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Förord 
 
Med anledning av att vi avslutar våra studier vid Högskolan i Gävle nu under våren 2009 så har 
vi på uppdrag av Gävle  Hamn utarbetat detta examensarbete. Ämnet är kopplat till vår inriktning 
vid programmet Industriell Ekonomi – Logistik. Därför har det varit ett sant nöje att få avsluta 
vår utbildning med något som är relaterat till kommande yrkesliv. 
 
Vi vill tacka Person X vid Företag x som är vår uppdragsgivare och som i egenskap av 
marknadschef vid Företag x har varit till stor hjälp att komma igång med examensarbetet. Vi vill 
även tacka handledare Bo-Lennart Andersson som väglett oss genom skapandeprocessen. 
 
Grunden till examensarbetet utgörs av all datainsamling som gjorts under perioden mars till juni 
då arbetet pågått med examensarbetet. Vi vill därmed tacka samtliga aktörer som varit oss 
behjälpliga under resans gång.  
 
Slutligen önskar vi att resultatet är så pass gott att det kan indikera ett behov av exempelvis en 
plats i Gävleregionen för mellanlagring av varor för vidare distribution i Mellansverige. 
Resultatet kan även ligga till grund för vidare insatser vid Företag x som ska stimulera handeln 
och öka importflödet till Företag x. 
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Michael Forsgren Stistrup   Stefan Gosztolai Eriksson 
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Abstract 
 
The function of port Gavle is to act as a hub in a logistic point of view within this region and so 
on in this territory commodity pass by or arrive by boat. A great deal of export spate contain 
steel and wood when mostly import consist of coffee and oil. 
 
The current situation is an uneven divided proportion import compare to export torrents by 
container. The reason is that our current location is dominated by large productive industries 
exporting a great deal of gods throughout the world. And so for that reason the share of import 
by port Gavle is 25% weight against 75% export. The problem been discovered in relation to this 
issue is the need of empty containers required and therefore needed to be shipped at port of 
Gavle to satisfy, in this current situation, the greater deal of export torrents. Shipping empty 
containers party costly and not to strive for. However it’s desirable to stimulate players within 
the market to explore port Gavle and subsequently even out the balance of torrents arriving and 
departing this region. 
 
Person X, at port Gavle acting as the director of market and continuously are working with issues 
as the ones mentioned above. The purpose is to make port Gavle more attractive to customers, 
when they aim to convince customers of the benefits of choosing port Gavle. Extensive 
investments has been made in order for port Gavle to be able to offer customers, the shipping 
companies, services and capacity which would result in increasing number of collaborations. For 
now, port Gothenburg is the leading player regarding container torrents in Sweden, and port 
Gavle is the third in order.   
 
The task given to us by Person X to make a survey of import torrents in this region limited from 
Stockholm to Östersund as the northernmostly location. Précising this region has been done in 
consultation with Person X and its purpose is to include the most common destinations for goods 
passing port Gavle. Meanwhile a lot of goods are reaching this region from other ports in 
Sweden also. 
 
Person X was therefore interested in torrents of goods arriving in this region, and intend to use 
the result of this study for further investigation of the current situation and possibilities to place 
resources  with the objective to gain import through port Gavle, with containers.   
 
Our conclusion is that import torrents is aligned with population and income. We also found out 
that in general import has increased through the last years.  
 
 
 



 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Företag x fungerar som en knytpunkt ur ett logistikperspektiv på orten och här sammanstrålar 
mycket av godsflödena som kommer eller avgår med båt. Stora delar av exportflödena består av 
stål och trä där stora importflöden i huvudsak består av kaffe och olja.  
 
Nulägessituationen är som sådan att det är en ojämn fördelning andel importflöden med 
container jämfört med exportflödet. Skälet är att vi befinner oss på en plats med mycket 
tillverkande industrier som exporterar varor ut i världen. Resultatet av detta är att andelen import 
via Företag xs containerterminal är 25% jämfört med 75% i export. Ett problem som uppstår i 
samband med detta är att tomma containrar måste skeppas till Företag x för att möta den, i 
nuläget, större andelen export. Att skeppa tomma containrar är kostsamt och icke önskvärt. 
Önskvärt är emellertid nu att på olika sätt stimulera aktörer att använda Företag x som anlöp och 
därmed plana ut en ojämn fördelning på godsflöden till och ifrån regionen. 
 
Person X, vid Företag x är marknadsdirektör och arbetar kontinuerligt med frågor av typen ovan. 
Syftet med arbetet är att göra Företag x med attraktiv som hamn, där man vill få kunderna att 
inse fördelar med att med att komma till Företag x. Omfattande investeringar görs för att Företag 
x ska kunna erbjuda kunderna, rederierna, tjänster och kapacitet som skulle resultera i att allt fler 
väljer att importera gods via Företag x. I nuläget är Göteborgs hamn den största i Sverige, 
Företag x är den tredje största. 
 
På uppdrag av Företag x och Person X har vi fått i uppdrag att kartlägga importflöden på 
regionen som begränsas från Stockholm till Östersund som nordligaste punkt. Regionens 
omfattning är framtagen i samråd med Person X och syftar till att innefatta de geografiska 
slutdestinationer för gods som passerar Företag x. Mycket av det gods som hamnar inom den 
avgränsade regionen kommer emellertid från andra hamnar i Sverige också.  
 
Person X är alltså intresserad av varuflöden som kommer till regionen, och avser att använda 
resultatet av vår studie som grund för vidare utredning av nulägetssituationen och möjligheter att 
sätta in insatser för att stimulera importflöden via Företag x, med container. 
 
Slutsatsen vi gjort är att godsflöden följer generellt befolkning och inkomst. Vi har dessutom 
gjort slutsatsen att importflöden generellt ökat de senaste åren. 
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1 Inledning 
 
I inledningen beskrivs bakgrunden till studien och den teoretiska utgångspunkten 
bestäms som ligger till grund för resultat och slutsats. Även i det inledande 
kapitlet så tas metodkritik och struktur upp som författarna utvecklat och funnit 
lämpliga för att stärka helheten. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Företag X titulerar sig som ostkustens logistiknav. Intentionen har sedan starten 
varit att bedriva ett långsiktigt arbete som ska gynna regionen med avseende på 
utveckling och tillväxt. Med det menas att Företag X vill utvecklas och växa så att 
import och export från regionen södra Stockholm och uppåt i Sverige kan öka. Att 
stimulera aktörer som ingår i logistikfunktionen i regionen gynnar näringslivet. Ett 
sätt att göra detta är att med hjälp av olika insatser försöka jämna ut den ojämna 
fördelningen av andel importerat gods och den andel exporterade gods som i 
nuläget råder i regionen. 
 
I nuläget råder det en fördelning, ca 75% export och 25% import. I 
storleksordningen är Företag X den tredje största och störst på den östra sidan. 
Den geografiskt strategiska placeringen jämte möjligheterna till sjö-, järnvägs-, 
och landsvägstrafik har gjort att omsättningen av gods ökat och hamnområdet ska 
byggas ut. Företag X växer mycket och fort, 2007 uppgick godsomsättningen till 
5200000 ton. Investeringar görs hela tiden med syfte att förbättra logistiken och 
växa i sin helhet. Exempelvis ska inseglingsleden göras djupare och bredare för att 
kunna ta emot ännu större fartyg och på så vis bli mer attraktiva som hamn i 
Sverige.  
 
I oktober 2007 presenterade svenska staten resultatet av en strategiutredning av 
hamnar i Sverige. Hamnarna spelar olika roller i avseende på export och import 
genom Sverige. Företag X har kvalificerat sig som en viktig strategisk container-, 
industri-, och energihamn. Bidragande faktorer till nomineringen är att Gävle är 
den plats som sammanstrålar tre järnvägsstråk, Ostkustbanan, Bergslagsbanan och 
Norra stambanan. Att E4:an dessutom byggts ut och invigdes den i oktober 2007 
har gjort förbindelserna med Stockholm och Uppsala snabbare och enklare.  
 
I det stora hela så är Företag X i en expansiv fas där investeringar för framtiden 
görs regelbundet. Problemet emellertid kvarstår med en ojämn fördelning mellan 
import och export. Eftersom exporten överstiger importen finns ett behov av 
lastbärare för att klara av exporten. Det betyder alltså att tomma containrar skickas 
till Företag X för att klara av den i nuläget ojämna fördelningen av export och 
import. Att skicka tomma lastbärare är oekonomiskt och onödigt.  
 
Företag X har för avsikt att sätta in åtgärder för att stimulera importen till Företag 
X. En viktig del i det skulle vara att bli mer attraktiv för rederier och importörer 
genom att erbjuda olika tjänster. 
 
Som förslag ligger nu att utveckla en plats för mellanlagring av produkter som ska 
distribueras ut i regionen. Detta tror man ska göra Företag X mer attraktivt för 
import och följaktligen jämna ut nivån mellan export och import.  



  

 
Viktiga beslut förekommer alltid av noggranna undersökningar, där Företag X 
avser uppskatta behovet av en plats för mellanlagring vid Gävle. Så på uppdrag av 
Företag X har vi för avsikt att undersöka flöden till en begränsad region. 
 
1.2 Problemformulering 
 
Till grund för beslut om insatser för att öka importen till regionen så finns ett 
behov av att kartlägga import med containers till regionen kring Gävle. Men 
importflödet innefattar även containertrafik från andra hamnar än Företag X. Det 
kan därför också vara intressant att undersöka varifrån flöden inom vår region 
kommer ifrån. 
 
Kärnfrågor som berör uppdraget från Företag X: 
 

• Vilka är de främsta/största importörerna till Sverige?/ eller om möjligt att 
precisera, inom vår angivna region. 

 
• Finns det statistik på vart gods distribueras geografiskt inom vår angivna 

region? Syftet med frågan är att identifiera vilka områden gods främst 
transporteras till. 

 
• Vart ifrån, dvs vilken hamn i Sverige, kommer största delen gods med 

mottagaradress inom vår specifika region? Där underliggande frågan är 
var: Hur kan man få importörer att välja Företag X istället.  

 
• Har importflödet till vår angivna region ökat eller minskat de senaste åren? 

 
Vi har emellertid preciserat problemet allt eftersom idén vuxit fram.  
 
1.3 Syfte 
 
Huvudsyften 
 

• Vi ska undersöka några stora importörer inom regionen och identifiera 
deras respektive flöden/godsvägar från någon hamn i Sverige till 
slutanvändare inom en avgränsad region. 

 
• Att undersöka andra hamnar i Sverige med containertrafik för att 

identifiera och redogöra andelar gods som når vår region. 
 
Delsyfte 
 

• Undersöka importflöden i sin helhet genererade av containertrafik. 
 
Med detta som grund skall resultatet indikera huruvida det finns behov bland 
aktörer att upprätta ett mellanlager kring Företag X som en utökad tjänst för 
stimulera importen inom regionen. 
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1.4 Avgränsning 
 
Examensarbetets resultat kommer att syfta till att beröra om det finns behov för en 
lagerfunktion som skall hantera och mellanlagra produkter som anländer till 
Företag X via container för vidare distribution inom en viss angiven region. Vi 
avser att kartlägga flödet som genereras av några större importerande aktörer i 
Sverige vars slutdestinationer för godset hamnar inom regionen, från Stockholm 
som sydligaste punkt till Östersund som övre gräns. Dessa aktörer valdes ut i 
samråd med vår uppdragsgivare Person X  vid Företag X, samt lärare handledare 
Bo-Lennart Andersson vid ett möte med Schenker (speditör) och Haegerstrands 
(skepsmäklare). Det som var av intresse för oss var hur dessa aktörers 
logistikfunktion var utformad, med avseende på lagerplacering och ruttplaneringar 
etc för att kunna göra en koppling till relevant litteratur. 
 
Vidare har vi valt att undersöka 5 andra hamnar i Sverige som arbetar med 
containerterminaler. De 5 hamnarna var samtliga nominerade till, strategisk hamn 
, och eftersom de följaktligen också är störst valde vi dem. Företag X var en av 10 
hamnar i Sverige som föreslogs bli utnämnda av svenska staten som strategiska 
hamnar i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 Metod 
 
Avsnittet som följer har för avsikt att beskriva hur vi har arbetat med uppsatsen. 
Här tas olika metoder upp som tillämpats parallellt med arbetets gång samt motiv 
för valet av metod diskuteras. Metodavsnittet syftar till att beskriva vad, hur och 
varför vi arbetat efter givna tillvägagångssätt.  
 
2.1 Positivism och hermeneutik 
 
Det finns i huvudsak två vetenskapliga synsätt, positivism och hermeneutik. 
Positivism bygger på definitiv kunskap och vägen dit handlar om att utesluta 
faktorer tills det återstår fakta. Fakta kan enligt positivismen samlas in genom 
iakttagelser och definitivt beräkningar. Det är därför viktigt att vara källkritisk och 
om möjligt alltid utgå ifrån säkerställda fakta.1

Hermenutik skiljer sig åt från positivismen på det sätt att det centrala, 
hermeneutisk vetenskap ligger vid tolkningen och därmed existerar inte definitiva 
fakta.
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För att uppnå resultat i forskningssammanhang som är tillförlitliga krävs det att 
relevanta saker undersöks samt att informationen är exakt och sannhetsenlig. Det 
är därmed viktigt att särskilja vad som är relevant information, validitet, och vad 
som är exakt och sannhetsenlig information, reliabilitet. 

 
 
Vi har insett att en kombination av dessa två synsätt är nödvändig för 
examensarbetet ska bli väl avvägt. Till positivistisk kunskap hör grundläggande 
logistiska teorier som vi ansett vara viktiga för läsaren men även som 
utgångspunkt i senare analys.  
 
