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Sammanfattning 

På grund av den kraftiga ökningen av handel på nätet, kallad e-handel, krävs det nya och effektiva sätt 

för mottagaren att hantera uthämtningen av postpaket. Detta gäller speciellt på landsbygden i Sverige 

där uthämtningsställen läggs ned trots ökningen av e-handel och många mottagare har längre än fem 

minuter att köra med bil till närmaste uthämtningsställe. Detta gör att miljöpåverkan från den sista 

transportsträckan, också kallats den sista milen, blir stor. Personer som bor på landsbygden är ändå de 

som gynnas mycket av e-handel med hänsyn till den ökning av utbudet av varor som det innebär. År 

2013 ökade också antalet e-handelsköp per konsument på landsbygden med 29 % jämfört med året 

innan, detta är en stor ökning sett till att samma ökning för övriga Sverige samma år endast var 18 %. 

 

Det finns flera sätt att leverera varor i ett postpaket som köpts på internet, om paketet inte får plats i 

brevlådan så behöver det antingen bli utkört direkt till mottagaren eller lämnas på något form av 

ombud. Hemleverans innebär att mottagaren måste vara hemma och ta emot sitt postpaket, något som 

ofta gör att den sista distributionssträckan ibland kan bli mycket lång om leveransen misslyckas och 

måste göras om på nytt. Därför är olika former av ombud där mottagaren själv hämtar paketet en bra 

lösning. En lösning är att placera ut obemannade paketautomater. En sådan automat kan placeras 

ståendes mot en vägg både utomhus och inomhus. Till skillnad från de vanligaste uthämtningssätten i 

Sverige idag så krävs det varken personal eller någon större lokal därför är det ett effektivt sätt för att 

kunna hantera den ökande efterfrågan av e-handel på landsbygden. Vart dessa paketautomater 

placeras är en betydande faktor för deras effektivitet. Tidigare studier visar att det går att förkorta sista 

milen mycket med hjälp av strategisk utplacering av möjligheter för uthämtning. I denna studie har en 

specifik landsbygdskommun i Sverige undersökts för att se vilka uthämtningsmöjligheter som finns i 

dagsläget samt hur dessa bäst kan kompletteras ur ett sista milen perspektiv med hjälp av utplacering 

av en paketautomat.  

  

För att uppfylla syftet och svara på frågeställningen har först en litteraturstudie genomförts för att 

närmare studera bakgrunden till problemet samt vilka uthämtningsmöjligheter för postpaket som 

finns. Därefter har studien tagit fram och följt en processbeskrivning med fem steg om hur en 

paketautomat ska placeras ut. Första steget var att hitta en lämplig kommun att utföra analyserna i, i 

denna studie föll valet på Åmål kommun. Nästa steg var att beskriva Åmål kommuns speciella 

förutsättningar samt vilka uthämtningsmöjligheter som finns där i dagsläget. Det visade sig att Åmål 

kommun idag har tre uthämtningsställen på olika platser inne i tätorten Åmål. Steg tre var att välja ut 

tre platser för utplacering av en ny paketautomat, dessa tre platser var dels i de mindre tätorterna, 

Tösse och Fengersfors, i kommunen samt ytterligare en plats inne i tätorten Åmål. Dessa tre platser 

analyserades sedan i steg 4 hjälp av programmet ArcMap där täckningsområden undersöktes samt 

körtidsanalyser gjordes. I det sista steget presenterades och analyserades det erhållna resultatet för de 

olika placeringarna med hänsyn till hur det påverkade den sista milen och därmed miljön.  

 

Resultatet visade att det var möjligt att minska körtiderna samt öka täckningen, framförallt vid 

placering av en paketautomat i de mindre tätorterna. Det fanns olika fördelar och nackdelar med varje 

placering men den i Tösse utmärkte sig eftersom den minskade körtiderna mycket och dessutom låg 

vid en strategiskt bra plats. För att bäst komplettera de uthämtningsmöjligheter som finns i dagsläget i 

Åmål kommun ansåg därför studien att en paketautomat bör placeras i Tösse.  

  



 

 

ii 

Abstract 

Because of the great increase of shopping made online, also called e-commerce, the demand for new 

and effective ways to perform the collection of parcels is needed. This especially applies to the rural 

areas in Sweden where collection points have been closed, this despite of the increase in e-commerce 

and many receivers have more than five minutes to drive by car to the nearest collection point. This 

makes the environmental impact of the last transportation distance, also called the last mile, very high. 

People living in rural areas are benefiting much from e-commerce since it increases the range of 

goods available to them. In 2013, the number of purchases made online were increased by 29 % in 

comparison to the previous year, this increase is big when considering that the same increase for the 

whole of Sweden was only 18 % the same year.  

  

There are multiple ways to deliver goods that are bought online and transported in a parcel, if the 

parcel is too large for a postbox it needs to be delivered by car to the receivers home or dropped of at 

a collection point. Home delivery means that the receiver has to be at home to receive the parcel and 

this often leads to the distribution distance being very long if the delivery fails and has to be done at a 

later time. Because of that, different kinds of collection points where the recipient himself retrieves 

the package is a good solution. One solution is to place unmanned parcel lockers. Such a locker can 

be placed against a wall both outdoors and indoors. Unlike the most usual ways of parcel collection in 

Sweden, the parcel locker does not require any personnel or large room and is because of that an 

effective way to handle the increasing demand for e-commerce in rural areas. Where these parcel 

lockers are placed is an important factor for its efficiency. Previous studies shows that it is possible to 

decrease the last mile with the help of strategic deployment of ways to collecting parcels. In this 

study, a specific rural municipality in Sweden has been examined to see what ways of collecting 

parcels there is today and how they best can be supplemented from a last mile perspective from the 

deployment of a parcel locker.  

 

To fulfill the purpose and answer the formulated problem, literature was studied to closer examine the 

problem background and what ways of collecting parcels there are. Following that, a description of 

the process of deploying a parcel locker in five steps was created and followed. The first step was to 

locate a suitable municipality to analyze, in this study Åmåls municipality was chosen. The next step 

was to describe Åmåls particular conditions and what ways of collecting parcels there are today. This 

showed that Åmål municipality has three collection points in different sites in urban area of Åmål. 

Step three was to collect three sites for deployment of a new parcel locker, these three places were 

firstly in the smaller urban areas of Tösse and Fengersfors together with one additional site in the 

urban Åmål. These sites were then analyzed in step four with the program ArcMap and maps of 

coverage areas and driving time analyzes were made. In the final step the results were presented and 

analyzed regarding the last mile and environmental impact for the different sites. 

  

The result showed that it was possible to decrease the driving time and increase the coverage, 

especially with the deployment of a parcel locker in the smaller urban areas. There were several both 

advantages and disadvantages with each site, but the site in Tösse stood out since it resulted in a great 

decrease in driving time, it was also a strategically good site. To best complement the already 

available ways of collecting parcels in Åmål municipality, Tösse should be the place to deploy a 

parcel locker. 
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1 

Begreppsdefinition   
Postpaket - I denna studie har PostNords (2017a) definition på postpaket använts, vilket är en 

försändelse som väger mellan 2-20 kg.  

 

Mottagare - Personen som har e-handlat och hämtar sitt postpaket via ett uthämtningsställe. 

 

Uthämtningsställe - Den plats där mottagaren hämtar ut sitt postpaket.  

 

Paketautomater - Paketautomater är automater där mottagaren själv kan hämta ut sitt postpaket.   

 

Postaktör - Olika företag som hanterar postpaket från avsändande företag till mottagare. I denna 

studie ingår PostNord, Bring Citymail, DB Schenker och DHL eftersom de är de största aktörerna på 

den svenska marknaden. 

 

Sista milen - Sista milen är ett begrepp som enligt Logistikordboken (2011) definieras som “Ett 

begrepp som används för att belysa den sista findistributionen till kund där transporterna ofta blir 

kundunik”. I denna studie kopplas begreppet till både körsträcka och körtid.  

 

Försörjningskedja - Enligt Logistikordboken (2011) är en försörjningskedja en kedja av företag, 

exempelvis tillverkare och distributörer, som sträcker sig från materialförsörjning till konsument. 

Konsumenten är mottagaren i denna studie. 

 

Landsbygdskommun - Enligt SKL (2016) är definitionen på en landsbygdskommun en kommun 

med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten. En landsbygdskommun har dessutom ett 

pendlingsmönster som är mindre än 30 %.  

 

Tätort - Enligt SCB (2017a) är en tätort en sammanhängande bebyggelse med minst 200 stycken 

invånare. 

 

Mindre tätort - I denna studie definieras en mindre tätort som en tätort med mindre än 500 stycken 

invånare.  
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1    INLEDNING 
E-handel innebär att varor handlas via internet och sedan levereras till kunden antingen genom 

hemleverans, via ett uthämtningsställe eller hämtning i företagets egen butik (E-barometern, 2015, 

ss.3). Denna typ av handel växer stadigt idag, under 2015 omsatte handeln på internet 50 miljarder 

kronor enligt en studie utförd av E-Barometern (2015). Tillväxten för denna typ av handel var under 

2015 19 %. Vid en jämförelse av e-handel och den vanliga detaljhandeln så visar det sig att handel på 

internet står för en mer än tredubbelt så stor ökning än för den vanliga handeln som samma år hade en 

tillväxt på 5,7 % (E-Barometern, 2015). De branscher som enligt E-barometern (2015) växer snabbast 

inom e-handel är bygghandel och barnartiklar/leksaker. Enligt PostNord (2017b) e-handlar 67 % av 

Sveriges befolkning mellan 18-79 år regelbundet. Personer som är bosatta på landsbygden har stor 

nytta av det stora utbudet samt tillgängligheten till varor genom handel på nätet, trots det är det något 

vanligare med e-handel i städer (Svensk Handel, 2010). 

 

Varorna som köps på nätet skickas i ett postpaket från företaget till mottagaren och det finns flera 

olika leveransalternativ. Uthämtning via ett bemannat ombud under vissa tider på dygnet är ett av 

dem. PostNord är ett av de företag som levererar varor inhandlade på internet och de har cirka 1 600 

bemannade ombud (PostNord, u.å.a) som finns i olika dagligvarubutiker runt om i Sverige. De olika 

ombuden har varierande öppettider och när de har stängt så finns det ingen möjlighet att hämta sitt 

postpaket. Ett ytterligare alternativ är att få varan hemlevererad. Om postpaketet som ska levereras 

passar i storlek för ett brevinkast eller en postlåda så kan det lämnas där. I de fall då postpaketet är för 

stort krävs det att personen som ska ta emot det är hemma. Om mottagaren inte är hemma så kan 

antingen ett nytt försök till leverans göras eller så lämnas postpaketet till ett närliggande ombud dit 

mottagaren sedan själv får åka och hämta det (PostNord, u.å.b).  

 

Enligt en undersökning genomförd av PostNord (2015) så är de vanligaste alternativen för 

uthämtningssätt som företagen på internet erbjuder i Sverige de ovan nämnda, alltså att hämta själv på 

ett bemannat ombud, leverans till brevinkast samt hemleverans under utvalda tider under dygnet. Det 

finns även ytterligare en möjlighet att hämta postpaketet, nämligen genom ett obemannat ombud. 

Dessa ombud är i form av paketautomater med luckor där postpaketet låses in, luckan låses sedan upp 

med hjälp av en kod (Bring, 2016a). Det finns möjlighet att placera paketautomaterna på tåg- och 

busstationer eller liknande platser. Om det finns tillgång till platsen där paketautomaten står dygnet 

runt så är det också möjligt att ta emot postpaketet dygnet runt. I figur 1 illustreras hur strukturen ser 

ut för de olika alternativen för uthämtning. Paketautomater är i dagsläget inte lika etablerat som de 

bemannade ombuden i Sverige. Endast en procent av de tillfrågade företagen i PostNords 

undersökning från 2015 erbjöd uthämtning via ett obemannat ombud i form av en paketautomat. I 

samma undersökning var det 65 % av samma företag som erbjöd uthämtning via PostNords 

bemannade ombud, 34 % via DHLs och 23 % via DB Schenkers.  
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Figur 1. Struktur för olika uthämtningsalternativ (Inspirerad av Moroz, M & Polkowski, Z, 2016) 

Dessa alternativ för uthämtning och leverans av postpaket bidrar till olika mycket påverkan på miljön. 

En varas väg från produktion till slutkund består av en lång kedja av aktiviteter där alla aktiviteter 

genererar olika stor miljöpåverkan. Den sista delen av kedjan när varan ska levereras beskrivs som 

“last mile” enligt Culliane et.al (2009), översatt till svenska heter det “sista milen”. Beroende på hur 

lång körtid den sista milen innebär för de olika uthämtningsalternativen så genererar det olika stor 

energianvändning och därmed påverkan på miljön. Browne et. al. (2008) anser att den sista delen i 

försörjningskedjan från lagret eller inköpsstället till hemmet har mycket stor betydelse sett till 

energianvändningen för den totala kedjan som sträcker sig från produktion till slutanvändare.  

 

1.1 Problembakgrund 
Eftersom att de som enligt Svensk Handel (2010) har stor nytta av e-handel bor i mer glest befolkade 

områden i Sverige, så finns det potential i att undersöka vilken tillgänglighet dessa personer har till 

uthämtningsställen idag samt hur tillgängligheten eventuellt också kan förbättras. Att handla på nätet 

för att sedan hämta ut postpaketet eller få det hemlevererat är något som leder till att utbudet på 

landsbygden ökar mycket jämfört med enbart utbudet i butikerna i den egna kommunen (PostNord, 

2016a). Trots denna utökade möjlighet till handel som e-handel är för landsbygden så lades det mellan 

2006 och 2012 ner många uthämtningsställen, drygt 22 % av ombuden försvann från landsbygden 

(Näringsdepartementet, 2014). Enligt Jordbruksverket (u.å.) hade år 2012 26 % av befolkningen på 

landsbygden längre än fem minuter att köra med bil till närmaste uthämtningsställe medan endast 14 

% av befolkningen i stadsområden hade samma avstånd. 

