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Förord
Vi står idag inför en postmarknad i förändring.
Innovativa, hållbara, kostnadseffektiva logistiklösningar och användaranpassade pakettjänster
är en grundförutsättning för näringslivsutveckling, attraktivitet och hållbar regional utveckling.
Samtidigt har behovet av en oberoende, sammanhållande aktör inom paket-och
logistiktjänster ökat utifrån landsbygdskommuners perspektiv.
Förstudien Nationell Ombudsplattform har identifierat utmaningar och hinder samt
förutsättningar för aktör- och datasamverkan. Målet med vår förstudie har varit att alla
aktörer ska ha fått ett samlat grepp inom området paket- och logistiktjänster i Sveriges glesoch landsbygder när förstudien avslutats.
Aktörerna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som stora utmaningar och
hinder i gles- och landsbygder hanteras inom en utvecklad samverkan. Förstudiens
slutsatser och rekommendationer ska bidra till en hållbar regional utveckling i landets glesoch landsbygder, optimerade leveransflöden, miljövinster, minskad belastning i
ombudsnätet samt nya servicepunkter och ombudslösningar i alla delar av landet.

Vi har under förstudien arbetat med
pilotprojekt i åtta landsbygdskommuner
belägna i deltagande län.
Piloterna har givit oss möjligheten att
utveckla inventeringen samt fördjupa
kunskapen om transportflöden och
användarnas behov av posttjänster i våra
landsbygdskommuner.

Vi har arbetat för att öka transparensen
och förtroendet i hela leveranskedjan
samtidigt som pilotkommunerna starkt har
bidragit till att skapa verkstad och
förutsättningar för datasamverkan, för
flernivåsamverkan samt lagt grunden till
ökad kunskaps- och kapacitetsutveckling.
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1. Sammanfattning
Målsättning
Den övergripande målsättningen med förstudieprojektet var att ta vara på digitaliseringens
möjligheter i arbetet med serviceutveckling genom att:
● utveckla kunskaperna inom post- och paketmarknaden och landsbygdens problem,
behov och villkor
● skapa förutsättningar för aktörssamverkan och datasamverkan för ett effektivt
informationsutbyte inom pakettjänster och leveranser
● möjliggöra etableringen av en nationell ombudsplattform där samdistribution och nya
paketombud bidrar till att öka tillgängligheten och leveranskvalitén i Sveriges gles- och
landsbygder.

Svårigheter, motgångar och lärdomar
Strukturer och processer är förhållandevis enkla att skapa för att uppnå det önskade läget för
hållbarare pakettjänster i gles- och landsbygder. Datatekniskt är det heller inte svårt att få fram
en lösning som optimerar paketlogistiken. Det är däremot mycket mer komplicerat att förändra
attityder och beteenden. Samverkansmässigt finns det problem och utmaningar samtidigt som
nödvändig kunskaps- och kapacitetsutveckling för effektivare och tillförlitligare pakettjänster
försvåras då ingen idag egentligen har ett klart övergripande, nationellt ansvar för pakettjänster.
Postlagen saknar en tydlig kvalitetsdefinition av vad man kan förvänta sig som mottagare av
pakettjänster. Inom vissa områden finns det olika analyser om var fokus ska ligga för optimering
av paketleveranser. Osäkerheten är stor kring hur framtidens paketlogistik kommer att se ut.
Vi hade svårt att bilda en rådgivande grupp till förstudien där vi kunde behandla frågor av
strategisk karaktär. Alla nyckelaktörer borde ha samma behov av att skapa synergier kring
pakettjänster men eftersom de är konkurrerande företag och många av de offentliga aktörerna
har olika ansvarsområden – olika silos – så är det svårt att hitta fungerande samverkansformer
vid förändringar.
Vi insåg tidigt den stora svårigheten att få tala med ansvariga i den högsta ledningen hos
paketoperatörerna för att kunna nå det strategiska perspektivet. Förstudien ser det fortfarande
som en motgång att vi inte fick igång en dialog med ledningspersoner hos e-handlarna och i
paketoperatörernas företagsledningar. Trots det kom vi vidare, även om det tog lång tid att
hitta rätt personer som ändå kunde påverka högre upp i paketoperatörernas organisationer.
Under förstudiens gång noterade vi att flera aktörer mognade, samtidigt som dialogen gick
lättare med transportörer, speditörer, paketombud och slutkunder. Önskat läge är en verklig
beteende- och attitydförändring.
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Vi lärde oss också mycket om hur olika landets kommuner fungerar. Efter att ha avgränsat
förstudien till att omfatta endast gles- och landsbygder inledde vi arbetet med åtta
pilotkommuner. Vi insåg att det kommunala arbetet ser väldigt olika ut beroende på vad
respektive kommun valt att prioritera, på givna förutsättningar samt på varierande
kompetensnivå och inriktning. Flera av våra pilotkommuner visade sig ligga långt framme i
arbetet med flödeskartläggning och övrig inventering av paket- och styckegodsleveranser.
Eftersom dessa värdefulla erfarenheter redan finns att ta del av hos dessa kommuner ser vi
intrakommunal kompetensöverföring som den bästa åtgärden för att säkerställa att
pakettjänster inkluderas i framtida serviceplaner där dagligvaror, drivmedel, apoteksvaror samt
post- och pakettjänster alla bör ingå.
Vi är medvetna om att inte alla regioner och kommuner har förutsättningar för att kunna
integrera leveranser i planeringsprocesserna (RUS, RSP, ÖP*). För det krävs en regional och
kommunal organisering samt kapacitetsutveckling. Genom att hantera tillgänglighetsaspekterna
i arbetet med hållbar regional och kommunal utveckling kommer regioner och kommuner att
kunna utveckla innovativa lösningar som beaktar postala frågor och paketleveranser.
Framtidens logistiklösningar bygger på att vi utnyttjar digitaliseringen i allt högre grad. Under
vårt arbete med Innovationsutmaningen lärde vi oss hur svårt det är att få någon av alla
intressenter att våga ta på sig datavärdskapet för paketdata. Insikten är att en neutral part
behövs.
Styrkor
Faktabaserad modell framtagen för beräkningar för
ekonomiska, sociala och miljömässigt hållbara
lösningar
Trycket från den fortsatt växande E-handeln
Förstudiens sammanhållande roll som neutral
katalysator
Högfokuserade pilotkommuners spetskompetens
Flernivåsamverkan har kommit igång

Svagheter
Nyckelaktörer arbetar i silos
Ingen vill ta ledarrollen för förändringsprocessen
Kunskap om och värdskap för gemensam paketdata
saknas
Postlagens avsaknad av kvalitetsdefinition för
mottagare av posttjänster
Stora skillnader i kommunal kompetens- och
resursnivå

Möjligheter
Marknadens mognad
Samdistribution via logistikhubbar
Digitalisering för effektivisering
Miljövinster genom samdistribution
Ökad lönsamhet för paketaktörer
Marknadslösningar som gynnar lokala aktörer

Hot
Ökad nedmontering av servicenivån i gles- och
landsbygder
Konkurrenslagen
Amazons inträde

*RUS - Regionala utvecklingsplaner
*RSP - Regionala serviceplaner
*ÖP - Översiktsplaner
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2. Slutsatser och rekommendationer
Vi har i vår förstudie tagit fram en modell för samverkan med en lösning som de flesta av
paketoperatörerna och pilotkommunerna skulle kunna använda. Vi har identifierat följande:
๏ ”Sense of Urgency”, en mognad har skett och allt fler nyckelaktörer är nu villiga att testa
olika lösningar.
Vi såg under förstudiens gång hur marknaden mognade och hur olika aktörer långsamt närmade
sig varandra. I början bjöd vi in alla nyckelaktörer till diskussion vid samma bord men det tog
projektet mer än ett år att verkligen få igång en dialog. Flera faktorer har givetvis bidragit till
detta men en neutral aktör, en katalysator, såsom förstudien och Sveriges Paketombud, hjälpte
till att sänka garden.
Fortfarande kommunicerar nyckelaktörerna inte direkt med varandra utan genom oss och via
andra tredjepartsaktörer, men viljan att testa nya lösningar har utvecklats. EU beslutade i juli
2020 om en kod som ska gälla för paket under hela leveranskedjan, från handlare till slutkund.
Att redan ha testat gemensamma omlastningshubbar med en affärsmodell som fungerar för alla
intressenter när EU-direktiven träder i kraft kan vara en stor fördel. Utan en yttre aktör kommer
troligen inte någon förändring att ske.
๏ Omlastningshubbar för samtransport på den sista sträckan (last mile) i våra gles- och
landsbygder är den lösning förstudieprojektet föreslår i kombination med
kapacitetsutveckling (kommuner och regioner).
Eftersom det stora problemet för paketaktörerna är lönsamheten i det yttersta grenverket, och i
vissa fall en bra bit innan, laborerade vi med olika modeller för olika pilotkommuner som skulle
kunna förstärka incitamentet för aktörerna att upprätthålla servicen, hela tiden med
konkurrensaspekten i tankarna.
Omlastningshubben är den lösning som knyter ihop många intressenters behov. I hubben kan
gods ifrån olika paketaktörer samlas inför transporten på den sista olönsamma milen. Alla
paketoperatörer och varudistributörer kör från sina egna omlastningsstationer till den sista
noden – omlastningshubben – där godset samlas och stuvas om så att det kan gå ut till
paketombud och andra slutkunder via en gemensam transport.
Vi inventerade företagens behov genom enkäter och vi använde paketoperatörernas
styckegods- och paketdata för att göra faktabaserade scenarion. Beräkningen gjorde vi ur tre
perspektiv - miljöns, paketoperatörernas och slutkundernas – och kunde tydligt se att alla tre
blev vinnare via hubbens modell.
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๏ Det är angeläget att en oberoende aktör tar ledarskapet och skapar verkstad av det som
förstudieprojektet tillsammans med pilotkommunerna har arbetat fram (från förstudie till
förändringsprocess).
Redan under förstudiens första tid kunde vi se behovet av en oberoende aktör med en
sammanhållande roll för att hållbarare pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder ska kunna
utvecklas. Flera intressenter bedömer sig själva vara protektionistiska och har svårt att
kommunicera sinsemellan. Både kunskaper, kapacitet och nya regelverk inom pakettjänster
behöver byggas upp och någon måste vara spindeln i nätet som hanterar förändringsprocessen.
Vi ser att olika orter har olika behov vilket gör det viktigt att se vad som kan vara nationellt lika
och vad som behöver vara lokalt anpassat. Här kan många detaljer i förstudieprojektets arbete
tas vidare in i ett nästa steg.
๏ Utmaningen med tillhandahållande och formalisering av data som strategisk resurs för att
hantera och utveckla lösningar inom samtransporter utifrån landsbygdens perspektiv.
Redan vid pilotprojektarbetet visade det sig att bara Sveriges Paketombud
(förstudieprojektet) var beredd att samla in och distribuera paketdata via en strukturerad
modell. Standardisering och en neutral kontext krävs för att nå interoperabilitet inom
pakettjänster över tid.
För att nå synergierna och effektiviteten behövs att data samlas på ett gemensamt ställe. Att
släppa data ser de flesta paketoperatörerna som en stor risk och data behöver skyddas på ett
klokt och långsiktigt sätt. Hur detta ska ske behöver utredas vidare.
Förslag längs vägen har varit användandet av blockkedjetekniken, en samägande form skulle
också kunna skapa ökad trygghet. Data skulle också kunna samlas hos en oberoende aktör och
processen integreras i det kodförslag som för närvarande utarbetas inom EU.
๏ Behovet av en ordnad process som hanterar två hastigheter, dels tester av
omlastningshubbar och ombudslösningar i landsbygdskommuner (snabb förändringsprocess
kommunalt/lokalt), dels systemförändring, kunskapsutveckling och förnyat regelverk (trygg
och säker fart, nationellt/regionalt).
Testerna för hubbarna och olika typer av lösningsmodeller behöver komma igång snabbt. Med
hjälp av det underlag och de fakta som framkommer blir det också lättare att se vilka långsiktiga
systemförändringar som kommer att krävas. EU:s förändringar sker parallellt med våra men
över en relativt lång tidsperiod. Det ger oss möjlighet att anpassa oss både för EU och lokalt.
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3. Strategiförslag
Under framtagandet av vårt förslag till strategi har vi arbetat med åtta pilotkommuner, tagit
fram fakta och erfarenheter samt förankrat våra resultat hos alla nyckelaktörer. Marknaden har
mognat och alla nyckelaktörer behöver nu fokusera på fyra huvudmål för att skapa och utforma
nya sätt att leverera paket i Sveriges gles- och landsbygder.
Kunskaperna om användarnas behov av pakettjänster behöver utvecklas, arbetet behöver
integreras i de regionala processerna samtidigt som kommuner och regioner ska interagera. Det
behövs investeringar i den digitala infrastrukturen för att öka data- och aktörsamverkan och det
behövs insatser, verktyg och medel. Vi föreslår att marknaden i första hand tillgodoser behovet
men där det inte är möjligt ska det finnas både kunskap och kapacitet regionalt och kommunalt
för att hantera lösningar. En transformativ flernivåsamverkan behövs för att kunna testa olika
typer av affärsmodeller.

