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Sammanfattning

Denna studie har utförts i samarbete med Teknikföretagen, som är en bransch- och 
arbetsgivarorganisation med mer än 3200 medlemmar. Teknikföretagen upplever att de har en 
svag och otillräcklig bild av vad deras medlemmar har för transportbehov idag och vad 
företag anser bör förbättras i framtiden för att tillgodose kommande behov. Syftet med detta 
arbete är att ge en fördjupad bild av medlemmarnas nuvarande och framtida logistik- och 
transportbehov samt att belysa vad företagen har för beredskap när det gäller miljöfrågor. 

Vi valde både en kvalitativ och kvantitativ ansats för att besvara de frågor som 
Teknikföretagen initialt förberett för denna studie. En enkät skickades ut till 571
medlemsföretag. Svarsfrekvensen blev 42,7 %. Fem teknikföretag har även ingått i en 
intervjuundersökning.

Här följer en kortfattad sammanfattning av några resultat som denna uppsats kommit fram till.  

 Effektiva transporter anser företagen är transporter som kommer i tid, är säkra och ska 
ha så få omlastningar som möjligt. När respondenterna har fått rangordna olika 
transportparametrar hamnar leveransprecision, leveranssäkerhet och ledtid till kund i 
topp och IT-system och miljöaspekter hamnar längst ned på rangordningen.

 Logistiska problem som företagen upplever:
- det råder brist på chaufförer, lastbilar och containers.
- infrastrukturella problem inom vissa områden i Sverige. Det finns

transportflaskhalsar i Blekingeregionen, Göteborg och Stockholm.
 Klimat och miljöfokus: Samtliga företag som djupintervjuats har en miljöpolicy eller 

ett miljöledningssystem. De större företagen som ingått i undersökningen är i regel 
mer miljömedvetna än de mindre. Exempel på miljöhänsyn som företagen tar är:

- att de samordnar transporter.
- arbetar med att samlasta gods eller att de aktivt arbetar med att öka 

fyllnadsgraden.
- att de anlitar transportör som är miljöcertifierad.

 Samtliga företag anser sig ha god logistikkompetens.
 Företagen använder informationssystem, för att t ex spåra gods som transporteras.
 Företagen arbetar med lagerhållning, terminalhantering och JIT. Det som behöver 

lagerföras, lagerförs i anslutning till produktionsanläggningarna.
 Företagen köper in en mix av styckegods, partigods och hela laster.
 Landsvägstransporter är det transportslag, som företagen använder i störst 

utsträckning.
 När det gäller det egna företagets utveckling så ser samtliga företag ljust på framtiden.
 Majoriteten av de företag som undersökts tror att deras transportbehov kommer att öka 

inom en femårsperiod. 

Nyckelord: Transport- och logistikbehov, infrastruktur, miljöhänsyn 
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Abstract

This master thesis is performed in cooperation with The Association of Swedish Engineering. 
The association has more than 3200 members that are Swedish engineering companies of 
different sizes. The association feels that they have a poor and insufficient picture of what 
logistic and transport needs their members have today and what they consider should be 
improved to accommodate the transport needs in the future. The purpose of this master thesis 
is to examine the logistical problems that companies experience today, e.g. problems with 
transport systems and infrastructure. The study also examines how well prepared the members 
are regarding environmental issues.

To give the answers to the questions initially prepared by The Association of Swedish 
Engineering for this study, we have chosen a combination of both a qualitative and 
quantitative approach. Questionnaires have been sent out to 571 member companies. The 
reply rate was 42,7 %. Five member companies have also participated in a case study. 

Based on our findings our main conclusions are:
 The companies consider the following parameters to be effective transport: 

keeping the timetable, that they are safe and that the transport involves as few 
reloading as possible.
When the respondents have to rank the different transport parameters, they chose 
delivery precision, safe delivery and time to customer (TTC) as the most important 
ones. The lowest ranking parameters are information systems and environmental 
aspects.

 Logistics problems for the companies:
-  Shortage of lorry drivers (truck), lorries and containers.
- Infrastructural problems in some regions in Sweden. The areas in Sweden with 
transport bottlenecks are the region of Blekinge, Göteborg and Stockholm.

 Climate and environment: All companies in the case study have an environment policy 
or environment guidance system. The larger companies are more concerned about the 
environment than the smaller companies. Examples of what the companies do to 
improve the environment:
- coordinating the transports.
- working with co-loading cargo or working actively with higher fill rates. 
- using environment certificated transporters. 

 The companies think that they have good logistic competence.
 The companies use information systems, for example track-and-trace for the cargo. 
 They work with warehousing, terminals and “just in time” (JIT). If material needs 

warehousing, the warehouses are located near the production plant. 
 The companies purchase a mix of general cargo, partially full cargo and full load 

cargo.
 Road transports are the most common used means of transport for the companies.
 The future looks bright when it comes to the companies own future development.
 The majority of the investigated companies think that their transport needs will 

increase in a five year period.

Keywords: Logistic and transport needs, infrastructure, environmental considerations
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Definitioner 

Nedan följer några begrepp och förkortningar som är vanliga inom ämnesområdet 
logistik och som omnämns i detta arbete. 

Cabotage Rätten att bedriva inrikestrafik i ett annat land än fordonets 
hemland.

Flaskhals Någon form av begränsning som styr outputen från systemet.

Full Unit Load Fyller en hel lastbärare.