 

Enligt Jordbruksverket (u.å.) skiljde det sig år 2011 trots skillnaden i avstånd till uthämtningsställen 

endast lite i användningen av e-handel mellan landsbygden och stadsområden. Figur 2 visar hur 

många som e-handlar en gång i månaden på landsbygden respektive stadsområden i åldrarna 16 till 

85. Av personerna i åldern 16-39 år på landsbygden var det 47 % som hade e-handlat minst en gång i 

månaden medan det endast var tre procentenheter fler i samma åldersgrupp från stadsområden. År 

2013 ökade också antalet e-handelsköp per konsument på landsbygden med 29 % jämfört med året 

innan (DIBS, 2013). För städer i Sverige, exklusive Stockholm, var den ökningen istället något 
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mindre på 18 %. I Stockholm var ökningen endast 2 %. Denna markanta ökning av e-handel på 

landsbygden tillsammans med statistiken om nedlagda uthämtningsställen anses visa på ett behov av 

utvecklingen av befintliga uthämtningsalternativ och även införandet av nya lösningar.  

 

 
Figur 2. Användning av e-handel för olika åldersgrupper 2011 (Jordbruksverket, u.å.) 

En sådan ny lösning för att hantera en framtida ökning i efterfrågan av e-handel på landsbygden skulle 

kunna vara att använda sig av paketautomater. I PostNords (2016) halvårsrapport om e-handeln i 

Norden angav 5 % av de svarande att de skulle kunna tänka sig att göra fler av sina inköp på nätet om 

de kunde hämta postpaketen i en paketautomat dygnet runt. I samma undersökning var det endast två 

procentenheter mer, alltså 7 %, som angav att de ville få postpaketen levererade till hemmet under 

kvällstid. Undersökningen ger alltså en antydan om att paketautomater nästan är lika attraktivt som att 

få varan direkt till dörren. Användningen av paketautomater som uthämtningssätt är idag främst 

koncentrerad till större städer såsom Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund (DHL, 2017). 

Användningen av paketautomater på landsbygden fortfarande är ett område som är relativt outforskat. 

Vikingsson & Bengtsson genomförde år 2015 en studie om paketautomater som var placerade i 

Stockholm. De ansåg då att fortsatta studier som fokuserar på att placera dem i andra delar av Sverige 

än bara Stockholm skulle vara relevanta.  

 

Uthämtningsställen som ligger långt från hemmet skulle kunna innebära längre körsträckor för 

mottagaren vid uthämtning. Ju längre körtid den sista milen innebär, desto mer energianvändning 

krävs och det ger i sin tur större påverkan på miljön. Vid en förbättrad tillgänglighet till 

uthämtningsställen kan den sista milen, som enligt Browne et. al. (2008) har stor påverkan på miljön i 

den totala försörjningskedjan vid e-handel, eventuellt förkortas. Även transportslaget som används vid 

den sista milen har stor betydelse för vilken påverkan på miljön det resulterar i. För människor bosatta 

på landsbygden är det viktigaste kommunikationsmedlet bilen, tre av fyra personer i åldrarna 16-85 

använder sig av bilen minst en gång i veckan (Jordbruksverket, u.å.). Bil är ett transportslag som 

släpper ut många olika ämnen, exempelvis kväveoxid, som påverkar miljön negativt 

(Naturvårdsverket, 2017). Det är de långa avstånden mellan boende, arbete och andra platser av 

intresse i landsbygdskommuner som gör att andra kommunikationsmedel med mindre miljöpåverkan 

såsom cykel eller gång inte används i samma utsträckning (Jordbruksverket, u.å.). Kollektivtrafik är 

ytterligare ett transportslag som leder till mindre miljöpåverkan än vad bilen gör eftersom många 
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personer transporteras tillsammans (Naturvårdsverket, 2017). Tillgången till bra kollektivtrafik är 

dock mer begränsad på landsbygden jämfört med vad den är i städer (Jordbruksverket, u.å.). De långa 

sträckorna på landsbygden leder även till att kollektivtrafiken är svår att organisera utan att 

kostnaderna blir allt för höga enligt Quester (2011). Att just kollektivtrafiken är svårare att organisera 

på landsbygden än i städer beror också på att efterfrågan på landsbygden är lägre (Quester 2011).  

 

Enligt Adell et.al. (2013) är det persontransporten snarare än godstransporten som bör prioriteras vid 

effektivisering av den sista milen, även om det i vissa fall då leder till att godstransporterna ökar. 

Adell et.al. (2013) studie visar att godstransporternas miljöpåverkan är mindre än 

persontransporternas. Trots det är de flesta studier som handlar om minskning av transportarbetet för 

en vara inriktade på godstransporterna. Med detta som grund anses det finnas intresse i att göra en 

studie som istället fokuserar på att effektivisera den andra typen av transporter, persontransporterna. I 

studiens slutsats skriver författarna att det finns potential för minskning av CO2 utsläpp i samband 

med e-handel om det även kopplas till andra åtgärder som leder till minskat resande. Då skulle 

leverans till ett ombud nära hemmet vara ett bra alternativ för att minska resandet och därmed CO2 

utsläppen (Adell et.al. 2013). Ett sätt att minska persontransporterna skulle alltså kunna vara genom 

strategisk utplacering av uthämtningsställen. På grund av de långa avstånden och den dåliga 

tillgängligheten till kollektivtrafik på landsbygden är det intressant att studera om och hur 

paketautomater kan placeras ut för att utöka uthämtningsmöjligheterna och minska miljöpåverkan från 

den sista milen vid e-handel på landsbygden.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka hur utplacering av en paketautomat i en landsbygdskommun kan 

förbättra tillgängligheten för postuthämtning, samt hur sista milen påverkas av utplaceringen. Detta är 

tänkt att bidra till en ökad förståelse för hur miljöpåverkan eventuellt kan minskas till följd av en 

minskad sista mil. 

 

Den frågeställning som ligger till grund för att uppnå studiens mål och syfte är följande:  

● Vilken placering ska en paketautomat i en landsbygdskommun i Sverige ha för att kunna 

komplettera befintliga uthämtningsmöjligheter och samtidigt förkorta den sista milen i 

förhållande till dagsläget? 

Studien ska svara på frågeställningen genom att beskriva nuläget, bestämma ett antal platser att 

placera en paketautomat och sedan studera dessa platser och dess körtider samt utvärdera för och 

nackdelar med varje plats. 

 

1.3 Avgränsningar 
I denna studie kommer enbart distribution av postpaket att undersökas. Studien kommer endast 

undersöka hur logistiken ser ut i anslutning till uthämtningsstället i slutet av försörjningskedjan, alltså 

den sista milen. Företagens logistiklösningar med lager, möjligheter till utkörning till det nya 

uthämtningsstället och liknande kommer inte att undersökas. Uthämtning i företagets fysiska butik 

kommer inte att undersökas eftersom det i studien likställs med vanlig handel. Studien kommer att 

fokusera på paketautomater och det kommer undersökas hur enbart en paketautomat kan förändra 

sista milen. I studien kommer tre möjliga placeringar att undersökas. Ingen hänsyn kommer tas till 

markägaren där paketautomaten är tänkt att placeras. Studien kommer inte att ta hänsyn till någon 

förändring i efterfrågan efter införandet av en paketautomat. Ingen hänsyn kommer tas till omliggande 

kommuner och dess uthämtningsställen i körtidsanalysen utan mottagarna antas använda sig av det 
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närmaste uthämtningsstället inom kommunen. Studien kommer heller inte att ta hänsyn till några 

ekonomiska aspekter. 

 

1.4 Metod  
Metoden som används för att svara på frågeställningen bygger till största delen på en litteraturstudie 

där bakgrunden till problemet har studerats. Därefter har olika analyser genomförts med hjälp av 

geografisk informationsbehandling.  

 

1.4.1 Litteraturstudie 
För att kunna genomföra en studie måste problemet preciseras genom att skaffa kunskap, denna 

erhålls genom litteraturstudier. Enligt Runa & Davidson (1994) är litteraturstudier är en relativt 

tidskrävande process och därför måste mycket tid planeras för detta. Inledningsvis har i denna studie 

en övergripande bild skapats genom att gå igenom litteratur som hör till området, för att sedan kunna 

precisera ytterligare och hitta litteratur som har med problemområdet att göra. Det kan även vara 

fördelaktigt att undersöka angränsande studier för att kunna se andra aspekter av problemet. Genom 

att läsa andras studier kan dess resultat och undersökningsproblem hjälpa till att rikta in den egna 

studien på ett relevant område enligt Runa & Davidsson (1994). Denna process leder till att de 

viktigaste teorierna och de främsta forskarna inom området hittas. Sökmotorer som bland annat 

Google, UniSearch och Digitala Vetenskapliga arkivet har initialt används för att hitta referenser till 

denna studie.  

 

1.4.2 Geografisk informationsbehandling  
Enligt Harrie & Eklundh (2008) innebär geografisk informationsbehandling att information som på 

något sätt är knutet till ett geografiskt läge behandlas, det kan exempelvis vara kartor, satellitbilder 

eller statistik. Harrie & Eklundh (2008) menar även att kartorna kan visualisera olika egenskaper som 

befolkningstäthet eller körsträckor. En annan typ av informationsbehandling är geografisk analys och 

en form av analys är lokalisering. Lokalisering innebär att ett antal olika geografiska faktorer 

analyseras tillsammans för att visa den optimala placeringen av ett objekt som stöd vid beslut om 

utplacering av en exempelvis ny fabrik (Harrie & Eklundh, 2008).  

  

Ett program som används för att utföra geografisk informationsbehandling är ArcMap som är en 

applikation till programmet ArcGis. I ArcMap kan datan visualiseras och analyseras (ArcMap 2016). I 

denna studie har programmet ArcMap används för att göra olika analyser på både 

uthämtningsmöjligheter i dagsläget samt skillnaden vid utplacering av paketautomater på utvalda 

platser. De analysmetoder som används i studien presenteras nedan.  

 

● Service Area 

Vid en service area analys i ArcMap undersöks hur stort område som kan nås från en viss 

plats inom en angiven tid baserat på vägnätet, alltså hur tillgänglig en viss plats är (ArcGIS 

Desktop, 2016a). Ett exempel på detta kan vara att undersöka hur stort område en 

ambulansstation och dess bilar kan ta sig till och därmed täcka på tio minuter. Programmet 

utgår inte från fågelvägen utan från det faktiska vägnätet. En service area visualiseras med en 

ring utgjord av raka linjer, också kallad polygon, som går runt punkten som analysen utgår 

från. Beroende på hur lång tid körtiden bestäms att vara så varierar storleken på polygonen, 

lång körtid innebär en större polygon som beskriver service arean. Sedan kan olika körtider 

användas, exempelvis 5 och 10 minuter för att se hur långt en bil kör på den tiden. Analysen 

kan bland annat också användas för att undersöka hur många människor som finns i området 
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som täcks på den angivna tiden (ArcGIS Desktop, 2016a). 

 

● Location-allocation 

En location-allocation analys kan förklaras på svenska som en tilldelning av plats. Det är 

möjligt att utföra flera olika analyser med hjälp av detta tilläggsverktyg, beroende på vilken 

typ problemet är så finns det olika sätt att lösa lokaliseringsproblemet på (ArcGIS Desktop, 

2016b). Den analysmetod som användes för att göra en körtidsanalys i denna studie var 

minimize impedance. Den metoden passar för lokalisering av lagerlokaler. Den placerar lagret 

så att exempelvis den totala sträckan mellan alla efterfrågepunkter och lagret blir så liten som 

möjligt (ArcGIS Desktop, 2016b). 

 

1.4.3 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt resultatet i en studie är (Mälardalens Högskola, 2012). Detta 

kan säkerhetsställas genom att upprepa försök och säkerhetsställa att inga tillfälliga fel stör resultatet. 

Reliabiliteten kan även visas genom en noggrann beskrivning av studiens genomförande enligt 

Mälardalens Högskola (2012). Vid en studie med kvalitativ inriktning där egna tolkningar av texter är 

en stor grund till arbetet handlar reliabilitet om att på ett pålitligt och förståeligt sätt beskriva hur 

studiens datan har samlats in och bearbetats (Mälardalens Högskola, 2012).  

 

Enligt Mälardalens Högskola (2014) definieras validitet som relevansen för insamlad data eller 

mätinstrumentet förmåga att mäta det som avses. Maxwell (2005) anser att validitet inte är en produkt 

av en studie utan snarare ett mål. För att skapa validitet i en studie menar Mälardalens Högskola 

(2014) är det viktigt att alltid hålla utredningen transparent för de framtida läsarna. Det ska vara 

tydligt hur alla delar av studien har utförts, hur eventuell data har samlats in, vilka antaganden och 

överväganden som gjorts och varför de har gjorts. Validitet är något som enligt Maxwell (2005) är 

relativt, det varierar utifrån vilken mening det finns med att utföra studien samt utifrån de 

omständigheter som råder under arbetets gång. Det måste alltså bedömas från fall till fall. 

Tillsammans med reliabiliteten som beskriver hur vi mäter så skapar validiteten, vad vi avser att mäta, 

studiens pålitlighet (Mälardalens Högskola, 2014).  

 

1.5 Rapportstruktur 
I kapitel 2 presenteras den teoretiska bakgrund som ligger till grund för studien. Därefter följer kapitel 

3 som kartlägger olika typer utav uthämtningsmöjligheter. I kapitel 4 beskrivs den process som 

används för att komma fram till ett resultat, stegen i denna process beskrivs sedan närmare i kapitel 5-

8. Kapitel 5 är en beskrivning av den kommun som valts ut, därefter följer en redogörelse för de 

analyser som genomförts i ArcMap. Kapitel 7 innehåller studies resultat och kapitel 8 innehåller 

analyser av dessa resultat. Slutligen följer en slutsats i kapitel 9 samt en lista på de referenser som 

används i studien.   
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2    TEORETISK BAKGRUND 
I detta kapitel beskrivs teorin för de olika områden som studien grundar sig på.  