Förstudien har delat upp strategin i fyra delar som tillsammans utgör grundstenarna för
framtidens mer hållbara paket- och logistikleveranser i Sveriges gles- och landsbygder.
Vi tittar närmare på användarnas behov av post- och pakettjänster och hur de bör integreras i
arbetet med en hållbar, regional utveckling, på den fysiska och digitala infrastrukturen, på de
insatser, styrmedel och regelverk vi föreslår samt på den transformativa samverkan som
kommer att skapa hållbara affärsmodeller utifrån användarnas, paketoperatörernas och de
offentliga aktörernas perspektiv. Varje område beskrivs utifrån det önskade läge vi anser att
paketmarknaden behöver nå.
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3.1 Användarnas behov av post- och pakettjänster
Önskat läge:
Kommuner och regioner integrerar tillförlitliga och användaranpassade pakettjänster i arbetet
med hållbar regional utveckling.

Aktiviteter och insatser
● Utifrån behov och förutsättningar prioriteras leveransfrågan och insatser inom
pakettjänster på samma sätt som arbetet med dagligvaror och drivmedel i RUS, RSP och
kommunala serviceplaner
● Tillförlitligheten mäts per ort och kommun utifrån nationellt kvalitetsmål (motsvarande
brev)
● Tillförlitlighet och leveransfrekvens integreras i planeringsarbetet inom RUS, RSP och
kommunala serviceplaner
● Kunskapsutveckling inom paketmarknad och logistik i regioner och kommuner
● Kommunerna i samverkan med regionen följer upp utvecklingen och bevakar att
pakettjänsterna motsvarar beslutade planer (Agenda 2030, RUS, RSP, kommunala
serviceplaner och ÖP)
•

PTS nyttjar dataunderlag om måluppfyllelsen per utlämningsställe i uppföljningsarbetet

Förväntade resultat och effekter som ger kvalitet
● En plan för användaranpassade och transporteffektiva pakettjänster är integrerad i de
regionala insatserna och kommunala processerna
● Olika lösningar utifrån varje orts och kommuns behov samt lokala förutsättningar

*RUS - Regionala utvecklingsplaner
*RSP - Regionala serviceplaner
*ÖP - Översiktsplaner
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3.2 Fysisk och digital infrastruktur
Önskat läge:
Ökad tillgänglighet till pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder genom aktörs- och
datasamverkan.

Aktiviteter
● Modell för etablering och drift av lokala logistikhubbar i landsbygdskommuner
● Samlastning och optimering mellan hubb och ombud samt tjänsteutveckling
● Synergier med posttjänster och olika logistiktjänster (regionala, kommunala och
näringslivets transporter) i Sveriges landsbygder
● Fler paketombud och paketskåp skapar tätare leveransnät (gemensamt för alla aktörer
där ombud inte finns) och bidrar till dynamisk postutdelning
● Harmonisering och effektivisering av datautbytet inom pakettjänster (en kod hela
vägen). Arbetet pågår på EU- nivå och behöver stämmas av efter nationella behov
● Digital plattform effektiviserar informationsutbytet i en neutral kontext

Förväntade resultat och effekter
● Standardiserat ombudssystem, effektivare lösning för ombudet med lager, hantering,
kundmöte m.m.
● Fler leveransdagar per veckan
● Ökad tillgänglighet i leveransmönstret till paketombudet
● Ökad hållbarhet
● Nöjda paketkunder och en levande och konkurrenskraftig landsbygd
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3.3 Insatser, styrmedel och regelverk
Önskat läge:
Behovet av pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder ska i första hand tillgodoses av
marknaden.
Aktiviteter/insatser
● Alla paketoperatörer får nyttja logistikhubbar i landsbygdskommuner
(kommunala alt. operatörsstyrda) och lantbrevbäringen
● Samordning mellan brev och paket för att så långt som möjligt undvika utdelning
varannan dag
● Kapacitetsutveckling och modell för upphandling samt statliga och regionala insatser i
områden där marknaden inte kan tillgodose behovet av pakettjänster
● Kunskapsutveckling utifrån den lokala marknadens förutsättningar och villkor
● Kommuner i samverkan med regioner och länsstyrelser bidrar till bevakningen av postoch pakettjänsterna (om de motsvarar samhällets behov).
-Inventera behov och identifiera postanvändare som inte kan nyttja
digitaliseringen
-Kontrollera att logistikhubbarna har en handlingsplan för användare med
särskilda leveransbehov
Förväntade resultat och effekter som ger tillförlitlighet
● Förnyad lagstiftning (Postlagen), regleringen är anpassad till en föränderlig marknad som
nyttjar digitaliseringens möjligheter. Hänsyn behöver tas till symmetrin mellan post- och
pakettjänster
● Utlämning av försändelser (brev och paket) i serviceglesa områden får ske via ombud
och i brevlådor/boxar med avseringsmöjlighet
● I de offentliga planeringsprocesserna (RUS, RSP, kommunala serviceplaner och ÖP) och i
arbetet med Agenda 2030 beaktas leveransbehoven utifrån länsprioriteringar och lokala
förutsättningar
● Samordning av offentliga och privata transporter regionalt och lokalt för brev, paket och
styckegods
● Uppsatta leveransmål efterlevs och följs upp
*RUS - Regionala utvecklingsplaner
*RSP - Regionala serviceplaner
*ÖP- Översiktsplaner
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3.4 Samverkan och affärsmodell
Önskat läge:
Transformativ samverkan skapar hållbara affärsmodeller i gles- och landsbygder utifrån
användarnas, paketoperatörernas och de offentliga aktörernas perspektiv.
Aktiviteter och insatser
● Systemförståelse och kunskapsutveckling inom paketmarknaden och logistik
● Ta fram gemensamma målbilder, regional och lokalt
● Via pilotprojekt skapas verkstad samt nya lösningar testas, demonstreras och ev.
upphandlas i utvalda landsbygdskommuner
● Utveckla kapacitet regionalt och kommunalt samt utforma uppdrag och projekt för att gå
ifrån förstudie till förändringsprocess
● Skapa synergier i första hand mellan styckegods och paket
Förväntade resultat och effekter
● Tydliga roller och ansvar samt flernivåsamverkan inom post- och pakettjänster
(samverkansorgan, nationell/regional samordnare)
● Utmaningar och kommande förändringar hanteras lokalt inom samverkan mellan region,
kommun och paketoperatörer
● Minst en ansvarig behöver utses för att hålla i samverkan
● Bästa lösning för respektive serviceglesa områden:
- Samverkan mellan paketoperatörer i t.ex. ett samägt aktiebolag/samverkansbolag.
- Samverkan med paketoperatörer och offentliga aktörer
- Endast offentliga aktörer
- Tredjepartsmodell
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4. Syfte och mål
Syftet med förstudien Nationell Ombudsplattform har varit att skapa förutsättningar för
aktörer att kunna ansluta sig till en oberoende och konkurrensneutral plattform för att
konsumera tillförlitlig information i realtid som:
● Stödjer verksamhetsprocesser och datadrivna beslut
● Bidrar till att minska belastningen i ombudsnätet och optimera leveransflöden
● Hittar nya servicepunkter och ombud i alla delar av landet
● Ökar transparensen och förtroendet i leveranskedjan
Kortsiktiga mål
Det omedelbara målet med förstudien är att alla aktörer, nu när den är avslutad, ska ha
fått ett samlat grepp inom området paket- och logistiktjänster i våra gles- och
landsbygder. Aktörerna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som stora
utmaningar och hinder hanteras inom en utvecklad samverkan. Vi har lagt grunden till
ökade förutsättningar för interoperabilitet så att olika system friktionsfritt kan
kommunicera med varandra, oavsett leverantör och teknik, för att öka tillgängligheten
och leveranskvaliteten i alla delar av landet. Våra rekommendationer bidrar till
utformandet av ett stabilt och behovsanpassat ombudsnät där nya servicepunkter och
utlämningsformer - såsom paketautomater, digitala postlådor och fastighetsboxar –
utvecklas, testas och etableras.
Långsiktiga mål
Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för etablering och förvaltning av den
Nationella Ombudsplattformen som effektiviserar informationsutbytet inom paket- och
logistiktjänster, minskar belastningen i ombudsnätet och möjliggör lokalt anpassade och
hållbara logistiktjänster vid “the last mile” – den sista sträckan - utifrån realtidsdata och
användarnas behov. En stärkt samverkan mellan offentliga och kommersiella aktörer
bidrar till att hantera utmaningar och hinder inom området paket- och logistiktjänster
samt möjliggör en hållbar serviceutveckling på landsbygden. Servicepunkter och företag
på landsbygden ska kunna nyttja informationen i den Nationella Ombudsplattformen, ta
vara på digitaliseringens möjligheter för att bli relevanta som nya noder i ett optimalt
och stabilt ombudsnät samt anpassa öppettider, utbud och servicenivå utifrån
efterfrågan.
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5. Organisation, arbetsgrupp, referensgrupp,
huvudaktiviteter och arbetsbeskrivning
Förstudien har medfinansierats av Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 åtgärd 16.2
(Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) via Tillväxtverket, tillsammans med
regionala medel ifrån Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten,
Länsstyrelsen Dalarnas län, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län.

5.1 Förstudiens arbetsgrupp, strategiskt rådgivande grupp
samt referensgrupper
Ansvariga för genomförandet av förstudien: Olle Janrik, Alexander Zuniga, Catarina Lindberg
och Eva Johnson från Sveriges Paketombud. Henrik Ringsberg, instruktör/forskare vid Teknisk
och maritim ledning/ Maritima studier/Mekanik och maritima vetenskaper vid Chalmers
universitet, har varit en av de deltagande experterna. Anders Hildingsson, analytiker PTS, och
Pär Lindberg, sakkunnig PTS, har bidragit med faktakunskap och inspel under hela
förstudieprojektet.
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Redan i slutet av 2018 föreslog vi i förstudien behovet av en strategisk och rådgivande
grupp där förstudien kunde lyfta komplexa frågor av strategisk karaktär, en grupp som
kunde bidra med underlag till inriktningsbeslut. Denna grupp gick inte att bilda.
Trots att nyckelaktörerna alla har samma behov var det svårt att hitta ägarskapet eftersom
pakettjänster inte är inkluderade i det regionala servicearbetet på samma sätt som
dagligvaror, drivmedel och betaltjänster. Flera nyckelaktörer jobbar fortfarande i silos
istället för att skapa synergier. Detta genomsyrade hela förstudiearbetet och visade sig vara
en av våra starkare slutsatser – en oberoende aktör behöver ta på sig ledarskapet.
Vi ställdes inför svåra beslut med många vägval under hela 2019. Istället för den rådgivande
gruppen utvecklades former för löpande dialog med respektive nyckelaktör.
Vi prioriterade att aktivt delta i aktiviteter som anordnades av nyckelaktörerna för att
utveckla kunskap, samverkan och underlätta strategiska vägval under förstudiens
genomförande. PTS (Post- och Telestyrelsen), Tillväxtverket, Trafikanalys, Svensk Handel och
Svensk Digital Handel samt övriga nationella myndigheter – länsstyrelser, regioner och
kommuner - bidrog i form av referensgrupp med perspektiv och kompetens i
förstudieaktiviteterna.
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5.2 Huvudaktiviteter
1. Intressentkartläggning och intressentanalys
2. Nulägesanalys och behovsinventering
3. Kravanalys och Kravspecifikation
4. Prototyp (inkl. RFI och upphandling av prototyputveckling) och planering av
Proof of Concept (PoC)
5. Metodutveckling och Aktörssamverkan
6. Verksamhetsmodellering och verksamhetsutveckling
7. Vidareutnyttjande av information
8. Dokumentation och Resultatspridning
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5.3 Metodutveckling och tillvägagångssätt
Förstudien har identifierat intressenter (nyckelpersoner och organisationer) som sedan har
involverats i genomförandet av planerade aktiviteter och åstadkommandet av synergier för
att uppnå förväntade resultat. Arbetsgruppen har kategoriserat, prioriterat och analyserat
intressenternas behov/krav, intresse, inflyttande, påverkan, eventuell roll i förstudien samt
resursbehov för kommunikation och intressentinvolvering. Förstudien har även kartlagt
och inventerat system, datakällor, tekniska och legala förutsättningar, pilotstudier,
forskningsprojekt, kommersiella initiativ och lokalt anpassade servicelösningar. Vi har varit
utforskande och explorativa och anpassade vårt arbetssätt under genomförandet av
planerade aktiviteter för att skapa förutsättningar för aktörs- och datasamverkan inom
paket- och logistiktjänster utifrån landsbygdens perspektiv.
Arbetet med kravinsamling och analys för effektivt informationsutbyte, ökad
systemsamverkan, tillgänglighet och leveranskvalitet samt integrering av lokalt anpassade
lösningar baserades på följande:
●
●
●
●
●
●
●
●