Fyllnadsgrad Utnyttjandegrad av tillgänglig volym eller vikt.

Förädlingskedja En kedja av företag som tillsammans förvandlar råvaror till 
slutprodukter.

Hellast Sändningar som väger mer än fem ton.

Incoterms Ett antal internationella regler som styr överföringen av gods vilka
har utarbetats av Internationella Handelskammaren (ICC). Se 
Bilaga 5 för definition av samtliga leveransklausuler.

Intermodala transporter Omfattar ett gods som kommer att förflyttas med flera olika 
transportslag i ett integrerat transportnät Godset ställs på 
standardiserade lastbärare och transporten involverar sjö-, lastbil-
och tågtransport.

JIT - Just in time Transporters ankomst i rätt tid, en filosofi som består av fyra 
principer: Angrip grundläggande problem, undanröj slöseri, sträva 
efter enkelhet och utforma system som upptäcker problem.

Ledtid Tiden från beställning till leverans. Ledtid innefattar aktiviteter 
som ordermottagning, orderbehandling, planering, eventuell 
konstruktion och tillverkning samt distribution. 

Leveransprecision Att leveranserna kommer fram enligt avtalad tid. (Rättidighet i 
leverans.)

Leveranssäkerhet Leverans i rätt tid, av rätt kvantitet, med rätt kvalitet, på rätt plats, 
till rätt storlek.

Logistik Logistik definieras traditionellt som de aktiviteter som har att göra 
med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på 
rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad (de sju 
R:en). Logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa 
konkurrenskraft och lönsamhet för många företag och handlar om 
att få företagets flöden att fungera på ett kostnadseffektivt och 
kundanpassat sätt.
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Miljöanpassad logistik Någon entydig definition finns inte, liktydiga begrepp är ”grön 
logistik” eller ”resurssnål logistik”. Begreppet innebär att 
tillgänglig teknik utnyttjas på ett sätt som innebär att företagen i 
sitt logistikarbete strävar efter att förorsaka så liten negativ 
miljöpåverkan som möjligt.

Miljökrav Krav som minskar en produkts/tjänsts miljöpåverkan. 

Miljöledningssystem Standardiserat system som ska kvalitetssäkra miljöarbetet, som 
tagits fram som ett hjälpmedel för företag för att strukturera sitt 
miljöarbete.

Miljöprestanda Ett mått på miljöegenskaper.

Outsourcing Utkontraktering innebär att en del av verksamheten i ett företag 
läggs ut på extern aktör, istället för att det egna företaget utför 
verksamheten i egen regi.

Partigods Gods med sändningsvikt mellan ett och fem ton benämns 
partigods. Godset samlastas på fordon men ruttas inte via terminal.

Samlastning Till en terminal samlas gods in från en relativt liten omgivning. I 
terminalen samlastas godset varefter transporten sker i större 
enheter och på transportmedel som är avpassade för längre 
transporter.

Samordning Samordning av fordon för att terminalen ska fungera som en 
effektiv nod i transportnätverket. Denna samordning innebär en 
tidsmässig anpassning av ankomst- och avgångstider för olika 
transportmedel.

Speditör Ansvarar för själva transporten genom att transportera andras gods 
i eget namn.

Styckegods Vanlig benämning på gods med sändningsvikter mellan 100 kg
och ett ton. Samlastas via terminal.

Supply chain Supply chain innefattar hela försörjningskedjan i vid bemärkelse 
vilket innebär hela flödet från den första leverantören till 
slutanvändaren. 

Terminal Fungerar som centrum för distributionen för ett antal kunder inom 
ett område. 

Tonkilometer En härledd variabel som visar för varje körning antal ton som 
transporteras en viss sträcka i kilometer.
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TPL Tredjepartslogistik innebär att företag utkontrakterar delar utöver 
rena transporttjänster på en tredje part som utför logistiska 
aktiviteter, som t.ex. lagerhållning och orderhantering. 
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1 Inledning

Föreliggande examensarbete är på magisternivå och har utförts i samarbete med 
Teknikföretagen. Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som 
representerar mer än 3200 teknikföretag. Medlemmarna verkar inom en rad områden som 
t.ex. telekommunikation, metallindustri, industrimaskiner, elkraft, bilar och transporter. De 
flesta medlemmarna är små företag, men även stora företag som Atlas Copco, SKF, AB 
Volvo, Ericsson och ABB är medlemmar. Teknikföretagens medlemmar står för halva 
Sveriges export och en fjärdedel av landets totala BNP. Många verkar på en global marknad 
där Sveriges avsides geografiska läge innebär en nackdel jämfört med konkurrenterna som 
finns närmare marknaden.1

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett vidsträckt land med ett avsides geografiskt läge. Det innebär stora avstånd både 
inom landet och till stora exportmarknader. Samhället och företagen måste tillsammans forma
en fungerande infrastruktur. Företag är idag beroende av en väl fungerande infrastruktur. Att 
utveckla den är därför ett måste för fortsatt tillväxt för företag. Transportsystemens positiva 
utveckling är också viktig för samhällstillväxten och en förutsättning för Sverige och dess 
utveckling för att kunna fortsätta verka som en ledande industrination. SIKA (Statens Institut 
för Kommunikationsanalys) beräknar att transportvolymen mätt i tonkilometer kommer att 
öka med cirka en femtedel fram till 2020. Utgångspunkten är de drivkrafter som genereras av 
befolknings- och sysselsättningsutvecklingen, men även av den tekniska utvecklingen. Den 
svenska ekonomin går allt bättre vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på transporter både 
inom landet och internationellt. 