 

2.1 E-handel 
E-handel beskrivs av Laudon & Traver (2015) som att internet används för att genomföra affärer. E-

barometern (2015), ett samarbete mellan PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research, 

definierar e-handel som “försäljning av varor via internet som levereras hem, till ett uthämtnings- 

ställe eller hämtas i butik, lager eller uthämtningslokal av konsument” (E-barometern, 2015, ss.3.). I 

deras definition utesluts e-handel mellan företag, e-handel privatpersoner sinsemellan, försäljning av 

tjänster såsom resor via internet, nedladdningar av musik och film samt de köp som genomförs i butik 

men som bokats via internet (E-barometern, 2015). 

 

Laudon och Traver (2015) delar in e-handelns utveckling i tre faser; 1995-2000, 2001-2006 och 2007-

nu. Den första fasen handlar om den tidsperiod där e-handel uppfinns och startar upp. Under denna 

period låg fokus på att utveckla tekniken för att kunna hantera den allt större efterfrågan på nätbaserad 

handel. År 2001 omsatte detaljhandeln på internet för ungefär 50 miljarder dollar (Laudon & Traver, 

2015. s.69). I den andra fasen utvecklades andra delar av e-handel utöver detaljhandeln. Att erbjuda 

olika servicetjänster såsom reseförmedling och banktjänster över nätet blev allt mer populärt. Denna 

fas handlade enligt Laudon och Traver (2015) om ett stärkande av e-handelns position på marknaden. 

Eftersom tekniken utvecklades mycket under den föregående fasen så skiftade inriktningen från teknik 

till mer fokus på affärerna. Till 2006 hade detaljhandelns omsättning ökat till ungefär 120 miljarder 

dollar (Laudon & Traver, 2015. s.69). Under den sista fasen har e-handel på nätet återuppfunnits till 

följd av de smarta telefonernas utbredning. Marknaden har helt transformerats med hjälp av de sociala 

nätverk som finns samt de möjligheter till omfattande dataanalyser som är möjliga idag. År 2015 

omsatte detaljhandeln på nätet ungefär 280 miljarder (Laudon & Traver, 2015. s.69). 

 

E-handel är ett komplement till den fysiska handeln enligt Jonas Arnberg, retailspecialist på United 

Minds (Wikberg, 2014). Den kompletterande faktorn är enligt Jonas större än den konkurrerande 

mellan de olika typerna av handel. Däremot menar han också på att det är möjligt att den konkurrens 

som finns innebär svåra följder för mindre företag som inte har e-handelsalternativ. Något annat som 

skiljer e-handel från den fysiska handeln är den sociala faktorn som fysisk handel medför, den 

personliga servicen från personalen i den fysiska butiken är något som e-handel inte kan erbjuda 

kunderna (Obradovac, 2013). Behovet av en personlig serviceupplevelse är enligt Obradovac (2013) 

beroende av bland annat åldern på kunden. Yngre kunder som har vuxit upp med fler 

självbetjäningstjänster i affärer och därmed inte är lika bundna till den personliga servicen, kan i 

högre grad tänkas föredra e-handel över den fysiska handeln. Paterson (2010) menar på att den fysiska 

handeln också innebär en mötesplats utanför hemmet för människor utöver själva handeln, en typ av 

fritidssysselsättning. Att besöka en fysisk handelsplats kan alltså innebära en möjlighet till flykt från 

de vardagliga rutinerna (Obradovac, 2013).  

 

2.2 Transporternas miljöpåverkan 
Enligt Naturvårdsverket (2017) är transportsystemet starkt beroende av fossila bränslen och 

förbränningen av dessa fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten. Olika former 

av transporter är alltså ett stort problem. Dock räcker det inte med en förbättrad teknik och 

energieffektivisering utan det krävs en bättre samhällsplanering för att minska de totala körsträckorna 
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(Naturvårdsverket, 2017). I Sverige finns det totalt 16 olika miljömål som är tänkta att ge vägledning 

till miljöarbetet som utförs i hela samhället (Naturvårdsverket, 2016). Målen följs upp varje år 

kontinuerligt för att ge en förståelse för om de åtgärder som genomförs kommer att leda till någon 

förbättring av miljön (Naturvårdsverket, 2016). För att kunna uppnå flera av dessa miljömål så krävs 

det att mängden biltransporter minskar eftersom trafiken tar mycket naturresurser i anspråk (Miljömål, 

2016). År 2015 ökade antalet biltransporter, i genomsnitt körde då varje person 663 mil med bil om 

året vilket var en ökning med 8 mil sedan året innan (Miljömål, 2016).  

 

Transporterna utgör ändå en del av varje varas livscykel och är en förutsättning för att handel ska 

kunna ske. Den internationella handeln skapar tillväxt och välstånd och har stor betydelse för det 

samhällsekonomiska perspektivet (HUI Research 2014). Transporter har alltså både positiv och 

negativ inverkan på de olika dimensionerna av hållbarhet enligt HUI Research (2014). De anser även 

att e-handeln har bidragit till att handeln har ökat eftersom mottagarna ständigt har kontakt med 

handeln genom internet. Mottagarna ställer dessutom allt högre krav på leveranser av postpaket, de 

vill ha sina varor snabbt och till ett lågt pris. För att handeln ska kunna fortsätta öka och tillgodose 

mottagarnas behov, utan att transporternas påverkan på miljön ska öka, krävs det bra logistiska 

lösningar (HUI Research 2014). En av de transporter som leder till stor påverkan på miljön är enligt 

HUI Research (2014) transporten som sker mellan butiken och mottagarens hem, alltså den sista 

milen. 

 

2.3 Sista milen  
Culliane et.al. (2009) beskriver den sista milen som den sista länken i produktens försörjningskedja 

till hemmet. Enligt La Londe & Masters (1994) beskriver en försörjningskedja som en mängd företag 

eller funktioner som förflyttar material framåt. Dessa företag kan ses likt en hoplänkad kedja som 

sträcker sig från materialförsörjningen och produktionen till slutkunden. Företagen kan vara helt 

fristående från varandra eller delar av en större organisation (La Londe & Masters, 1994). Den sista 

sträckan i kedjan har stor betydelse sett till miljöpåverkan för den totala kedjan som sträcker sig från 

produktion till slutanvändare enligt Browne et. al. (2008). Hur stor påverkan det ger beror dock på hur 

lång sträckan är från inköpsstället eller lagret till hemmet samt hur mycket varor som körs. Browne 

et.al. (2008) visar också genom studier utförda i Skottland att den sista sträckan till hemmet genererar 

mer energi än hela den föregående kedjan, då med produktionen inräknad. 

 

Valet av transportslag vid genomförandet av den sista milen ger olika påverkan på miljön. Enligt en 

studie utförd av Winslott Hiselius et. al (2013) om e-handlares resvanor är tillgång till bil mer vanligt 

för personer som bor på landsbygden, därför tenderar de att använda bilen som transportmedel oftare 

än vad personer i stadsområden gör. Studien säger dock inget om att just bil används specifikt vid 

uthämtning av varor köpta genom e-handel, men detta är något som kan tänkas vara så eftersom 

tillgången till kollektivtrafik är mer begränsad på landsbygden jämfört med i städer (Jordbruksverket, 

u.å.). Den sista milen kan också utgöra en del av en längre transportkedja som mottagaren gör. Det är 

alltså inte alltid så att mottagaren endast gör en tur och retur-resa för att hämta sitt postpaket, utan det 

kan finnas fler mål med transporten och därmed fler platser som ska besökas. Winslott Hiselius et. al. 

(2013) menar på att bara för att resandet minskar för den delen av kedjan där ett postpaket ska hämtas 

ut så minskar nödvändigtvis inte resandet genom den totala kedjeresan som mottagaren gör. Resultatet 

i Winslott Hiselius et. al (2013)’s studie tyder dock på att de som e-handlar frekvent tenderar att göra 

fler tur och retur-resor istället för kedjeresor än genomsnittet av de e-handlare som deltog i studien.   
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2.4 Tidigare studier  
Morganti et.al.(2014) beskriver det ökade behovet av nya lösningar vid leverans av postpaket till 

mottagaren. Studien som de har utfört är baserad på Frankrike och Tyskland och de har studerat hur 

alternativa leveranssätt kan leda till en minskning av den sista milen, ökning av antalet lyckade 

leveranser på första försöket, optimerade rutter och minskade kostnader (Morganti et.al., 2014) Ett 

sådant alternativt leveranssätt kan vara paketautomater, det har studerats närmare i en polsk studie 

som utförts av Stanislaw et.al. (2016).  

 

Enligt Stanislaw et.al. (2016) leder den ökade e-handeln till att sista milen blir allt viktigare att 

studera. Ett sätt att minska körtiden för den sista milen, är enligt författarna, att använda sig av 

paketautomater. Stanislaw et.al. (2016) har undersökt det polska företaget InPost som har 

implementerat sina paketautomater i flera olika länder. Metoden är enligt studien ett mycket bra sätt 

att minska miljöpåverkan, enligt författarnas analyser är en bra placering av dessa paketautomater den 

viktigaste faktorn för att de ska vara effektiva. Studien är ett pilotprojekt som planeras att utökas 

genom studier i andra länder och mer studier som berör mottagarnas perspektiv (Stanislaw et.al., 

2016) Det som Stanislaw et.al. (2016) presenterar är mycket relevant för denna studie då det visar att 

sista milen perspektivet är viktigt att studera och att paketautomater är en effektiv lösning för att 

förkorta den. Även vikten av att välja en lämplig plats att placera ut paketautomaten belyses.   

 

Liknande studier har även gjorts i Sverige. Vikingsson & Bengtsson (2015) har i samarbete med 

PostNord utvärderat och undersökt paketautomater ur ett mottagarperspektiv. Genom att bland annat 

intervjua mottagare tog de reda på vilka fördelar och nackdelar det kan finnas med paketautomater. 

De kom fram till att mottagarna överlag tyckte att paketautomaterna var enkla att använda och tog 

kort tid, nackdelarna var säkerheten och bristen på personlig service. Enligt Vikingsson & Bengtsson 

(2015) var det många mottagare som deltog i studien som inte visste vad en paketautomat var, de 

belyser därför vikten av att få mottagarna att känna till att det är ett alternativ. Skillnaden mellan 

studien som Vikingsson & Bengtsson (2015) har genomfört och denna studie är att de fokuserade mer 

på mottagarens åsikter och behov snarare än sista milen och hållbarhet. Vikingsson & Bengtsson 

(2015) anser dock att fler studier i ämnet är relevant och de nämner bland annat att det vore intressant 

med en som fokuserar på andra delar av Sverige än endast Stockholm, där deras studie genomfördes. 

Ytterligare en aspekt som kan kopplas till denna studie är att enligt Vikingsson & Bengtsson (2015) är 

det viktigt med var paketautomaterna placeras, deras studie visade att de paketautomater som placeras 

på ställen där det inte redan finns andra uthämtningsmöjligheter blir mer populära.  



 

 

11 

3    KARTLÄGGNING AV 
UTHÄMTNINGSMÖJLIGHETER 
I detta kapitel beskrivs de olika uthämtningssätt som presenterades tidigare i figur 1. I kapitlet 

beskrivs också hur transporten av den sista milen går till för de olika uthämtningssätten.  

 

3.1 Hemleverans till dörren 
Möjligheten till att få varan hemlevererad till dörren beror på vilken postaktör det är som är anlitad av 

e-handelsföretaget för att utföra leveransen, samt vart i Sverige mottagaren bor. De flesta aktörer 

erbjuder endast leverans om mottagaren är hemma för att ta emot leveransen personligen och skriva 

under på att postpaketet tagits emot. Detta leder enligt Stanislaw et. al. (2016) till att andelen 

misslyckade leveranser som senare kräver fler försök är höga för denna typ av leverans. En studie från 

Tyskland visar på att ungefär hälften av alla hemleveranser lyckas på första försöket (Morganti et.al, 

2014). Vid en hemleverans är det företaget eller postaktören som genomför transporten av den sista 

milen, detta beskrivs i figur 3.  

 

 

Figur 3. Sista milen vid hemleverans som lyckas 

Miljöpåverkan av den sista milen kan variera utifrån om leveransen lyckas på första försöket. Om den 

första leveransen lyckas så behöver bara en transport görs, om fler försök görs så krävs därmed också 

mer än en transport. Det kostar postaktörerna ungefär 25 miljoner Euro om året med misslyckade 

första hemleveranser i Nederländerna (Essen, 2016). Om den första leveransen till hemmet misslyckas 

så kan postaktören välja att kontakta mottagaren för att boka in ett nytt försök vid ett senare tillfälle. 

Då består den sista milen av tre transporter för att mottagaren ska få postpaketet, se figur 4, jämfört 

med en transport vid ett lyckat första försök. Ytterligare ett alternativ för att mottagaren ska få varan 

efter en misslyckad hemleverans är att aktören lämnar postpaketet hos ett paketombud. Då får 

mottagaren själv ta sig till paketombudet för att transportera hem postpaketet. Hur sista milen ser ut 

vid den typen av leverans visas i figur 5 där den streckade linjen motsvarar mottagarens transporter.  
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Figur 4. Sista milen vid hemleverans som misslyckas, därefter nytt försök 

 

 

Figur 5. Sista milen vid hemleverans som misslyckas, därefter lämnas till paketombud 
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3.2 Hemleverans till postlåda eller brevinkast 
En annan typ av hemleverans är leverans till mottagarens postlåda eller brevinkast. Denna typ av 

leverans kräver inte att mottagaren är hemma för att ta emot postpaketet. Däremot krävs det att 

postpaketets storlek inte överstiger storleken på postlådan eller brevinkastet. Vid större postpaket 

fungerar alltså inte denna leverans. I vissa flerfamiljshus finns det också fastighetsboxar installerade i 

trapphuset. Måttet på en sådan box varierar beroende på storlek och leverantör. Även vid denna typ av 

leverans är det företaget eller postaktören som sköter transporten av den sista milen. Postaktören vet 

inte på förhand om postpaketet kommer att passa i mottagarens brevinkast eller fastighets box eller 

om det är för stort. Om det passar krävs det endast en transport, se figur 3, om det inte gör det så 

måste postpaketet köras till närmaste paketombud. Därefter gör mottagaren ytterligare en transport för 

att hämta postpaketet hos paketombudet, detta illustreras i figur 5. Osäkerheten i förmågan att leverera 

på första försöket leder även vid denna leveransform till en osäkerhet i hur stor miljöpåverkan blir för 

sista milen. Mängden postpaket som kan levereras samtidigt vid denna typ av leverans beror på 

storleken på postpaketen, hur många de är samt storleken på mottagarens brevinkast, postlåda eller 

fastighets box.  

