleå  tekniska  universitet 
JES,  Industriell  logistik 
971 87 Luleå 
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och glesbygd är aystånden mellan företag och leverantör, utrymme för lastning och 
lossning av  gods samt  andelen tung trafik. I glesbygden är aystånden långa mellan företag 
och leverantörer. Det finns gott om utrymme för lastning och lossning. 	(cont.) 

Granskare/Handledare  
Anders  Segerstedt  

URL:  http://epubl.luth.se/1402-1757/2002/64  
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