Teknikföretagen möter ofta både i undersökningar och i fria diskussioner representanter för 
olika företag som spontant påtalar vikten av en fungerande infrastruktur, inte minst i 
närområdet. Dagens hårda konkurrens medför att företag måste erbjuda sina tjänster eller 
varor till rätt pris och i rätt tid. Det kräver i sin tur snabba och pålitliga leveranser både under 
tillverkningsprocessen, vid distributionen till kunderna och även vid returflödena. Detta 
skapar ett behov av en effektiv logistik. Marknaden tenderar också att bli alltmer globaliserad 
och många leverantörer är engagerade i försörjningskedjan, vilket komplicerar logistikarbetet 
ytterligare. 

Detta arbete syftar till att utreda medlemsföretagens nuvarande och framtida transport- och 
logistikbehov. Det är önskvärt för Teknikföretagen som organisation att få en fördjupad bild 
av medlemmarnas behov idag och i framtiden när det gäller infrastruktur- och 
transportproblematik. Resultatet från denna undersökning ska ge Teknikföretagen en insikt i 
medlemmarnas situation och de ska därigenom lättare kunna påverka beslutsfattare och 
inriktningen på transportpolitiken i Sverige. Arbetet ska också undersöka hur företagen har 
anpassat sig när det gäller frågor som berör transporters miljöpåverkan. 

                                                
1 Teknikföretagen, www.teknikforetagen.se, 2007-06-13
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1.2 Problemformulering

Teknikföretagen har under de senaste åren upplevt ett ökat fokus på frågor som berör logistik 
och transporter. Samhällsdebatten ställer också allt hårdare krav på transporter vilket påverkar 
hur de ska eller bör genomföras. Om företag t.ex. väljer att lokalisera utanför Sverige för att 
infrastrukturen inte är optimal är inte positivt för svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft. 
Kan man förhindra detta genom förbättrade förutsättningar, utan att det påverkar samhället 
eller vår miljö negativt, så är det något som Sverige bör göra för att behålla sin position som 
en ledande industrination. De långa avstånden till andra marknader är en nackdel för vårt land
jämfört med andra länder. För att kompensera detta måste infrastruktur och transportsystem 
fungera och bidra till fortsatt positiv utveckling.

1.2.1 Precisering av forskningsproblem

Teknikföretagen har ställt följande frågor som denna studie ska besvara:

1. Hur stor betydelse har kostnaden för transporter för företagen? Finns det andra 
faktorer än kostnaden som är viktig, t ex funktion?

2. Hur ser medlemmarnas logistik- och transportbehov ut idag?
3. Vilka är utvecklingstendenserna inom företagen och hur påverkar det transport- och 

logistikarbetet?
4. Påverkas företagens behov av transporter av samhällsutvecklingen i stort, t ex ökat 

fokus på klimatfrågor?
5. Vilka är behoven av förändringar i infrastruktur och transportsystem för att möta 

samhällsutvecklingens krav? 
6. Hur uppfattar företagen förutsättningarna för effektiva transporter?

1.2.2 Problemdiskussion

Teknikföretagen tillverkar tekniska produkter som är sammansatta av många komponenter
och som i många fall har ett högt värde och där leverantörsförhållandena är komplexa. De har
därför har dessa företag ett stort behov av fungerande transportsystem och lättillgänglig
infrastruktur. Förseningar och problem kan leda till att företagen inte utvecklas i den 
utsträckning som planerat eller att de väljer att lokalisera sig någon annanstans. Frågan är då 
hur infrastrukturen och transportsystemen ska förbättras för att det ska vara optimalt från både 
näringslivets och samhällets sida. Det är också intressant att diskutera hur företag lyckas lösa 
de flaskhalsar inom transporter och infrastruktur som drabbar dem. Detta kan de göra genom 
att effektivisera och hitta alternativa sätt, planera bättre, använda egna system och genom att 
påverka beslutsfattare. Företag måste arbeta med sina varuflöden och då kommer 
lagerhållning in i bilden, både råvarulager, varor i arbete och fabrikslager. Hur ser man på 
lagerhållning och hur gör teknikföretag idag när de tillverkar, är det mot lager eller kundorder.

Teknikprodukter är komplicerade med många avancerade och värdefulla komponenter. Dessa 
komponenter kommer ofta från underleverantörer som i sin tur i ett tidigare led har köpt in 
komponenter eller råvaror från en annan underleverantör. Dessa kedjor kan vara mycket 
komplexa och kräver noggrann planering och timing för att fungera. 
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Att få leveranser Just In Time2 är populärt idag. Det får till följd att partierna blir mindre och 
fyllnadsgraden i lastbilarna blir låg och det totala transportarbetet ökar. Det är därför av 
intresse att undersöka hur teknikföretagen ser på lagerhållning. JIT bygger på punktliga 
leveranser och då krävs att infrastrukturen och transportsystemen medger säkra och snabba 
sådana. Problemen kan vara allt från att vägstandarden behöver förbättras eller att en helt ny 
väg eller nytt järnvägsspår behövs för att uppnå säkerhet i leveranserna. En transport ska vara 
säker, komma i tid, ha ett pris som är acceptabelt, inte förstöra miljön osv. Frågan är vad som 
är viktigast för teknikföretag? Vilka transportparametrar är avgörande för företag som 
tillverkar tekniska produkter? 