 

3.3 Leverans via ett bemannat paketombud  
Detta uthämtningssätt innebär att mottagaren själv måste ta sig till närmaste paketombud för att hämta 

ut sitt postpaket (Stanislaw et.al., 2016). Paketombuden kan vara placerade i exempelvis mataffärer 

eller på bensinstationer. Det som mottagaren har köpt via internet har levererats från återförsäljarens 

lager till uthämtningsstället av antingen företaget själv eller en anlitad utomstående postaktör 

(Stanislaw et.al., 2016). Detta uthämtningssätt genererar ett mindre antal platser som postpaketen ska 

lämnas på till skillnad från hemleverans eller vid leverans till mottagarens brevinkast eller postlåda. 

Vid denna typ av leverans är det mottagaren själv som hämtar postpaketet hos paketombudet efter att 

postaktören lämnat det där. Detta illustreras i figur 6 där mottagarens transporter är de streckade 

linjerna. Mängden postpaket som är möjligt att få levererat genom ett bemannat paketombud beror på 

storleken på lokalen hos paketombudet. Enligt författarnas egna tidigare erfarenheter kan det skilja sig 

från ett rum med hyllor med plats för många postpaket om det är ett större paketombud till enbart 

någon hylla vid ett mindre paketombud. En fördel med att använda sig av ett paketombud som 

uthämtningssätt är att postpaket från olika företag som beställts vid olika tidpunkter ändå kan hämtas 

ut samtidigt. Med bland annat DB Schenker som postaktör finns postpaketet kvar hos paketombudet i 

14 dagar (DB Schenker, u.å.a) vilket ger bra möjligheter att endast genomföra en transport för att 

hämta flera postpaket som ankommit till paketombudet olika dagar.  
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Figur 6. Sista milen vid leverans till paketombud 

 

 

3.4 Leverans till paketautomat  
En paketautomat är uppbyggt som ett förvaringsskåp liknande de som kan förvara väskor. Se figur 7 

för en ungefärlig bild av hur en paketautomat kan se ut. Antalet luckor varierar mellan aktörerna som 

erbjuder det uthämtningssättet. Paketautomaten är yt effektiv eftersom den kan placeras mot en vägg 

samtidigt som luckorna fylls på med postpaket framifrån (Bring, 2016b). Uthämtningsprocessen går 

till så att när postpaketet har levererats in i paketautomaten av den postaktör som äger den så får 

mottagaren ett sms med en avisering om att postpaketet finns att hämta. I sms:et finns en kod som 

mottagaren knappar in på displayen som finns och då öppnas luckan där postpaketet ligger (Bring, 

2015). Därefter stänger mottagaren luckan och leveransen är genomförd. Enligt SwipBox, en 

tillverkare av paketautomaterna som bland annat DHL använder sig av, är det möjligt för mottagaren 

att hämta ett postpaket på ungefär 15 sekunder (SwipBox, 2017). Med de korta tiderna för uthämtning 

slipper mottagaren stå i någon längre kö i väntan på att personalen vid ett exempelvis bemannat 

paketombud ska leta upp postpaketet bland många andra (SwipBox, 2017).  

 

 
Figur 7. Illustration av en paketautomat.  
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Det är möjligt att placera en paketautomat på många olika ställen, både inomhus och utomhus. 

Beroende på vilken placering de får så varierar tiderna då uthämtningen av postpaket är möjlig. Med 

en placering utomhus kan den vara tillgänglig för mottagaren dygnet runt. I en studie utförd i Polen 

2016 av Stanislaw et.al. undersöktes anledningen till att mottagare valde att använda sig av en specifik 

paketautomat. Den anledning som var näst vanligast bland användarna, efter priset, var tillgänglighet 

dygnet runt. Om paketautomaten placeras utomhus är det viktigt att både användarna såväl som 

personalen hos postaktören ska känna sig säkra vid uthämtningen och påfyllningen, därför bör de stå 

på en plats med konstant övervakning (Stanislaw et.al., 2016). 

 

Vid användningen av paketautomater som uthämtningssätt är det mottagaren själv som står för 

transporten vid den sista milen. Beroende på vilket transportsätt mottagaren väljer att använda sig av 

vid uthämtningen så varierar också miljöpåverkan som den sista milen genererar. Den sista milen vid 

uthämtning via paketautomat beskrivs i figur 8. 

 

 
Figur 8. Sista milen vid leverans till paketautomat 

 

Storleken, och därmed antalet luckor, på paketautomaten skiljer sig mellan varje postaktör. De 

paketautomater som Bring har består av som minst 21 luckor att placera postpaket i och de kan enkelt 

utökas med fler om behovet ökar (Bring, 2016a). Bas modulen av paketautomaterna som SwipBox 

tillverkar är 2,135 m hög, 1 m bred och 0,625 m djup, därefter kan de utökas med fler moduler i 

samma storlek (SwipBox, u.å.). Storleken på paketautomatens luckor påverkar också vilka slags varor 

som är möjliga att hämta med denna typ av uthämtningssätt. Ett postpaket som överstiger den största 

luckans storlek kan därför inte hämtas i en paketautomat. Den Finska postens paketautomater har 

samma bredd, 36 cm, och djup, 60 cm, på alla luckor. Därefter skiljer sig höjden mellan S, M, L och 

XL. Den minsta luckan har en höjd på 11 cm och den största är 59 cm hög (Posti, u.å.). 

 

Vilken mängd postpaket som mottagaren kan få levererat samtidigt beror på hur många luckor det 

finns på paketautomaten som mottagaren ska hämta sitt postpaket från. Liksom vid ett bemannat 

paketombud är det även med detta uthämtningssätt en möjlighet att hämta postpaket från flera 

försändelser med endast en transport till paketombudet. I Bring’s paketautomater ligger postpaketen 

kvar i väntan på uthämtning i 14 dagar (Bring, 2015). Med en annan aktör som erbjuder paketautomat 

som uthämtningssätt, Instabox, har postpaketen betydligt kortare tid i paketautomaten. I tre dagar 

finns postpaketet kvar innan det skickas tillbaka till lagret, därefter får mottagaren själv ta kontakt 

Mottagare 

Paketombud Lager 
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med Instabox för att ordna en ny leverans till en paketautomat (Kristofersson, 2016). En av grundarna 

bakom Instabox, Alexis Priftis, nämner i en intervju från 2016 att 30 % av mottagarna hämtar sitt 

postpaket efter en timme och 10 % efter så lite som 20 minuter (Kristofersson, 2016). Vid tidpunkten 

för intervjun hade företaget funnits på marknaden i ett halvår, därför kan det se något annorlunda ut 

idag. 

 
3.4.1 Postnord 
Enligt Gunnilstam (2015) har PostNord inga paketautomater utplacerade i Sverige. De genomförde ett 

pilotprojekt som startades upp i september 2014, paketautomaterna fanns i drift från januari 2015 och 

projektet lades sedan ner i september 2015 (Vikingsson & Bengtsson, 2015; Gunnilstam, 2015). 

paketautomaterna fanns utplacerade på fyra platser runt om i Stockholm, Östermalm, Liljeholmen, 

Bromma och Kista. En anledning till att de valde att avsluta pilotprojektet är att paketautomaterna var 

relativt okända för mottagare i Sverige. Endast 7 % av 60 tillfrågade i en intervju var bekanta med 

uthämtningssättet, resten angav att de var väldigt ovana vid den typen av uthämtningssätt 

(Gunnilstam, 2015).  

 

3.4.2 Bring Citymail  
Den senaste informationen som finns att tillgå om paketautomater i Brings regi är från april 2016. Det 

hade då pågått ett pilotprojekt sedan november 2015 där totalt 11 paketautomater hade placerats ut 

runt om i Stockholm (Bring, 2016b). De finns tillgängliga för att hämta ut postpaket i bland annat 

matbutiker. Minsta storlek på paketautomaten är som tidigare nämnt 21 luckor men de kan enkelt 

utökas med fler om behovet ökar (Bring, 2016a). 

 

3.4.3 DB Schenker 
Det fanns vid studiens genomförande ingen tillgänglig information om några paketautomater hos DB 

Schenker i Sverige på deras hemsida (DB Schenker, 2016). Inte heller om någon eventuell framtida 

implementering av sådana paketautomater. 

 
3.4.4 DHL  
DHL har enligt Finwire (2017) ungefär 139 paketautomater placerade runt om i Sverige. Exempel på 

var paketautomaterna är utplacerade är Göteborg, Stockholm, Lund och Umeå (DHL, 2016). 

 

3.4.5 Övriga aktörer  
Enligt Instabox (u.å.) erbjuder de paketautomater på 38 platser i centrala Stockholm och Göteborg. De 

finns placerade på utvalda närbutikskedjor såsom 7-eleven och Pressbyrån. De erbjuder också tjänsten 

att själv låsa in något som en annan person sedan får tillgång till genom en kod via sms (Instabox, 

u.å.).  

 

3.4.6 Användningen av paketautomater i Sverige 
Enligt en sammanställning av den information som presenterades i kapitlen 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 

och 3.4.5 så finns det i dagsläget 188 paketautomater utplacerade runt om i Sverige till 9,8 miljoner 

människor (Världsbanken, u.å.). Trots antalet så svarade 0 % av de tillfrågade i PostNord (2016)’s 

undersökning av e-handeln i Norden att de hade hämtat sitt senast köpta postpaket i en paketautomat.  
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3.4.7 Paketautomaternas utbredning internationellt 
Av de Nordiska länderna är det Finland och Danmark som har flest utplacerade paketautomater. I 

figur 9 visas att det fanns ungefär lika många paketautomater utplacerade år 2016, drygt 450 stycken i 

varje land samtidigt som befolkningsmängden i de två länderna är snarlika på 5,48 respektive 5,68 

miljoner (Världsbanken, u.å.). Trots den liknande mängden paketautomater så angav fler personer i 

Finland att det senaste postpaketet de beställde på internet hämtades ut på ett sådant sätt än personerna 

i Danmark som svarade på samma fråga, 15 % för Finland respektive 9 % i Danmark (PostNord, 

2016b). Norge har däremot mycket färre paketautomater, ungefär tio stycken (se figur 9), till deras 

5,20 miljoner människor (Världsbanken, u.å.). Andelen personer som angav att det senaste beställda 

postpaketet hämtades i en paketautomat i Norge var istället endast 1 % (PostNord, 2016b).  

 

 
Figur 9. Paketautomater per land i Norden år 2016 (Inspirerad av IPC, 2016 för Norge, Danmark och Finland. 

Sammanställning av information från Instabox, u.å., Finwire, 2017, Bring, 2016b för Sverige) 

Det land där paketautomaterna har fått störst utbredning idag är Tyskland. De toppar listan med drygt 

2 750 paketautomater placerade över hela landet (IPC, 2016) för sina 81,4 miljoner i 

befolkningsmängd (Världsbanken, u.å.). På den tyska marknaden för paketautomater dominerar DHL 

och ungefär 90 % av hela Tysklands befolkning har i dagsläget endast drygt 10 minuters avstånd till 

en DHL Packstation för att hämta ut sitt postpaket (IPC, 2016).  
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4 PROCESSBESKRIVNING 
Enligt Oskarsson et.al (2013) består en förändringsprocess av flera steg som alla viktiga för att få ett 

bra flöde. Enligt författarna är de första stegen i en process att klargöra förutsättningarna, beskriva och 

analysera nuläget, föreslå alternativa lösningar samt jämföra resultatet med alternativa förslag. I denna 

studie har en processbeskrivning utefter Oskarsson et.al (2013)’s syn på processen tagits fram. 

Processen består av fem steg som har följts under arbetets gång. Stegen i processen visas i figur 10.  
 

 

Figur 10. Processbeskrivning steg för steg 

 
Steg 1 - Val av kommun 
I det första steget hur en kommun som är lämplig för studien tagits fram för att undersöktes vilka 

kommuner i Sverige som klassas som landsbygdskommuner. Enligt SKL’s kommungruppsindelning 

från 2016 är det totalt 39 kommuner som faller under den gruppen, dessa kommuner redovisas i tabell 

1. För alla landsbygdskommuner sammanställdes befolkningstätheten från 2016, denna information 

hämtades från statistikdatabasen (SCB, 2017b). Därefter ansågs de kommuner som var alltför glest 

befolkade inte vara lämpliga att basera studien på. I flera av de kommuner som har väldigt låg 

befolkningstäthet består stora delar av kommunen endast av skog där inga eller väldigt få personer 

bor. Därför ansågs det att det då skulle vara väldigt få personer som gynnades av förändringen och 

dessa glesa landsbygdskommuner uteslöts alltså. Jordbruksverkets definition av vad som är landsbygd 

respektive gles landsbygd var den som användes vid gallringen av kommuner. De definierar 

landsbygd som de kommuner som har en befolkningstäthet på minst fem invånare per 

kvadratkilometer samt gles landsbygd som de kommuner som istället har mindre än fem invånare per 

kvadratkilometer (Jordbruksverket, 2015). De kommuner som enligt definitionen klassas som glesa 

landsbygdskommuner är röd markerade i tabell 1. Antalet kommuner som efter denna gallring 

fortfarande ansågs vara lämpliga var 20 stycken av de ursprungliga 39, i tabell 1 är de grönmarkerade. 