 
2.2 Reliabilitet och validitet 
 

3

Reliabiliteten syftar till att indikera resultatets äkthet och tillförlitlighet i en 
undersökning. Det är påtaligt viktigt vid undersökningar av kvantitativ typ 
eftersom sådana metoder således medför mätningar med hög frekvens. Därför är 
det av vikt att metoden är korrekt genomförd med urval och resultat som speglar 
verkligheten.
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Gällande Validitet så avser det att påvisa hur väl den undersökta informationen 
avspeglar syftet med undersökningen.
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1  Thuren, Torsten – Vetenskapsteori för nybörjare s 14 
2 Ibid s 14 
3 Ibid  s 22 
4 Thuren, Torsten – Vetenskapsteori för nybörjare s 22 
5 Ibid s 22 

 Forskare utgår ifrån ett problem, vilket 
ofta definieras i syftet. Problem definieras med en teoretisk bakgrund eller en 
given utgångspunkt. Vår utgångspunkt är angiven av uppdragsgivaren Företag X 
och handlar om att kartlägga flöden. Förmågan att samla in relevant information 
för att svara på det här specifika syftet kan anges i form av hög eller låg validitet.  
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2.3 Kvalitativ eller Kvantitativ undersökning 
 
För att vinna ny kunskap och följaktligen kunna dra nya slutsatser så kan forskare 
i huvudsak undersöka ett problem på två olika sätt. 
 
En kvalitativ undersökning är generellt mer djupgående där de intervjuades åsikter 
kan speglas på ett flexibelt sätt. Exempel på en kvalitativ undersökning är 
intervjuformen som kan ske med en person eller i grupp. Vid en undersökning av 
kvalitativ typ så ges möjlighet att skildra personen och identifiera nyanser i åsikter 
och svar som inte går att urskilja i exempelvis en enkätundersökning. Resultatet 
av en kvalitativ undersökning ger ofta intervjuaren nya infallsvinklar på 
problemen än svar på redan ställda hypoteser. Kvalitativa undersökningar lämpar 
sig dock med begränsat antal som ska ingå i undersökningen, eftersom det tar tid 
och är mycket information som ska bearbetas. Risken finns dessutom vid en 
kvalitativ undersökning att intervjuaren kan styra den intervjuades svar med 
ledande frågor och dessutom kan den intervjuade känna sig hämmad att tala fritt 
eftersom han nu längre inte är anonym.6

Kvantitativa undersökningar lämpar sig om det är större mängd data som ska 
mätas. Enkätundersökningen är en typisk metod som kan spegla exempelvis 
opinionen och sedan prognostiseras för en hypotes. Eftersom mängden data är 
fixerad vid de ställda frågorna i en enkätundersökning så går det med fördel att 
redovisa med olika statistiska hjälpmedel, såsom diagram. Kritik mot 
undersökningsformen är måhända att svarsfrekvensen kan variera och att frågorna 
är förutbestämda och inte alltid kan spegla den intervjuades åsikt i sin helhet. 
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6 Esaiasson och Gilljarm – Metodpraktikan s 259 
7 Ibid s 219 

 
 
I samband med datainsamling gällande detta arbete så har vi valt att arbeta mer 
kvalitativt, och istället försökt identifiera nyckelaktörer för att på så sätt erhålla 
representativ data för studien.  
 
2.4 Datainsamling 
 
Examensarbetet kommer att utformas utifrån relevant litteratur, vetenskapliga 
artiklar, möten med olika aktörer och intervjuer. Även webbaserad information 
kommer att ingå i detta arbete. Tonvikt ligger vid fallstudien och därför har vi valt 
att använda oss av relativt grundläggande logistiska teoretiska utgångspunkter. 
Därmed har vi gjort bedömningen att relevant studentlitteratur är tillräcklig som 
grund för teoriavsnittet. Vid behov har vi valt att komplettera teorin med 
utomstående källor. 
 
Med hänsyn till vår uppdragsgivares huvudintressen samt den teoretiska 
referensramen som grund utarbetade vi fyra kärnfrågor att utgå ifrån vid de 
kvalitativa undersökningarna. Vi valde att förbereda respondenten genom att 
skicka ut en beskrivning samt de fyra kärnfrågorna med E-mail för att sedan göra 
den riktiga intervjun. Det har fungerat bra att arbeta på det här sättet eftersom det 
har varit möjligt att försöka intervjua många olika aktörer.  
 
 



  

 
2.5 Respondenter för emperi 
 
I samråd med handledare och uppdragsgivare har vi valt ut olika aktörer som 
ansetts vara relevanta att träffa gällande examensarbetet. De är relevanta för att de 
är stora aktörer inom distribution och import. Urvalet av respondenter 
preciserades under resans gång, då några ej ville ställa upp på intervjuer.  
 
Vi valde att dela upp fallstudien i fyra delar, som skulle göra det möjligt att samla 
in material som ska svara mot vårat syfte, samt det gör möjligheten att ställa 
aktörer mot varandra och göra jämförelser. 
 
Distribution: Gällande distribution av mindre gods såsom paket ansågs dessa fyra 
aktörer viktiga och etablerade inom vår region. 

• Posten 
• Bussgods 
• Schenker 
• DHL 

 
Importflöden: För att kunna göra generella bedömningar på importflöden så 
valde vi att undersöka handelskammare som låg i kring vår region. 

• Värmlands Handelskammare,  
• Mälardalens Handelskammare,  
• Stockholms Handelskammare,  
• Mellansvenska Handelskammaren (Gävleområdet)  
• MittSveriges Handelskammare (Sundsvallsområdet) 

 
Hamnar: Följande hamnar valdes ut för att de är stora och har 
containerterminaler.  

• Göteborg 
• Helsingborg 
• Sundsvall 
• Oxelösund  
• Kapellskär  

 
Importörer: Efter bortfall så blev dessa de vi till slut undersökte och vi tycker att 
de representerar på tillfredställande vis, stora företag som bidrar till mycket 
import inom vår region.  

• Claes Ohlson 
• IKEA 
• Siba 
• Jula 
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2.6 Struktur 
 
 

 
 
 
Vi avser att utvärdera nuvarande situation, gällande importflöden samt 
inställningen till valda transportvägar hos stora kända importörer. Metoden är den 
givna utgångspunkten i skapandeprocessen som beskriver varför vi valt att 
använda oss av en teoretisk avgränsning samt hur fallstudien senare sak gå till. 
Kombinationen av teoretisk avgränsning och fallstudie avspeglar det slutliga 
resultatet som dessutom ska svara mot det redan angivna syftet. För att försäkra 
oss om att detta examensarbete uppnår C-nivå, har vi utgått från 
”Rekommendation för uppsatsskrivning – Industriell Ekonomi”, där exempel på 
en metod anges för att skriva en rapport på C-nivå. Exempel som anges är: 
”Utvärdering av olika situationer med hjälp av teorier/koncept/filosofer”. 
 
2.7 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Bakgrund och den begynnande problemformuleringen presenterades av Person X  
vid Företag X. I samråd med vår handledare Bo-Lennart Andersson har vi 
utvecklat syfte som sedan rapporten kretsar runt. För att komma igång så 
anordnades ett möte tillsammans med Företag X, Bo-Lennart Andersson, 
Schenker och Haegerstrands. Resultatet av mötet har sedan avspeglats i syftet när 
deltagarna fick fritt diskutera kring Företag Xs problem. Anledningen till att 
Schenker och Haegerstrands deltog, är att de samarbetar mycket med Företag X 
och det var till fördel för oss när vi skulle komma vidare med examensarbetet där 
vi fick möjlighet att knyta nya kontakter samt utöka vår kontaktlista. Så har det 
även fungerat senare under arbetets gång, att vi lotsats vidare kontinuerligt och på 
så vis har vi utvecklat en lista med kontakter för att kunna genomföra 
undersökningarna.  
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Vi valde att dela in undersökningen i fyra delar. Dels har vi intervjuat aktörer som 
arbetar med distribution men vidare fick vi kontakta de olika handelskammare 
som är verksamma inom vår region för att kunna samla in data angående 
importflöden. Vidare så har vi intervjuat fem hamnar i Sverige som arbetar med 
containertrafik och slutligen även stora importörer inom vår region. När vi tog 
kontakt med våra respektive aktör så skedde det genom telefon som sen 
kompletterades med ett E-mail, eftersom visse ville eller kunde svara på frågorna 
direkt över telefon. Vi utformade brev beroende på vem vi avsåg att intervjua och 
utgick från fyra frågor, som varierade lite beroende på vem vi frågade. Se bilaga. 
Svaren har sedan sammanställts och presenteras i Empiriavsnittet.  
 
2.8 Teoretisk referensram 
 
För att underlätta för läsaren har vi valt att presentera en grundläggande definition 
av Logistik  eftersom vår rapport berör olika teorier inom Logistik. Vi tycker det 
är viktigt att förklara olika transportsätt, distribution, mellanhänder i 
logistikkedjan osv för att underlätta för läsaren att få en översiktsbild av 
logistikfunktionen så att det ska bli lättare att förstå syftet och bakgrunden till våra 
undersökningar. Det är dessutom viktigt att förklara container som lastbärare 
eftersom det är en viktig del i logistikfunktionen och dessutom var det just flöden 
genererade av containertrafik som Företag X var intresserade av. Slutligen har vi 
även valt att beskriva vikten av olika centrallager osv för att klargöra för läsaren 
senare i empiriavsnittet gällande transportvägar för olika importörer med 
slutadress inom vår region. 
 
2.9 Metodkritik 
 
Vi har under arbetets gång kunnat konstatera att många företag inte ville ta sig tid 
för oss, utan att vi fått arbeta väldigt mycket med att komma på nya lösningar och 
hela tiden hitta nya personer att intervjua. Många representanter för speditioner, 
handelskammare och olika hamnar i Sverige som vi valt ut som lämpliga 
respondenter var till en början motvilliga att ställa upp på intervju. Detta berodde 
på att de menade att materialet var känsligt, och klassades som hemligheter. 
Resultatet av studien är kanske därför inte helt representativt jämfört med syftet 
ursprungligen.  
 
Vi tror att den kvalitativa undersökningen hade blivit mer säkerställd om vi hade 
fått göra intervjuerna genom att åka till respektive företag. Detta föll sig 
emellertid som en orimligt stor utmaning i förhållande till tidsramen som vi 
arbetat inom. Det var dessutom önskvärt för många av de personer vi träffade att 
snabbt avklara intervjuerna per telefon. Vi tror att på grund av detta så finns det 
delar i det insamlade data där validiteten kan ha blivit lidande. 
 
Allt eftersom intervjuerna pågick så insåg vi att det var lämpligast att utge sig för 
att vara helt objektiv i undersökningen. Mao att vi inte arbetade åt någon, eftersom 
exempelvis hamnar i Sverige faktiskt är egna och vinstdrivande, dvs. konkurrenter 
med varandra. Med facit i hand tror vi att det skulle varit enklare och att vi hade 
kunnat samla in ännu mer data om vi från början till slut uppgett att vi gjorde en 
helt objektiv undersökning.  
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Slutligen vill vi själva rikta kritik kring omfånget på examensarbetet, som vi 
själva arbetat fram, men med facit i hand insett att det blev allt för omfattande. 
Frågor av den typ vi ställt har varit komplicerade att få svar på. Resultatet 
avspeglas inte riktigt enligt syftet som var ställt från första början. Vi tycker 
emellertid att datainsamlingen varit givande, om än dock inte som vi föreställt oss 
inledningsvis, och att det finns mycket att lära kring denna studie. Vi hoppas att 
resultatet är tillfredställande för uppdragsgivaren ändå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
3. Teori 
 
Detta avsnitt innefattar de grundläggande teorier som läsaren behöver för att 
bearbeta empiriavsnitt samt att det ligger till grund för kopplingen mellan empiri 
och resultat. Teorierna är utvalda för att de kan relateras till syftet och är 
relevanta inom ämnet. 
 
3.1 Logistik 
 
”Logistik handlar om att planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av 
material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens 
behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för 
att materialflödet ska fungera”. 

             (fritt översatt från 
CSCMP 2006)8

Logistiken omfattar hela kedjan och dess processer, dvs, från råvara till slutlig 
kund. Målet är att uppnå en hög leveransservice som möjligt för att tillfredsställa 
kunden och till låga kostnader som möjligt. Det handlar även om att tillverka rätt 
saker, till rätt pris och i rätt tid.
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Logistikens mål är att uppnå en hög leveransservice till en sån låg kostnad som 
möjligt. Genom att ha en hög leveransservice så lockar man kunder som i sin tur 
bidrar till ökade intäkter. Genom logistik kan man effektivisera olika processer 
inom företaget för att sänka kostnader.
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8 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.21  
9 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s19-21 
10 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.202-205 

  
 
3.2 Transporter 
 
Det finns många faktorer som man bör ta hänsyn till vid ett beslut om vilket 
transportsätt man ska använda sig av. Hur stort är godset man ska frakta, krävs det 
hög leveransprecision, har godset ett stort värde, ska man ta hänsyn till miljön, 
vilka lagar och föreskrifter gäller respektive transportsätt och vilka länder kommer 
transporten att gå igenom?  
Dessa frågor är viktiga att ställa sig innan val av transportsätt ska göras. Här 
nedan beskrivs vilka parametrar som skall tas i beakt innan beslut om vilket 
transportsätt skall användas. 
 
Kvantitet som ska fraktas   Transportlängd 
Önskad leveransprecision   Pris 
Godstyp och värde    Tid/Frekvens/Hastighet 
Hänsynstagande till miljö Lagbestämmelser,  vila för chaufförer 

etc 
Geografiska förutsättningar   Andra länders standarder och regler 
Möjlighet att planera rutter   Säkerhetsaspekter, stöld/rånrisk 
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Att transportera gods med fartyg är ett kostnadseffektivt transportsätt som medför 
låga kostnader i form av drivmedel, farleds- och hamnkostnader. Även att det går 
transportera stora volymer med hjälp av fartyg samt att det finns mycket utrymme 
på haven, gör det mer attraktivt ur kostnads synpunkt än något annat 
transportssätt. I och med fartygen blivit alltmer större och specialiserade så kan 
man hålla kostnadsutvecklingen nere för sjötransporter vilken är en bidragande 
faktor till den ökade efterfrågan på sjötransporter.