Det finns en stor medvetenhet i näringslivet om att transporter ska vara pålitliga och effektiva. 
Men hur ser en effektiv transport ut för Teknikföretagens medlemmar? Effektiv logistik är 
inte bara ett sätt att nå besparingar genom snabba transporter och minskade lager. Det handlar 
även om ökad service till kunderna. Frågan är vad transportköparen kan göra och vad denne 
gör för att få den kvalitet på transporter som önskas och hur ser ett bra samarbete ut?

Infrastrukturen anses inte ha tillräcklig kapacitet på vissa väg- och järnvägsavsnitt i Sverige. 
Det kan även tänkas att underhållet och bärigheten på infrastrukturen på sina håll är 
otillräcklig och bristfällig. De flesta företag har önskemål om någon form av förbättring av 
infrastrukturen, t.ex. att en vägstump behöver förbättras, terminal byggas, järnvägsnod 
placeras närmare det egna företaget osv. Alla företag har ofta något som är angeläget just för 
det specifika företaget. Det är inte rimligt att kräva att staten ska tillgodose varje litet 
önskemål, men de problem som är av sådan karaktär att det skulle gynna en stor andel av 
näringslivet och befolkningen i området bör prioriteras. Merparten av näringslivets transporter 
utförs på väg och behovet av framkomliga trafiksäkra vägar är stort i hela landet. De skatter 
och avgifter som tas ut vid transportarbete måste vara utformade så att transportarbetet blir 
konkurrenskraftigt jämfört med omvärlden. 

Idag har företagen en rad krav och regler som ska uppfyllas när det gäller miljöfrågor. Frågan 
är vad företagen har för beredskap när det gäller dessa frågor. Vad kan och vill företag göra 
för att minska utsläpp och vad får miljövänliga transporter kosta? Det finns idag möjlighet att 
köpa miljövänliga transporter, man betalar lite mer och köper då en miljötransport.  Det är 
intressant att ta reda på om företag väljer att betala lite extra för att få en miljövänlig 
transport, något som en del transportörer erbjuder. Hur definierar företagen miljöhänsyn? Är 
det så att företag endast gör det som krävs av dem, eller är miljöarbetet något som är viktigt 
och angeläget att arbeta med.

1.3 Syfte

Syftet med studien är ge en fördjupad bild av teknikföretagens nuvarande och framtida 
logistik- och transportbehov samt att belysa vad företagen har för beredskap när det gäller 
miljölogistiska aspekter på transporter.

                                                
2 JIT= Med  ”just in time” -  leveranser menas korta transporttider, i regel små volymer, hög tidsprecision, hög 
leveranssäkerhet och totalansvar.
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1.4 Målgrupp

Denna undersökning riktar sig till framförallt Teknikföretagen och deras medlemmar, 
eftersom resultatet har baserats på medlemmarnas logistiska behov. Uppsatsen kan också ha 
ett värde för både offentliga och privata verksamheter som är intresserade av hur svenska 
teknikföretag använder logistik och vad som är angeläget med tanke på nuvarande 
infrastruktur och vilka förändringar som är önskvärda för fortsatt tillväxt.

1.5 Avgränsningar

Studien tar endast hänsyn till Teknikföretagen med produktion i Sverige, men kommer även 
att ta upp hur dessa löser sina transporter på den globala marknaden. Arbetet avgränsas till 
frågor som berör transporter av gods och tar inte hänsyn till de problem företagen upplever 
när det gäller de anställdas transporter till och från arbetet. Fallstudien behandlar endast fem 
företag, som djupintervjuats. 

1.6 Studiens disposition

I det första kapitlet beskrivs bland annat bakgrund, problemformulering, syfte och 
avgränsningar.

I kapitel två presenteras och motiveras det tillvägagångssätt och de metoder som valts för 
utförandet av arbetet. Vi beskriver datainsamling och hur enkät och 
djupintervjuundersökningen har gått till.

Kapitel tre behandlar tillförlitlighetsfrågor och träffsäkerheten i föreliggande arbete.

Kapitel fyra tar upp de teoretiska utgångspunkterna som utgör utgångspunkt för detta arbete.
Kapitlet innehåller bland annat några skilda definitioner på ordet logistik, en översikt över 
godstransportarbetet i Sverige, företags utvecklingsströmmar, klimat- och miljöfokus, 
logistiska trender och transportpolitik.

Kapitel fem tar upp de resultat som vi fått från vår enkätundersökning.

Kapitel sex tar upp sammanfattande slutsatser och diskussion. Här sammanställs de viktigaste 
resultaten från både enkät- och djupintervjuundersökningen. Resultaten har kvalitetssäkrats av 
referensgruppen3 och vår handledare. 

                                                
3 Referensgrupp se kapitel 2.5
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2 Tillvägagångssätt och metod

I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt och metod för examensarbetet. Vi för här ett 
resonemang i vilken utsträckning materialet och metoderna är lämpade att belysa uppsatsens 
problemställning.

2.1 Undersökningens uppläggning

Vi har valt en blandning av kvalitativ och kvantitativ ansats. Teknikföretagen har spelat en 
mycket betydande roll för urvalet av de företag som har ingått i studien. Den inledande 
litteraturstudien har omfattat olika metodböcker och grundläggande böcker i logistik. Även 
olika avhandlingar, allt från kandidat- till doktorsnivå har studerats. I figur 1 nedan visas ett 
schematiskt upplägg av undersökningens upplägg.