Inspirationsdagar, workshops och seminarier
Dialogmöten med aktörer, myndigheter och näringsliv
Kontakt med andra forskningsprojekt inom paketdistributionsområdet
Samarbete med universitet, högskolor och forskare
Samarbete med myndigheter, regioner och kommuner
Arbete med förstudiens åtta pilotkommuner
Analys och vidareutveckling av Ljusdalsmodellen
Samarbete med konsulterade experter för agenda 2030 och juridiska aspekter
avseende drönarleveranser
● Innovationsutmaning i samverkan med Tillväxtverket, DIGG, paketoperatörer,
Region Gävleborg och Ljusdals kommun
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5.4 Intressentkartläggning, intressentanalys och metodik
I förstudiens början hölls dialogmöten med de paketoperatörer som distribuerar över landet
och med andra intressenter. Vi träffade Bussgods, DHL, Postnord, Bring, UPS, Schenker,
Citymail, LRF, Svensk Adressändring, Unifaun, Yourpack, ICA, Axfood, COOP, TLV, de olika
apoteksbolagen, Systembolaget, Sparbankernas riksförbund, Jordbruksverket, Köttföretagen,
Atrium Ljungberg, CLOSER, Trafikanalys och Samtrafiken.
Vi engagerade och involverade över tusen nyckelpersoner som representerar behovsägare,
användare av posttjänster, tjänsteutvecklare, kommunpolitiker, kommunchefer och
näringslivskontor. Vår förstudie möttes av intresse och engagemang men det visade sig vara
svårt att få fram namn på relevanta nyckelpersoner med mandat att ta beslut för att föra
dialogen och förstudien framåt. Under förstudien beaktade vi även jämställdhetsaspekterna och
analyserade också kvinnor och mäns perspektiv inom pakettjänster. Vi vill bidra till att skapa
transformation genom att öka tillgängligheten till pakettjänster i landsbygder och därmed även
möjligheter för ökad jämställd regional tillväxt. Ökad tillgänglighet skapar likvärdiga
förutsättningar för män och kvinnor att delta i näringslivet. Färre vardagsmoment gör livspusslet
enklare för stressade föräldrar och bidrar till bättre hälsa och livsvillkor.

Att bygga upp kunskap, nätverk och att utveckla samverkan tar tid, är resurskrävande och
kräver lokal närvaro. I förstudiearbetet försvårades detta på grund av osäkerheten om hur
framtidens paketlogistik ska utformas. Under förstudiens gång ökade paketoperatörernas
medvetande om att innovativa och hållbara logistiklösningar behövs i landets gles- och
landsbygder samt att en oberoende, samordnande aktör, exempelvis en
Nationell Ombudsplattform, kan vara en möjliggörare när det är svårt att skapa ägarskap,
samverkan och verkstad.

Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 19 (64)

Vi använde följande metodik för vår intressentkartläggning:
● Steg 1: Identifiera nyckelpersoner och organisationer som behöver involveras i
förstudien för att genomföra planerade aktiviteter, åstadkomma synergier och uppnå
förväntade resultat. Identifiera offentliga och privata aktörer inom paket- och
logistiktjänster, digitalisering och serviceutveckling
● Steg 2: Kategorisera, prioritera och analysera intressenternas behov/krav, intresse,
inflytande, påverkan, eventuell roll i förstudien samt resursbehov för kommunikation
och intressentinvolvering
● Steg 3: Hålla möten och workshops med arbetsgrupper, referensgrupper,
nyckelpersoner och projektdeltagare
● Steg 4: Ta fram inledande beskrivningar av nuläget, önskat läge, problem/behov,
utmaningar och förutsättningar för arbetet med inom förstudien samt som
underlag till nulägesanalysen, GAP-analysen och kravanalysen
● Steg 5: Utföra en inledande analys av intressenternas nuvarande och framtida
behov av samverkan och informationsutbyte.
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6. Offentliga aktörer – behov av flernivåsamverkan
Under förstudiearbetet har flera olika exempel på flernivåsamverkan förekommit.
Ett bra exempel är pilotkommunernas önskan och begäran av paketdata ifrån PTS som
också levererades. Det finns en stark vilja att samverka och att hitta gemensamma
lösningar bortom den kommersiella gränsen i gles- och landsbygder, främst bland de
offentliga aktörerna. Men det är inte enkelt, utmaningarna är många, stora och komplexa.
Det finns ett stort och akut behov av kunskapsuppbyggnad och regional organisering inom
pakettjänster utifrån landsbygdens perspektiv. Det tar tid att bygga upp kunskap och
nätverk samtidigt som förändringarna på post- och paketmarknaden, på grund av
digitaliseringen, ställer krav på rätt insatser ifrån berörda parter - regioner, länsstyrelser,
kommuner och nationella myndigheter.
Trots att en sådan fungerande organisering ska ingå i servicearbetet på regional nivå
saknas en tydlig ansvarsfördelning, precis när post- och paketmarknaden genomgår en
intensiv förändring med e-handelns expansion. Det saknas kunskap om hur marknaden
fungerar, det saknas data, det saknas finansiering för transformativa insatser och det finns
inget framtaget faktaunderlag för att analysera var regionala stöd- och utvecklingsinsatser
behöver sättas in.

6.1 Postlagen och PTS roll i förstudieprojektet
Postlagen saknar en tydlig kvalitetsdefinition av vad man kan förvänta sig som mottagare av
pakettjänster. Flera aktörer har också saknat kunskap om vilka regler som gäller för postrespektive paketmarknaden och gränsdragningen däremellan. Det här ansvars- och
kunskapsgapet behöver fyllas i och bryggas över. Den snabbt ökande e-handeln förutsätter
dessutom att samhället lägger större fokus på paketlogistiken och löser leveransfrågan i
planeringsprocesserna (RUS, RSP, ÖP) både i städer och i lands- och glesbygder. Post- och
telestyrelsen (PTS) anser att samverkan bör ske med bland annat SKR, Boverket,
fastighetsägare, länsstyrelserna, kommunerna, regionerna och branschen.
Postlag (2010:1045) - Tillgång till samhällsomfattande posttjänst och andra
posttjänster.
Samhällsomfattande posttjänst: en posttjänst som ska finnas i hela landet, som är av
god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot postförsändelser och till
rimliga priser för befordran kan avlämna sådana försändelser.
4 § Tillgången till den samhällsomfattande posttjänsten ska tillförsäkras genom
upphandling om det är nödvändigt med hänsyn till kostnaderna för att
tillhandahålla tjänsten.
5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska fortlöpande
följa utvecklingen på postområdet, samt bevaka att posttjänsterna svarar mot
samhällets behov och att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av
god kvalitet finns tillgänglig för alla användare.
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Den som tillhandahåller posttjänster ska på begäran lämna sådana uppgifter om sin
ekonomi och verksamhet som är nödvändiga för uppföljningen och bevakningen enligt
första stycket. Lag (2018:60).
Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk- forfattningssamling/postlag20101045_sfs-2010-1045

PTS bistod med data till förstudiens arbete med de åtta pilotkommunerna. Kommunstyrelsens
ordförande i pilotkommunen Ljusdal, Markus Evensson, var den som inledde processen
genom att skicka in en förfrågan till PTS om dataunderlag gällande paketvolymer för
pilotprojektets räkning. Övriga pilotkommuners kommunstyrelser följde efter. PTS lyssnade till
behovet av dataunderlag som inte enkelt kan tillgodoses, utökat eller långsiktigt, p.g.a
kapacitetsbrist. PTS möjliggjorde förenklade former för att dela data som inte testats förut –
ett stresstest av systemet. Denna flernivåsamverkan blev ett bra led i pilotkommunernas
kunskaps- och kapacitetsutveckling och en framgång för projektet.
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6.2 Trafikanalys
Under förstudieprojektets gång kunde vi ge Lennart Thörn och Camilla Hållén, kvalificerade
utredare hos Trafikanalys, en blick ifrån verkligheten genom de erfarenheter vi skaffade oss via
arbetet i pilotkommunerna.
I sin rapport “Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara?” - en redovisning av ett
regeringsuppdrag - slår Trafikanalys fast att distributionen av e-handlade varor skiljer sig ifrån
den traditionella butiksförsäljningen. E-handeln kräver distribution till väsentligt fler och
utspridda leveranspunkter och i högre utsträckning skickas även mindre sändningsstorlekar
jämfört med leveranser till butik, vilket i sin tur ställer ökade krav på samordning av godset i
transportledet.
De små sändningarna och de många leveranspunkterna gör att e-handeln innebär en
fragmentering av transporter jämfört med butikshandeln. En annan skillnad mellan butiks- och
e-handel är att andelen varor som returneras av kunden är betydligt högre inom e-handeln.
Allt detta ställer, enligt vår förstudie, krav på samverkan och samdistribution för att ehandeln, och all övrig handel, ska bli miljömässigt, servicemässigt och ekonomiskt hållbar, inte
minst i lands- och glesbygder.

6.3 Tillväxtverket
Tillväxtverket har under förstudiens två år funnit som ett stöd, inte minst genom
Pipos, eller Pinpoint Sweden, den plattform Tillväxtverket använder och vidareutvecklar för
insamling, visualisering och analys av data kopplat till en geografisk plats.
Med hjälp av Pipos visualiserande kartor har vi kunnat testa hur olika förändringar i
paketombudsnätet skulle slå emot våra pilotkommuner och var den kommersiella gränsen ligger
idag. Erik Fransson, analytiker och Maria Lilliehöök, GIS-handläggare, hos Tillväxtverket hjälpte
oss med scenarioanalyser inför workshopparna.
Tillväxtverkets Pär-Ove Bergqvist, koordinator för kommersiell och offentlig service i gles- och
landsbygder, Erika Holmgren, projektstödjare för lokala servicelösningar och stärkt regionalt
servicearbete, och Martin Olauzon, ansvarig för Tillväxtverkets enhet för landsbygder och lokal
kapacitet, har bidragit med kloka inspel till oss i förstudieprojektet, inte minst att vi skulle
fokusera på landsbygdsdelen och inte sväva ut för brett på ett nationellt plan.
Med det tydliga direktivet valde vi att omforma oss och inrikta oss på paketlogistiken längs den
sista milen, i det yttersta grenverket, för att få vår egen kapacitet att räcka till.
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7. Kommersiella aktörer och slutkunder
De kommersiella aktörerna betonade tidigt vikten av konkurrensaspekter och
konkurrensneutralitet, något som bekräftades under vårt möte med Konkurrensverket i
november 2018. Även andra faktorer påverkar hur de kommersiella aktörerna agerar i
samverkan. Amazons etablering i Sverige bidrar till förändringar på marknaden.
Det finns en rädsla för att data ska läcka ut till konkurrenter trots att allt går att kryptera i en
gemensam ombudsplattform. Samtidigt som e-handlare har ett stort utbud av olika
leveransalternativ i storstäder har kundlöftet i lands- och glesbygder inte kunnat garanteras.
Distributionssystemet saknar en långsiktigt hållbar lösning för det yttersta grenverket.
Förstudiens målsättning var att leda olika system i rätt riktning så att de ska kunna samverka
med varandra friktionsfritt och att se till att samverkan ska kunna vara lokalt anpassad.
Det önskvärda resultatet var, och är, hållbara logistiktjänster vid “the last mile” – den sista
sträckan - utifrån realtidsdata och utifrån användarnas behov. Önskad samverkan ska vara
öppen, decentraliserad, lastbalanserad och högtillgänglig samt möjliggöra ett effektivt
informationsutbyte och systemsamverkan, oavsett teknik och leverantör.
Vi undersökte alla stegen i kedjan för att hitta den felande länken för en hållbar servicenivå
gällande pakettjänster i gles- och landsbygder.