  
 
 
 
3.2.1 Allmänt om sjötransporter 
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En annan aspekt när det gäller utvecklingen för sjötransporter är de 
effektiviseringar som gjorts i lastnings- och lossningsmomenten och en 
bidragande del i detta är den standardiserade enhetslasten. Syftet med det är att 
reducera liggetiden i hamnarna och skapa ett effektivare flöde och därmed 
reducera eventuella flaskhalsar.
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Vägtransporterna har ökat lavinartat det senaste seklet. En förklaring till detta är 
näringslivets ökade krav på snabb och leveransservice.  En annan orsak till en sån 
stor efterfrågan på vägtransporter är att en lastbil kan leverera tunga gods från dörr 
till dörr vilket resulterar i färre omlastningar och därmed minskade kostnader. 
Andra positiva faktorer som kan förknippas med lastbilstransporter är att 
fordonets kapacitet är liten i relation till andra transportsätt och på så sätt kan man 
anpassa leveranserna efter kundens behov. Det är också ett flexibelt transportsätt 
som kan omdirigeras under transporten och även omlastas och utöka 
kapaciteten.

     
 
3.2.2 Allmänt om vägtransporter 
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Transporter på järnväg bör utgå från att man transporterar stora mängder av gods 
för att det ska vara lönsamt. I och med att tågets friktion mellan hjul och räls är 
liten så kan stora mängder enhetslaster med gods förflyttas med liten energiåtgång 
vilket resulterar som ett efftektivt transportsätt ur en miljösynpunkt. Järnvägens 
infrastruktur har blivit alltmer glesare i jämförelse med det vanliga vägnätet. Det 
finns flera faktorer som orsakat denna utveckling. En av dessa faktorer är att 
många bandelar genererat i låg lönsamhet vilket resulterat i att flera bandelar 
tvingats lägga ner dessa sträckor. Järnvägsnätet består idag i huvudsak av stomnät 
som länkar samman de stora orterna och godset transporteras till olika terminaler 
som sedan omlastas och lossas för vidare distribution av t.ex. lastbil.

 
 
3.2.3 Allmänt om tågtransporter 
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11 Föreläsningsanteckningar 2007 
12 Lumsden K, (2006) s.163 
13 Abrahamsson H, Sandahl F, (1996) s.49 
14 Lumsden K, (2006) s.113-114 
15 Lumsden K, (2006) s.129-137 

 
 
 



  

3.3 För- och nackdelar med respektive transportsätt 
 
Beroende på vilket transportsätt man väljer att nyttja så ger det upphov till olika 
fördelar och nackdelar. Fördelen med att använda sig av sjötransporter är att man 
kan frakta stora mängder gods och därmed nyttja den stora lastkapaciteten som 
fartyg har. Det ger även upphov till relativt låga rörliga kostnader då kostnaden 
för transport av gods är densamma oavsett mängd gods. Det är även ett 
miljövänligt transportmedel då man kan transportera stora mängder gods för en 
liten energiåtgång. Om man ska nämna de nackdelar som kan uppstå med 
sjötransporter så bidrar det långa ledtider eftersom det oftast färdas långa sträckor. 
Leveransprecisionen kan påverkas negativt vid ett inträffande av exempelvis 
oväder.  

Fördelarna med vägtransporter är många. En av dessa är att det är flexibelt då 
fordonet enkelt kan omdirigeras under pågående transport om behovet uppstår. 
Det kan exempelvis vara att man behöver lasta om. Vägtransporter ger även en 
stor leveransprecision och har en stor anpassningsförmåga beroende på vilken vikt 
och volym man planerar att transportera så kan man välja storleken på bilen 
därefter. De nackdelar som uppstår vid vägtransporter är att den är dyr för långa 
sträckor och har en stor belastning på miljön.  

Fördelarna med järnvägstransporter är att den kräver lite kraft och har en hög 
lastkapacitet eftersom man kan koppla en stor mängd godsvagnar och därmed 
transportera stora volymer. Det är även miljövänligt att transportera gods på 
järnväg eftersom det inte går åt så mycket energi sett till hur mycket man 
transporterar. De nackdelar som järnvägstransporter har är att infrastrukturen för 
denna typ av transport gör det svårt att leverera gods från dörr till dörr. Även 
leveransprecisionen kan bli lidande eftersom tåg lätt kan fastna vid högtrafikerade 
områden för att vänta på att få passera, exempelvis vid Stockholm. Det är även 
oflexibelt att använda sig av denna typ av transport då det oftast krävs omlastning 
för vidare transport. Det är även negativt då skador av gods kan förekomma, 
eftersom att färden på tåg är relativt skakig/ryckig vilket utsätter godset för 
påfrestningar.16

Likt logistikens definition så handlar distribution om att tillgängliggöra produkter 
för kunder på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt samt uppnå en sådan hög 
leveransservice som möjligt för att tillfredsställa kunderna. Distributionens 
uppgift är att transportera produkter från företagen till slutlig kund, dock kan detta 
ske i flera moment och måste därmed passera flera lager för att slutligen nå 
kunden. Det finns alltså olika genomföranden inom distributionen. Endera går 
produkten från produktion till ett centrallager som i sin tur distribueras till slutlig 
kund eller så kan order av en viss produkt förflyttas från ett centrallager vidare för 
distribution till flera regionala lager för att slutligen nå kunden. Det finns därmed 

 

3.4 Distribution 
 

                                                 
16 Luleå Tekniska Universitet 
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flera scenarios vid distribution av en produkt och det är lätt att inse att ju fler lager 
en produkt måste passera innan den når slutkunden så blir den totala 
genomloppstiden allt längre vilket i sin genererar till större kostnader. Det kan 
även vara så att den slutliga kunden har för avsikt att sälja produkten vidare till en 
annan kund och dessa företag kallas då för mellanhänder.17

Behovet av transporter ökar hela tiden och därmed även kostnader som medför 
detta men i och med att man idag alltmer väljer att centralisera sin produktion och 
distribution så blir det ändå lönsamt att transportera längre sträckor eftersom man 
drar in på kostnader genom att centralisera sin produktion och distribution. Vidare 
så har transporterna av gods ökat pga EU, bättre infrastruktur, snabbare fordon 
och en förenklad gränshandel som gör att det blir lättare att transportera gods över 
landsgränser. Det är även alltmer av vikt att transporterna sker total utnyttjande av 
lastens kapacitet och det kan vara att man samlastar transporten och på så sätt få 
en effektiv distribution till en totalt sett lägre kostnad.

    
 

18

Genom att man samlastar och fyller lastkapaciteten så är det viktigt med planering 
av distributionen och bemöter kundernas krav på de så kallade Just-In-Time 
leveranser. JIT som den även kallas står för korta transporttider, små volymer, hög 
tidsprecision, hög leveranssäkerhet och totalansvar är något som 
transportföretagen alltmer går över till för att möta kundernas krav. Företagarna 
arbetar ständigt med att effektivisera sitt materialflöde vilket gör att 
transportföretagen måste följa med den utvecklingen för att tillgodose dessa höga 
krav som företagarna alltmer kräver.

  
 

19

Produkter som medför hög lönsamhet för produkten i sig samtidigt står för en låg 
volym gentemot den totala försäljningen skall placeras strategiskt i ett centrallager 
och därifrån kan det distribueras snabbt ut till kund med hjälp av t.ex. 
expressleveranser.

  
   
3.5 Centrallager 
 

20 I och med globaliseringen så har företagen minskat sina 
produktionsenheter till mer centraliserade produktioner, detta gäller även 
centralisering av lager. Genom att minska sina lager till få centrallager så 
reduceras kostnaderna i lagerhållning men även kostnader som uppkommer vid 
flera lager då hyra etc tillkommer. Benämningen centrallager kan misstolkas, det 
handlar inte om att geografiskt sett placera ut ett lager i ”mittpunkten” utan det 
handlar om att strategiskt placera ut ett lager som är nära kunderna och är 
lättframkomligt både till och från med transport. För att lyckas med centraliserade 
lager så måste man ha ett avancerat informationsflöde som kan visa efterfrågan på 
respektive marknader. Centraliserade lager betyder även längre transportsträckor 
och kostnader som medför detta.21

Det finns möjligheter till större lönsamhet om företagen producerar mer 
omfattande volymer fördelat på mindre antal anläggningar. Men fokuserade 
fabriker väljer många gånger att producera i mindre skala och på så sätt få ner 

    
 

                                                 
17 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.69 
18 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.119-120 
19 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.122-123 
20 Christopher M, 2005, s.72 
21 Christopher M, 2005, s.214-215 



  

produktionskostnaderna, dock blir transportkostnaderna betydligt kostsammare. 
Även berörs flexibiliteten i produktionen då man i dessa fokuserade fabriker vill 
producera i sådan stor omfattning som det bara går för att utnyttja hela 
kapaciteten. I och med att man satsar på fokuserade fabriker så uppkommer även 
centraliserade lager som även den medför en större kostnad för transporter.22

Ett mellanlager fungerar som centrallagrets förlängda arm, vars syfte är att ligga 
nära marknaden genom den strategiska placeringen. Den har även till uppgift att 
fungera som en reservplats eller buffert åt centrallagret om det skulle uppstå 
störningar i produktion och distribution. Har man dessutom ett strategiskt 
utplacerat mellanlager kan det medföra i reducerade transportkostnader. Vid ett 
upprättande av ett mellanlager tillkommer dock sär kostnader som man måste ta i 
beakt. För att nämna några av sär kostnaderna som uppkommer vid ett 
upprättande av mellanlager så tillkommer det kostnader i form av investeringar i 
lager- och hanteringsutrustning, ökad kapitalbindning samt löpande administrativa 
och hanterings kostnader. Dessa kostnader skall sedan jämföras med de kostnader 
som uppstår vid att inte ha ett mellanlager, vilket oftast ger ökade 
transportkostnader. Mellanlagring ger oftast positiva effekter på leverans ledtiden, 
vilket även är ett konkurrenskraftigt verktyg.

 
 
3.6 Mellanlager  
 

23

Containrar började användas i mitten av förra seklet för sjötransporter, dels för 
dess säkerhet och som ett resultat av last- och lossningsutvecklingen.

  

3.7 Container 

24 Container, 
även kallat enhetslast är en standardiserad lastbehållare som utformats för att 
fraktas på fraktfartyg, järnvägsvagnar och lastbilar.25 I och med den ökade 
globaliseringen så har den ökade andel av världens transporter blivit alltmer 
längre. Här har den standardiserade enhetslasten eller containern som den också 
kallas för haft en viktig roll i strävan om effektiv hanteringteknik. När fartygen 
anlöper till en hamn så kan lastning och lossning av gods till ett annat 
distributionssätt ske, som t.ex till lastbil eller tåg.26 Containrar har olika mått och 
ett exempel på dessa mått är TEU som är en förkortning av ”Twenty Foot 
Equivalent Units” och är en benämning på en tjugo fots container som motsvarar 
6.1 meter.27 Det finns även en annan typ av container som är vanligt 
förekommande och kallas för FEU ” Forty-feet Equivalent Unit” och mäter 
motsvarande 12.2 meter. Dessa mått har sitt ursprung i USA och brukar vara 
angivna för hur mycket kapacitet en hamn eller en fartygscontainer kan hantera.28

                                                 
22 Christopher M, 2005, s.236 
23 Storhagen, N.G, 1987 
 
24 Lumsden K, (2006) s.175 
25 wikipedia 
26 Lumsden K, (2006) s.511 
27 Lumsden K, (2006) s.166 
28 wikipedia 
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Fig.129

De flesta containerfartygen är utrustade med lastrum för transport av containrar 
för att kunna lasta av och på antalet containrar. Containern är en del av den 
hårdsatsande hamnindustrin och det har inneburit ett ökat utnyttjande av fartygens 
lastutrymme och effektiviseringar inom last- och lossningsprocessen.

 
 
Bilden visar hur en 40-fotscontainer eller FEU som den kallas för kan se ut 
 

30 Om en 
hamn saknar kranar för lyft så kan en så kallad portalkran placeras ombord för att 
utföra av- och pålastning. Dock har kraven på användandet av kranar skärpts med 
regelbunden service och i och med att dessa kranar idag har en låg utnyttjande 
frekvens så resulterar det i att de flesta kranar av denna typ tagits bort. Detta gör 
att antalet destinationshamnar begränsas. En containerhamn bör ha en kapacitet 
för lyft av kranar.31     

Containerfartyg är en typ av fraktfartyg som kan direkt lasta och lossa till eller 
från fartyg, lastbilar och tågvagnar. 

 
 
 
Fig.232

                                                 
29 wikipedia 
30 Abrahamsson H, Sandahl F, (1996) s.142 
31 Lumsden K, (2006) s.175 
32 wikipedia 

 



  

 
Bilden visar världens största containerfartyg Emma Maersk som har en kapacitet 
för 11000TEU´eller 5500 FEU´s.33

Fartyg som transporterar enhetslaster delas in i hur lastbäraren lastas och lossas. 
Antingen i så kallade LoLo-fartyg eller RoRo-fartyg. Med LoLo-fartyg menas att 
containrar lastas och lossas med vertikala lyft, direkt i lastutrymmet eller på 
fartygets däck.

 
 
3.7.1 Container på fartyg 
 

34 LoLo metoden som är en förkortning av Lift on Lift off, uppkom 
efter stora investeringar för att effektivisera hantering av containrar och är en 
effektiv metod för att snabbt lasta och lossa ett fartyg med gods.35 Med RoRo 
fartygen menas det att man rullar lasten ombord via en ramp och vidare till den 
plats som lasten skall stå på.36 Utvecklingen bakom RoRo metoden som är en 
förkortning av Roll on Roll off, ligger hos stuveribolag världen över i syfte om att 
effektivisera hanteringen av container.37

Lastbilarna är olika utformade beroende på vilken last de skall transportera och i 
vilken kombination det utförs, i samband med fartyg eller tåg. Lastbilar som skall 
transportera container är utrustade med en lyftanordning som skall möjliggöra 
överföring mellan lastbil och tåg. Containern hanteras som en container vid 
sjötransporter samt järnvägstransporter men vid lastbilstransporter sker 
hanteringen annorlunda. En del lastbilar är utrustade med så kallade luftfjädringar 
som gör att lastbilen kan sänkas och backa in mellan växelflakets stödben för att 
sedan lasta eller lossa containern.