Figur 1 Schematiskt upplägg av undersökning. Källa: Egen

I den inledande diskussionen diskuterades själva upplägget (syftet) med uppdragsgivaren 
Teknikföretagen och Chalmers tekniska högskola. Teknikföretagen ville att examensarbetet 
skulle innefatta runt tio fallstudier från deras medlemsföretag. Chalmers och Teknikföretagen
kom överens att metoden skulle förbättras med att innefatta en enkätundersökning och 
komplettera denna med djupintervjuer av speciellt utvalda medlemsföretag. 

De primära data innefattar en enkätundersökning som via ett obundet slumpmässigt urval 
(företag med upp till 499 anställda) har dragit 571 medlemsföretag ur totalt 3025 företag (~19 
%). Ingen slumpmässig dragning har gjorts med företag som har 500 anställda eller fler, utan 
här har samtliga företag tagits med i enkätutskicket och de är inkluderade i de 571 företag 
som har valts ut. Djupintervjuerna omfattar 5 företag, som referenspersonerna och 
Teknikföretagen har valt ut.   

Inledande 
diskussion

Teknik-
företagen, 
Chalmers

Enkätundersökning 
571 företag (OSU)

Djupintervju
5 företag

Uppsatser, rapporter, 
och statistik

Primär
data

Sekundär
data

Resultat
underökning
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Sekundärdata är hämtad från tidigare uppsatser, rapporter och statistik som berör det aktuella 
ämnet. Dessa kvalitativa och kvantitativa ansatser skall ge svar på de frågor som 
Teknikföretagen satt upp.

2.2 Datainsamling

I detta arbete har datainsamlingen bestått av litteratursökning via Chalmers tekniska 
högskolas bibliotek och databaser. Information har också hittats via Googles och Altavistas 
söksidor. 

Empiriinformation har samlats in genom en enkätundersökning och via djupintervjuer.

2.3 Enkätundersökning

Vi har valt att göra en omfattande enkätundersökning för att undersöka företagens logistik-
och transportbehov. Enkäten innehöll 12 frågor, åtta logistik- och transportfrågor och fyra 
miljölogistikfrågor, och den skickades ut till 571 företag. 

2.3.1 Utformning av enkät
Enkäten utformades i samråd med Teknikföretagen, handledare Johan Woxenius och 
professor Kenth Lumsden. Teknikföretagen har haft en mycket aktiv roll i utformningen av 
enkäten. Teknikföretagen har stor erfarenhet av enkätutskick till sina medlemsföretag och 
brukar ha en svarsfrekvens på uppemot 50-60 %. Vår enkät fick däremot endast en 
svarsfrekvens på 42,7 %. Svarsfrekvensen ansågs ändå vara acceptabel.

2.3.2 Slumpdragning av företag till enkätundersökningen
Att göra en slumpmässig dragning av teknikföretagens medlemsföretag var det enda logiska 
alternativet, då en totalundersökning hade blivit för dyr och tagit för lång tid att utforma och 
analysera. Slumpdragningen är ett s.k. obundet slumpmässigt urval (OSU) eller ett enkelt 
slumpmässigt urval, vilket innebär att alla individer i populationen (medlemsföretagen) har 
samma chans att komma med i urvalet4. 

Efter diskussion med teknikföretagen och Chalmers, bestämdes det att samtliga företag med 
500 anställda eller fler skulle inkluderas i enkätundersökningen och således inte behöva
innefattas av ett OSU. 

                                                
4 Statistiska metoder, s. 22
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Stickprov om 
3025 individer 571 individer

Generalisera extern validitet Generalisera intern validitet

Figur 2 Population och stickprov (Källa: Stefan Pernzelius, Chalmers)

I figur 2 ovan visas schematiskt hur slumpdragningen har skett. Det finns 3025 
medlemsföretag i populationen och i undersökningen skall vi dra ett stickprov om 571
(inklusive 76 företag med 500+ anställda) individer. Den interna validiteten kan vara 
förändringar under tidens gång (t.ex. en student som utvecklas under studietiden) och den 
externa validiteten kan t.ex. vara en energikris (kan påverka ett företag på olika sätt beroende 
på företagets inriktning).5

Eftersom det skiljer en hel del bland Teknikföretagens medlemmar då det gäller, t.ex. 
omsättning, anställda och transportbehov, är det lämpligt att göra en stratifiering av företagen. 
En stratifiering innebär att man delar in medlemsföretagen i olika grupper (strata) vilket gör 
urvalet och analysen mer korrekt och rättvis. 

Den stratifieringsvariabel som har använts vid urvalet är antalet anställda varje företag har6. 
Företagen (populationen) har delats in i 3 stratum, där strata 1 (grupp A) är företag mellan 1-
24 anställda, strata 2 (grupp B) företag mellan 25-499 anställda och strata 3 (grupp C) är 
företag med över 500 anställda. 