Kommersiella aktörer, kommuner och regioner skulle kunna tjäna på att ansluta sina
varutransporter till omlastningshubbarna. Vi har haft kontakt med e-handelsföretag av
varierande storlek som ser vikten av synergier mellan paket- och styckegods.
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För e-handlare kan paketleveranser i lands- och glesbygder inte någonsin bli helt sömlösa men
omlastningshubbar står för en hållbar lösning som gynnar alla. Kunderna, som får ökad
tillförlitlighet av väntade leveranser, paketoperatörerna, som samkör och får ekonomisk
vinning, och så förstås miljön som besparas stora mängder koldioxidutsläpp.
Alla aktörer, inklusive kommuner och regioner, ska kunna använda hubbarna för sina
varutransporter. Vissa typer av varor, de som t.ex. kyltransporteras, och varor som kräver
speciella säkerhetstillstånd, kommer dock att kräva speciella lösningar i hubbar som ska
hantera sådant gods. Vi har varit i dialog med ett flertal e-handlare, exempelvis ICA, Axfood,
(Handlarn och Tempo) LYKO samt Netonnet, de två senare under D-Congress i mars 2020, där vi
diskuterade hållbara paketlogistiklösningar för den sista milen.

Kommuner och regioner
Även kommuner och regioner (som transportköpare) ska kunna använda omlastningshubbar
för sina varutransporter. Precis som för de kommersiella aktörerna gäller givetvis att väldigt
lokala lösningar kan komma att behövas, exempelvis för medicinska och i övrigt känsliga
transporter. Det kommer att krävas lokalkännedom och insikt i varje kommun och regions
utmaningar när omlastningshubbarna planeras och testas.
Paketoperatörer
De kommersiella aktörernas vilja att dela data var en avgörande nyckelfaktor för att vi skulle
lyckas med förstudieprojektet. Först och främst behövde vi få paketoperatörerna ombord,
något vi redan i början av förstudien insåg skulle bli svårt då de hade svårt att kommunicera
med varandra.
När vi avgränsade förstudien till att gälla endast lands- och glesbygder kom den stora
vändningen. Vi breddade förstudien där det var ofarligt, på den sista milen som idag har
obefintlig lönsamhet i lokala områden, och smalnade av den där paketoperatörerna var som
mest oroliga, i städer och i andra utpräglat högintensiva transportområden. Vi fick kontakt med
logistikansvariga hos paketoperatörerna, inte bara med ansvariga för paketdelen, mötte ökad
förståelse och de med helhetsansvaret för hela logistikkostnaden vågade utmana sin agenda.
Vi började diskutera samkörning av paket och styckegods och inledde hela förändringsprocessen
inför de tester av samdistribution ifrån omlastningshubbar som vi vill utföra på “the last mile” –
den sista sträckan.
Inför den innovationsutmaning Sveriges Paketombud lanserade tillsammans med DIGG och
Tillväxtverket fick vi både styckegods- och paketdata ifrån PostNord, Bussgods och DHL för
Ljusdals kommun. Mikael Tingblad, chef för produktionsoptimering/distributionsnät PostNord,
och Per Axelsson, driftchef södra Sverige hos Bussgods, hjälpte oss istället för att vara
protektionistiska. De gav oss data även för transportvägar och vi fick tillgång till övriga relevanta
nyckeltal för att kunna räkna på optimeringen både för paketoperatörerna, paketkunderna och
miljön ifall samdistribution sker ifrån omlastningshubbar.
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Den modell vi tog fram visar på stora vinster. Om miljön är ett prioriterat område hos de olika
paketoperatörerna och övriga kommersiella aktörer, så borde förstudiens hubblösning vara
viktig att testa. Även dagligvaruhandeln, tidningshusen, apoteksbolagen, Köttföretagen och
Systembolaget har visat allt större intresse av att ingå in samdistributionskedjan.
Transportörer och åkerier
Lokala transportörer och åkerier samtransporterar redan på olika ställen i landet.
Samdistribution förekommer alltså men den är varken genomarbetad eller digitaliserad.
Detta gör dessa transportlösningar känsliga och temporära, det behövs en mer permanent
samverkansmodell.
Vi har haft direkt tillgång till verkligheten genom SNX Transport i Ljusdal och dess ägare Thomas
Nilsson som har bidragit med sin kompetens till förstudieprojektet.
Thomas Nilsson och hans kollega Bosse Sundqvist tog med stor ekonomisk risk över olönsamma
slingor av varutransporter i Ljusdals kommun i en akut leveranssituation och vände situationen
till en framgång för alla involverade -det egna åkeriet, kommunens innevånare och de lokala
företag vars tillvaro hotades när Bussgods gick i konkurs och flera byar skulle ha lämnats utan
dagligvaruleveranser.
Thomas Nilsson samkör idag varutransporter med paket och övrigt styckegods ifrån en egen
omlastningshubb, men det behövs en digital lösning. Idag arbetar man med hantering av
fraktsedlar analogt och manuellt. System som hanterar data kopplat till leveransorder är dyra
och gör det svårt för mindre åkerier att vara digitalt delaktiga i de stora leveransprocesserna.
Det kommer dessutom att ske stora förändringar när EU driver igenom en kod hela vägen, ett
beslut som togs i juli 2020.
I Ljusdal har SNX Transport egen kapacitet för en omlastningshubb. I många orter kan
omlastningshubben mycket väl komma just med den lokale transportören som ska köra
leveransslingan och har tillgång till egna lokaler samt kan ansvara för hubben.
Det finns också lokalt en fingertoppskänsla för var omlastningshubben ska ligga för att få full
effekt för fungerande och mer hållbara in- och utleveranser. Den känslan, eller insikten, är
viktig att ta tillvara - att inte planera över någons huvud och fortsätta bygga dysfunktionella
lösningar. I andra orter kan hubben behöva upphandlas. Där behövs ansvarsfrågan redas ut ska ansvaret ligga på endast en paketoperatör eller på flera paketoperatörer? Kanske på en
tredjepartsaktör som är neutral, eller på kommunen och regionen? Det finns flera frågor att
reda ut och det bästa sättet att få svar på dessa är genom verkliga tester.
Paketombud
Paketombud, och även andra paketleveranslösningar som paketskåp, är av grundläggande
betydelse för ökad serviceutveckling i gles- och landsbygder och oftast kopplade till övrig
kommersiell service i ett servicenav för paketkunder. Under vår förstudie har vi talat med
paketombud och hur deras leveranser ifrån paketoperatörerna ser ut. Hur ofta de kommer,
med vilken typ av bilar och hur fyllnadsgraden ser ut i bilarna. Vissa paketoperatörer är mer
regelbundna och leveranstillförlitliga än andra, som verkar leverera när bilarna är lagom fulla
utan hänsyn till användarens – paketkundens – behov.
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Paketoperatörerna samlastar idag sina paket och styckegodsvolymer inom sin egen
organisation. Att bara samlasta paketdelen räcker inte. Man behöver samlasta paket och
styckegods ifrån de olika paketoperatörerna för att uppnå den optimala effekten.
Samlastning skulle innebära en förbättring för paketombudet som i dagsläget ofta tar emot
många små leveranser dagligen med ökade krav på tillgänglig personal.
Användare av pakettjänster (slutkunder)
Användare av pakettjänster, dvs slutkunderna, har idag en hård vardag i gles- och landsbygder
vare sig de är privatpersoner eller företag. Kunderna kan ha långa avstånd till sina paketombud
för att hämta sina paket, avstånd som hotar att bli ännu längre i framtiden om
paketoperatörerna lägger ner ombud i det yttersta grenverket. De kan inte heller lita på att
leveranserna kommer till paketombuden som utlovat och får ofta ta saken i egna händer med
långa körningar till centralorter, där paket ligger i väntan på nästa transport som sker först när
bilen är lagom full. Om paketen istället lastas om via en hubb, och/eller samkörs med annat
styckegods, ökar tillförlitligheten till leverans, paketoperatörerna kan få ekonomisk vinning, och
miljön besparas stora mängder koldioxidutsläpp.
Det finns en stor förståelse i lands- och glesbygder för att leveransfrekvensen inte kan se ut
som i storstäderna men man ringer gärna till Sveriges Paktombud för att få hjälp med
tillförlitligheten och servicenivån. Just där är vi nu, vi har undersökt hela processkedjan och
behöver testa omlastningshubbar för tillförlitlighetens skull. Det ska gå att bo kvar i gles- och
landsbygder, det ska gå att arbeta och leva där, och man ska kunna få hållbara pakettjänster i
det yttersta grenverket.
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8. Universitet och högskolor – kunskapsinhämtning från
akademi och forskning
Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform väckte intresse inom den akademiska
världen och kontakter knöts med Chalmers, Lunds universitet, Handelshögskolan i
Stockholm och med Luleå Tekniska Universitet. Vi kunde dra nytta av varandra genom vårt
arbete och deras olika forskningsprojekt. Vi utbytte erfarenheter och stöttade andra projekt
som berörde vår förstudie liksom de i Vingåker, Björbo och i Södra Årefjällen.
Under ledning av Henrik Ringsberg, instruktör/ forskare vid Teknisk och maritim
ledning/Maritima studier/Mekanik och maritima vetenskaper vid Chalmers universitet, skrev
studenter vid Högskolan i Borås två examensarbeten kring förstudien. Henrik Ringsberg och
Dan Andersson, Chalmers, docent inom logistik och transport & enhetschef på avdelningen
Service Management and Logistics gav oss information om olika pågående processer och
nyckelpersoner/forskare som arbetar och har arbetat med områden som berörde
förstudiens arbete med pilotkommuner.
Under förstudien har vi haft löpande möten med Henrik Ringsberg som resulterade i att
Chalmers utformade en enkät för inventering av användarnas behov och
transporteffektivitet som varit grundläggande för arbetet med förstudiens pilotkommuner.
Samarbetet resulterade också att Sveriges Paketombud och förstudieprojektet
medarrangerade ett Hackathon – Hack the last mile - under tre dagar i februari och mars
2020 tillsammans med Chalmers, Högskolan i Borås och Borås stad.
Avstämningar och möten gjordes längs vägen med parallella förstudier finansierade genom
Tillväxtverket. Vid Lunds universitet forskar Klas Hjort och Daniel Hellström i
förpackningslogistik och driver förstudien ”Operatörsneutrala paketautomater för ökad
service och tillgänglighet i gles- och landsbygder”. Deras förstudie utvecklar ett
paketautomatsystem som kan implementeras i gles- och landsbygder och möjliggör
förbättrad service genom ökad tillgänglighet för alla konsumenter till e-handeln och dess
distributionssystem.
Handelshögskolan i Stockholm gav inspel till förstudien genom expertföredrag,
grupparbeten och webinar inom programmet digital transformation under ledning av
Mattias Axelsson, doktor i företagsekonomi. Vi fick ökade kunskaper kring:
● Fördjupning och analys av trender inom digitaliseringen, digitala teknologier,
strategier, innovation och digitaliseringens effekter för handeln, städer och
landsbygder.
● Inventering och analys av utmaningar, möjligheter inom first mile och last mile
samt hållbara transportsystem av varor i städer och landsbygder.
● Fördjupning i strategier och metoder för samverkan samt hantering av
ledarskapsutmaningar med digitaliseringen och organiseringen för digital
transformation inom handel, paketleveranser och serviceutveckling på landsbygden.
● Verktygslåda för att utforma strategiskt relevanta initiativ och insatser som bidrar till
ett transformativt ledarskap samt förväntade resultat inom förstudien.
Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 28 (64)

Luleå Tekniska Universitet (LTU) har bidragit med värdefulla insikter i hur Region Norrbotten är
pådrivande när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter i
serviceutvecklingsarbetet och vid skapandet av regionala lösningar.
LTU leder även projektet Predictive Movement som syftar till ett utvecklande av den digitala
plattformslösningen för transporter av människor och gods med hjälp av AI samt projektet
DigiBy.
Förstudien har också samverkat med Pilotprojektet för drivmedelsanläggningar i glesbygd och
deltog i projektets besök i Västerbotten i mars 2019. Detta projekt har tangerat vår förstudie
på flera punkter speciellt då bensinstationer ofta fungerar som navet i hjulet och utgör en
naturlig punkt för många servicetjänster inklusive paketutlämning i lands- och glesbygder.
Förstudieprojektet samarbetade redan tidigt i förstudien med CLOSER, den nationella
samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet. CLOSER har fokuserat på effektiva
stadstransporter och stadslogistik utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt
perspektiv främst genom sitt projekt DenCity. Tillsammans med CLOSER arrangerade vi i april
2019 ett seminarium med tema hur aktör- och datasamverkan kan bidra till att förbättra
tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och
till ett mer mottagar-anpassat ombudsnät utanför större tätorter.