Av dessa kommuner valdes sedan en specifik kommun ut för att ligga till grund för studien, detta 

beskrivs närmare i kapitel 5.1.  

 
Tabell 1. Befolkningstäthet i Sveriges landsbygdskommuner 

Landsbygdskommun Befolknings-

täthet 

Gles? 

Gislaved 25,9 Nej 

Vetlanda 18,2 Nej 

Vimmerby 13,7 Nej 

Dals-Ed 6,6 Nej 

Bengtsfors 11,3 Nej 

Åmål 26,6 Nej 

Torsby 2,9 Ja 

Årjäng 7,1 Nej 

SSTEG 1 

Val av kommun   

SSTEG 2  

Beskrivning av 
uthämtningsställen 

i vald kommun 

SSTEG 3 

Val av lämpliga 
platser för 

paketautomater 

SSTEG 4 

Körtidsanalys med 
förändringar i 

ArcMap  

SSTEG 5 

Utvärdering av 
resultat 
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Sunne 10,4 Nej 

Filipstad 7,1 Nej 

Hagfors 6,5 Nej 

Arvika 15,8 Nej 

Hällefors 7,2 Nej 

Vansbro 4,5 Ja 

Mora 7,2 Nej 

Ludvika 18,1 Nej 

Ovanåker 6,2 Nej 

Ljusdal 3,6 Ja 

Söderhamn 24,5 Nej 

Bollnäs 14,8 Nej 

Ånge 3,1 Ja 

Kramfors 11,0 Nej 

Sollefteå 3,7 Ja 

Ragunda 2,2 Ja 

Strömsund 1,1 Ja 

Norsjö 2,4 Ja 

Malå 1,9 Ja 

Sorsele 0,3 Ja 

Dorotea 1,0 Ja 

Vilhelmina 0,8 Ja 

Åsele 0,7 Ja 

Lycksele 2,2 Ja 

Arvidsjaur 1,1 Ja 

Jokkmokk 0,3 Ja 

Överkalix 1,2 Ja 

Kalix  9,0 Nej 

Övertorneå 1,9 Ja 

Pajala 0,8 Ja 

Gällivare 1,1 Ja 

Haparanda 10,7 Nej 

 

Steg 2 - Beskrivning av befintliga uthämtningsställen 
När en lämplig kommun valts ut så undersöktes vilka uthämtningsställen som finns där i dagsläget. 

Denna studie valde att enbart fokusera på att kartlägga och beskriva följande:  

- PostNord  

- Bring Citymail  

- DB Schenker  

- DHL  

Dessa postaktörer valdes eftersom de är de största på marknaden idag och det finns mer information 

att hämta om dem än om mindre aktörer. Placeringen av de tidigare nämnda postaktörernas 

uthämtningsställen i kommunen erhölls genom aktörernas egna hemsidor. Varje uthämtningsställe 

visualiserades på en karta med en markering där ingen hänsyns togs till hur många aktörer som hade 

verksamhet på respektive uthämtningsställe. Alltså visas endast en markering trots att det kan vara fler 

aktörer som erbjuder uthämtning på samma plats. Vidare undersöktes även öppettider för varje 
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uthämtningsställe. En körtidsanalys genomfördes därefter i ArcMap med de uthämtningsställen som 

redan fanns i kommunen. Steg 2 beskrivs närmare i kapitel 5.2.  

 

Steg 3 - Val av lämpliga platser för placering av paketautomater  
De olika faktorerna som påverkade valet av vad som var en lämplig plats att placera en paketautomat 

identifierades sedan i steg 3. Frågor som de nedan behandlades.  

- Var finns det uthämtningsställen i dagsläget?  

- Bör den ligga i en större tätort eller i en mindre tätort?  

- Vad finns det för möjligheter till handel eller och samhällsfunktioner, till exempel 

kollektivtrafik eller större väg, i kommunen? Bör paketautomaten ligga i närheten av det?  

- Hur är befolkningsmängden fördelad över kommunen?  

Utifrån dessa frågor togs tre platser fram för vidare analyser. Steg 3 beskrivs närmare i kapitel 5.3.  

 

Steg 4 - Analyser av förändringar i ArcMap 
Därefter placerades paketautomaterna ut på de valda lämpliga platserna i kommunen. En ny 

körtidsanalys för varje ny vald plats utfördes för att undersöka om det nya uthämtningsstället ledde till 

någon förändring av den sista milen. I de fall där den nya paketautomaten inte ledde till någon större 

skillnad analyserades placeringen utifrån fler kriterier än endast körtiderna. För de placeringar som 

faktiskt gav en förändring av den sista milen undersöktes bland annat hur körtiden per person till 

närmaste uthämtningsställe blev beroende på vart den placerades, om den totala restiden minskade 

samt hur mycket kortare restiden blir för den person som hade längst att åka tidigare. Vid varje plats 

gjordes även en analys för att visualisera täckningsgraden för den platsen, denna visade hur mycket 

större område som fick mindre än 5 minuters körtid till närmaste uthämtningsställe vid förändringen. 

Steg 4 beskrivs närmare i kapitel 6.  

 

Steg 5 - Utvärdering av resultat 
De analyser som har genomförts i ArcMap presenterades sedan och utvärderades med hänsyn till hur 

de påverkade den sista milen och vilken placering som verkade vara den bästa för att minska 

miljöpåverkan från de sista transporterna till och från uthämtningsställen. Steg 5 beskrivs närmare i 

kapitel 7 och 8.   
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5 BESKRIVNING AV VALD KOMMUN 
Av de 20 kommuner som är grönmarkerade i tabell 1 var det Åmåls kommun som hade högst 

befolkningstäthet. Eftersom befolkningstätheten var så pass hög så ansågs det att många invånare i 

Åmåls kommun skulle ha nytta av en utökad tillgänglighet till uthämtningsställen och därför valdes 

just den kommunen ut att ligga till grund för studien. Steg 1 som är en beskrivning av Åmål kommun 

följer nedan.  

 

5.1 Åmåls kommun  
Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län (se figur 11). Kommunen angränsar till Mellerud, 

Säffle- och Bengtsfors kommun. Kommunen är totalt 481 km2 stor och Europaväg 45 går igenom 

den. De närmaste städerna är Karlstad som ligger cirka 7 mil bort och Göteborg som ligger cirka 17 

mil bort.  

 

 
Figur 11. Karta över Åmåls placering i Sverige och Åmåls kommun (Google Maps, 2017) 

I Åmåls kommun finns tre tätorter, som visas i figur 12, varav Åmål är den största och Tösse och 

Fengersfors är mindre tätorter (Åmål, 2016a). Tätorten Åmål är centralort i kommunen och där bor de 

flesta av kommunens invånare (se tabell 2). I centrum ligger det affärer, restauranger ett stadshotell 

samt bibliotek (Åmål, 2016b). I Åmål finns det flera olika företag etablerade, de verkar huvudsakligen 

inom handel, industri och service (Åmål, 2016c). Det finns också flera olika skolor för att utbilda barn 

och vuxna i kommunen. Förskolor, grundskolor, en gymnasieskola samt en vuxenutbildning finns 

tillgänglig i Åmål. I tätortens centrum finns en järnvägsstation som är öppen mellan 06.30-21.30 varje 

dag (Din station, u.å.a). Stationen trafikeras av SJ, Västtrafik och Tågåkeriet (Din station, u.å.b) och 

tågen går bland annat till Karlstad med cirka 1 timmes resväg och Göteborg där restiden är cirka 2-4 
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timmar (Din station, u.å.a). Med Västtrafiks bussar går det att åka till bland annat Fengersfors, Säffle, 

Bengtsfors, Ed och Mellerud via Tösse från Åmål (Västtrafik, 2017). Arbetspendling är vanligt 

förekommande i kommunen, både in till den och ut från den. 2011 var det 964 personer som pendlade 

in i Åmåls kommun från övriga kommuner i samma län samt andra län och 1 414 som pendlade ut 

(SCB, 2013).  
 
Tabell 2. Invånare i Åmåls kommun. (SCB, 2017c) 

Tätorter  Antal invånare 
(2016)  

Andel av befolkning  

Åmål  9531 74,46% 

Tösse 352 2,75 % 

Fengersfors  337 2,63 % 

Övrigt/utanför tätort  2581 20,16% 

Totalt  12 801  

 

Den mindre tätorten Tösse ligger cirka 10 km söder om Åmål längs Europaväg 45 (se figur 12). Här 

finns butik, barnomsorg, låg- och mellanstadieskola och äldreomsorg (Åmål, 2011a). Den andra 

mindre tätorten heter Fengersfors (se figur 12), även här finns låg- och mellanstadieskola och en ICA 

butik (Åmål, 2011b).  

 

 
Figur 12. Karta över de tre största orterna i Åmåls kommun (Google Maps, 2017) 



 

 

23 

 

5.2 Postuthämtningsställen i Åmål kommun  
Steg 2 är en beskrivning av postuthämtning i den valda kommunen. I Åmåls kommun finns det endast 

tillgång till uthämtningsställen inne i den centrala tätorten, Åmål. Tabell 3 visar information om de 

aktörer som finns på varje adress samt öppettider för alla uthämtningsställen. I figur 13 visas en karta 

över alla uthämtningsställen i Åmåls kommun.  
 
Tabell 3. Uthämtningsställen i Åmåls kommun. (Postnord u.å.d, Bring u.å, DB Schenker u.å.b & DHL 2016) 

Adress  Aktörer  Öppettider  

Karlstadsvägen 23 (grön 
markering)  

PostNord  mån-sön, 8-23 

Mellanbrogatan 9 (blå 
markering)  

PostNord & DB Schenker mån-sön, 8-22  

Fågelmyrsgatan 5 (röd 
markering)  

DHL & Bring Citymail  mån-sön, 8-21 

 

 
Figur 13. Uthämtningsställen i Åmåls kommun (Google Maps, 2017) 
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5.3 Lämpliga platser för utplacering av nya automater  
I steg 3 i denna studie har tre möjliga platser för utplacering av en paketautomat i Åmåls kommun 

valts för vidare analyser. Dessa platser är markerade i gult i figur 14 medan de befintliga 

uthämtningsställena är markerade i blått, grönt och rött. De platser som valts återfinns i både större 

och mindre tätort, hänsyn har tagits till befolkningsmängd, handel och övriga samhällsfunktioner när 

de lämpliga platserna valdes. Två av de möjliga platserna ligger långt bort från nuvarande 

uthämtningsställen vilket skulle kunna innebära att täckningen för uthämtningsställen i hela 

kommunen blir bättre.  

 

 
Figur 14. Möjliga placeringar av paketautomater i Åmåls kommun (Google Maps, 2017).   

5.3.1 Cirkle K Åmål Tösse  
Denna plats valdes eftersom Tösse är en mindre tätort men ändå en av de största i Åmål. Enligt kartan 

finns inte några uthämtningsmöjligheter i närområdet.  Paketautomaten i Tösse placerades på en 

bensinstation intill Europaväg 45 (se figur 15). När uthämtningsstället finns på en bensinstation i 

anslutning till en Europaväg så blir det tillgängligt för många människor som dagligen passerar med 

bil. Bensinstationer har också ofta generösa öppettider vilket innebär att det går att hämta sitt 

postpaket både tidigt på morgonen, sent på kvällen och eventuellt också på natten. Öppettiderna för 

just denna bensinstation är 07-21 vardagar, 08-21 lördag och 09-21 söndag. (Circle K, u.å.). Det finns 

också en busshållplats i närheten som gör att personer som inte har tillgång till bil också kan ta sig till 

paketautomaten. Hållplatsen trafikeras av en linje som går mellan Bengtsfors och Åmål. Det är 11 km 

mellan Tösse och centralorten Åmål (Eniro, 2017) och enligt NTMCalc (2017) släpper en personbil 

med en förare och inga passagerare ut cirka 1,263 kg CO2 på den sträckan.  
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Figur 15. Placering av paketautomat i Tösse (Google Maps, 2017). 

5.3.2 Fengersfors handel ICA Nära 
Även Fengersfors är en av de största tätorterna i Åmåls kommun. Precis som i Tösse så finns det inte 

heller här något befintligt uthämtningsställe i dagsläget. Paketautomaten placerades vid ICA Nära 

butiken i centrala Fengersfors (se figur 16). Placeringen av uthämtningsstället i en mataffär gör att fler 

ärenden som handling av mat är möjligt i samband med uthämtningen. Öppettiderna för mataffären är 

09-18 vardagar, 09-13 lördag och stängt söndag (Varligger, u.å.). Det är 23 km mellan Fengersfors 

och Åmål (Eniro, 2017) och en personbil med en person i släpper ut cirka 2,711 kg CO2 på den 

sträckan enligt NTMCalc (2017). 

 

 
Figur 16. Placering av paketautomat i Fengersfors (Google Maps, 2017). 
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5.3.3 Åmål station 
Den tredje platsen som valdes var vid järnvägsstationen i centrala Åmål. Figur 17 visar en bild på vart 

i tätorten Åmål paketautomaten placerats, markerad i gult. Ett uthämtningsställe på stationen innebär 

att de människor som pendlar med tåg eller buss till arbete in och ut ur Åmåls kommun kan hämta ut 

sina postpaket på vägen till och från hemmet. Öppettiderna för stationen i Åmål är 06.30-21.30 alla 

dagar i veckan (Din station, u.å.a) så de personer som åker tidigt på morgonen kan använda 

uthämtningsstället.   

 

 

 
Figur 17. Möjlig placering av paketautomat i tätorten Åmål (Google Maps, 2017). 
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6 ANALYS I ARCMAP  
I steg 4 genomfördes en körtidsanalys för den utvalda landsbygdskommunen Åmål med hjälp av 

programmet ArcMap. Först hämtades data om befolkningsmängden för Åmåls kommun från 

kartservern maps.slu.se. Befolkningsdatan som hämtades från kartservern är sammanställd av statistik 

från Statistiska Centralbyrån från 2015 vilket innebar att den var några år gammal. 