I de 3 stratum finns det följande totala antal företag tillgängligt för ett OSU; strata 1, 1640 
företag, strata 2, 1309 företag och strata 3, 76 företag, totalt 3025 företag. Enligt 
överenskommelse med teknikföretagen och handledaren skulle det dras 250 företag ur strata 
1, 250 företag ur strata 2 och samtliga 76 företag ur strata 3, totalt 576 företag. Eftersom det 
matematiskt inte går att dra exakt 250 företag, har det ur strata 1 dragits, 1640/250 = 6,56 ≈ 
vart 7: e företag från en numrerad lista från 1 till 1640 företag. Sammanlagt har 235 företag 
dragits, vilket motsvarar 14 % i urval från strata 1. Ur strata 2 har 1309/250 = 5,24 ≈ vart 5: e 
företag, vilket innebär 250 företag totalt från strata 2 och motsvarar 20 % i urval. Från strata 3 
har samtliga 76 företag valts och motsvarar givetvis 100 % i urval. Totalt har 235 + 260 + 76 
= 571 företag dragits ur en population av 3025 företag och motsvarar ett totalt urval på ~19 
%. 

Denna metod har säkerställt att alla företag har samma chans att komma med i 
stickprovsdragningen. Metoden motsvarar även de krav som hade ställts upp innan 
slumpdragningen ägt rum dvs. att 576 företag skall dras, vilket i verkligheten blev 571 
företag. 

                                                
5 Föreläsning med Stefan Pernzelius, CTH, 2006-09-18
6 Statistiska metoder, s. 24

Resultat
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2.3.3 Analysens utförande 
Detta kapitel syftar till att utförligt beskriva hur analysen av frågeformuläret har utförts. 

Enkäten behövde gå ut två gånger till respondenterna för att öka svarsprocenten. 1:a utskicket 
motsvarade en svarsfrekvens på 30,3 % (173/571), vilket ej var acceptabelt för
undersökningen. Efter 2:a utskicket höjdes svarsfrekvensen till 42,7 % (244/571) för samtliga 
tre grupper (stratum) och detta anses acceptabelt för att utföra en analys, både från högskolan 
och uppdragsgivarens sida.

Efter att fått in alla svar från respondenterna valdes analysprogrammet Microsoft Excel 2002 
för Windows XP, dels för att programmet har enkelt användargränssnitt och dels för att vår 
kunskapsnivå på andra databas- och analysprogram inte är tillräcklig för att kunna utföra en 
korrekt analys. Övriga hjälpmedel har varit papper, penna och miniräknare. 

Eftersom respondenterna har delats in i 3 grupper (stratum) har varje grupp analyserats var för 
sig och kallas härmed grupp A och är företag med 1-24 anställda, grupp B är företag med 25-
499 anställda och grupp C är företag med 500+ anställda. Till sist har en sammanslagning av 
alla 3 grupperna utförts och analyserats.  

En uppställning av de frågor som anses vara kvantitativa, dvs är statistiskt analyserbara, har 
ställts upp på följande sätt; i vågrätt led finns frågorna 1 till 12 och i lodrätt led finns dels 
numrering och svarsformulärets nummer. Se figur 3 för ett utdrag från excelformuläret.  

DEL 1
F1 F2 F3 F4 F5 F6a F6b F7

Nr Gru.nr. A b C a B c A B C d e A B c a b c d e f a b c d e a b c d 1 2 3 4
1 A3 1 1 1 1 1 2 3 4 6 5 1 2 4 5 3 1 1
2 A7* 1 1 1 1 2 1 3 5 4 6 1 4 3 2 5 1 1
3 A9 1 1 1 1 1 X X X X X X X X X X X 1 1
4 A13* 1 1 1 1 2 1 4 3 6 5 1 3 2 4 5 1 1
5 A14* 1 1 1 1 1 6 3 2 5 4 1 4 5 2 3 1 1
6 A15* 1 1 1 1 1 2 5 3 4 6 1 2 3 4 5 1 1
7 A16* 1 1 1 1 X X X X X X X X X X X 1 1
8 A20* 1 1 1 1 1 1 2 4 5 3 6 1 3 2 4 5 1 1
9 A23 1 1 1 1 6 1 5 3 4 2 1 5 2 4 3 1 1
10 A24* 1 1 1 1 1 2 3 4 6 5 1 2 5 3 4 1 1
11 A32 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 1 3 2 4 5 1 1

Figur 3 Utdrag från analysprogram (Excel)

Varje respondents svar har givits siffran 1. Beroende på om respondenten har svarat med fler 
kryssalternativ, som respondent A9 (3) i figur 3 i fråga 1 (F1) har svarat, kan siffran 1 
förekomma flera gånger i samma fråga. I fråga 5 och 6 skall respondenten rangordna sina 
svarsalternativ från 1 (viktigast) till 6 (lägst betydelse), här skall svaren vara unika, d.v.s. svar 
enbart mellan 1-6 får förekomma. Ibland kan rangordningen vara felaktigt ifylld eller lämnats 
ofullständig vilket medför ett ”X” i analysen, se figur 3 ovan.   

En asterisk (*) i gruppnumret i figur 3 innebär att respondenten har lämnat namn och 
eventuellt telefonnummer. 
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Är gruppnumret i rödtext innebär detta att respondenten har svarat på det andra utskicket.  I 
enstaka fall kan vissa fält innehålla siffran ”0”, se figur 4 nedan och detta innebär att 
respondenten inte använder sig av transporter och kan således inte svara på enkäten. 

För att kunna få data som kan användas för vidare analys och tabeller (grafer) behövs en 
summering av respondenternas svar. För svarsalternativ som endast använder sig av siffran 
”1” summeras detta längst ner av excelformuläret, se figur 4 nedan för detaljer. Till exempel 
har fråga 1 summerats i figur 4, med att respondenterna har svarat med att välja 
svarsalternativ a) 57 gånger, b) 19 gånger och c) 4 gånger. Samma summering har utförts på 
samtliga frågor där endast siffran ”1” har används i formuläret.  