Seminariet utvecklades till att bli en del i förstudiens vägval att avgränsa projektet för att
fokusera på lands- och glesbygder. Vi fick starka indikationer på behovet av att inleda ett
arbete med pilotkommuner för att inventera flöden och möjligheter till samlastning. Gles- och
landsbygdskommuner presenterade sina behov och för första gången fick vi höra om det vi
senare kom att kalla Ljusdalsmodellen. Ökade post- och pakettjänster efterfrågas i våra
glesbygder för att de ska kunna överleva och det fanns en klar samsyn bland deltagarna i
seminariet både att samverkan behövs och att data ska användas som en strategisk resurs.
Både vi och CLOSER, liksom IVL Svenska Miljöinstitutet, har tagit fram idén med
omlastningshubbar men vi har valt olika geografier för att försöka genomföra dem.
CLOSER har fortsatt att bidra med insikter värdefulla under förstudiens gång.
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9.Pilotkommunerna
Vi tog steget till att börja arbeta med åtta pilotkommuner efter seminariedagen med CLOSER då
det stod tydligt att vi behövde fokusera på hur det ser ut lokalt i gles- och landsbygder.
Vi hade genom Carina Munter, samordnare för kommersiell service i Region Gävleborg, tidigt
kommit i kontakt med Suzanne Bäckman, näringslivsutvecklare hos Närljus, Ljusdals kommuns
näringslivskontor.
Vi hade fått höra om det flödeskartläggningsarbete som pågått i kommunen sedan ett par år när
flera byar i Ljusdals kommuns periferi hamnat i en akut leveranssituation. Tillvaron för byarnas
invånare hotades efter att Bussgods gått i konkurs och slutat leverera mjölk och tidningar.
NärLjus tog ledarskapet, inventerade leveransbehovet och genomförde en flödeskartläggning
för att säkra leveransfrekvens och tillförlitlighet samtidigt som man tittade på de negativa
effekterna på miljön. Många bilar körde med lågfyllnadsgrad var för sig och det stod klart för
NärLjus att detta inte var hållbart. En lokal åkare, Thomas Nilsson på SNX Transport, tog över,
med stor ekonomisk risk för det egna företaget, men lyckades vända det riskabla initiativet till
en stor framgång för alla involverade.
När förstudieprojektet började kartlägga användarnas behov i övriga pilotkommuner utgick vi
ifrån NärLjus erfarenheter och tog fram en metod som vi givetvis kallar för Ljusdalsmodellen.
Vi föreslår att övriga lands- och glesbygdskommuner använder sig av Ljusdalsmodellen för
liknande kartläggningar så att paketdistributionsfrågan kan prioriteras till samma nivå som
dagligvaror och drivmedel i planeringsprocesserna. Ljusdalsmodellen drar nytta av det arbete
som redan pågår i kommuner och regioner, utnyttjar de arbetsredskap som redan finns, och
lägger endast till en produkt i den befintliga processkartan.
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Tillvägagångssätt, enkelt beskrivet
1. Ta personlig kontakt med kommunens alla företag och ställ frågor om vilka leveranser
företagen tar emot, hur ofta de kommer, vad lastbilarna kommer med, hur stor
fyllnadsgrad bilarna har, vilken typ av lastbilar som används och varifrån de kör. För att
göra en komplett kartläggning behöver man veta volymer, dagar, aktörer, speditörer och
beställare, även för kommunens och regionens transporter.
2. Utvärdera hur många transporter som går till företagen, hur lönsamhet och följder för
kunder och miljö ser ut när alla insamlade uppgifter är tillgängliga.
3. Hitta en kommersiell lösning för transporter och undersöka var en eventuell
omlastningshubb behöver placeras. Antingen kan hubben drivas kommersiellt eller så
behövs en upphandling i de fall en marknadslösning inte är möjlig.
4. Samverka med region och kommun om en upphandling behövs.

Ljusdalsmodellen är en innovation i sig. Den följer en struktur som myndigheter och
kommersiella aktörer lätt kan ta till sig. Modellen utvecklar, testar och använder data som en
strategisk resurs och den utgår också ifrån kärnfrågan hur man främjar näringslivsutvecklingen i
kommunen. Näringslivskontoret eller kommunen tar ett transformativt ledarskap och visar
vägen utifrån fakta och dialog.
I Ljusdals fall önskade många invånare och företagare att kommunen skulle ordna en
omlastningshubb i kommunal regi. NärLjus var tydliga med att se till att inte försämra för
företagen, att se till deras bästa och inte frånta dem deras förmåga att bedriva företag.
Man ville hitta en lösning som var effektiv och lönsam för alla, en omlastningshubb som kunde
drivas av lokala företagare väl insatta i ortens utmaningar och förutsättningar. I Ljusdal var det
möjligt att klara detta utan upphandling men alla kommuner ser olika ut, både geografiskt och
socialt. Omlastningshubbar är dock lika viktiga överallt.
Under vårt arbete i pilotkommunerna använde vi oss även av vår enkät för att hjälpa till med att
inventera nuläget för leveranser i kommunerna. Enkäten togs fram för förstudien av Henrik
Ringsberg, instruktör/forskare vid Teknisk och maritim ledning/Maritima studier, mekanik och
maritima vetenskaper vid Chalmers universitet. Alla kommuner startade från olika nivåer, vi höll
workshops och digitala möten samt initierade kompetensöverföring kommunerna emellan.
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Arbetet i pilotkommunerna startade i juni 2019 och pågick till slutet av förstudieprojektet.
Vi följde samma arbetsprocess och workshopsplanering utifrån prioriterade fokusområden i alla
våra pilotkommuner med:
• flödeskartläggning (transportflöden, paketleverantörer, leveransfrekvens,
paketvolymer, leveranskanaler, m.m.)
• kartläggning av användarnas behov och förutsättningar för mottagaranpassning
• visualisering av servicedata, adressdata och statistik (serviceutbud, befolkning
arbetsställen, fastigheter, lantbrevbäring, postnummerytor, brevlådor, paketombud)
• utmaningar, hinder och förutsättningar för aktörssamverkan och datasamverkan inom
pakettjänster
• förutsättningar för samdistribution och optimering av leveranskanaler utifrån
användarnas behov (inkl. returer)
En viktig del i arbetsprocessen när vi planerade och genomförde pilotprojekt i
landsbygdskommunerna var att förankra ett förslag till hållbar och kostnadseffektiv lösning för
pakettjänster i respektive kommun. Vi har alltid haft tjänstemän och politiken, företagare och
olika intressenter med i våra workshops och arbetsmöten. I Ljusdals kommun nådde vi längst.
Resultatet av Närljus arbete med Ljusdalsmodellen, i kombination med förstudiens
pilotprojektarbete, presenterades på kommunstyrelsemötet i Ljusdal den 10 september 2020.
Den 1 oktober 2020 fattade kommunstyrelsen ett enhetligt beslut att Ljusdals kommun skall
vara ledande i Sverige inom varulogistik utifrån ett näringslivsperspektiv. Detta beslut skapar
goda förutsättningar för genomförandet av ett steg två, där resultat av förstudiearbetet och
pilotprojekten ska testas och implementeras. (Kommunstyrelsens beslut, se bilaga 3 s. 62)
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9.1 Pajala
Pajala kommun ligger i Norrbotten, centralorten heter Pajala och kommunen är 8 051 km² stor.
Kommunens befolkning uppgår till 6 052 invånare.
När vi startade upp pilotprojektarbetet i Pajalas kommun i juni 2019 såg inbjudan till samtliga
deltagare ut så här:
“Pajala kommun har inlett ett samarbete med förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform
och Region Norrbotten för att skapa förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte inom
paket- och logistiktjänster. Ett pilotprojekt initieras för att genom aktörs- och datasamverkan
förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya
leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnät utanför större tätorter.
Målsättningen är att genomföra en komplett genomlysning och flödeskartläggning i kommunen
utifrån pakettjänster, leveranser och landsbygdsperspektivet för att bl.a. ta fram ett förslag till
en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur för pakettjänster samt förutsättningar för ökad
tillgänglighet, samdistribution och samverkan för användaranpassade och effektiva
leveranslösningar i kommunen.”
Under 2019 genomförde vi flera workshops och för att skapa en flödeskartläggning använde vi
oss av vår enkät. På bilderna syns arbetet i våra workshops.
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Vi tittade på hur användarnas behov tillgodoses idag via Pipos kartor och utförde en
scenarioanalys för hur det kan komma att se ut ifall man lägger ner fyra paketombud på orter
ytterst i kommunen.
Scenariot visar hur bygden förändras till att bli ännu en tom del i Sveriges lands- och glesbygder
om servicenivån skulle sänkas. Befolkningen tvingas flytta antingen till tätorten eller kanske helt
och hållet ifrån kommunen.
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Om man istället inrättar omlastningshubbar - lokala logistikhubbar - minskas risken.
Se bilden nedan, framtagen av Pajalas kommun.

Under förstudieprojektets slutkonferens berättade Ulrica Hammarström, kommunstyrelsens
ordförande i Pajala kommun, och Erik Mella, näringslivsstrateg Pajala kommun, om Pajalas
behov och om hur förstudien påverkat förändringsprocesser.
Ulrica Hammarström: - Det har varit värdefullt att få samverkan mellan kommunen och det
privata näringslivet. Regionen tittar på en lösning, vi har lärt oss hur vi får fram den information
vi behöver och att ta fram förslag på hur vi skulle kunna lösa post- och paketsituationen.
Erik Mella: - Vi har fått en ny, bra nulägesanalys. Vi tillhör de icke bärande ekonomiska linjerna
och vi behöver inte bara paketleveranser in, vi behöver ut också. Det är otroligt viktigt att vi har
kartlagt bitarna.
Den negativa spiralen med minskade transporter är katastrofal för landsbygdsföretag och
Pajalas kommun ser nu via förstudien en möjlighet till fler leveranser i veckan. Pajala är en
kommun som känner stort digitalt utanförskap och kämpar för sin överlevnad. Fungerande
pakettjänster ger tillväxt men ställer krav på digital infrastruktur. Kommunen anser att offentliga
och privata aktörer måste samverka och att lokala omlastningshubbar är den naturliga
lösningen att testa. I Pajala förväntas det av kommunen att ta upp hur hubbarna sedan ska
drivas. Kommunen skulle kunna ta på sig en samverkansroll, vara spindeln i nätet, och ha ett
ansvar för upphandling. Nyckelorden är samverkan och samarbete. Pajala hoppas på hjälp från
Tillväxtverket med ett steg två för förstudien så att det om ett år finns ett “up and running”projekt för att uppgradera och optimera Pajala.
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9.2 Arjeplogs kommun
Arjeplog ligger i Norrbotten, centralorten är Arjeplog. Kommunen är till ytan 14 494 km² och
invånarantalet 2 794.
Vår första workshop i Arjeplog i juni 2019 genomfördes utifrån de mål vi hade satt upp för varje
pilotkommun. Vi höll diskussioner om hur vi genom aktörs- och datasamverkan kan förbättra
tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och
ett mer mottagaranpassat ombudsnät utanför kommunens tätorter. Hur workshopen tog sig
form ses nedan:

Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplogs kommun, förde kommunens talan
när hon berättade om vardagslivet i Arjeplog och om oberäknelig paketdistribution, som gör att
paketkunderna i byarna ofta får åka 30 mil själva i kanske 35 - gradig kyla ifall det är bråttom att
få ett paket. Centralorten får hem beställda paket till ombuden i stort sett dagligen men i
Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 36 (64)

byarna får man vänta. Ofta löser man det via olika Facebookgrupper där man kan stämma av
med grannar eller bekanta ifall någon kan plocka upp ett paket och ta med sig, men det är inte
så det ska vara. Likvärdig service bör finnas i hela landet och man måste hitta hur det ska lösas
långsiktigt.
Vi övergick till att genomföra en flödeskartläggning via samma enkät som använts i alla
pilotkommuner för en komplett genomlysning av kommunens behov av transporter.