Befolkningsmängden visades i ArcMap först i rutor om 100x100 meter och de behövde omvandlas till 

ett punktskikt för att möjliggöra utförandet av en körtidsanalys. Många av punkterna innehöll noll 

personer. Detta tolkades som att det var en registrerad adress men att det inte fanns några människor 

som var skrivna där. En sådan adress skulle kunna vara en sommarstuga som är bebodd endast på 

sommaren eller en tomt utan hus. Därför togs dessa punkter bort för att inte ge felaktiga körtider. 

Befolkningspunkterna som sedan var kvar klassificerades utifrån dess naturliga brytpunkter. Just 

denna klassifikation valdes på grund av att det fanns stora skillnader mellan befolkningsmängden i de 

olika punkterna. På grund av att Åmål är en landsbygdskommun så fanns det fler punkter med mindre 

befolkning än det fanns punkter med mycket folk. Naturliga brytpunkter visar de naturliga 

grupperingar som finns i datan och passar därför bra för data där det finns stora skillnader i värdena 

(ArcGis Pro, 2017). För att tydliggöra hur stor mängd befolkning varje punkt motsvarade så 

graderades färgerna på punkterna utifrån befolkningstätheten. Röda punkter motsvarar högre 

befolkningstäthet än gröna. Befolkningen visas i figur 18.  

 

När befolkningsdatan hämtades från kartservern så var det bara möjligt att hämta ett rektangulärt 

område snarare än utifrån de exakta kommungränserna. Till följd av det fanns det flera 

befolkningspunkter som hörde till närliggande kommuner runt Åmåls kommun och som alltså inte 

skulle vara med i körtidsanalysen. Därför raderades en del punkter som ansågs ligga utanför 

kommungränsen. Detta moment utfördes manuellt genom att jämföra befolkningspunkternas position 

på kartan med hur Åmåls kommungräns gick. Antalet punkter med befolkning som tillhörde Åmåls 

kommun blev sedan 12 578. Den rätta befolkningsmängden från 2016 är 12 801 vilket ger en mindre 

skillnad i antalet befolkningspunkter att använda sig av i körtidsanalysen. Eftersom befolkningsdatan 

från SCB som användes var drygt två år gammal så var det inte förvånande att det blev en skillnad i 

befolkningsmängden.  

 

Eftersom inte alla människor i Sverige e-handlar, enligt PostNord (2017b) är det 67 % som gör det 

regelbundet, så var det nödvändigt att utesluta en del av befolkningen i punkterna. PostNords (2017b) 

studie innefattade personer över 18 år och informationen om fördelningen mellan åldrar i Åmåls 

kommun var uppdelad i 0-15 och 16-24 år vilket innebar att några personer behövde tas bort från den 

senare gruppen. Enligt Regionfakta (2017) har Åmåls kommun 2 254 invånare mellan 0-15 år, 1 316 

invånare mellan 16-24 år och 9 231 invånare som är äldre än 24. För att räkna ut hur många invånare 

som är över 18 i kommunen gjordes ett antagande att varje årskull består av ungefär lika många barn 

varje år. Därför delades antalet invånare mellan 0 och 15 med just 15, alltså finns det 2 254/15≈150 

stycken barn och ungdomar av varje ålder. Det antalet multiplicerades sedan med tre för att få reda på 

hur många som var mellan 15 och 18 år i kommunen. Alltså 150*3 = 450, då kunde 450 stycken 

adderas på antalet barn (0-15) och subtraheras från antalet vuxna (16-24). Åldersfördelningen blev då 

2 704 invånare under 18 år och 10 097 invånare över 18 år. Av dessa 10 097 stycken invånare antogs 

det med PostNords studie från 2017 som grund att 67 % av Sveriges befolkning över 18 år e-handlar 

regelbundet vilket ger 10 097*0,67 ≈ 6 765 stycken. Av det totala antalet invånare över 18 som e-

handlar blir det alltså 6 765/12 801 ≈0,53 → 53 %. I körtidsanalysen antogs det alltså att 53 % av 

Åmåls kommuns totala befolkning e-handlar. Eftersom datan om befolkningen innehöll människor i 



 

 

28 

alla åldrar så behövde 47 % tas bort från uträkningarna. Detta togs fram i ArcMap genom en 

beräkning där mängden människor i varje befolkningspunkt multiplicerades med 0,53. Befolkningen 

som användes i analysen blev då i decimaltal och inte i heltal. Den totala mängden människor som 

antogs e-handla i hela kommunen blev 53 % av 12 578 vilket är 6 666 personer.  

 

 
Figur 18. Befolkningspunkter Åmåls kommun 

För att kunna genomföra en körtidsanalys behövdes information om vägarna i Åmåls kommun. Dessa 

data inhämtades från Nationella Väg databasen (NVDB) för Åmåls kommun med vägar från 2017. 

Tiden det tar att färdas på varje länk i vägnätet räknades ut genom att dela längden på länken med 

hastighetsgränsen. Därefter multiplicerades det med 3,6 för att få tiden i sekunder. Med hjälp av en 

sådan uträkning blev det möjligt att beräkna körtiden från en punkt till en annan genom att addera 

ihop körtiden för alla de länkar som tillsammans bildar hela sträckan mellan punkterna. Därefter 

skapades ett Network Dataset i programmet ArcCatalog. I den nya filen bands alla separata länkar 

ihop till ett enda stort vägnät att utföra körtidsanalyser på. I datasetet som skapades lades det därefter 

till information om enkelriktade vägar. För att säkerställa att uträkningarna gjordes på rätt sätt och att 

körtiderna i datasetet stämde så kontrollerades tiden det tar att köra en slumpmässigt utvald sträcka. 

Den tid det tog i ArcMap jämfördes sedan med en körning av samma sträcka i Google Maps.  

 

I nästa steg placerades de redan befintliga uthämtningsställena i Åmåls kommun ut på kartan. 

Positionerna på dessa visades tidigare i figur 13 och deras adresser visades i tabell 3. För att 
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undersöka hur täckningen såg ut för de uthämtningsställen som redan fanns i Åmåls kommun 

skapades en täckningskarta med hjälp av service area i ArcMap. De olika körtiderna som valdes att 

visas var 0-5, 5-10, 10-20 och 20-30 minuter från varje uthämtningsställe. Därefter gjordes även 

likadana täckningskartor med varje nytt uthämtningsställe. 

 

Nästa steg i analysen var en körtidsanalys med hjälp av location-allocation. När befolkningspunkterna 

laddades in för att kunna analyseras så viktades de utefter mängden människor som fanns i varje 

punkt. På det sättet så multiplicerades körsträckan till en befolkningspunkt med hur många människor 

som fanns i just den punkten. Eftersom problemet egentligen inte var ett rent lokaliseringsproblem 

och placeringarna för de nya uthämtningsställena var förutbestämda så användes analysverktyget 

location-allocation först som ett sätt att beräkna körtider snarare än att genomföra en lokalisering. Vid 

en lokalisering placeras potentiella placeringar ut, exempelvis tre stycken, därefter anges det i 

location-allocation verktyget att endast en av dem ska väljas som placering för att hitta den bästa 

placeringen. I denna studie så valdes exakt så många placeringar som placerats ut från första början 

just för att beräkna körtider istället för att genomföra en lokalisering. Sedan gjordes likadana 

körtidsanalyser där de nya uthämtningsställena i form av paketautomater placerades ut på de valda 

platserna i Tösse, Fengersfors och Åmål. Analyserna genomfördes med de ursprungliga samt endast 

ett nytt uthämtningsställe åt gången. Därefter gjordes också en riktig lokalisering där alla befintliga 

uthämtningsställen samt de tre nya paketautomaterna användes, sedan fick ArcMap själv välja de tre 

placeringar som det ansåg vara bäst med hänsyn till den totala körtiden. 

 

Nedan följer en sammanfattning av antaganden och val som gjorts som är specifika för just denna 

studie. 

• Alla punkter som innehöll 0 personer ansågs bidra till en felaktig mängd befolkningspunkter 

och togs därför bort. 

• Alla punkter som låg utanför kommungränsen togs bort eftersom denna studie enbart 

fokuserade på de som bor inom Åmåls kommungräns. 

• Enligt PostNord (2017b) så e-handlar 67 % av Sveriges befolkning som är över 18 år. Detta 

värde antogs gälla även för Åmåls kommun. Ett antal uträkningar som baserades på detta 

ledde fram till att endast 53 % av befolkningen i varje befolkningspunkt skulle användas i 

analysen. 

• Täckningskartorna gjordes med intervallerna 0-5, 5-10, 10-20 och 20-30 minuters körtid. 
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7 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras steg 5 i processbeskrivningen, nämligen de resultat som erhållits med hjälp 

av olika typer av analyser. De alternativ som analyserats är nuläget, alternativet med en utplacerad 

paketautomat i Tösse, alternativet med en paketautomat i Fengersfors samt alternativet med en 

paketautomat vid Åmål station. Resultatet av körtidsanalyserna presenteras i tabellerna 4-7. Alla 

värden gäller endast en väg vilket innebär att om mottagaren gör en tur och retur-resa så måste värdet 

multipliceras med två för att vara rätt. Den första raden i tabellerna “Medelvärde körtid per person” 

har räknats ut genom att ta den totala viktade körtiden, alltså körtiden från punkten till närmaste 

uthämtningsställe multiplicerat med hur många som e-handlar i punkten, delat med antalet personer 

som antas e-handla i kommunen (6666 personer). De övriga raderna i tabellerna är enbart körtider och 

har ingen viktning av hur många som kör på den sträckan.  

 

7.1 Nuläge 
Figur 19 visar täckningen i dagsläget med tre bemannade paketombud i tätorten Åmål. Det kan utläsas 

av bilden att täckningen framförallt är dålig i södra delen av kommunen.  

 

 
Figur 19. Täckning - nuläge.  
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I tabell 4 visas olika körtider i nuläget. I figur 20 redovisas resultatet av körtidsanalysen med location-

allocation. Där visas det uthämtningsställe som alla olika befolkningspunkter har blivit tilldelade med 

hjälp av de grå strecken.  

 
Tabell 4. Körtider till närmaste uthämtningsställe i nuläget. 

Värde (enkel resa)  Tid (min)  

Total körtid per person  3,60 

Längsta körtid 27,67 

Kortast körtid  0,04 

Medelvärde körtid  7,55  

Medianvärde körtid  5,10 

 

 
Figur 20. Körtidsanalys - nuläge.  
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7.2 Placering av en paketautomat i Tösse  
Figur 21 visar hur täckningen förändrats när ett uthämtningsställe har placerats i Tösse.  

 

 
Figur 21. Täckning - Tösse alternativet.  

Tabell 5 och figur 22 beskriver de körtider som erhållits då en paketautomat placerats i Tösse. Tabell 

5 visar även hur körtiderna förändrats originalfallet. De flesta tiderna har minskat, bland annat så har 

den längsta körtiden minskat med 8,12 minuter.   

 

Tabell 5. Körtider till närmaste uthämtningsställe - Tösse alternativet.  

Värde (enkel resa)  Tid (min)  Jämförelse med nuläge (+/-) 

Total körtid per person  2,55 -1,05 

Längsta körtid 19,55 -8,12 

Kortast körtid  0,04 0 

Medelvärde körtid  5,03 -2,52 

Medianvärde körtid  3,80 -1,3 
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Figur 22. Körtidsanalys - Tösse alternativet.  
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7.3 Placering av en paketautomat i Fengersfors   
Vid placering av en paketautomat i Fengersfors erhålls följande täckning (se figur 23)  

 

 
Figur 23. Täckning - Fengersfors alternativet.  

 Tabell 6 visar körtiderna i alternativet där en paketautomat placerats i Fengersfors. Även här har 

majoriteten av tiderna minskat i förhållande till nuläget. Visualisering av körtidsanalysen visas i figur 

24.  

 
Tabell 6. Körtider till närmaste uthämtningsställe - Fengersfors alternativet.  

Värde (enkel resa)  Tid (min)  Jämförelse med nuläge (+/-) 

Total körtid per person  2,54 -1,06 

Längsta körtid 22,97 -4,7 

Kortast körtid  0,04 0 

Medelvärde körtid  5,06 -2,49 

Medianvärde körtid  4,11 -0,99 
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Figur 24. Körtidsanalys - Fengersfors alternativet.  
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7.4 Placering av en paketautomat vid Åmål station  
I det sista fallet har en paketautomat placerats inne i Åmål tätort intill järnvägsstationen. Täckningen i 

det här fallet visas i figur 25.  

 

 
Figur 25. Täckningsgrad - alternativet Åmål station.  

I tabell 7 och figur 26 visas körtidsanalysen för alternativet. Här är både kortaste och längsta körtid 

samma som i originalfallet. De andra värdena visar på en förhållandevis liten minskning av körtiden. 
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Tabell 7. Körtider till närmaste uthämtningsställe - alternativet Åmål station.  

Värde (enkel resa)  Tid (min)  Jämförelse med nuläge 

Total körtid per person  3,57 -0,03 

Längsta körtid 27,67 0 

Kortast körtid  0,04 0 

Medelvärde körtid  7,52 -0,03 

Medianvärde körtid  5,08 -0,02 

 

 

 
Figur 26. Körtidsanalys - alternativet Åmål station.  
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7.5 Bäst placering av en paketautomat med hjälp av lokalisering 
i ArcMap 
I figur 27 visas resultatet av en faktisk lokalisering som gjorts på de sex uthämtningsställen som 

tidigare nämnts (tre befintliga + tre alternativ). Det sattes som krav att ArcMap skulle välja exakt tre 

placeringar som med hjälp av Minimize Impedance gav den minsta totala sträckan, och därmed 

körtid, mellan alla efterfrågepunkter och uthämtningsställen. Som kan utläsas av figuren så har 

Fengersfors (alternativ placering), Tösse (alternativ placering) samt Karlstadsvägen 23 i Åmål 

(befintlig placering) valts ut som de bästa placeringarna ur körtidssynpunkt. Körtiden per person blev 

2,4 minuter vilket är 1,2 minuter mindre än körtiden i nuläget.  