I de svarsalternativ där det krävs en rangordning har summeringen utförts på ett annorlunda 
sätt. I fråga 5-6 har summeringen delats in i följande svarsalternativ, ”X” innebär felaktigt 
ifyllt (inomformulär bortfall), ”0” innebär att respondenten inte använder sig av transporter 
och är ej intressant för analys, ”1-6” är respondentens rangordning av svarsalternativen a) - f). 
I figur 4 nedan finns ett exempel på hur en sådan summering har utförts. Här får man räkna 
alla olika förekomster av ovanstående alternativ, i detta fall med papper och penna och skriva 
ner detta för vidare analys. Samtliga 6 rangnivåer har summerats ner och alla fält skall 
innehålla en summa på ”81”. 

All data som har använts i figur 4 och figur 5 kommer att användas i nästa steg av analysen.

77 A217 1 1 1 1 1 3 2 4 5 6 1 4 2 3 5
78 A218* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 A229* 1 1 1 1 2 1 4 3 5 6 1 2 4 3 5
80 A231* 1 1 1 1 1 5 3 2 6 4 1 3 2 4 5
81 A232* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 6 5 4 3 5 2 1

57 19 4 61 12 6 10 22 14 16 25 41 29 14
X= 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10
0= 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1= 40 20 3 3 1 0 48 10 2 2 5
2= 18 22 9 14 2 1 10 28 15 8 7
3= 4 9 24 18 5 6 6 14 27 14 8
4= 2 11 15 22 10 7 4 8 18 30 8
5= 0 2 9 7 29 18 0 8 6 14 40
6= 2 2 6 2 19 34 - - - - -

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Figur 4 Utdrag från analysprogram (Excel), summering av data. 

Nästa steg i analysen är att skapa frekvenstabeller och grafer över de summeringar som har 
gjorts i tidigare skede (figur 3 och figur 4). 

Frekvenstabellen är indelad i följande kolumner; data (value label) värde (value), frekvens 
(frequency), procent (percent), giltig procent (valid percent) och kumulativ procent (cum. 
percent). 

 Se figur 5 nedan för en översikt.
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VALUE LABEL VALUE FREQUENCY PERCENT
VALID 

PERCENT
CUM 

PERCENT

STYCKEGODS 1 57 68,7 71,3 71,3
PARTIGODS 1 19 22,9 23,8 95,0
HELA LASTER 1 4 4,8 5,0 100,0
EJ TRANSPORTFÖRETAG 0 3 3,6 MISSING
BORTFALL X 0 0,0 MISSING

TOTAL: 83 100,0 100,0
TOTAL W/O: 80

Figur 5 Utdrag från frekvenstabell

Figur 5 visar en frekvenstabell där respondenternas svar är inräknade. I denna fråga har 57 
respondenter svarat att de använder sig mest av styckegods, 19 st. har valt partigods, 4 st. hela 
laster och 3 st. svar har varit från företag som ej använder sig av transporter. Som figur 5
visar, finns det inget bortfall för felaktiga svar i just denna fråga. Dessa 57 svar på styckegods 
motsvarar 68,7 % av alla svar. Tar man bort svar som är felaktiga/ej transportföretag är den 
giltiga procenten 71,3 %. ”Total w/o” innebär det totala antal svar som är giltiga, dvs. alla 
felaktiga svar har plockats bort (total without). 

Med den här frekvenstabellen kan en graf skapas, vilket underlättar visuellt att se de olika 
svaren ur ett annat perspektiv. Grafens innehåll inkluderar dock ”bortfall” och ”ej 
transportföretag”. Detta för att skapa en helhetsbild över alla svar som har givits. 

Se figur 6 för ett exempel på hur ett cirkeldiagram ser ut.

Transportköp

STYCKEGODS
 68,7%

PARTIGODS 
22,9%

HELA LASTER 
4,8%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG

 3,6%

Figur 6 Cirkeldiagram för transportköp. Källa: Egen

I figur 6 kan man snabbt se vilket svar som varit det mest frekventa (styckegods, 68,7 %). 
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2.4 Djupintervjuer

För att belysa och få en djupare inblick i medlemsföretagens logistikbehov och framtida 
utveckling genomfördes fem intervjuer. Syftet med intervjuerna var att komplettera 
enkätanalysen och ge exempel på hur företag idag arbetar med logistik- och miljöfrågor.

2.4.1 Utformning av frågemall
Frågemall för djupintervjuer har föregåtts av noggrant övervägande med avseende på vilka 
frågor som är av störst vikt. För att få ut det mesta möjliga av studien har en referensgrupp 
bildats. Denna referensgrupp har bestått av representanter från tre stora företag, som är 
medlemmar i Teknikföretagen. Personerna som har ingått i referensgruppen är personer 
insatta i komplexa transport- och logistikfrågor inom respektive företag. Frågemallen har 
diskuterats och förändrats i samråd med ovan parter för att på bästa sätt ge svar på 
frågeställningarna. 

2.4.2  Val av företag och respondenter
En viss struktur är önskvärd vid såväl definitioner av begrepp som vid beskrivning och 
förklaring av olika händelser i ett examensarbete. Beroende på upplägget av 
forskningsuppgiften är det vanligt och oftast önskvärt att studien och därmed strukturen 
avgränsas i olika avseenden. 