 
 
3.7.2 Container på lastbil 
 

38

Enhetslasten eller containern har påverkat järnvägen och dess utnyttjande på ett 
positivt sätt då denna infrastruktur länge varit på nedgång i och med den ökade 
efterfrågan på snabba leveranser som bl.a lastbilarna stått för. Det har upprättats 
flera terminaler där hantering av containrar sker för vidare distribution med 
exempelvis lastbil, så kallat kombitransport. I och med att containertransport med 
tåg kräver mycket resurser av hamnarna så har denna typ av transport 
koncentrerats till färre hamnar. Detta gör att transporter av gods med tåg blivit 
längre men det har visat sig vara av lönsam karaktär i och med att man transporter 
stora mängder och utnyttjandet av kapaciteten kan bli högre och mer miljövänligt 
än om man väljer lastbilen som transportsätt.

 
 
3.7.3 Container på tåg 
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33 wikipedia 
34 Lumsden K, (2006) s.538 
35 Abrahamsson H, Sandahl F, (1996) s.140 
36 Lumsden K, (2006) s.538 
37 Abrahamsson H, Sandahl F, (1996) s.140 
38 Lumsden K, (2006) s.541 
39 Abrahamsson H, Sandahl F, (1996) s.143-144 
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3.8 Differentierad styrning 
 
Differentiering handlar mångt och mycket om att prioritera de begränsande 
resurserna för att få störst resursutnyttjande. Förfarandet av en differentiering av 
produkter är baserat på att prioritera de viktigaste produkterna för sig och se till att 
dessa styrs noggrant och hamnar högst upp i prioritetens led, dvs. att man styr 
produkter på olika sätt utifrån dess ansedda värde.40

Likväl som att man differentierar produkter så kan man differentiera arbetssättet 
mot kunder samt leverantörer. Genom att differentiera kunder och leverantörer så 
bemöter man dessa i olika nivåer beroende på hur viktiga dom är för aktören.

   
 

41 
Att segmentera leverantörer är ett vanligt tillvägagångssätt för att reducera antalet 
leverantörer men även för att få en insyn om vilka man skall påbörja ett djupare 
samarbete med. När det gäller kundsegmentering så används det för att få en 
överskådlig uppfatning om hur omfattande leveransservicen skall vara gentemot 
kund.42

JIT-filosofin uppkom någon gång under 1970-talet och är en del av det sk TPS, 
Toyota production system. Den strävar efter att försörja kunderna så snabbt som 
möjligt utan onödiga lagringar av färdiga produkter som binder kapital för 
tillverkaren. Dock är det viktigt att tillverkaren har tillräckligt med material i sin 
produktionsbuffert för att tillgodose kundernas behov av JIT-leveranser. Detta kan 
emellertid medföra stora kostnader för tillverkaren om det finns mycket material 
på lager i väntan på förädling. Det är viktigt att tillverkaren har ett bra 
planeringssystem när man arbetar efter JIT-filosofin för att minska onödiga 
kostnader. Om man ser till JIT-leveranser så ger den upphov till korta 
transporttider, små volymer, hög tidsprecision, hög leveranssäkerhet och 
totalansvar. Detta medför givetvis en ”good-will” för företaget eftersom kunder 
uppskattar denna typ av tjänst som företagen tillgodoser kunderna med.

 
 
3.9 Just-In-Time inom transport 
 

43

Om man ska se till de två styrningarna push och pull, så karaktäriseras JIT-
filosofin mer av pull tekniken, dvs att efterfrågan från kunder resulterar i att 
tillverkningen eller tjänster sker efter beställning och behovet av nya produkter 
och tjänster skickas bakåt i logistikröret. När beställningen är ett faktum så 
uppstår det olika behov i de processer som finns inom denna logistikrör, det kan 
vara behov av rätt material i rätt mängd, rätt transportmedel, personalomsättning 
etc. detta för att inte ödsla onödiga resurser.

  
 

44

Behovet av transporter ökar hela tiden och därmed även kostnader som medför 
detta men i och med att man idag väljer alltmer att centralisera sin produktion och 
distribution så blir det ändå lönsamt att transportera längre sträckor eftersom man 
drar in på kostnader genom att centralisera sin produktion och distribution. Vidare 

 
 

                                                 
40 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.249 
41 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.250 
42 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.250 
43 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.89, 97, 122 
44 Christopher M, 2005, s. 123 



  

så har transporterna av gods ökat pga EU, bättre infrastruktur, snabbare fordon 
och en förenklad gränshandel som gör att det blir lättare att transportera gods över 
landsgränser. Det är även alltmer av vikt att transporterna sker total utnyttjande av 
lastens kapacitet och det kan vara att man samlastar transporten eller har 
kombinerad distrinution med flera transportsätt och på så sätt få en effektiv 
distribution till en totalt sett lägre kostnad.45

Genom att man samlastar och fyller lastkapaciteten så är det viktigt med planering 
av distributionen och bemöter kundernas krav på de så kallade Just-In-Time 
leveranser. JIT som är en filosofi och ett tankesätt som transportföretagen alltmer 
eftersträvar för att möta kundernas krav. Företagarna arbetar ständigt med att 
effektivisera sitt materialflöde vilket gör att transportföretagen måste följa med 
den utvecklingen för att tillgodose dessa höga krav som företagarna alltmer 
kräver.

  
 

46

                                                 
45 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.119-120 
46 Oskarsson B, Aronsson H, Ekdahl B, 2006, s.122-123 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 
4 Empiri 
 
Detta avsnitt presenterar intervjuer, statistik och relevant insamlat material som 
skall ligga till grund för fortsatt diskussion och slutsats. 
 
4. 1 Nulägesbeskrivning 

Företag X befinner sig i ett expansivt skede. Volymerna av hanterat gods har haft 
en stabil ökning och det blev ett rekordår mellan 2006 och 2007. Förklaringen till 
denna ökning beror mestadels på den ökade containertrafiken men även 
bulkvolymerna har stått för denna ökning. I och med denna utveckling har Företag 
X ett behov av nya kajer och hamnytor för att kunna tillgodose en 
kapacitetshöjning inom hamnen med stark miljöhänsyn. Företag X har ett mycket 
strategiskt läge och har i princip hela södra Norrland, Värmland, Mälardalen samt 
Dalarna som sin marknad gällande distribution och transport av gods. Man 
beräknar att de godsvolymer som hanteras i Företag X har en start och -målpunkt 
inom Gävle kommun står på ca 10-15% och resterande går ut till den ovan 
angivna regionen. Man kan därför konstatera att Företag X fungerar som ett 
viktigt logistiskt nav för regionens import- och exportflöde av gods.47

Det händer mycket kring Företag X och det finns ett flertal spännande projekt 
inplanerade, dels att stimulera regionen och göra den mer attraktiv men även för 
att locka fler aktörer till att välja Företag X för import och export av gods. Ett av 
dessa är projekt kunde man läsa i lokaltidningen där det framgick att man planerar 
en ny elektrifierad järnväg till Företag X där flera aktörer står bakom 
finansieringen. Bakgrunden till detta projekt är att öka tillgängligheten till hamnen 
och göra det lättare att transportera gods.

 

48

• öka transportkapaciteten med upp till 40 % 

 Vidare har Företag X fått ett beslut om 
en utbyggnad av hamnen beviljat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Målet med denna utbyggnad är: 
 

• minska godstransporten i Gävles innerstad 
• erbjuda transportberoende industrier i Mellansverige och södra norrland 

om ett miljövänligare transportalternativ 
• få en bredare och djupare inseglingsled för att kunna ta emot större 

lastfartyg 
49

Dessutom ser det intressant ut med de planer som finns att transportera gods med 
tåg från Kina till Europa som ett snabbare alternativt än båt. Det ska ta 18 dagar 
för godset att ta sig från Peking till Hamburg jämförelsevis med båt som tar ca 40 
dagar med samma sträcka. Detta kan öppna upp för Företag X som blir en port till 
östra Europa. 

 
 

50

                                                 
47 Gävle Hamn 
48 Gävle Dagblad 
49 Gävle Hamn 
50  Ny Teknik 

 
 



  

 
4. 2 Fallstudien 
 
Fallstudien bygger på insamlad data från fyra olika sorters aktörer. 
 

• Handelskammare 
• Distributörer 
• Hamnar 
• Importörer  

 
Utifrån vilken kategori som respondenten tillhör har vi utformat ett brev som 
skickats ut per E-mail. Se bilagor 
 
4.3 Importflöden 
 
Handelskammare är näringslivsorganisationer som figurerar regionalt och är 
öppna för alla företag inom dess region. De skapar bra förutsättningar för 
näringslivet och hjälper företagen inom regionen att utvecklas med hjälp av olika 
tjänster som utbildning och rådgivning.51

• Värmlands Handelskammare 

 
 
Vi har försökt ställa relevanta frågor till samtliga handelskammare för att kunna 
fördjupa oss vidare i det syfte som studien har med att kartlägga godsflödet inom 
regionen och vilka de största aktörerna som står för dessa. Det visade sig vara 
svårare än vad vi förutspådde eftersom svaren på dessa frågor är känsliga och 
oftast är ”affärshemligheter” som VD:n för MittSveriges handelskammare 
uttryckte sig. Även VD:n för Mellansvenska handelskammaren uttryckte sig att 
det var ”det är affärshemligheter som jag inte kan avslöja men så mycket kan jag 
säga att det är: petrolium-, skogs- och stålindustrin”.  
 
Frågorna som ställs till respektive handelskammare finns i bilaga 5 i slutet av 
denna rapport. De frågor som ställs ämnar till att svara på syftet där vi avser att 
kartlägga importflöden. Vi var intresserade av var godset hamnar inom vår region.   
 
Gällande importflöden har vi tagit kontakt med samtliga handelskammare som 
ingår i den region som studien berör.  
 

• Mälardalens Handelskammare 
• Stockholms Handelskammare 
• Mellansvenska Handelskammaren 
• MittSveriges Handelskammare 

 
 
 
 
 
                                                 
51 Handelskamrarna  
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4.3.1 Resultat intervjuade aktörer gällande Importflöden 
 
Syftet med att undersöka handelskammare vid olika regioner i Sverige var att 
erhålla statistik för att kunna göra en kartläggning av importflöden till vår region. 
Resultatet avspeglas i presentationerna nedan och visar att informationen vi 
efterfrågade inte fanns eller att handelskammarna ej var villiga att dela med sig av 
den. 
 
4.3.2 Värmlands handelskammare 
 
Värmlands handelskammare valde att inte delta i studien. 
 
4.3.3 Mälardalens handelskammare 
 
Mälardalens handelskammare vidarebefordrade ärendet till Mälarhamnens VD 
Patrik Åman. Mälardalens representant Merit Israelsson menade att sådan typ av 
statistik kunde vi få av Patrik Åman, VD för Mälardalens Hamn. 
 
Vi tog därefter kontakt med Patrik Åman som hänvisade oss till andra 
organisationer  såsom SIKA52 och Transportgruppen53

                                                 
52 SIKA : Statens institut för kommunikationsanalys  
53 Hamnföretagens bransch och arbetsgivareorganisation 

. Resultat utifrån SIKA 
redosvisas senare. Informationen vid Transportgruppen var inte intressant för 
denna studie. Transportgruppen endast grundläggande statistik, exempelvis andel 
import mätt i ton till Sverige hamnar. 
 
4.3.4 Stockholms handelskammare 
 
Charlotta Wahlberg vid Stockholms handelskammare lät hälsa att hon inte kunde 
bistå med uppgifter av den typ vi efterfrågade. Hon hänvisade oss till olika 
hemsidor, såsom SCB, Transportindustriförbundet eller att ta direkt kontakt med 
Stockholms hamn.  
 
4.3.5 Mellansvenska handelskammaren 
 
Anders Frank, VD vid mellansvenska handelskammaren berättar att inkommande 
gods från andra hamnar än Gävle inkommer, och att det styrs beroende på om det 
är säljaren eller köparen som beställt transporten. Det styrs dessutom av vilken 
speditör som köpt transporten. Gällande inkommande importer från andra hamnar 
så berättar Anders att flöden främst kommer från Stockholm och Göteborg. De 
viktigaste aktörerna som bidrar till det största importflödet inom vår region är 
egentligen affärshemligheter. Anders avslöjar emellertid att importflöden främst 
består av petroleum, skogsindustri och stålindustri vilket också är de största 
importörerna i dagsläget. På frågan om hur vi ska öka importflödet till regionen 
säger Anders att de som tillämpar Just-In-Time är de som kommer att lyckas bäst. 
Det är idag inga aktörer som vill knyta upp kapital för längre perioder. Alltså, det 
är hamnar med hög frekvens som kommer att klara sig bäst. 
 
 



  

 
4.3.6 Mittsvenska handelskammaren 
 
Nedan följer ett tillägg angående intervjun med sundvalls hamn/mittsvenska 
handelskammaren som ägde rum 2009-06-08 
 
Vi ringde Dick Jansson som är VD för Mittsvenska handelskammaren och 
berättade för honom att vi samtalat med Håkan Hedlund från Sundsvalls Hamn 
tidigare och han informerade oss om att Handelskammaren i Sundsvall skulle ha 
en ”färsk rapport över flöden av konsumtionsvaror i Sundsvallregionen”. Viktigt 
att ta upp här är att Dick Jansson inte hade berättat något om denna rapport 
tidigare vilket ger en indikation om hur svårt det kan vara att tillgå denna typ av 
uppgifter som student. Detta påvisas tydligt när vi tidigare ställt frågan, se bilaga 
5, som när inflödet av gods till hamn sker, vart går det anlände gods, i vilka 
volymer och till vilka orter etc.    
 