Det bästa vore, enligt Britta Flinkfeldt, om alla paketoperatörer lade sina ägg i samma korg så att
förutsättningarna blev bättre för kunden. Samtidigt som paketoperatörerna sparar uträttas
storverk för paketkunderna. Kommunen kan bidra med en gemensam arena och vara en
möjliggörare. I Arjeplog hoppas man att förstudieprojektet kommer att få igång ett steg två där
omlastningshubbar och samdistributionen kan testas.
Britta Flinkfeldt: -Vi behöver testa för att se hur bra det kan bli. Det behövs en kör-order att nu
gäller detta. Regelverken ska mjukas upp, likvärdigt är inte samma sak som likadant. Det går inte
att göra samma sak i Norrbotten som vid Stureplan.
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9.3 Ljusdal
Ljusdals kommun ligger i Hälsingland. Centralorten heter Ljusdal, kommunens yta är 5 609 km2
och befolkningsmängden uppgår till 18 969.
När vi inledde arbetet med Ljusdal som pilotkommun hade kommunen redan genomfört sin
egen flödeskartläggning, en fullständig kartläggning av användarnas behov av transporter och
logistiktjänster. Anledningen var en akut företagsrådgivning några år tidigare som krävde
omedelbara insatser ifrån kommunens näringslivskontor. Tempobutiken i byn Ramsjö sex mil
ifrån centralorten skulle plötsligt stå utan mjölkleveranser ifrån Arla när Bussgods gick i konkurs.
Näringslivskontoret satte igång att undersöka alla varutransporter i kommunen och stötte på
många oroshärdar. Handlarna hade svårt att hinna med de små leveranser som kom i många
olika bilar och som gick tomma tillbaka, tillförlitligheten för paket var inte heller god och
problemen för personal i butiker, hos ombud och för ortsbefolkningen hopade sig.

Suzanne Bäckman, näringslivsutvecklare i Ljusdals kommun:
-Vi gjorde en jättestor kartläggning, vi pratade med alla, det gick åt mycket kaffe, men till slut
hade vi en samlad bild av transportflödena. Vi bjöd in till ett stormöte, visade på våra fynd och
alla kunde se att det inte var hållbart socialt, ekonomiskt eller för miljön. Sedan vände vi oss till
näringslivet. SNX Transports ägare Thomas Nilsson tog stafettpinnen. Han ställde en direkt fråga
till företagare och boende i Los och Ramsjö om vad de ville ha, vad de behövde. De svarade att
de ville ha mjölkleveranser två gånger i veckan och Thomas lovade att det skulle de få.
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Efter en nervös början med ekonomisk förlust började Thomas Nilsson samdistribuera
styckegods och paket för att rädda servicen i byarna. Han lastade om ifrån sin egen analoga
omlastningshubb, sålde plats till andra aktörer i sin lastbil, höjde fyllnadsgraden och ökade till
slut även frekvensen när Los och Ramsjö inte försvann ifrån kartan utan istället började
blomstra igen. Vinsterna av samdistributionen går att mäta i minskade koldioxidutsläpp, den går
att mäta ekonomiskt och även socialt för alla intressenter.
Trots att det finns en som Thomas Nilsson, som redan hade startat en egen hubb sedan något år
tilbaka, så lade alla paketoperatörer ner sin paketombudsverksamhet i Ramsjö 2018. Troligtvis
kände de som fattade besluten inte till det initiativ som Thomas och NärLjus tagit för att rädda
leveranserna till Ramsjö.
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Näringslivsutvecklare Suzanne Bäckman förklarar hur man tänker i Ljusdals kommun:
-Vi vet att man kommer att behöva gå in med statliga insatser i vissa delar av landet. I Ljusdal
har näringslivskontoret fokuserat på marknadslogiklösningen, och det kan fungera på många
håll. Vi behöver utveckla förutsättningar att utveckla kapaciteten så att kommuner och regioner
har förmågan att ta ledarskapet inom varulogistikfrågan precis som vi gjorde i Ljusdal.
I Region Gävleborg har man skapat en arbetsgrupp för att diskutera hur man regionalt kan bidra
till att främja en standardiserad och strukturerad process. Detta behövs i hela landet. Regioner
och länsstyrelser behöver följa upp att samverkan kring pakettjänster utvecklas och att nya
lösningar utarbetas. Samverkan med tydliga roller, ansvarsfördelning och systemförståelse
behövs för att säkra en hållbar serviceutveckling.
Region Gävleborg har hela tiden bistått förstudieprojektet med kompetens och verklig kunskap
om den här typen av land- och glesbygdsutmaningar. Vi vill särskilt nämna
Eva Lindberg, regionråd, Region Gävleborg, Carina Munter, samordnare kommersiell service,
Region Gävleborg, kommunstyrelsens ordförande i Ljusdal, Markus Evensson, Suzanne
Bäckman, näringslivsutvecklare Ljusdals kommun, Susanne Lidfeldt, kommunjurist Ljusdals
kommun, Jenny Norberg, näringslivsutvecklare Ljusdals kommun, och Roland Hamlin,
projektutvecklare Ljusdals kommun.

9.4 Hudiksvall
Hudiksvall hade samma problem som Ljusdal och andra pilotkommuner med paketoperatörer
och leverantörer som lämnade. Tack vare Hudiksvall fick vi igång processen med Region
Gävleborg men efter det inledande dialogmötet bestämde sig regionen för att prioritera
förstudiens arbete med workshops i Ljusdal för att senare låta Hudiksvall ta vara på Ljusdals
erfarenheter i det kommande arbetet i kommunen. Nedan ser vi Pipos kartor över hur det skulle
se ut om ännu fler paketombud stängs igen i kommunen. Stora delar av kommunen lämnas utan
paketservice.
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9.5 Älvdalen
Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har tre centrala orter, Älvdalen, Idre och Särna.
Kommunen är 7 143 km² stor och har 7 031 invånare.

Bilden till höger är tagen under en av våra
workshops i Älvdalens kommun. Under just
denna arbetade vi med intrakommunal
kompetensöverföring mellan Ljusdals kommun
och Älvdalen.
En styrka i förstudieprojektets har varit att vi
lyckats få kommuner med liknande problem
och utmaningar att börja kommunicera med
varandra. Vi har fått igång en process för
fortsatt kunskapsutveckling och
kapacitetsutveckling. Det visar på en styrka när
kommuner kommunicerar med varandra.

Älvdalen är den enda kommunen ibland våra
pilotkommuner som har en kommunal
serviceplan. I den görs kopplingar till Dalarnas
regionala serviceprogram, RSP, där paket,
försändelser och ombud finns bland de
prioriterade serviceslagen.
Det som skiljer Älvdalen ifrån övriga
pilotkommuner är att kommunen har tre
centralorter, Idre, Särna och Älvdalen.
Behovet av en omlastningshubb är stort även
om det inte är självklart var den bör ligga.
Det blir intressant att utvärdera var den ska
inrättas och, om förstudieprojektet får vara
med, utveckla möjligheterna och testa hubben i
ett steg två.
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9.6 Sotenäs
Sotenäs kommun ligger i Västra Götaland och Kungshamn är centralorten. Kommunen är 138
km2 stor och har 9123 invånare.

Sotenäs, som är en skärgårdskommun, har samma behov av en omlastningshubb som övriga
pilotkommuner. Transporter därifrån kommer till största delen att gå med båt till de många öar
som ingår i kommunen.
På bild ett ser vi de områden vi främst ville fokusera på i Sotenäs kommun. Vi hann skicka ut
enkäterna för transportkartläggningen i kommunen och höll också flera workshops i Sotenäs
innan pandemin satte stopp för arbetet. Bild två och tre visar en av våra workshops med
framarbetat resultat. Tyvärr kunde vi inte, såsom planerat, genomföra en digital
kompetensöverföring gällande flödeskartläggning mellan Ljusdals och Sotenäs kommuner. Det
är dock något de själva senare kan ta tag i när arbetet i kommunerna återgår till mer normala
förhållanden.
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9.7 Bengtsfors
Bengtsfors kommun ligger i landskapet Dalsland i Västra Götaland. Centralorten heter även den
Bengtsfors, kommunen är 1 059 km2 och befolkningsmängden 9 708.
I Bengtsfors kommun och Västra Götalandsregionen finns ett stort intresse för att utnyttja
kommunala transporter för samdistribution av paket. Vi hann inte komma långt i våra
utvärderingar av de enkäter vi skickade ut för att kartlägga kommunens transporter förrän
kommunen var tvungen att omfördela sin personal inför pandemin, som väntades bli
resurskrävande.

På bilden ser vi en av våra workshops i
Bengtsfors kommun där det tydligt framkom att
behovet av omlastningshubbar är stort.
Vi genomförde även en digital workshop med
kompetensöverföring för en grundläggande
flödeskartläggning mellan Bengtsfors och
Ljusdal kommuner innan Bengtsfors tvingades
tacka nej till fortsatt arbete på grund av
pandemin.

På Pipos kartor ser vi de effekter en nedläggning av paketombud skulle ha på Bengtsfors
kommun. Ingen paketutlämning - ingen service, och ingen service - inga boende.
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9.8 Västervik
Västervik är en landsbygdskommun med skärgård belägen i Kalmar län. Centralorten är
Västerviks stad och kommunen är Götalands största till ytan med 3597 km² med en befolkning
på 36 680.
När vi inledde vårt arbete med Västerviks kommun behandlade vi följande i våra workshops:
● Visualisering av kommundata, servicedata, adressdata och statistik (serviceutbud,
befolkning, arbetsställen, fastigheter, lantbrevbäring, postnummerytor, paketvolymer,
paketombud, servicepunkter, nyckelkodsområden, skolor, m.m.)
● Pilotkommunernas pågående arbete med fokusområden. Arbetsprocess och lansering av
innovationsutmaning i samverkan med DIGG, Tillväxtverket och Ljusdals kommun
● Webbenkät för kartläggning av användarnas behov av posttjänster samt förutsättningar
för samtransporter och mottagaranpassning
● Västerviks kommuns målbild och tjänstekoncept inom posttjänster
● Modell för lokala leveranshubbar
● Framtidens leveranslösningar, digitala brevduvor (drönartestbädden).
● Utmaningar, hinder och förutsättningar för aktörssamverkan och datasamverkan inom
pakettjänster
Även i Västervik använde vi oss av enkäten för kartläggning av användarnas behov. Precis som i
övriga pilotkommuner sätter man tillförlitligheten före frekvensen, man har samma behov av
omlastningshubbar men har inte samma distansproblem till paketombud som våra
pilotkommuner i norr. Transporter av paket ifrån omlastningshubbar i denna kommun kan också
komma att se annorlunda ut. Eftersom Västervik har en testbädd för drönarflygningar under
etablering föll det sig naturligt att vi här tittade närmare på framtidens leveranser, eller
framtidens brevduvor. Under flera av våra möten deltog Åke Sivertun, professor och
forskningsledare vid UAV testbädden i Västervik, RISE Research Institutes of Sweden, för att
hjälpa oss skapa förutsättningar för test av paketleveranser för projektets räkning, ifrån en
omlastningshubb hos en lanthandlare i Gunnebo till öar i Västerviks skärgård.
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Framväxten av drönaranvändning i samhället öppnar stora möjligheter för att genomföra
paketleveranser i landsbygd på nya sätt. Med drönare är det möjligt att förflytta paket
fågelvägen från punkt A till B vilket kan innebära stora besparingar i tid och kostnader. Dagens
drönarmodeller har begränsad flygtid och lastförmåga men tekniken kan redan användas för
transport av mindre vikter. Utvecklingen går dessutom fort och det finns redan modeller under
framtagande som kan frakta 10 kg eller mer med en räckvidd på 100 km.
Tekniken är ny och testning behövs för att ta reda på vilka tillvägagångssätt som fungerar i
praktisk verksamhet och för olika typer av geografiska områden.