 

 
Figur 27. Resultat av lokalisering i ArcMap.  
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8 ANALYS  

8.1 Analys av varje alternativ plats  
Nedan följer analyser av var och en av de platser som valts ut att sätta en paketautomat på. Analysen 

bygger på fördelar och nackdelar med varje plats samt analys av hur körtiderna påverkats med hänsyn 

till den sista milen. 

 

8.1.1 Cirkle K Åmål Tösse  
Analysen av placeringen i ArcMap visade att körtiderna minskade mycket då en paketautomat 

placerades i Tösse. Bland annat så minskade den längsta körtiden med över 8 minuter. Medelvärdet av 

körtiden per person från hemmet till närmaste uthämtningsställe minskade också med 1,05 minuter. 

Tösse är den näst största tätorten i Åmåls kommun men har i dagsläget inget uthämtningsställe. 

Närmsta uthämtningsställe finns i centralorten Åmål som ligger cirka 11 km bort. Eftersom 2,75 % av 

befolkningen i kommunen bor i Tösse och 20,16% bor på landsbygden utanför Åmål verkar det 

rimligt att placera en paketautomat här för att minska körsträckorna. Tösse ligger dessutom vid en 

större europaväg som används vid transporter till och från Åmål så det är troligt att även 

godstransporter går förbi här. Detta gör att en placering utav en paketautomat i Tösse eventuellt inte 

leder till några extra sträckor att köra för godstransporterna som ska lämna postpaket. Den plats som 

valts ut i Tösse är en bensinstation som ligger längs med E45. Fördelen med denna plats är att den är 

placerad så att många människor kör förbi och åker dit i andra ärenden, exempelvis för att tanka. 

Placeringen medför eventuellt därför också att fler kedjeresor kan göras istället för tur och retur. Det 

kan tänkas att många personer som bor utanför tätorterna tar sig till Tösse för att uträtta andra ärenden 

såsom handla mat eller hämta och lämna barn på skolan. Bensinstationen ligger nära den väg som 

leder in till Tösse vilket gör att många ändå passerar platsen dagligen på väg mot andra ärenden. 

Bussen stannar också nära bensinstationen vilket gör att det är möjligt att ta sig till platsen med 

kollektivtrafik. Däremot har linjen relativt få avgångar och det begränsar tiderna som det går att åka 

bussen dit. En bensinstation kan också vara svår att nå till fots eller cykel vilket skulle kunna leda till 

att mottagaren “tvingas” ta bilen för att hämta sitt postpaket om inte bussens avgångar är så många. 

Om en personbil används för den sista milen så blir påverkan på miljön antagligen större än om 

mottagaren hade åkt buss, cyklat eller gått.  

 

Bensinstationen i Tösse har generösa öppettider från 07 till 21 vilket gör att paketautomaten skulle 

kunna placeras inomhus och nås av många personer under dagen. En fördel med att placera 

paketautomaten inomhus och att den bara går att använda under stationens öppettider är att det alltid 

är personer i närheten, då ökar tryggheten och samtidigt minskar risken för vandalism och stöld. 

Nackdelen är att då begränsas tiderna då det är möjligt att hämta ut sitt postpaket. En placering 

utomhus skulle kunna innebära att fler använder sig av paketautomaten om de exempelvis jobbar udda 

tider under dygnet. En bensinstation är också oftast övervakad redan från början på grund av risken 

för rån i butiken och stöld av bränsle. Det skulle innebära att inga extra åtgärder behöver göras för att 

förbättra säkerheten om paketautomaten placeras utomhus. När programmet tvingades att välja ut tre 

platser av sex möjliga att placera en paketautomat på så valdes bland annat Tösse. Detta styrker 

ytterligare teorin om att Tösse vore en bra plats att placera en paketautomat på. 

 

8.1.2 Fengersfors handel ICA Nära 
Vid de analyser som gjordes i ArcMap så visar det sig dock att en placering av en paketautomat i 

Fengersfors leder till minskade körtider, totalt minskade den längsta körtiden med 4,7 minuter jämfört 

med nuläget. Medelvärdet av körtiden per person är den lägsta av alla alternativ som testats i denna 
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studie med en minskning på 1,06 minuter jämfört med nuläget. Däremot är skillnaden i körtid per 

person jämfört med placeringen som är näst bäst, i Tösse, otroligt liten på 0,6 sekunder. Fengersfors 

är liksom Tösse en liten tätort i Åmåls kommun utan befintliga uthämtningsmöjligheter, Fengersfors 

har dock en lite mindre befolkning (2,63 %) än Tösse. Det är cirka 23 km mellan Fengersfors och 

Åmål centralort vilket innebär att körtiderna blir långa då mottagaren måste åka den vägen för att 

hämta sitt postpaket. Därför har en paketautomat placerats här i ett av fallen. paketautomaten har 

placerats vid den ICA butik som finns på orten. Butiken ligger i centrala Fengersfors intill den väg 

som leder till Åmål centralort. Fördelarna med platsen är att mottagaren kan kombinera hämtningen 

av sitt postpaket med att handla mat. Platsen är även centralt belägen och kan enkelt nås till fot eller 

med cykel. Det finns också en busshållplats i anslutning till ICA butiken vilket gör det möjligt att 

använda sig av buss som transportslag för den sista milen. Butikens öppettider är dock väldigt dåliga, 

butiken stänger 18 på vardagar, 13 på lördagar och är helt stängt på söndagar. Detta gör att 

tillgängligheten till uthämtningsställen i kommunen inte ökar speciellt mycket eftersom de inte har 

öppet så länge. Till exempel så har de som arbetar till 18 då ingen möjlighet att hämta ut sitt postpaket 

efter jobbet. Ytterligare nackdelar med att placera en paketautomat i Fengersfors är att orten ligger 

ganska avsides och inte vid någon större pendlings väg såsom E45 vid Tösse är. Det innebär 

antagligen att väldigt få personer passerar platsen på väg mot andra ärenden eller orter. Det är inte 

heller lika fördelaktigt för de som bor på landsbygden utanför tätorterna eftersom många av de 

personerna bor mellan Fengersfors och Åmål och således lika gärna kan åka in till Åmål för att hämta 

sina postpaket. När ArcMap tvingades att välja mellan alla möjliga platser så valde den utöver Tösse 

och den nuvarande placeringen i Åmål också Fengersfors som en av de bästa placeringarna med minst 

total körtid vilket blir en motivering att placera ett nytt uthämtningsställe där. 

 

8.1.3 Åmål station  
Det sista alternativet som undersökts i denna studie är att placera ytterligare ett uthämtningsställe, 

utöver de tre som redan finns i orten idag, inne i Åmål centralort. Den längsta körtiden för detta 

alternativ var oförändrad och medelvärdet av körtiden per person minskade bara med 0,03 minuter 

jämfört med nuläget. Då 74,46 % av befolkningen i kommunen bor här så kan det ändå vara positivt 

med ytterligare uthämtningsmöjligheter för dem för att öka servicen. Paketautomaten erbjuder även 

sådant som saknas i Åmål idag, till exempel obegränsad öppettid vid en placering utomhus. 

Paketautomaten har placerats intill stationen eftersom detta är en plats som många människor passerar 

i samband med exempelvis arbetspendling både på morgonen och på eftermiddagen. Det finns också 

bra möjligheter att köra till uthämtningsstället med bil på grund av de parkeringsplatser som finns i 

området. Nackdelen med att placera ytterligare ett uthämtningsställe i centralorten Åmål är att det inte 

minskar körtiderna så mycket för de som bor på landsbygden. De långa resorna från landsbygden och 

de mindre tätorter som finns i kommunen är fortfarande kvar. Något som kan påverka användningen 

av paketautomaten om den placeras utomhus är att det kan kännas osäkert för mottagaren att använda 

sig av den. Däremot så är en station en plats där många människor rör sig nästan dygnet runt så det 

kan upplevas tryggt även utan övervakning. Ett annat alternativ är att ansöka om att få övervaka just 

platsen där paketautomaten står för att mottagarna och postaktören ska kunna känna sig trygga när de 

använder sig av och fyller på paketautomaten. 
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8.2 Jämförelse av resultatet för de olika placeringarna 
Vid en jämförelse av de olika täckningsanalyserna för nuläget samt de olika alternativen är det tydligt 

att antalet punkter som hamnar i det röda området är fler för dagsläget (första bilden från vänster i 

figur 28) än för de två alternativen med paketautomater i Tösse (andra bilden) och Fengersfors (tredje 

bilden). Alternativet med en paketautomat på stationen i Åmål (fjärde bilden i figur 28) resulterade i 

en lika stor röd yta som i det ursprungliga alternativet. I dagsläget täcks Tösse med körtider på 5 till 

10 minuter medan Fengersfors hamnar i det område dit det tar upp till 20 minuter att åka. I alternativet 

med ett nytt uthämtningsställe i Tösse så hamnar Fengersfors precis inom det ljust gröna området 

vilket är en förbättring jämfört med dagsläget.  

 

 
Figur 28. Sammanställning av täckningsanalyser 

De olika körtidsanalyserna har även de sammanställts för att tydligare kunna se skillnader i resultat 

för de olika alternativen. Sammanställningen visas i tabell 8 där en rödmarkerad ruta innebär det 

högsta förekommande värdet och en grönmarkerad ruta innebär det lägsta värdet. Det alternativ som 

har flest gröna markeringar för körtiderna är placeringen av en paketautomat i Tösse. Det enda värdet 

som inte är lägst av alla olika alternativ är total körtid per person där alternativet med Fengersfors har 

det lägsta värdet. Dock skiljer det sig endast 0,01 sekunder mellan Fengersfors och Tösse vilket 

innebär att skillnaden är minimal och därför försumbar.  
 

Tabell 8. Sammanställning av körtidsanalyser 

Högst värde Total 
körtid per 
person 
(min) 

Längsta 
körtid 
(min) 

Kortast 
körtid 
(min) 

Medelvärde 
körtid (min) 

Medianvärde 
körtid (min) Lägst värde 

Nuläge 3,6 27,67 0,04 7,55 5,1 

Tösse 2,55 19,55 0,04 5,03 3,8 

Fengersfors 2,54 22,97 0,04 5,06 4,11 

Åmål 
station 

3,57 27,67 0,04 7,52 5,08 

  

Sett till resultatet av de utförda analyserna med hjälp av service area och location-allocation är det 

placeringen av paketautomaten i Tösse som är det bästa alternativet med hänsyn till den sista milen 

för persontransporter med bil. Förutom körtiden så finns det även andra aspekter som bör tas i 

beaktning vid valet av var en paketautomat bör placeras. Till exempel så skulle placeringen i Åmål 



 

 

42 

leda till en ökad tillgänglighet för många mottagare eftersom de flesta bor där och just 

pendlingsstationen är en plats som många passerar. Även de som bor på landsbygden och i mindre 

tätorter har antagligen ärenden in till Åmål ibland i samban med arbete, andra inköp och så vidare. Så 

ur den synpunkten vore placeringen vid Åmål station bäst. I denna studie läggs dock fokus på att 

minska körtiderna som är förknippade med den sista milen, och därför är alternativen i Tösse och 

Fengersfors eftersom de förkortar de längsta körtiderna. Vid en jämförelse mellan dessa båda 

alternativ så har Tösse en mer strategisk placering eftersom de ligger längs med europaväg 45 som är 

en stor pendlingsväg och många på landsbygden utanför de mindre tätorterna hade gynnats av den 

placeringen. Det som talar emot Tösse är att avståndet till Fengersfors är mycket större, en personbil 

släpper ut mer än dubbelt så mycket CO2 på en resa mellan Fengersfors och Åmål än mellan Tösse 

och Åmål. 

 

8.3 Koppling till tidigare studier/litteratur  
Enligt studier så ökar e-handeln i Sverige för varje år, detta kommer då även leda till att transporterna 

som beror på e-handel också ökar. Den sista sträckan i distributionskedjan, den sista milen, har 

särskild stor påverkan på hållbarheten enligt flera olika studier. Mottagare som är bosatta på 

landsbygden använder ofta bil istället för andra transportslag som är bättre för miljön när de ska utföra 

ärenden. Med hänsyn till det är placeringen på Åmåls station den bästa för att möjliggöra att något 

något annat transportslag än bilen kan användas för att hämta ut ett postpaket. Platsen är central och 

det går både bussar och tåg till och från stationen.  

 

Enligt Stanislaw et. al (2016) så vill många mottagare välja själva när de ska hämta sina postpaket och 

inte begränsas av paketombudets öppettider. Detta gör att en paketautomat är en bra lösning eftersom 

de är flexibla och mottagarna kan hämta sina postpaket när de vill. Med hänsyn till detta passar 

bensinstationen i Tösse eller stationen i Åmål bra för att tillgodose det önskemålet eftersom det är 

möjligt att ställa en paketautomat utomhus som är tillgänglig dygnet runt. Enligt undersökningar från 

andra länder där paketautomaterna är mer etablerade så har de många positiva egenskaper. I Sverige 

är paketautomaterna inte lika etablerade och Sveriges befolkning behöver därför informeras mer om 

vad en paketautomat innebär för att kunna skapa de positiva effekterna även i Sverige. De behöver 

också få information om att det faktiskt är möjligt att hämta ut sitt postpaket i en sådan eftersom det 

enligt den tidigare studien utförd av Vikingsson & Bengtsson (2015) är okänt för många människor. 

Att det är ett okänt uthämtningssätt syntes även vid en jämförelse av användningen av paketautomater 

i Norge och Sverige. I Sverige finns det 188 paketautomater, trots det svarade 0 % i en undersökning 

att de hade hämtat sitt senaste postpaket på det sättet (PostNord, 2016b). I Norge där det endast finns 

tio paketautomater hade istället 1 % svarat ja på frågan i samma undersökning (PostNord, 2016b). 