I rapporten framgår det om hur svårt det är att ge en rättvis bild över godsflöden 
oavsett hur mycket resurser man har att tillgå. Anledningen till det är att det inte 
förekommer någon som helst objektiv registrering av godsflödena och det kan 
finnas flera förklaringar till detta. En av dessa förklaringar är att det finns så 
många distributörer och speditörer inblandade och många av dessa verkar inte 
vilja dela med sin av den informationen. De anser att en sådan information är 
känslig och därför är i mångt och mycket affärshemliga vilket försvårar 
kartläggningen av godsflöden. Rapporten som vi fått ta del av bygger på data 
insamlat genom intervjuer samt enkäter från företag med stor omsättning till- och 
från hamnen och berör endast regionen Sundsvall.   
 
I bilaga 6 presenteras uppgifter för in- och uttransporter som Sundsvalls Hamn 
hade under året 2008 och det är fördelat mellan olika typer av godslag. 
 
4.3.7 Övrig varuflödesundersökning54

SIKA är en myndighet som verkar inom transport- och kommunikationsområdet. 
Varför vi väljer att titta på deras rapporter är för att deras huvudsakliga uppgifter 
är att göra analyser, nulägesbeskrivningar och andra sorters utredningar på 
begäran av regeringen. Vi har tittat lite närmare på den senaste 
varuflödesundersökningen som gjordes 2004/2005 på begäran av SIKA och 
producenten av den var enheten för transportstatistik på statistiska centralbyrån. 
Värt att nämna i det här fallet är att den undersökning som vi tagit del av riktar sig 
endast mot branscher inom ”utvinning av mineraler”, ”tillverkningsindustri” samt 

 
 
En varuflödesundersökning syftar till att ge en bild av hur varuflödet ser ut inom 
en angiven region. SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys har 
tillsammans med Banverket, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket 
beställt en undersökning av statistiska centralbyrån som skall genomföras under år 
2009 och beräknas ta uppemot 12 månader att genomföra. Undersökningen skall 
ge dataunderlag för modellering av godsflöden och varuflödet kommer att mätas i 
form av godsmängd, varuvärde och transportsätt. 
 

                                                 
54 Statistiska centralbyrån 
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”partihandel”. Det som kan bli svårt i vårat fall som är ute efter det totala 
godsflödet inom vår region är att undersökningen inte beaktar just det totala flödet 
inom vår angivna region. Dock kan det vara bra att se över dessa branschers 
godsflöden för att få en bild av om hur det kan se ut.   
 
Ur undersökningen kan man se att det är tillverkningsindustrin som dominerar den 
totala transportvolymen och att fördelningen av inkommande transportvolymer 
från utlandet domineras av bl.a petroleumprodukter som också är en produkt för 
Företag X.   
 
Det framkommer även av undersökningen att det viktigaste transportsättet i 
hänseende till vikt vid import utgörs av fartygstransporter som svarar för hela 65 
% av de ankommande transporterna i ton räknat. I värde hänseende är 
lastbilstransporter samt lastbilstransporter i kombination med färjetransporter de 
viktigaste transportsätten.   
 
När det gäller kombinerad transport så är detta vanligast när godset skall 
transporteras utanför det län som godset anlänt till och det vanligaste är då 
kombination mellan färja och lastbil.  
 
Den enskilt största regionen i vikthänseende är Västsverige och i övrigt är det 
regionerna Sydöst och Norr som dominerar. I värdehänseende är det förutom 
Västsverige, Stockholmsregionen och region Sydöst som är de största regionerna. 
Fördelningen av transportvolymerna efter mottagande region för ankommande 
sändningar visas i tabellen här nedan och det framgår att region Väst dominerade i 
vikthänseende när undersökningen gjordes och region Stockholm följer därefter. I 
värdehänseende är spridningen mellan de olika regionerna i södra Sverige något 
jämnare men det är fortfarande Västsverige och Stockholmsregionen som har det 
totalt sett största importmängderna värdemässigt sett. 
 
4.3.8 Ankommande sändningar från utlandet 2004/2005 efter vägregioner 
 
Vägregion  Vikt,   95%   Värde,  95% 

1 000 ton konfidens  miljoner kr  konfidens 
intervall    intervall 

 
Norr   1 906       ±  843   9 755        ±  6 020 
Mitt   3 569       ±  598   26 809      ±  7 668 
Stockholm  6 977       ±  5 227   141 548    ±  40 498 
Väst  38 829     ±  6 074   212 864    ±  30 243 
Mälardalen  6 388       ±  2 612   37 786      ±  4 884 
Sydöst  5 816       ±  2 369   53 144      ±  7 809 
Skåne   3 797       ±  1 162   43 648      ±  7 535 
Totalt   67 282     ±  9 071   525 567    ±  51 324 
 
4.4 Distribution 
 
Med avsikt att kartlägga geografiska destinationer gällande importflöden på 
regionen har vi valt att träffa olika speditörer som är verksamma i området. En 
speditör sköter en kunds transporter och tillhandahåller exempelvis lastbilar. Vi 
insåg att speditörer har tillgång till den data som vi söker med avseende på syftet 
att identifiera vart gods transporteras inom vår region. Under intervjusessionerna 



  

insåg vi emellertid att det sågs som respektive speditörs företagshemlighet och 
därför var det ibland svårt att få de svar vi sökte. 
 

• Posten 
• Bussgods 
• Schenker  
• DHL 

 
 
4.4.1 Posten 
 
Brevet som gick ut till respektive speditör redovisas i bilaga 4. Intervjun ägde rum 
per telefon och inleddes med Roland Hellberg, Chef vid Posten Logistik gällande 
brev.  
 
Roland Hellberg berättade att han inte var riktigt rätt person att fråga i detta 
ärende och gav oss en ny kontakt som arbetar mer med paket inom posten. Roland 
Hellberg hade dock några intressanta saker att säga och svarade kortfattat på 
frågorna.  
 
Roland Hellberg menade att generellt så kan paketflöden kopplas till 
befolkningsmängd och inkomst. Han menar att det finns en felaktig bild av 
exempelvis postorderkunder, att det är låginkomsttagare som handlar via 
postorder. Detta är helt fel har undersökningar som Roland refererar till (som vi ej 
fått ta del av) som visar på att posten skickar paket nästan exakt procentuellt till de 
orter inom vår region som är befolkningstäta och dessutom kopplat till högre 
inkomster i snitt. Samma gäller den pakettrafik som genereras av olika 
webbaserade handelsfunktioner. Roland berättar att man tidigare trott att i 
samband med att webhandel ökar, så skulle paketdistributionen i Sverige 
förändras. Det har emellertid visat sig att, även där så kopplas ökade antalet 
skickade paket till befolkningstäta områden och större städer. Detta trodde Roland 
berodde på att ”stadsbor” är mer medvetna om nya metoder att handla via 
exempelvis Internet. Dessutom anses människor med högre inkomst vara mer 
kostnadsmedvetna, vilket också speglas i webhandelrelaterade frågeställningar.  
 
4.4.2 Bussgods 
 
Åke Jakobsson vid Bussgods Gävleborg beskriver att deras största kundsegment 
är företag med en fraktomsättning på mellan 500-25000 kr i månaden. 
Privatpersonerna står för ca 10% av denna omsättning. De regioner som man 
levererar mest till är Dalarna, Jämtland och Västernorrland.  
 
4.4.3 DHL 
 
Valde att inte delta, på grund av att uppgifterna vi sökte var klassade som 
hemligheter. 
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4.4.4 Schenker 
 
Tyvärr kunde Schenker inte delta i undersökningen. På grund av 
kommunikationssvårigheter uteblev intervjun med representant från Schenker. 
Detta tycker vi var mycket tråkigt, eftersom att Schenker och DHL troligtvis hade 
relevant information till oss angående syftet med examensarbetet. 
 
4.5 Hamnar 
 
En del i syftet har varit att undersöka andra hamnar som är stora på containertrafik 
i Sverige. Anledningen är att klargöra läget vid andra stora hamnar i Sverige. Det 
är dessutom en viktigt att intervjua personer vid respektive hamn, när vi ämnat 
söka reda på information om vart gods distribueras inom vår region.  
 
Vi valde ut följande hamnar, och vi utelämnade att vi skriver på uppdrag åt 
Företag X eftersom de olika hamnarna i Sverige faktiskt konkurrerar med 
varandra. Anledningen till det var att vi ville erhålla objektiva svar.  
 
 

• Göteborg 
• Helsingborg 
• Sundsvall 
• Oxelösund  
• Kapellskär  

 
Frågorna som vi ställde till hamnarna är följande presenteras i bilaga 2 : 
 
4.5.1 Göteborgs hamn 
 
Intervju med Göteborgs hamn ägde rum via telefon 2009-06-11 med Karin 
Weber, som arbetar med statistik vid Göteborgs hamn. 
 
Karin berättar att hon inte vet vart gods distribueras vidare i Sverige, utan att det 
är en fråga för rederier och slutkunderna. I nuläget råder en fördelning 51% 
import och 49% export, vilket kan ses som en ganska exakt balans och därför 
berättar Karin att några speciella insatser för att stimulera import eller export 
sätter man inte in. Utan allmänt så arbetar Göteborgs hamn kontinuerligt med att 
marknadsföra sig till kunderna och säljer sig främst med argumenten att de 
faktiskt är störst och har mest kapacitet. Göteborgs hamn arbetar med 
mellanlagringsplatser, vilket de anser är en viktig service för kunderna. På senare 
år har Göteborgs hamn ökat så mycket att de nästan inte klarat av att möta 
kunderna. Detta gäller anlöp i största allmänhet men även mellanlagerplatserna 
som de tvingats höja priserna på för att få efterfrågan att dämpas. Men Karin 
beskriver också att Göteborgs Hamn i det stora hela har känt av finanskrisen, dvs 
stora delar av 2008, och därför har det varit generell minskning på efterfrågan.  
 
 
 
 
 



  

4.5.2 Helsingsborgs hamn 
 
Intervju med Kjell-Åke Ranft, försäljningschef vid Helsingsborgs hamn. 
 
Kjell-Åke säger sig ha förstått att frågeställning avser importflöden av containrar 
till regionen mellan Stockholm och Östersund. Rent teoretiskt skulle man kunna 
tänka sig att sådana volymer skeppas med fartyg eller järnväg via Helsingborg för 
att därefter omlastas till järnväg fvb er region. I praktiken fungerar det åtminstone 
än så länge inte på detta sätt. Gods som transporteras med fartyg lossas normalt 
sett i hamnar som ligger så nära slutmottagarna som möjligt, dvs i ert fall hamnar 
som Stockholm, Gävle och Sundsvall. 
 
Däremot arbetar vi för att få rederierna att lossa sitt gods i Helsingborg för 
omlastning via vår kombiterminal och därefter vidaretransport med våra dagliga 
järnvägspendlar till bl. a. er region. Fördelen för rederierna med denna lösning är 
att godset anländer slutmottagare minst 1,5 dygn tidigare jämfört med att fartygen 
ska gå runt sydkusten och vidare upp mot ovannämnda hamnar. Nackdelen är att 
man då får ytterligare en omlastning hos oss, som då ska jämföras med kostnaden 
för denna mot tidsvinsten. Sådana lösningar finns alltså på diskussionsstadiet men 
är än så länge ingen realitet.  
 
Vi har idag en nästan daglig järnvägspendel till och från kontinenten, och denna är 
mycket tänkbar för omlastning av containrar eller trailrar fvb järnväg till er region. 
Detta kommer säkert så småningom, men så här långt är godset avsett för vårt eget 
närområde. 
 
Ovanstående ger svar på tre av era frågor, medan svar på frågan om balansen 
mellan import- och exportflöden är att vi normalt sett har 55% export och därmed 
45% import, dvs en jämförelsevis bra balans. Åtgärder för att förbättra en mindre 
bra balans styrs inte av hamnarna, utan av hur fördelningen är mellan export- och 
importföretag i hamnarnas 
upptagningsområden. 
 
4.5.3 Sundsvalls hamn 
 
Håkan Hedlund vid Sundsvalls Hamn menar att godsvolymerna över Sundsvalls 
Hamndistrikt utgörs endast till ringa del av containers. Den betydelsefulla 
lastbäraren i RoRo-trafiken här är 60 tons kassetter. De godsslag som går ut över 
Tunadalshamnen i container är papper och sågade trävaror som går översjöiskt. 
Inkommande lastade containers till Sundsvall är i första hand insatsvaror för 
skogsindustrin. 
 
Huvudprodukter över Sundsvalls Hamnar är utgående skogsindustriprodukter och 
inkommande petroleumprodukter (drivmedel och LPG) och bulk såsom kol, koks, 
kaolinlera, marmorkross och bauxit. 
 
Håkan Berättar även att handelskammaren i Sundsvall har färsk utredning över 
flöden av konsumtionsvaror till Sundsvallsregionen. Över den senaste 10-
årsperioden har godsvolymerna ökat över Sundsvalls hamnar. 
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4.5.4 Oxelösunds hamn 
 
Vid Oxelösunds hamn lät man hälsa att vår region inte var aktuell för deras 
kunder. Detta beskriver Erik Zetterlund, VD vid Oxelösunds hamn. 
 
4.5.5 Kapellskär 
 
Rickard Sahl som är hamnchef vid Kapellskär berättar att gods som distribueras 
vidare sett till vår region är ca 10% södra Norrland och 50% Svealand. Enligt 
broschyren som Kapellskärshamn uppgår mängden gods till 2 miljoner ton varje 
år som passerar Kapellskär och dessutom framgår det att lokaliseringen är den 
bäst lämpliga för länder som Finland, Estland och Ryssland, dvs. kring 
Östersjön.55

• Clas Ohlson 

 
 
Rickard berättar vidare han inte har information att tillgå gällande vart godset 
sprids inom vår region. Detta är dessutom svårt att få tag på sådan information. 
Det klassas i regel som företagshemligheter och det beror ju på att företagens 
kunder och dess rutter är deras främsta konkurrenskraft.  
 