Att planera och genomföra testflygningar tar tid och många faktorer spelar in, inte minst den
juridiska sidan. Vi tog hjälp av Joel Sköld, jurist och affärsutvecklare i dataskydd och
UAS/drönare, som tog fram ett grunddokument för säkerhet och juridik, tillstånd och regler för
framgångsrika leveranser med drönare.
Ett nytt regelverk för drönare börjar gälla den 1 januari 2021. Det nya regelverket innehåller en
hel del nyheter såsom operatörsregistrering och nya utbildningskrav. Det är absolut nödvändigt
att inventera flygrutterna för att ta reda på hur luftrummet ser ut och vilka riskområden som
finns både i luften och på marken. En riskbedömning behöver göras inför tillståndsansökan och
utöver tillstånd för själva användningen av drönare, som söks hos Transportstyrelsen, kan det
också vara nödvändigt att söka tillstånd för specifika flygningar om rutterna går genom
kontrollerad luft.
För att konceptet med leveranser med drönare ska fungera måste transporterna även kunna nå
områden som ”blockeras” av förbjudna luftområden, t.ex. runt flygplatser. I framtiden kommer
även drönare att integreras i samma luftrum som vanlig luftfart. Det finns olika metoder för
lastning/lossning av paket eller brev och givetvis finns olika fördelar och nackdelar med dessa,
vilket är något som behöver undersökas i ett eventuellt steg två för projektet. För leverans
mellan ett bestämt antal fasta platser är en form av dockningsplats – en omlastningshubb -det
bästa alternativet. Då separeras drönaren ifrån mottagaren samtidigt som leveransen också kan
vara inlåst i väntan på slutmottagning.
En stor utmaning för drönare är att flyga bortom synhåll vilket ställer stora krav på organisation
och flygsäkerhet. För att få ner kostnaderna är det nödvändigt att nå ett mål med autonoma
drönare som kan flyga utan synhåll och utan att en pilot är redo att ingripa i flygningen.
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Det finns stora fördelar med drönarleveranser – ekonomiska, miljömässiga och med ökad
slutkundsservice. Drönare är framtidens stora leveransalternativ men innan vi är där måste
utmaningarna utredas. Behövs en standardiserad rutt? Kan väderpåverkan elimineras? Vem
kör? Vem har ansvaret för drönaren och dess last? Vem äger drönaren? Just nu genomförs
tester på många håll i världen och vi hoppas komma en bra bit på väg för Sveriges räkning
genom att själva testa drönarleveranser. Inför testerna har vi en hel del att ta i beaktande:
● Planering av testerna tillsammans med RISE (RISE, kommunen, och ev. Sveriges
Paketombud, om ett fortsättningsprojekt kommer till, ansvarar)
● Programmering (görs av RISE, Research Institutes of Sweden), test av omlastning i
butiken (butiken, Sveriges Paketombud, kommunen, RISE)
o Det finns olika metoder för leverans och omlastning; till exempel att lasten
hänger under drönaren och sänks ner med vajer eller att drönaren har ett
lastutrymme som kan öppnas efter landning.
● Användartest från butik till slutkund (butiken, Sveriges Paketombud, kommunen, RISE)
● Flödeskartläggning (kommunen, RISE)
● Projektadministration
● Kommunen bistår med statistik och data samt GIS-system.
● Utveckla framtidsplan för projektets resultat.
o Vilken miljöpåverkan har drönare utifrån en livscykelanalys? Andra frågor är hur
drönares miljöpåverkan står sig mot exempelvis el-lastbilar och hur
förbrukningsmateriel som uttjänta batterier hanteras på ett bra sätt?
o Hur ser kostnadsbilden ut för drönare jämfört med andra transportmedel och hur
förändras detta för autonoma drönare och andra autonoma fordon?
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10. Logistikhubb för omlastning och samtransport

Under förstudiens arbete med pilotkommunerna kunde vi stärka vår tidiga slutsats att
omlastningshubbar är en effektiv, självklar lösning till gles- och landsbygdens logistikproblem.
Vi använde paketoperatörernas styckegods- och paketdata för att kunna göra faktabaserade
scenarion, vi inventerade företagens behov genom enkäter och vi talade med slutkunder.
Bilden ovan beskriver på ett tydligt sätt hur en omlastningshubb för effektivare logistiktjänster
skulle kunna se ut i pilotkommunen Pajala. I hubben samlas gods ifrån paketaktörer inför
transporten på den sista olönsamma milen. Alla paketoperatörer och varudistributörer kör från
sina egna omlastningsstationer till den sista noden – omlastningshubben – där godset samlas
och stuvas om så att det kan gå ut till kunderna eller paketombuden via en gemensam
transport. En till synes enkel lösning men med många utmaningar.
För att få konkreta siffror på vilken effekt samlastade transporter kan ge tog vi miljökonsulten
Mårten Sjölin till hjälp. Vi undersökte hur paketoperatörerna, miljön och paketkunderna
påverkas om paket och styckegods samlastas ifrån en omlastningshubb som genomsnittligen
ligger cirka 6 mil ifrån slutkundens paketombud. Vi tog fram en modell som kan användas av
vilken ort som helst för likadana, lokala kalkyler.
Enligt vår modell så kan paketoperatörerna, om de samkör, spara ca en halv miljon kronor om
året per ort, koldioxidutsläppen minskar med 10 ton per år (vilket motsvarar drygt 2 varv runt
jorden i en personbil) och kunderna får ingen försämrad servicegrad, den kan till och med
förbättras eftersom tillförlitligheten säkras när fyllnadsgraden i distributionsfordonen ökar.
Ju större paketmängder, desto större tillförlitlighet eftersom det finns ett tydligt samband
mellan låga volymer och inställda leveranser även inom paketdistribution. Enligt förstudiens
kartläggning av användarnas behov har tillförlitlighet större betydelse än frekvens, inte minst
för att företag i gles- och landsbygder ska kunna hålla sina kundlöften.
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Vi gjorde även en omvänd uträkning. Skulle paketaktörerna välja att lägga ner ett paketombud
för att spara pengar – 0 i kostnader - och kunderna själva tvingas åka 6 mil för att hämta sitt
paket i centralorten (vårt exempelavstånd, det kan vara längre men sällan kortare i gles- och
landsbygder), så förlorar kunderna 1, 5 miljoner kr och koldioxidutsläppen ökar med 3 ton.
Vi har gjort försiktiga antagande. Det strategiska nätverket av hubbar och ombud behövs för en
miljömässigt och ekonomiskt hållbar serviceutveckling för paketkunder i det yttersta grenverket.
Vi har tittat på en affärsmodell där paketaktörerna kommer överens om procentuell eller
styckvis ersättning för sina andelar i samtransporterna. Hubbarna och transporterna - till och
ifrån - kommer att se olika ut över landet och det behövs nya strategier, ett förändrat regelverk
och tester för att ta lösningen till verkligheten.
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11. Modell för datasamverkan och standardisering
Henrik Ringsberg, instruktör/forskare vid Teknisk och maritim ledning/Maritima
studier/Mekanik och maritima vetenskaper vid Chalmers universitet, har gjort en
forskningsbaserad utvärdering av förstudieprojektet, en så kallad följeforskning.
Följeforskning ska bidra till utveckling och lärande för alla parter som samverkar med projektet.
Utvärderingen är processtödjande och utgör samtidigt underlag för planering, styrning och
beslut om implementering. Henrik Ringsberg har bistått förstudieprojektet genom
framtagande, genomförande och sammanfattningar av enkätundersökningar för fysiska
paketflöden i förstudiens åtta pilotkommuner. Han har analyserat föreslagen strategi och även
initierat examensarbeten i fysiska paketflöden, affärsrelationer och informationsflöden samt
arrangerat ett Hackaton för paketdistribution tillsammans med Borås stad och Sveriges
Paketombud 2020.
Genom ovanstående arbete har Henrik Ringsberg fastslagit behovet av integrerade
pakettjänster för att öka effektiviteten inom paketdistribution (fyllnadsgrad, ledtid, kostnad),
hållbarheten (miljö, ekonomisk) samt servicen av paketleveranser till lands- och glesbygders
befolkning och dess besökande. (turism). Samtransport inom distribution av paket bidrar till
ökad hållbarhet, både ekonomiskt och för miljön, nya affärsmöjligheter för lokala och regionala
företag och till en levande landsbygd. Konkurrenslagstiftningen kan däremot, enligt Henrik
Ringsberg, skapa hinder för samtransport och det saknas idag ett datavärdskap för
pakettjänster. Utökar man styrmedel och regelverk kommer det att bidra till säkerhet och
effektivitet inom informationsutbyte.

Paketdistribution handlar egentligen om hur man säkerställer effektiv och säker transport av
paketgods mellan godsägare och kund/ konsument. För detta behövs en samverkansmodell,
eller interoperabilitetsmodell. Samverkansmodellen leder till minskad komplexitet, tillåter
intressenter att dela information utan att börja från början, till ett starkt stöd från den centrala
hubben under transport och drift via systemhantering, till kostnadsminskning för aktörer genom
stordriftsfördelar - färre men större aggregerade system är billigare än många enskilda system.
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12.Slutkonferensen