Undersökningen visar på att trots att det finns paketautomater i Sverige så är det väldigt få som 

faktiskt använder dem, en anledning till det skulle kunna vara okunskap. Att sprida information om 

uthämtningssättet är alltså ett grundkrav för att kunna lyckas med paketautomater på den svenska 

marknaden, främst då på landsbygden.  
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8.4 Analys av antaganden 
Flera antaganden av viktiga värden gjordes under arbetets gång, detta gör att studiens resultat skulle 

kunna påverkas eftersom det inte kan garanteras att de antagna värdena stämmer helt. För att 

undersöka hur en förändring av de antaganden som gjorts under studiens gång kan tänkas påverka 

resultatet så har de analyserats med hänsyn till eventuella förändringar. Eftersom många av de 

antaganden som gjorts har baserats på egna tolkningar av den information som har samlats in och 

använts så har dessa analyserats för att ge studien reliabilitet. Antagandet om den e-handlande 

befolkningen analyserades i ArcMap medan övriga grundläggande antaganden endast diskuteras. 

Först och främst är svårigheten med att skapa en bra tillförlitlighet till resultatet för en studie som 

denna är att det inte fanns någon fördefinierad metod för att undersöka uthämtningsställen med 

hänsyn till den sista milen. Därför har en egen metod steg för steg tagits fram allt eftersom studien har 

pågått. Dessutom är det inte garanterat att just den metoden som har använts för Åmåls kommun 

passar bra för en liknande studie i en annan landsbygdskommun i Sverige eftersom alla kommuner 

skiljer sig åt i bland annat befolkningsmängd, storleken på tätorter och befintliga 

uthämtningsmöjligheter. Stegen som togs fram har beskrivits utförligt från början till slut i de 

efterföljande kapitlen. Det gjordes för att läsaren skulle få en förståelse för vad som har gjorts och hur 

stegen påverkade det slutliga resultatet. Den tydliga beskrivningen anses ha bidragit till studiens 

validitet. 

 

Antagandet om hur många som faktiskt e-handlar byggde på att den befolkningsdata som använts i 

analyserna innehöll befolkning i alla åldrar. Datan innehöll alltså också alla människor under 18 år 

som inte antogs e-handla i PostNords undersökning från 2017. I körtidsanalyserna hade alla personer 

under 18 alltså uteslutits, därefter hade endast 67 % av den kvarvarande mängden använts i analysen 

eftersom det var den procentuella andelen människor i Sverige som enligt PostNord (2017b) e-handlar 

regelbundet. Resultatet av den uträkningen blev då att 53 % av all befolkning i punkterna antogs e-

handla i studien. Analyser genomfördes för att undersöka känsligheten på just den andelen människor. 

Vid den första analysen antogs att endast 30 % av den totala befolkningen i Åmåls kommun e-handlar 

regelbundet vilket är 23 % färre än det ursprungliga antagandet. Detta gav en minskning av 

körsträckan per person på 41 %. Därefter gjordes en analys där det antogs att 23 procentandelar fler än 

ursprungligen e-handlar, alltså 76 %. Det gav en ökning av körsträckan per person på 43 %.  

 

En ytterligare faktor som skulle kunna påverka resultatet av studien är efterfrågan hos de 

uthämtningsställen som redan fanns i Åmål. Det är olika många personer som använder sig av Bring, 

DB Schenker, PostNord och DHLs tjänster. Det fanns ingen direkt information att tillgå om hur 

många företag det är som skickar postpaket via de olika postaktörerna och därmed hur stor efterfrågan 

till uthämtning hos aktörerna är. Däremot fanns det information som kunde visa på vissa skillnader i 

användningen av de fyra olika aktörerna vid uthämtning av e-handelsvaror. I PostNords undersökning 

E-Barometern från 2015 var det 43 % som svarade att den senaste varan som köptes på nätet 

hämtades på ett av PostNords uthämtningsställen. 7 % hämtade istället varan på ett av DHLs 

uthämtningsställen och samma andel människor angav att de hämtade sitt postpaket hos DB 

Schenkers uthämtningsställe. Bring finns inte med i undersökningen så den andelen är okänd. Om 

denna information hade använts för att vikta efterfrågan för de olika uthämtningsställena så hade det 

eventuellt gett ett annorlunda resultat av körtidsanalysen. Eftersom fler personer använder sig av 

PostNords uthämtningsställen än de övriga aktörerna så hade fler befolkningspunkter då kopplats ihop 

med deras två uthämtningsställen. Summan av de totala körtiderna hade sannolikt blivit något mer 

eftersom färre personer skulle ha använt sig av uthämtningsstället med röd markering i figur 13, dit 

DHL och Bring levererar i dagsläget. Fler personer skulle istället behöva ta sig mer norrut i Åmål till 
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antingen det blå markerade uthämtningsstället som används av PostNord och DB Schenker eller grönt 

markerade som endast är PostNords. Resultatet av körtidsanaysen med hjälp av location-allocation i 

figur 20 visar att i princip alla befolkningspunkter i den södra delen av kommunen har närmast till 

DHL och Bring’s gemensamma uthämtningsställe. Om en viktning hade använts i den analysen så 

hade det garanterat gett ett annat resultat eftersom många färre punkter hade blivit tilldelade det 

uthämtningsstället då. Svårigheten med att vikta ett uthämtningsställe utifrån dess efterfrågan är att 

det nya uthämtningsstället då också måste viktas för att ge rätt resultat. Detta var något som inte var 

möjligt att göra eftersom paketautomaten inte anses tillhöra någon specifik postaktör i studien. Att 

uppskatta en efterfrågan hade varit väldigt missvisande eftersom användningen av de olika 

postaktörerna varierade så pass mycket enligt undersökningen från 2015.  

 

Även de värden som använts för att beskriva befolkningen i alla punkter skulle kunna påverka 

resultatet, detta eftersom de inte rundades av till närmaste heltal och en människa alltid är ett heltal. 

Anledningen till att varje befolkningspunkt inte avrundades till att innehålla “hela” personer var att 

det vid en avrundning skulle ge en förändring i mängden människor som ingick i analysen. 

Antagandet att det är 53 % i kommunen som e-handlar hade inte längre stämt om mängden människor 

hade avrundats och därmed förändrats i punkterna. 

 

Om antagandet att mottagarna använder sig av ett uthämtningsställe i den egna kommunen inte 

stämmer kan det också innebära viss påverkan på resultatet av körtidsanalyserna. Det finns större 

tätorter med uthämtningsställen i omkringliggande kommuner runt Åmål men dessa har inte tagits 

hänsyn till i analyserna. Dessa uthämtningsställen hade möjligtvis kunnat ge förändrade körtider om 

de hade använts i analyserna eftersom några personer kanske har närmare dit än till ett 

uthämtningsställe i Åmål. Även befolkningsdatan för kommunen skulle kunna påverka resultatet av 

körtidsanalyserna något eftersom den var två år gammal vid tidpunkten för användandet. Dessutom 

förfinades kommungränsen manuellt i ArcMap vilket skulle kunna innebära att några 

befolkningspunkter som egentligen tillhörde kommunen togs bort. Skillnaden mellan den 

befolkningsmängd från 2014 som användes i analyserna och den egentliga befolkningsmängden år 

2016 är 223 personer (12 801-12 578). Det är 1,7 % av befolkningsmängden från 2016 vilket gör att 

resultatet inte borde ha påverkats nämnvärt av den skillnaden.  

 

Till sist skulle bristen på ekonomiska underlag kunna leda till att studien saknar kanske det mest 

grundläggande incitamentet för ett företag att genomföra förändringar, den ekonomiska fördelen. 

Inget av de undersökta aktörerna som har eller har haft paketautomater i Sverige ville dela med sig av 

någon sådan information. Det fanns heller ingen information att tillgå i rapporter om implementering- 

och driftskostnader. Det fanns några källor som antydde att paketautomater och bemannade 

paketombud är billigare än hemleverans, men det var för lite information för att kunna grunda några 

slutsatser på. Om det hade funnits uppgifter om hur paketautomater och de övriga uthämtningssätten 

skiljer sig från varandra ekonomiskt så hade studien antagligen blivit mer användbar. 

 

8.4.1 Källkritik  
Eftersom informationen som har använts genom hela studien är hämtad från flera olika typer av källor 

är det vettigt att undersöka källorna kritiskt för att ge studien en bra pålitlighet. Mestadelen av 

informationen är hämtad från företagens egna hemsidor, speciellt informationen som har 

sammanställts i den teoretiska bakgrunden. Där har studien behövt förlita sig på att den information 

som företagen har publicerat på sina sidor stämmer och inte är vilseledande för läsaren. Trots 

användningen av många internetsidor som kanske inte har granskats att stämma till fullo så anses 
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mestadels av källorna vara väldigt pålitliga. Detta eftersom det inte anses ha funnits anledning att 

vinkla informationen åt någons fördel. Övrig information är hämtad antingen från böcker eller artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och anses därför vara tillförlitliga källor. De rapporter som 

PostNord har publicerat anses också vara trovärdiga trots att det eventuellt kan finnas ett vinstintresse 

i att vinkla information åt ett visst håll. Däremot anses den risken vara liten eftersom företaget ägs av 

den svenska- och danska staten och därför möjligtvis kan ha en stadigare grund att stå på jämfört med 

privata postföretag.  

 

8.5 Vidare studier  
I denna studie har Åmåls kommun valts att studeras. Kommunen ansågs vara representativ för de 

faktorer som ansågs vara intressanta och den här studien kan vara en inspiration till analyser på andra 

kommuner eller platser. Dock är alla platser olika och metoden måste anpassas till varje plats 

specifika egenskaper. En intressant aspekt för vidare studier vore om fler analyser kunde göras på 

enskilda människor i kommunen och hur de upplever uthämtningsmöjligheterna i dagsläget och vad 

de tror om förslag på förbättringar.  

  

Många studier av den här typen fokuserar på storstadsregioner och inte på landsbygd, det finns alltså 

ett behov av mer studier om just det. På landsbygden är körsträckorna långa och många personer 

måste ta bilen för att göra alla sina ärenden. Därför är det viktigt att studera hur olika saker, som till 

exempel postpaketuthämtning, kan bli mer tillgängligt för människor på landsbygden. 

Paketautomaterna har många fördelar och är flexibla på så sätt att de kan placeras lite var som helst 

och inte kräver en lokal eller personal. De kan även utvecklas och kombineras med annat än bara 

postpaket. Ett exempel på detta är utkörning av matvaror som skulle kunna göras till en sådan typ av 

skåp med kyl och frysfunktion. Studier på om den typen av kombinationer skulle leda till ytterligare 

minskat resande vore intressant i framtiden. Några av de begränsningar som gjorts i denna studie är att 

den inte tittat på ekonomiska aspekter eller godstransporterna fram till uthämtningsstället. Dessa 

aspekter är något som vidare studier kan rikta in sig på. Även tester där flera paketautomater placeras 

ut. Enligt denna studie är begreppet sista milen och utplacering av paketautomater något som är 

mycket relevant även för vidare studier. 
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9 SLUTSATS 
Studien visar att det är viktigt att studera den sista distributionssträckan, den sista milen, vid leverans 

av postpaket köpta på nätet eftersom sträckan ger upphov till många resor när mottagaren ska hämta 

sitt postpaket. På landsbygden är bil det primära färdsättet för att förflytta sig eftersom sträckorna ofta 

är långa, att den sista milen körs med bil leder till ökade utsläpp och en större miljöpåverkan än vad 

buss, tåg, gång och cykel medför. Denna studie visar dock att den sista milen kan förkortas med hjälp 

av strategisk utplacering av postuthämtningsställen. Vid undersökningar av olika 

uthämtningsmöjligheter visade det sig att paketautomaterna inte ännu har fått någon stor etablering i 

Sverige men att de har haft framgång i andra länder. Paketautomater har många positiva egenskaper, 

de är flexibla eftersom de inte kräver någon personal och mottagaren kan själv bestämma när de vill 

hämta sitt postpaket om den står utomhus.  

 

Den kommun som har studerats närmare är Åmåls kommun som valdes ut på grund av att kommunen 

var den mest tätbefolkade av de landsbygdskommuner i Sverige som det valdes mellan. Efter en 

nulägesanalys av kommunen valdes tre nya platser där en paketautomat placerades. Dessa platser blev 

inne i tätorten Åmål samt i mindre tätorter i kommunen. Resultatet visade att körtiden minskade i alla 

fallen, framförallt i Tösse och Fengersfors. Resultatet visade även att det finns fördelar och nackdelar 

med varje plats och vilken som är bäst beror på vilket kriterium som anses vara viktigast. Författarna 

till denna studie anser dock att den paketautomat som placerats vid den mindre tätorten Tösse är den 

plats som visat sig vara bäst i det här fallet. Vid Tösse alternativet så minskade körtiderna mycket. 

Alternativet anses även vara bra eftersom paketautomaten placerats vid en bensinstation intill en 

större Europaväg där många människor passerar. Paketautomaten kan också placeras utomhus vilket 

innebär att postuthämtning skulle vara möjlig dygnet runt. Det pågår också redan kameraövervakning 

av platsen, eftersom det är en bensinstation, vilket gör det tryggare att använda paketautomaten. Enligt 

körtidsanalyser i ArcMap leder en placering av en paketautomat till att många av de drygt 20 % som 

är bosatta på landsbygden, utanför någon av de tre tätorterna, får betydligt kortare körsträcka vid 

uthämtning av postpaket. Det är också möjligt att ta sig till paketautomaten med buss som ger mindre 

påverkan på miljön än vid användningen av bil. 

 

Uthämtningsmöjligheter för postpaket är väldigt relevant att studera eftersom e-handeln ständigt ökar 

i Sverige och nya alternativ utöver de vanligare bemannade paketombuden och hemleverans är 

nödvändiga för att hantera ökningen. Där kan paketautomater vara ett nytt sådant alternativ. 

Utplacering av paketautomater som postuthämtningsställen bör göras med sista milen i åtanke och 

vidare analyser bör göras på landsbygden eftersom körsträckorna till närmaste uthämtningsställe 

oftast är längre där än i stadsområden. 
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