I Kapellskär så är exporten högre än importen, någon exakt siffra delgavs vi inte. 
Kring Kapellskär så är även passagerarfartygen en stor del av fartygstrafiken och 
rederierna arbetar främst med olika prissättningsstrategier.  
 
Slutligen beskriver Rickard att Kapellskär har haft en stadig ökning fram till 
oktober 2008 då en kraftig minskning berodde på konjukturen. 
 
4.6 Importörer 
 
Aktörer som bidrar till import på regionen har alla en egen logistikfunktion till 
grund för att försörja respektive varuhus med varor. Viktigt är att varorna finns 
där vid rätt tillfälle för att kunderna (externa kunder, skriv dit en källa) ska 
uppleva en god service. Samtidigt kan även varuhusen ses som interna kunder 
inom företagen och dessa är grunden till logistikfunktionen.  
 
Vi valde att undersöka.  
 

• IKEA 
• Siba 
• Jula 
 

Till varje aktör ställde vi 4 frågor. Syftet med frågorna var att samla in 
information som avspeglar företagens logistikfunktion övergripande med 
avseende på lagerplaceringar och godsets resa inom Sverige till varuhusen. Se 
bilaga 3 
 
 
 

                                                 
55 Stockholms hamnar 



  

4.6.1 Clas Ohlson 
 
Intervjun skedde per telefon med Rolf Andersson, logistikansvarig vid lagret i 
Insjön. Rolf berättar att Clas Ohlson har ett centrallager och det ligger vid Insjön i 
Dalarna. Etableringen skedde 1995 och innan man ens reflekterat över att 
företaget skulle växa så pass mycket som det har gjort så diskuterades inte en 
strategisk plats, utan det bara blev så. Nu med facit i hand berättar Rolf att, med 
undantag för Örebro och Visby, så är det den bästa tänkbara platsen för ett 
centrallager. Detta beror på att Clas Ohlson har mestadels varuhus runt i kring och 
många i Norge. 
 
12 butiker ligger i centrala Stockholm, vilket innebär att en stor del av flödet går 
dit, procentuellt. Även neråt Uppsala så finns flera Clas Ohlson, sett till ytan än 
övriga Sverige. 12-15% av varuflödet hamnar inom vår region. 
 
40% av importflödet kommer med båt via Göteborg, sen vidare upp till insjön. 
60% kommer via spridda leverantörer via lastbil runt om i norden. 
 
Tidigt 2000-tal så var ökningen högre, under 2007-2008 så var det en ökning på 
6% och i samband med krisen 2008 så avtog ökningen ytterligare något. 
 
Se bilaga 7, som överskådligt visar hamnanlöp, centrallager och varuhusen i 
regionen. 
 
4.6.2 IKEA 
 
Veronica Ehrin, logistikansvarig, vid IKEA Valbo berättar via mail att Sverige har 
sina huvudlager i Älmhult och Torsvik, men även Dortmund i Tyskland. Lagret i 
Älmhult ligger i Älmhult för att det är där hela verksamheten började. Lagret i 
Torsvik (Jönköping) kan jag tänka mig ligger där för att det är en central plats i 
Sverige rent geografiskt. Lagret i Tyskland förser hela Europa med lågfrekventa 
artiklar och således behövs inte ett säkerthetslager på flera olika lager runt om i 
Europa, utan vi delar på det och därmed blir det totala säkerhetslagret av dessa 
produkter lägre i Europa. Anledningen att Dortmund valdes vet jag inte säkert. 
Men förmodligen har det att göra med att det är en central plats geografiskt i 
Europa. Skillnaden mellan de svenska lagren och det tyska lagret är att vi har 
betydligt längre ledtid från tyskland och dessa bilar är lastade med blandpall vilket 
tar längre tid att hantera än "vanligt" gods som oftast kommer på halvpall eller 
helpall. 
 
Gällande statistik säger Veronica att från våra lager transporteras godset med 
lastbil till våra 17 varuhus spridda över Sverige. Någon speciell statistik kan jag 
inte svara på om det finns. Men mycket av godset kommer in med båt till hamnen 
i Göteborg, därifrån fraktas det med lastbil till våra lager. Vi använder även tåg i 
viss utsträckning. Slutligen så säger Veronica att importflödet har ökat, vi köper 
mer och mer ifrån Asien. 
 
Se bilaga 8, som överskådligt visar hamnanlöp, centrallager och varuhusen i 
regionen. 
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4.6.3 Siba 
 
Sara Widman som arbetar som presschef vid Siba berättar att Göteborg är anlöp 
för deras gods för det mesta. Centrallager i Göteborg ger även kontroll på alla 
leveranser till varuhusen samt är kostnadseffektivt. 
 
Siba distribuerar till sina 60 varuhus i Sverige Norge och Danmark från sitt 
centrallager i Göteborg. Statistik finns inte tillgängligt. Men godset Sänds till vårt 
centrallager i Göteborg och distribueras till våra varuhus. Då vi har fler varuhus så 
har flödet ökat.  
 
Se bilaga 9, som överskådligt visar hamnanlöp, centrallager och varuhusen i 
regionen. 
 
4.6.4 Jula 
 
Vi träffade lageransvarige Mikael Kyrk på varuhuset Jula i Gävle som berättade 
att företaget har endast ett centraltlager som ligger i Skara. Detta centrallager ska 
förse samtliga varuhus med produkter från Malmö i söder till Luleå i norr. På 
frågan om vilken destinationshamn som de inkommande varorna kom ifrån visste 
han inte riktigt men trodde att det mesta kom ifrån Göteborgs Hamn. 
 
Till skillnad från många andra företag så har Jula expanderat och upprättat flera 
nya varuhus i landet, bla i Gävle. Mikael berättade även att Jula använder sig av 
distributionsföretaget Schenker vid leveranser av varor. Samtalet gav oss mycket 
att fundera på och han hänvisade oss till lagerchefen Per Lund, vid centrallagret i 
Skara för mer ingående information. Per Lund berättade att det mesta av deras 
produkter kom med godscontainrar in till Göteborgs hamn och han tyckte det var 
självklart eftersom det endast är tolv mil till centrallagret i Skara där allt sedan 
skall vidare distribueras. På frågan om det fanns intresse att öppna upp ytterligare 
ett lager i norra Sverige tycktes inte vara aktuellt trots att företaget har expanderat 
med trettio procent det här året och uppvisat bra resultat. Per tyckte att Skara var 
en central plats att utgå ifrån för att nå övriga Sverige.  
 
Se bilaga 10, som överskådligt visar hamnanlöp, centrallager och varuhusen i 
regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 Diskussion/Resultat 
 
I det här avsnittet redogörs en analyserande diskussion som bygger på teorin 
samt det empiriska avsnittet och allt har sin grund i de frågeställningar som tagits 
upp.  
 

• Importflöden 
• Distribution 
• Hamnar 
• Importörer  

 
5.1 Importflöden 
 
För att vi skulle kunna få en bild över hur importflödet såg ut inom vår angivna 
region så tog vi kontakt med de fem handelskammare som ingår i den regionen. 
Dessa fem var Värmlands Handelskammare, Mälardalens Handelskammare, 
Stockholms Handelskammare, Mellansvenska Handelskammaren och 
MittSveriges Handelskammare. Handelskammare är så kallade 
näringslivsorganisationer på regional basis och är öppna för alla företag inom dess 
region.  
 
Av dessa fem handelskammare var det representanter från två handelskammare 
som svarade. Frågorna som ställdes till respektive handelskammare skulle 
förhoppningsvis ge svar på om vart det importerade godset vidaredistribuerades 
volymmässigt så att vi skulle kunna identifiera de orter som hade störst frekvens 
gällande godsvolymer. I och med att handelskammare är näringslivsorganisationer 
som främjar företagen i respektive region så trodde vi att frågorna skulle bli 
besvarade. Dock blev utfallet annat än vi tänkt oss. En del av de tillfrågade 
hänvisade oss till olika hamnar, andra webbaserade transportorganisationer med 
statistik och information vilket inte ledde någonstans. Vi fann även att frågorna 
som vi ställde också var affärshemligheter vilket gjorde det svårt för oss att 
visualisera godsets slutdestinationer och vilka som låg bakom dessa.  
 
Syftet med dessa frågor var även finna om det fanns ett behov att upprätta ett 
mellanlager i Företag X som på så vis skulle främja och samtidigt öka 
importflödet till regionen. Om vi skulle få en bättre bild på vilka aktörer som 
importerade gods till Företag X så skulle man genom en så kallad differentierad 
styrning kunna prioritera de viktigaste importörerna som stod för det största 
andelen import till Företag X och sedan lägga mer kraft åt dom. Genom att 
segmentera de största kunderna så skulle vi få kunna få en djupare insyn om vilka 
aktörer som borde prioriteras och försöka erbjuda dom ett mellanlager i Företag 
X.  
 
Den enda information som vi tyckte var relevant var den rapport som vi fick av 
MittSveriges handelskammare. I rapporten framgår det om hur svårt det kan vara 
att ge en rättvis bild över godsflöden oavsett hur mycket resurser man lägger ner. 
Mycket av den information som behövs vid en sådan kartläggning är känslig och 
oftast affärshemligheter. Dessutom är det så många aktörer inblandade i en sådan 
här distributionskedja att det kan vara svårt att få en rättvis bild av det.  
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Rapporten som vi fått ta del av beskriver flöden av konsumtionsvaror till- och från 
hamnen och den berör endast regionen Sundsvall. Rapporten visar bl.a container 
trafiken, som endast står för 0.3% av det totala inflödet av lastbärare. Den största 
andelen gods inkommer från hamnar i västra och södra Sverige för vidare 
distribution med antingen lastbil eller tåg till slutdestination Sundsvall.  
 
Som VD’n för Helsingborgs hamn sa att det kan ta upp till en och en halv dag 
ytterligare att frakta godset om man väljer hamnar i norra som anlöp. Väljer man 
att lossa godset i sydvästra Sverige så går det snabbare att leverera varorna till 
slutkund med destination norra Sverige om man väljer kombitransport med lastbil, 
tåg eller både och som transportsätt. Företagen kräver allt snabbare leveranser och 
detta kan ligga till grund för att man väljer hamnarna i sydväst med hamnar som 
Göteborg och Helsingborg för att det går snabbare att få sina varor levererade. Det 
kan mycket väl vara så att det går fortare att lossa godset i södra Sverige och att 
man beaktar JIT-leveranser. Men låt oss säga att det skulle bli en stor 
tillströmning i exempelvis Helsingborgs hamn och det skulle uppstå flaskhalsar då 
fartygen fick det svårt att göra anlöp. Skulle det inte vara mer effektivt att ha en 
alternativ hamn som Företag X om godset ska norrut? 
 
5.2 Distribution 
 
Från första början trodde vi att speditörerna var rätt informationskanal som skulle 
delge oss relevant fakta för vårt arbete om var godset transporterades. Vi insåg 
snart att det var många gånger svårt att få den information på grund av att det 
ansågs som en företagshemlighet. Vi tog del av en rapport som SIKA begärt SCB 
att genomföra mellan åren 2004/2005 som handlar om varuflöden.    
 
Varuflödesundersökningen som gjordes mellan åren 2004 och 2005 visade bl.a att 
inkommande transporter med färja står för 65% av det totala som anländer till 
Sverige och att det är sydvästra Sverige som dominerar när det gäller 
inkommande transporter. Dock var det svårt att få den information som vi var ute 
efter, dvs varuflödet inom den region vi valt att undersöka.  
 
Det framkom även på SIKA´s hemsida att den varuflödesundersökning som i detta 
nu genomförs beräknas att ta uppemot tolv månader att slutföra vilket ger en 
indikation på hur mycket resurser man behöver för att få en sådan rättvis bild som 
möjligt om hur flödet av varor ser ut.  
 
Distributionen av gods effektiviseras alltmer med samlastning, just-in-time 
leveranser etc, vilket gör att det blir alltfler aktörer inblandade och vi inser att det 
skulle bli alldeles för svårt att kartlägga ett sådant stort flöde.   
 
5.3 Importörer 
 
Idén kring att undersöka importörer var att visualisera godsflöden som respektive 
företag genererar. Resultatet visas i bilagor där godsflöden visar med pilar och 
slutdestinationerna är respektive företags varuhus någonstans inom vår region. 
 



  

 
5.3.1 Clas Ohlson 
 
Enligt bilaga 7, så går det att se hur Clas Ohlsons centrallager ligger i mitten av 
kringliggande varuhus. Det som vi skulle kunna påpeka gällande valet av 
centrallagret är att gods som ska till varuhus, som exempel Örebro som också Rolf 
nämner, först passerar och sen körs tillbaka till Örebro från centrallagret i Insjön. 
Detta kan följaktligen inte räknas som en effektiv logistik. Men samtidigt så bör 
man jämföra kostnader som ett mellanlager längre ner i Sverige skulle kosta att 
driva jämfört med de extra transporter som sker till varuhus som ligger vid 
gränsen till vår region och vidare neråt i Sverige. Med detta sagt, så kanske Clas 
Ohlson inte är i behov av ett mellanlager mer norr ut eller närmare Gävleregionen, 
om vi ser till containerflöden. Men eftersom det är 40% av de totala importflödena 
som kommer med båt via Göteborg så återstår ytterligare forskning i den frågan.   
 
5.3.2 IKEA 
 
Efter att ha försökt visualisera förhållanden mellan godsintag och centrallager osv 
har vi kunnat konstatera att eftersom att IKEA’s varor faktiskt torde, i teorin, 
kunna tas in via Stockholm eller Gävle. Sju varuhus ligger inom vår region, och 
IKEA’s varuhus är stora. Problemet är emellertid att Sverige, till ytan är så pass 
litet att från nuvrande centrallager i Älmhult och Torsvik så når de varuhusen 
inom vår region inom ca 10 timmar med lastbil. (uppskattat) 
 
IKEA’s varuhus är dessutom väldigt utspridda i världen, därav det nya lagret i 
Dortsmund. Arbete med logistik handlar mycket om planering, där det underlättar  
om man kan förutspå behov och på så vis inte behöver lägga beställningar med 
kort varsel vilket kan påverka leveransservicen mot kunderna negativt.  
 