Under veckorna fram till slutkonferensen förankrade vi vår strategi hos våra pilotkommuner,
PTS, Tillväxtverket, Trafikanalys och paketoperatörerna och vi tog till oss de inspel vi fick.
Den 2 september 2020 höll vi en digital slutkonferens, med 350 inbjudna, där vi i arbetsgruppen
presenterade våra resultat och rekommendationer. Slutkonferensen kan ses i sin helhet på
https://www.sverigespaketombud.se/projektet-nationell-ombudsplattform/.
Fyra av våra pilotkommuner deltog:
Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog, Ulrica Hammarström,
kommunstyrelsens ordförande i Pajala och Erik Mella, näringslivsstrateg i Pajala, Suzanne
Bäckman, näringslivsutvecklare i Ljusdal och Malin Ohlsson, landsbygdsutvecklare i Västervik,
berättade alla om hur deras resa i projektet varit och om de förväntningar som finns på ett steg
två, där vi kan testa samlastning och omlastningshubbar i verkligheten.
Karin Johansson, VD, Svensk Handel, talade om E-handelns ökning, hur viktigt det är med
leverans till slutkunden och att ett förändringsarbete med utvecklande av leveranser i hela
landet behövs för bättre kundupplevelser.
Lennart Thörn, kvalificerad utredare hos Trafikanalys, berättade om hur förstudieprojektet har
initierat nya dialoger, agerat som en samlande kraft och att det saknas styrmedel för frågor som
rör landsbygden.
Björn Blondell, divisionschef marknadsutveckling hos PTS, talade om PTS roll framåt.
PTS är en tillsynsmyndighet för de avreglerade marknaderna för posttjänster och elektroniska
kommunikation. Frågan om utvecklade leveranser i lands- och glesbygder förutsätter att många
olika varuflöden och transporttjänster samordnas och omfattar mer än enbart posttjänster. Ett
fortsatt arbete bör därför utgå från ett helhetsperspektiv. PTS bidrar gärna till ett fortsatt arbete
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men det behövs även samverkan med andra nationella och regionala myndigheter, bland annat
för att på bästa sätt ta till vara lokalt entreprenörskap och bädda för marknadsaktörers olika
innovativa initiativ. Björn Blondell betonade också behovet av datadriven utveckling och
avslutade med att konstatera att hållbara samtransportlösningar är, tillsammans med den
digitala utbyggnaden, avgörande för glesbygden.
Medan PTS helst ser marknadslösningar hade Eva Lindberg, regionråd i Region Gävleborg, mer
att säga om regionens inriktning på innovation och upphandling. Eva Lindberg berättade att
regionen gärna är med som testbädd och kan bidra med kunskap kring innovationsupphandling,
logistik och hållbarhet ifrån tidigare projekt. Region Gävleborg har, enligt Eva Lindberg, redan
krattat manegen inför ett steg 2, en fortsättning på förstudien.
Projektledare Sigrid Petterssén, upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt, Region
Gävleborg, förklarade hur viktigt det är att man vid upphandling låter processen driva målet för
att nya företag ska kunna vara med. Det är ett arbetssätt där man “tar på sig stövlarna och går
ut i verkligheten så att man kan se användarnas behov”. Verklig kunskap är kunskap om hela
processen och kunskap finns i de breda perspektiven. Lösningen ligger hos de som bor på en ort
och det går att skapa möjligheter för ansvarsfull samverkan.
Magnus Enzell, ämnesråd Infrastrukturdepartementet, Regeringskansliet, berättade om den
digitala utvecklingen som leder till systemförståelse och att vi kan göra saker på nya sätt. Han
menade att det måste finnas affärsmodeller för marknadsaktörer samtidigt som det offentliga
kan ta en mer drivande roll.
Mikael Tingblad, chef för produktionsoptimering/distributionsnät PostNord, fortsatte med att
berätta att PostNord har haft många dialoger med förstudiens arbetsgrupp och att PostNord
bidragit med data till pilotkommunerna. Mikael Tingblad tycker att det borde finnas stort
intresse hos alla aktörer för en neutral ombudsplattform. Nycklarna till framgång är, enligt
Mikael Tingblad, att involvera styckegods och ännu lite tyngre gods i samtransporterna, att ta
fram en affärsmodell så att paketoperatörerna kan samarbeta på ett tryggt sätt samt att alla
paketoperatörerna har förståelse för varandras förutsättningar och behov.
Martin Olauzon, enhetschef för landsbygder och lokal kapacitet, Tillväxtverket,
ser de nationella aktörernas positionsförflyttning som en stor framgång i förstudieprojektet.
Den regionala nivån har lyfts eftersom förstudien har tittat på de lokala erfarenheterna och
konkreta exempel med affärsnytta och samhällsnytta. Tillgänglighet och behovet av
tillgänglighet måste lösas utifrån de förutsättningar som finns regional och lokalt, samtidigt som
man klarar av att hitta affärsnyttan.
Emma Maraschin, enhetschef för enheten för postfrågor, PTS, avslutade med att säga att
förstudien gett PTS många relevanta insikter. Dels en bra insikt i samtransporter och att det kan
vara så mycket mer än paket och post, t.ex styckegods, dels att möjliga lösningar kan vara så
olika och att det i de flesta fall finns ett lokalt entreprenörskap som måste få bästa möjliga hjälp.
Lösningar finns på lokal nivå och aktörerna måste samlas.
Projektgruppen avslutade slutkonferensen med att tacka alla som bidragit till, finansierat,
stöttat, och deltagit i förstudien.
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13.Innovationsutmaning
Efter vårt seminarium i samarbete med CLOSER i april 2019 och enligt slutsatser samt
rekommendationer ifrån seminariedeltagare, tog vi det strategiska beslutet att fokusera
på pilotkommuner i stället för att genomföra en RFI -process inklusive upphandling av
prototyp. I dialog med våra finansiärer under sommaren 2019 skapade vi förutsättningar
att allokera om våra medel till detta med målsättningen att genomföra en komplett
genomlysning och flödeskartläggning utifrån pakettjänster, leveranser och
landsbygdsperspektivet.
Genom enkäter framtagna i samarbete med Henrik Ringsberg, instruktör/forskare vid
Teknisk och maritim ledning/Maritima studier/Mekanik och maritima vetenskaper vid
Chalmers universitet, fullbordade vi en behovs- och verklighetsanalys. Enkäterna skickades
till respondenter i alla pilotkommuner. Resultaten och övrigt arbete i pilotkommunerna
bidrog till förstudiens slutsatser och våra förslag till en hållbar och kostnadseffektiv
infrastruktur för pakettjänster, samt till förslag till skapandet av förutsättningar för ökad
tillgänglighet, samdistribution och annan samverkan för användaranpassade och effektiva
leveranslösningar i Sveriges gles- och landsbygder.
Samtidigt, under sommaren 2019, inledde vi en dialog med Tillväxtverket och DIGG
(Myndigheten för digital förvaltning) för att nyttja den nationella innovationsplattformen för
öppen och datadriven innovation i syfte att lansera en innovationsutmaning. Genom
innovationsutmaningen uppfyllde vi målet med att ta fram förslag till en prototyp för den
nationella ombudsplattformen. Vi önskade att få fram en datadriven, användaranpassad,
skalbar och hållbar lösning för hela leveranskedjan med särskilt fokus på transportsträckan
från omlastningshubbar till ombud. Lösningen ska kunna kopplas ihop med alla aktörers
system, aktörerna ska behålla kontrollen över var ett paket befinner sig och få information
från hubben utan att behöva bygga nya system.

Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 52 (64)

Vår utmaning riktade sig till Sveriges alla tjänsteinnovatörer, dataexperter,
systemutvecklare, studenter och entreprenörer. Vi efterlyste tävlingsbidrag som kan
implementeras för användaranpassade pakettjänster längs hela transportkedjan från ehandlare till slutkund. Tävlingsbidragen skulle också innehålla förenkling av hämtningar och
returer av paket. Utmaningen gäller endast Ljusdals kommun, en av våra pilotkommuner.
Den 25 oktober fattade DIGG beslutet att finansiera arbetet med innovationsutmaningen.
”Förstudien har valt ut Ljusdals kommun bland kommunerna som kommer att ha data om
när utmaningen om "Hållbara, kostnadseffektiva och användaranpassade pakettjänster och
leveranser i Sveriges gles- och landsbygder" lanseras. Ljusdals kommun har erfarenheter från
Bussgods nedläggning i Gävleborg 2016/2017 samt arbetet med att kartlägga
transportflödena. Ljusdals kommun ingår i arbetet med KOSAVA - ett nationellt centrum för
samordnad varudistribution, som har kopplingar till Energimyndigheten. Genom att
finansiera förstudien att skapa utmaning bidrar vi till att öka förmågan att bedriva öppen och
datadriven innovation inom trafik, geodata och i kombination med logistikdata. Arbetet är i
linje med regeringsuppdragets uppsatta mål.”

Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 53 (64)

Angela Yong, projektledare för challengesgov.se och ansvarig för främjande insatser för öppen
och datadriven innovation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning - var uppdragsledare
för Innovationsutmaningen, som pågick under vår och sommar 2020. Till vinnaren utsågs
Predictive Movement och juryn motiverade sitt beslut enligt följande:
“Predictive Movement tar genom sitt bidrag viktiga steg mot en systemförändring som har stor
potential att förändra paketdistribution på landsbygden i grunden. Laget har tagit ett
helhetsgrepp på hållbarhet och lyckas också gå från vision till en praktisk nivå i flera led. En
viktig bidragande del till varför laget vinner är att deras lösning skapar förutsättningar för att
alla involverade ska våga dela och ta emot data. Lösningen bygger neutralitet vilket utgör
grunden för tillit i systemet mellan aktörer.
Med ett stort inslag av innovation som tar systemlösningen till praktiska nivåer har vi utsett en
vinnare. Tävlingens vinnande bidrag visar på ett stort samhällsengagemang och ansvar. där
kärnan på utmaningen “Våga dela data”. skapar ett fösta steg av tillit och förtroende bland
aktörerna och som juryn anser kommer kunna göra skillnad i Sveriges gles- och landsbygder. En
datadriven lösning där bara de nödvändiga data som krävs för att lösa specifik leverans används
och där all data bibehåller sin egen sekretess. Tävlingsbidraget har också en skalbarhet i form av
att produkten hittar den bästa lösningen utifrån de rådande omständigheter som finns i aktuellt
område vilket gynnar näringslivet i hela Sveriges landsdelar. Aktörerna kan arbeta vidare i sina
befintliga system, paketmottagarna behöver inte förändra beteende och tävlingsbidraget visar
på att de tagit hänsyn till de hållbara aspekterna vi efterfrågat. Laget har tagit viktiga steg mot
att säkra lönsamhet med lösningen men arbete kvarstår här vilket vi hoppas vinsten i denna
tävling stimulerar.”
Vinnaren har i efterhand haft möten med Regeringskansliet, PostNord, Mylock och Logtrade.
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14. Nästa steg
Vårt förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform har format en samlande kraft och blivit en
katalysator i processen för hållbarare paketlogistik i Sveriges gles- och landsbygder.
Det stod tidigt klart att det finns ett behov av en oberoende aktör och neutral arena, såsom
denna förstudie, eller ett bolag, ett forum, en linjeverksamhet, som hjälper till att samla alla
olika aktörer och intressenter inom paketdistribution i Sverige och systematiskt hanterar alla
relevanta frågor utifrån landsbygdens perspektiv. Vi har sammanfört linjepersoner ansvariga för paket- och logistiktjänster- som kanske aldrig skulle ha mötts om det inte hade
varit för förstudien. Flera olika kommersiella aktörer har tidigare på varierande sätt försökt
skapa samverkan genom lokala, temporära transportlösningar utan att ha en genomarbetad
modell som på längre sikt kunnat leda till nödvändiga miljövinster, besparingar för
paketaktörerna samt ökad service för företag och medborgare. Nu finns en större samsyn
hos intressenterna att något behöver göras, främst för “the last mile” – den sista sträckan.
Sveriges Paketombud och förstudien har lagt grunden till att skapa samverkan där data
används som en strategisk resurs för utvecklingen i gles- och landsbygder. För att göra
verkstad och testa omlastningshubbar behöver vi en ordnad process och föreslår ett steg två
av förstudien där vi behöver harmonisera och strukturera data, mobilisera och accelerera för
hållbarare pakettjänster i Sveriges gles- och landsbygder. Sveriges Paketombud är gärna med
och genomför testerna för att sätta upp hubbarna, skapa processerna, utforma synergier
mellan brev och paket samt utveckla affärsmodeller så hubbarna kan drivas långsiktigt.
Vi har kunskapen och resurserna.
Den 1 oktober beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska utreda
möjliga finansieringsmodeller för den samhällsomfattande posttjänsten och vilka tjänster
som bör ingå. Syftet med utredningen är att klargöra hur den samhällsomfattande
posttjänsten ska finansieras när den inte längre kan vara fullt ut självfinansierad. Det ändrade
kommunikationsmönster som användningen av ny teknik leder till innebär förändrade
förutsättningar och villkor för människor, företag och offentliga institutioner. Förstudiens
resultat och slutsatser bör ge utredningen värdefulla insikter. Ett steg två kommer att bidra
med kunskap i ännu högre grad genom de affärsmodeller och former för innovativa
upphandlingar som vi tillsammans med landsbygdskommuner ska utveckla och testa.

Alexander Zuniga, Catarina Lindberg och Olle Janrik, förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform.
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Bilaga 1: Paketleveranser med drönare i glesbygd - Proof of concept.
Joel Sköld, Jurist och Affärsutvecklare, Dataskydd och obemannade luftfartyg (drönare)
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Bilaga 2: Exempel på enkät som vi skickade ut i våra pilotkommuner.
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Bilaga 3: Ljusdals kommunstyrelsebeslut 2020-10-01: Ljusdals kommun skall vara ledande i
Sverige inom varulogistik utifrån ett näringslivsperspektiv.

Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 62 (64)

Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 63 (64)

Sveriges Paketombud – Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform – Slutrapport 64 (64)