Vi har erfarenheter från arbete vid IKEA’s logistikavdelning och vet därför att 
mycket av arbetet på IKEA handlar om segmentering. Varor som har hög 
frekvens, kommer regelbundet till landets butiker. Med ett datasystem så läggs per 
automatik beställningar till nästkommande dag. Varor som inte går åt, i samma 
utsträckning beställs oftast manuellt vid behov. Syftet är att inte binda onödigt 
kapital. 
 
5.3.3 Siba 
 
Det finns 15 varuhus, medräknat hela Stockholm i vår region, 60 st i norden. 
Eftersom att Siba tar in sitt gods via Göteborg, så är ett centrallager i anknytning 
till Göteborg rimligt. Men, just för att de har så många varuhus i vår region tror vi 
att ytterligare en mellanlagringsplats någonstans i mellansverige skulle kunna vara 
intressant. Siba handlar mycket med elektronik vilket kan anses vara den typ av 
varor som det är hög stöldrisk på eftersom varorna har ett relativt högt värde. 
Detta skulle kunna vara ett argument för att lagerhålla produkter som ska till vår 
region nära, för att slippa göra längre transporter.  
 
Dessutom är elektronik relativt ömtåligt. En teoretisk lösning skulle kunna vara ett 
mellanlager som ligger placerad, så att man med tåg skulle kunna nå det från 
Göteborg, och vidare med lastbil. Vi motiverar detta med att lastbil är ett lämpligt 
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transportsätt eftersom det är flexibelt, men negativt är att det är dyrt på längre 
sträckor. Från ett mellanlager längre upp i Sverige så skulle Siba, snabbare och 
kanske billigare nå ut till sina varuhus inom vår region och uppåt. Tåget som 
skulle gå upp till en eventuell mellanlagringsplats besitter dessutom hög kapacitet 
med relativt låg miljöpåverkan. 
 
5.3.4 Jula 
 
12 varuhus ligger inom vår region, och centrallager i skara tycks enligt per Lund 
vara en bra plats för att nå övriga Sverige. Vi ser ju en likhet bland de fyra 
intervjuade aktörerna, där gods kommer via Göteborg och fortsätter till ett 
centrallager vid Göteborg eller på väg upp mot mellansverige, såsom Clas Ohlson 
vid Insjön. Om vi kopplar till vad Kjell-Åke Ranft, försäljningschef vid 
Helsingborgs hamn så är argumentet med tidsvinningen att slippa gå runt och upp 
i Östersjön för fartygen säkerligen en viktig faktor varför man väljer att gå in i 
Göteborgs hamn.  
 
Efter vårt samtal med Mikael Kyrk, varuhuschef, samt att vi har studerat Jula´s 
hemsida fann vi att närmare hälften av Jula´s varuhus låg inom vår angivna 
region. Det fick oss att fundera över om det finns intresse att upprätta ett 
mellanlager kring Företag X för att möjligtvis uppnå en högre leveransservice 
gentemot varuhusen inom den angivna regionen. Den här idén kan man hänvisa 
till det samtal som vi hade med Anders Franck, VD för mellansvenska 
handelskammaren som sa på vår fråga på hur man ska försöka öka importflöden 
till vår region att: 
 
"Just in time" gäller oftast och allra helst nu. Ingen vill knyta upp kapital för 
några längre perioder. 
 
Just-In-Time filosofin strävar att försörja sina kunder så snabbt som möjligt och 
genom att anamma denna filosofi ytterligare så skulle det vara en idé för Jula att 
upprätta ett mellanlager förslagsvis i Gävle regionen eller i övrigt i vår region för 
att förse sina egna varuhus inom den angivna regionen. På så vis kan man dela 
upp leveranserna i två regioner, förslagsvis söder samt norr där respektive lager 
förser sina varuhus med varor.  
 
JIT-leveranser ger upphov till korta transporttider, små volymer, hög 
tidsprecision, hög leveranssäkerhet och totalansvar. Även här är det positivt enligt 
oss att upprätta ett mellanlager då man skulle med all säkerhet reducera sina 
transportkostnader med lastbil i och med den kortare leveranstid som mellanlagret 
skulle bidra med. Men vi tror, och har bildat oss den uppfattningen efter 
intervjuerna att med övriga importerande respondenter att det inte anses vara 
kostnadseffektivt med mellanlagring längre upp i Sverige.  
 
Vi tror emellertid att det skulle gynna Jula med att ha ett mellanlager som kan 
förse varuhusen med varor snabbt. För om fallet är som det tros är att all import 
som sker via Göteborgs hamn, som är en hårt trafikerad hamn och därmed kan 
vara störningskänslig, så kan det uppstå försenade leveranser pga att varorna inte 
inkommer i tid pga just den hårt trafikerade infarts led som Göteborgs hamn är. 



  

Vid ett sådant scenario så skulle man kunna säkra sina inleveranser av gods till 
Företag X exempelvis och därmed även nå marknaden med snabb respons inom 
den angivna region som vi berört. 
 
Kanske vore det en bra strategi hos Jula som har expanderat så mycket att dela in 
Sverige i två regioner där man förser sina varuhus med leveranser i norra Sverige 
kontra södra?  
 
När det gäller de kostnader som uppstår vid ett upprättande av ett mellanlager så 
är det viktigt att man även ser till de nuvarande transportkostnaderna som Jula har 
i och med att varorna måste transporteras längre men även att man kan uppnå en 
högre leveranssäkerhet gentemot varuhusen om man befinner sig närmare kunden.  
 
5.4 Hamnar 
 
Efter att ha genomfört fallstudien så har vi kunnat konstatera att respektive hamn 
inte besitter information om vart godset distribueras. Vi har blivit då blivit tipsade 
att ta kontakt med kunderna, vilka rederierna har register över. Nu skulle vi 
emellertid undersöka några utvalda hamnar i Sverige så detta kan bli stoff för 
fortsatt forskning.  
 
Det som varit intressant emellertid är att vi har sex hamnar, Gävle inkluderad, där 
Göteborg och Helsingborg ligger på västkusten och resterande fyra hamnar ligger 
på östkusten. Gällande de intervjuade importerande aktörerna så har Göteborg 
dominerat och ingen av de andra hamnarna har nämnts. Enligt Anders Frank vid 
Mellansvenska Handelskammaren hävdade att den typ av gods som kommer via 
Gävle domineras av skog, petroleum och stål. Detta kan räknas till 
industriprodukter vilket också kan tänkas kommer till stora delar från 
öststatsländer, dvs gods som går över Östersjön. Ingen av de intervjuade 
importerande aktörerna arbetar i huvudsak med någon av ovan nämnda råvaror, 
vilket till viss del kan påvisas eftersom de har anlöp i Göteborg. 
 
Gällande import och export har Göteborg en nästan helt jämn fördelning och 
Helsingborgs hamn som också befinner sig på västkusten 45% import och 55% 
export. I Gävle råder 75% export och 25% import. Vid Kapellskär så är exporten 
högre än importen, utan att vi erhållit en specifik siffra, vilket också visar på att 
regionen kring Gävle men även Stockholm exporterar mer än de importerar, dvs 
är en tillverkande region som Person X  nämner inledningsvis i arbetet.  
 
Summerar vi undersökningen gjord vid de olika hamnarna i Sverige så har vi 
kunnat konstatera att det inte gått att samla in information om vart godset 
geografiskt distribueras. Rickard Sahl, vid Kapellskär berättar 10% hamnar i 
Norrland medans 50% hamnar i Svealand. Den enda respondent vi fått in 
någorlunda bra information ifrån är den Mittsvenska Handelskammaren. Alltså, 
visade det sig vara fel typ av respondenter att undersöka vilket leder till att 
validiteten blivit lidande.  
 
Under teoriavsnittet 3.7 Container så beskrivs hur de olika steg in hanteringen 
med container. Standardiseringen samt förmågan att kunna transportera många 
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olika typer av gods har gjort den så pass framgångsrik som den är. Men, det är 
tidskrävande och kräver speciell utrustning för att hantera containers. Detta 
framgår av teoriavsnittet. Praktiskt emellertid är att containern kan hanteras på 
bår, lastbil och tåg vilket gör den relativt flexibel och praktisk. Eftersom att 
Företag X är till stor del en containerterminal så har vi följaktligen valt att 
fokusera oss på flöden med container. Där av också utvecklades idén om att 
undersöka andra containerhamnar i Sverige. Men för att identifiera vart godset 
distribueras så har det visat sig att vi skulle behövt fortsatt och intervjuat 
rederierna.  
 
6 Slutsats 
 
I det här avsnittet presenteras de slutsatser som vi kommit fram till, där syftet och 
empirin ligger till grund. Som avslut presenterar vi förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1 Resultat  
 
Vi har kunnat konstatera att de importerande aktörerna, Clas Ohlson, IKEA, Siba 
och Jula får sitt inkommande gods via Göteborgs Hamn. Samtliga har valt att 
lägga sina centrallager i södra Sverige, förutom Clas Ohlson vars lager ligger vid 
Insjön. Däremot har samtliga fyra sina centrallager liggandes där företagen 
ursprungligen startades. Vi anar en tendens här, att lokaliseringen av deras 
respektive centrallager har placerats ut efter företagets födelseort och såsom Rolf 
Andersson sa i intervjun så var det med facit i hand tur att Clas Ohlsons 
centrallager hamnade vid Insjön.  
 
Transportvägarna ser relativt lika ut för samtliga fyra företag med utgångspunkt 
från Göteborgs hamn och vidare till större städer i Sverige. Detta kan man se i 
bilaga 7,8,9 och 10 att varuhusen ligger vid större städer vilket är i linje med vad 
Roland Hellberg vid Posten säger, att gods distribueras dit det bor människor samt 
där medelinkomsten är hög. Vi drar därmed slutsatsen att gods distribueras främst 
till befolkningstäta områden inom vår region. Mälardalen angränsar till vår region, 
och kring Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro och Karlstad som ligger på 
gränsen till vår region så ligger många av varuhusen tillhörande de företag vi 
undersökt. Längre norrut så ligger Gävle, Sundsvall, Falun och områden där i 
kring som är befolkningstäta. 
 
Gällande undersökningarna av andra hamnar i Sverige så kunde vi konstatera att 
man skulle bli tvungen att undersöka djupare för att kunna identifiera respektive 
hamns godsflöden till vår region. Detta gäller också vårt delsyfte som överskuggar 
detta examensarbete. Vi har följaktligen inte kunnat få fram exakta uppgifter på 
importerande gods, utan kan endast göra kopplingen till befolkningstäta områden.  
 
Emellertid har samtliga hamnar och importerande aktörer delgivit att deras 
godsflöden ökat på senare tid, med reservation för en svag konjunktur delar av 
2008. Detta kan indikera att vidare forskning på ämnet skulle kunna vara 
nödvändig för Person X  och Företag X.  
 
 
 



  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi märkte under arbetets gång att det var svårt att kartlägga godsflödet inom den 
region som vi ämnade undersöka. Man kan referera till SIKA som är en 
organisation som avsätter stora resurser på en varuflödesundersökning och som 
beräknas ta uppemot nio till 12 månader att färdigställa. Det vi vill nämna är att 
om man vill gå vidare med det här som student så bör man se till de aktörer som 
redan finns inom regionen. Ett förslag är att gå djupare med företag som Jula, Siba 
och andra stora kedjor för att se om intresse finns hos dom att lagra varor i ett 
mellanlager vid Företag X och på så vis försöka främja regionens importflöde. 
Man bör motivera att det finns stora planer med tågförbindelser till- och från 
hamnen och att det finns möjlighet till lagerutrymmen. Det är även intressant och 
se om hur det kommer att utvecklas med den nya tågförbindelsen mellan Kina och 
Europa. Kan Gävle bli en viktig hamn i detta projekt?  
 
Tåget transporterar enhetslaster som enkelt kan lastas över till färja i östra delen 
av Europa för att sedan nå till Företag X för vidare distribution till andra orter i 
Sverige eller Skandinavien. Detta kan också vara en motivering till de företag som 
man besöker. Genom att upplysa dessa projekt så kanske företagen vill vara med 
från början och ingå ett samarbete vilket skulle gynna Företag X och dess region.    
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Bilagor 
Bilaga 1 Figur över avgränsad region 

 
 



  

 
Bilaga 2 Brev som skickats till Hamnar i Sverige 
 
Beskrivning av Examensarbete.  
 
Vi, Michael Forsgren Stistrup och Stefan Gosztolai (Högskolan i Gävle), har för 
avsikt att kartlägga importflöden till mellansverige. Vad som dessutom är relevant 
för vårt uppdrag är att undersöka andra hamnar i Sverige samt några stora aktörer 
som bidrar till mycket import till regionen. 
 
Syfte 
 
Syftet är att kartlägga flödet/import till en specifik region, Stockholm till 
östersund som kommer till Sverige med container. Vi ska undersöka flödet som 
går genom hamnarna: Göteborg, Helsingborg, Sundsvall, Oxelösund och 
Kapellskär och Företag X. Vi är intresserade av olika hamnars strategier för att 
stimulera Import och Export-flöden. 
 
Som delsyfte ska vi även intervjua stora aktörer som bidrar till import till 
regionen, för att klargöra vad som avgör styr godsvägarna genom Sverige till vår 
specifika region. 
 
Bakgrund  
 
Vi går sista året på Industriell Ekonomi vid Gävle Högskola och har valt att 
inrikta oss på logistik. Uppsatsen är på C-nivå och blir det sista vi gör på 
Högskolan i Gävle innan vi ska ut i arbetslivet. 
 
Regionen mellansverige avgränsas från Stockholm till Östersund som nordligaste 
punkt. 
 
Vi avser att träffa aktörer som ingår i distributionskedjan och ställa frågor inom 
ämnet. Dvs importörer, speditörer osv. Vår förhoppning är att kunna få nya 
infallsvinklar om hur vi ska fortsätta med examensarbetet och kanske tom lotsas 
vidare till andra nyckelpersoner inom distributionskedjan.  
 
•        Hur stor andel gods kommer via er hamn med slutdestination, inom vår 
region (stockholm till Östersund som nordligaste punkt). 
 
•        Finns det statistik på vart gods distribueras geografiskt inom vår angivna 
region? Syftet med frågan är att identifiera vilka områden dit gods främst 
transporteras till. 
 
•        Hur råder förhållandet vid er hamn gällande Import och Exportflöden. Vad 
gör ni för att jämna ut ett eventuellt ojämnt förhållande? 
 
•        Har importflödet till vår angivna region ökat eller minskat de senaste åren? 
 
Önskvärt hade varit att träffa någon eller om någon ville ta 
sig tid att per telefon eller E-mail svara kortfattat på våra kärnfrågor. 
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Metod 
 
Vi har i nuläget börjat träffa och prata med olika aktörer för att samla in emperi. 
 
Aktörer gällande distribution: Posten, Bussgods, Schenker, DHL 
 
Gällande importflöden:  
Handelskammaren, Transportstyrelsen 
 
Hamnar i Sverige: Göteborg, Helsingborg, Sundsvall, Oxelösund och Kapellskär 
och Företag X 
 
Importörer: Claes Olhsson, Mekonomen, IKEA, El Giganten, Siba, Biltema, 
Jula, Gevalia samt några av de större livsmedelskedjorna. 
 
Teorin består av grundläggande logistikteorier som beskriver distribution, 
transportsätt mm.  
 
I resultatet vill vi att importflödet till regionen ska visualiseras, samt att vart 
flödet kommer ifrån. Vi vill också påvisa hur några stora importörer låter sitt gods 
distribueras i Sverige.  
 
Namn på examensarbetet är preliminärt: Importflöden med container till 
mellansverige? 
 
/Michael Forsgren Stistrup & Stefan Gosztolai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 3 Brev som skickades till Importörerna 
 
Beskrivning av Examensarbete. (Importörer) 
 
Vi, Michael Forsgren Stistrup och Stefan Gosztolai (Högskolan i Gävle), har för 
avsikt att kartlägga importflöden till mellansverige.  
 
Syfte 
 
Syftet är att kartlägga flödet/import till en specifik region, Stockholm till 
östersund som kommer till Sverige med container. Vi ska undersöka flödet som 
går genom hamnarna: Göteborg, Helsingborg, Sundsvall, Oxelösund och 
Kapellskär och Företag X. Vi är intresserade av olika stora importörers strategier 
gällande ruttplanering av gods inom Sverige. Vi har begränsat oss till att kartlägga 
flöden som slutligen når vår region (Stockholm till östersund som nordligaste 
punkt) 
 
Vi ämnar alltså intervjua stora aktörer som bidrar till import till regionen, för att 
klargöra vad som avgör styr godsvägarna genom Sverige till vår specifika region. 
 
Bakgrund  
 
Vi går sista året på Industriell Ekonomi vid Gävle Högskola och har valt att 
inrikta oss på logistik. Uppsatsen är på C-nivå och blir det sista vi gör på 
Högskolan i Gävle innan vi ska ut i arbetslivet. 
 
Regionen mellansverige avgränsas från Stockholm till Östersund som nordligaste 
punkt. 
 
Vi avser att träffa aktörer som ingår i distributionskedjan och ställa frågor inom 
ämnet. Dvs importörer, speditörer osv. En viktig del i arbetet är att träffa aktörer 
som ger upphov till importflöden. 
 
Vår förhoppning är att kunna få nya infallsvinklar om hur vi ska fortsätta med 
examensarbetet och kanske tom lotsas vidare till andra nyckelpersoner inom 
distributionskedjan.  
 
Kärnfrågor som berör uppdraget: 
 

• Vart ligger era huvudlager placerade i Sverige, och varför ligger de där? 
 

• Finns det statistik på vart gods distribueras geografiskt inom vår angivna 
region? Syftet med frågan är att identifiera vilka områden dit gods främst 
transporteras till. 

 
• Hur ser transportvägarna ut, från att det att gods anländer till Sverige och 

sen vidare för slutligen hamna inom vår angivna region? 
 

• Har importflödet till vår angivna region ökat eller minskat de senaste åren? 
/Michael Forsgren Stistrup & Stefan Gosztolai 
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Bilaga 4 Brev som skickades till speditörerna 
 
Underlag för Examensarbete. (speditörer) 
 
Vi, Michael Forsgren Stistrup och Stefan Gosztolai (Högskolan i Gävle), har för 
avsikt att på uppdrag av Företag X undersöka importflöden i regionen 
mellansverige. 
 
Syfte 
 
Syftet är att kartlägga flödet/import till Företag X för vidare distribution inom 
angiven region.  
 
Med detta som grund skall resultatet indikera huruvida det finns behov bland 
aktörer av att upprätta ett mellanlager kring Företag X som en utökad tjänst för att 
öka importen till Företag X. 
 
Kärnfrågan i vårat examensarbete är: Vilka flöden/volymer kommer till Sverige 
för vidare distribution inom regionen mellansverige? 
 
Regionen mellansverige avgränsas från Stockholm till Östersund som nordligaste 
punkt. 
 
Vi avser att träffa aktörer som ingår i distributionskedjan och ställa frågor inom 
ämnet. Dvs importörer, speditörer osv. Vår förhoppning är att kunna få nya 
infallsvinklar om hur vi ska fortsätta med examensarbetet och kanske tom lotsas 
vidare till andra nyckelpersoner inom distributionskedjan.  
 
Frågor som berör uppdraget, och utgör även intervjufrågorna: 
 

• Vilka är de främsta/största importörerna till Sverige?/ eller om möjligt att 
precisera, inom vår angivna region. 

 
• Finns det statistik på vart gods distribueras geografiskt inom vår angivna 

region? Syftet med frågan är att identifiera vilka områden dit gods främst 
transporteras till. 

 
• Vart ifrån, dvs vilken hamn i Sverige, kommer största del gods med 

mottagaradress inom vår specifika region? 
 

• Har importflödet till vår angivna region ökat eller minskat de senaste åren? 
 
Önskvärt är att få svar på E-mail eller att träffas på ett kortare möte där frågorna 
kan diskuteras, som en intervju.  
 
Mvh/Michael Forsgren Stistrup & Stefan Gosztolai 
 
 
 



  

Bilaga 5 Beskriver brev till Handelskammare. 
 
Hej. 
 
Vi, Michael Forsgren Stistrup och Stefan Gosztolai (Högskolan i Gävle), har för 
avsikt att på uppdrag av Företag X undersöka importflöden i regionen 
mellansverige. 
 
Syfte 
 
Syftet är att kartlägga flödet/import till Företag X för vidare distribution inom 
angiven region.  
 
Med detta som grund skall resultatet indikera huruvida det finns behov bland 
aktörer av att upprätta ett mellanlager kring Företag X som en utökad tjänst för att 
öka importen till Företag X. 
 
Vi skulle uppskatta om ni kunde hjälpa oss att svara på dessa frågor, eller hjälpa 
oss vidare med frågorna. 
 
Frågorna ämnar svara på syftet, där vi avser att kartlägga importflöden. Vi var 
intresserade av vart godset slutar inom vår region. Frågorna följer nedan: 
 

• När anländande gods inkommer till hamnen, vilka volymer går vidare till 
respektive ort/region? (Syftet med frågan är att identifiera vilka områden 
dit gods främst transporteras till samt vilka volymer) 

 
• Har importflödet av antalet ton gods ökat eller minskat de senaste åren? 

 
 
Mvh/Stefan Gosztolai och Michael Forsgren Stistrup 
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Bilaga 6 
 
Intransporter fördelat på lastbärare: 
 
Lastbärare   Antal ton      % - andel 
 
Container        24 269    0,3% 
Pall           85 057    0,9% 
Lösvikt/lastbilsflak  2 391 084  26,0% 
Specialbilar   1 073 548   11,7% 
Virkeslastbil   4 621 500   50,3% 
Bulkfartyg      580 000     6,3% 
Konv. Lastfartyg   187 800    2,0% 
Tank/fat       225 020     2,4% 
Växelflak     - 0,0% 
Övrigt            5 528     0,1% 
Summa    9 193 806   100% 
 
Intransporter fördelat på startpunkter: 
 
Norra Sverige   5 600 826    61% 
Södra Sverige   2 650 037    29% 
Europa       694 956      8% 
Asien            800      0% 
Övriga norden   27 320     0% 
Övrigt       219 869     2% 
Summa    9 193 807  100% 
 
Uttransporter fördelat på lastbärare: 
 
Lastbärare   Antal ton/år    % - andel 
 
Container        152 718     3,8% 
Pall         135 490     3,4% 
Lösvikt/lastbilsflak  1 492 405   37,3% 
Specialbilar   10 883     0,3% 
RoRo fartyg    945 650   23,6% 
Bulkfartyg        544 726   13,6% 
Järnvägsvagn    264 401    6,6% 
Tank/fat        444 500   11,1% 
Växelflak          10 000      0,2% 
Övrigt              553       0,0% 
Summa                      4 001 326     100% 
 
 
 
 
 
 
 



  

Uttransporter fördelat på målpunkter: 
 
Målpunkt   Antal ton/år   % - andel 
 
Norra Sverige     964 384   24% 
Södra Sverige     962 130   24% 
Europa                      1 763 127   44% 
Asien        68 440     2% 
Norden      142 708     4% 
Övrigt      100 539     3% 
Summa                      4 001 328  100% 
 
Här nedan presenteras intransporter fördelat på olika varuslag som Sundsvalls 
Hamn hade året 2008. 
 
Intransporter fördelat på varor 
 
Dagligvaror-livsmedel 
 
Ton  Lastbärare  Startpunkt   Trp. sätt   Byte av 
transportsätt till 
96 860  E-pall 15 %.  Göteborg 8 %.   Bil 92 %.  Inga uppgifter 
om byte. 

TEU/FEU 7 %.  Hässleholm 8 %.  Järnväg 8 %. 
Rullbur 10 %.  Mälardalen 8 %. 
Tankbil 68 %  Örebro 7 %. 

Norra Sverige 68 %. 
Bene(lux) 1 %. 

 
Sällanköpsvaror-beklädnad, hemutrustning och fritid 
 
Ton   Lastbärare   Startpunkt   Trp. sätt  Byte av 
transportsätt till 
32 224  E-pall 87 %.  Småland 35 %.    Bil 65 %.  Jvg.: 1 767 
ton. 

TEU/FEU 3 %.  Gävle 3 %.     Järnväg 32 %. 
Lösvikt 10 %.  Mälardalen 4 %.    Båt 3 %. 

Tibro 2 %. 
Övriga (Sverige) 54 %. 
Norrköping 2 %. 

 
Sällanköpsvaror-bilar 
 
Ton  Lastbärare   Startpunkt   Trp. sätt  Byte av 
transportsätt till 
2 371  Pall 21 %.   Göteborg 47 %.   Bil 77 %.   Jvg.:  1 540 
ton. 

Kartong 8 %. Halmstad 23 %.   Järnväg 23 %. 
Special 54 %.  Södertälje 23 %. 
Lösvikt 17 %. Belgien 6 %. 
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Hannover 1 %. 
Malmö 0 %. 

 
 
 
Trä-, process- och byggnadsindustrier 
 
Ton  Lastbärare   Startpunkt   Trp. sätt  Byte av 
transportsätt till 
2 371  Pall 21 %.   Göteborg 47 %.   Bil 77 %.  Jvg.: 1 540 ton. 

Kartong 8 %.  Halmstad 23 %.   Järnväg 23 %. 
Special 54 %.  Södertälje 23 %. 
Lösvikt 17 %.  Belgien 6 %. 

Hannover 1 %. 
Malmö 0 %. 

 
Verkstads- och övriga industrier 
 
Ton  Lastbärare  Startpunkt    Trp. sätt  Byte av 
transportsätt till 
890544  E-pall 3 %.  Gbg/Malmö/Hb 2 %.  Bil 90 %.  Jvg.: 571 889 
ton. 

TEU/FEU 2 %.  Gävle 6 %.    Järnväg 1 %. Båt: 750 ton. 
Säck/back 0 %.  Norra Sv. 80 %.   Båt 9 %.  Bil: 55 000 ton. 
Tankbil 1 %. Mälardalen 4 %.   Flyg 0 %. 
Båt 6 %.   Södra Sv. 7 %. 
Lösvikt 88 %.  Finland 0 %. 

Europa 1 %. 
 

Speditörer och transportföretag 
 
Ton  Lastbärare  Startpunkt    Trp. sätt  Byte av 
transportsätt till 
400000  Lösvikt 80 %.  Gbg hamn 20 %.   Bil 80 %.  Jvg.: 227 500 
ton. 

Flak 20 %.   Mälardalen 20 %.  Järnväg 20 %. 
Skåne 20 %. 
Småland 15 %. 
Norra Sv. 5 %. 
Övr. Sverige 20 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilagorna 7,8,9,10 gällande importörerna visar hamnen som godset anländer  
 
 
till med en röd pil: 
 
 
 
 
 
 
 
Centrallager visas med:  
 
 
 
 
 
 
 
Och respektive varuhus med:  
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Bilaga 7. Figur som visar val av hamn, centrallager och varuhusens 
placeringar 

 



  

Bilaga 8. Figur som visar val av hamn, centrallager och varuhusens 
placeringar
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Bilaga 9. Figur som visar val av hamn, centrallager och varuhusens 
placeringar

 



  

Bilaga 10. Figur som visar val av hamn, centrallager och varuhusens 
placeringar
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