Författarna, Teknikföretagen och referensgruppen har tillsammans diskuterat vilka företag 
som skulle vara intressanta att ta med i studien. Vi valde att genomföra fyra telefonintervjuer 
och en personlig intervju. Detta då telefonintervjuer var bäst lämpade rent praktiskt, eftersom 
den geografiska spridningen av respondenter var stor. Telefonintervjuerna spelades in för att 
inte missa viktig information. Två av företagen har valt att vara anonyma.  

2.4.3 Företagspresentation 
Här kommer en kort presentation av de företag som intervjuats. Företag X och Y önskar 
anonymitet.

 Dynapac är en ledande leverantör av packnings- och utläggningsutrustning (vältar, 
asfaltutläggare, fräsar mm.). Huvudkontoret är placerat i Stockholm med 
produktionsanläggningar i Sverige (Karlskrona och Ljungby), Tyskland, Frankrike, 
Brasilien, USA och Kina. 

 Getinge tillverkar desinfektions- och steriliseringsutrustning designade för sjukvården 
och tillverkningsindustrin och finns i Getinge.

 Volvo Construction Equipment är en av världens ledande tillverkare av
anläggningsmaskiner, med ett sortiment som omfattar hjullastare, grävmaskiner, 
ramstyrda dumprar, väghyvlar och kompaktmaskiner. Företaget som intervjuats finns i 
Braås.7

 Företag X är en sluttillverkare med produktion på två platser i Sverige och tillverkning
även utomlands.

 Företag Y är en sluttillverkare med produktion förlagd både i Sverige och utomlands.

                                                
7 Volvo, http://www.volvo.com/constructionequipment/europe/sv-se/
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2.5 Referensgrupp

En referensgrupp bestående av tre stora teknikföretag, tillsattes i samband med detta arbete. 
Syftet med referensgruppen var att diskutera undersökningsmetod, val av företag till 
djupintervju och enkätutformningen samt utformning av djupintervjumall. Referensgruppen 
har också kvalitetssäkrat resultaten som denna undersökning har kommit fram till.

Referensgruppen bestod av följande personer:
 Rune Landin, Director Public Affairs and Governmental Relations, AB Volvo

 Lars-Gunnar Tannerfors, Public Affairs Corporate Relations, Scania

 Per-Anders Thunell, Supply Manager Transport Logistics and Process Automation, 
ABB Automation Technologies AB
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3. Undersökningens kvalité

Vi har valt en blandning av kvantitativ och kvalitativ ansats för denna undersökning. Denna 
ansats måste granskas kritiskt för att undersöka att de slutsatser vi kommit fram till är giltiga
och trovärdiga. Vid beskrivning av en undersöknings trovärdighet är begreppen; objektivitet, 
validitet och reliabilitet centrala. 

3.1 Objektivitet

Med objektivitet menas att man i sitt arbete vill uppnå relevans i val av det man studerar, 
trolighet i slutsatser, neutralitet vid analys av undersökningsmaterial och förmågan att inse 
existens av andra perspektiv än det egna. 

Vi har haft som utgångspunkt att vara så objektiva som möjligt i denna studie, dels vid 
utformandet av frågor och dels vid själva författandet. Vi har försökt undvika egna tankar och 
funderingar för att på så sätt uppnå hög objektivitet. Vi har dock valt att lägga in några egna 
kommentarer i enkätredovisningsavsnittet. Dessa kommentarer har skrivits för att öka 
förståelsen av själva resultatet till frågan.  

3.2 Validitet

Med validitet menas att de data som samlats in ska vara giltiga och relevanta, och att 
undersökningen mäter vad vi vill att den ska mäta.

Frågemallarna till enkäten och djupintervjuerna har föregåtts av noggrann granskning av både 
handledare och Teknikföretagen. Vi har försökt formulera så enkla och öppna frågor som 
möjligt för att undvika missförstånd och att respondenten påverkas i någon riktning. 
Enkätfrågorna har skickats till logistikchefen på respektive företag. Företagen har valts
slumpmässigt. Vid avsaknad av logistikchef har enkäterna skickats till den respondent som 
aktivt arbetar inom detta område och därmed anses besitta relevant kunskap. Detta stärker 
validiteten då större tilltro finns hos den person som står nära det beskrivna problemet.

3.2.1 Omedelbart upplevd validitet
Denna form av validitet har sitt ursprung i att ett antal experter eller personer med god insikt, 
gör en bedömning av en fråga och jämför denna om den stämmer överens med sitt syfte.8  

Här kan vi säga att denna form av validitet bör ligga mycket högt i enkäten och 
djupintervjuguiden. Enkätutformningen har planerats i minsta detalj med deltagande experter i 
form av docent Johan Woxenius och professor Kenth Lumsden (Chalmers), som även själva 
har utformat varsin fråga. 

                                                
8 Information för marknadsföringsbeslut, s. 211
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På Teknikföretagen har uppdragsgivaren Maria Sandqvist och ekonom Robert Tenselius
också varit med och utformat enkätfrågorna så att de så långt möjligt ger svar på frågorna.  

3.2.2 Begreppsvaliditet
Här vill man veta om det råder överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och resultatet på 
våra mätningar.9 Vi har i vår teoretiska referensram i kapitel 4 gått igenom de olika teoretiska 
begreppen. De resultat som enkäten och intervjuerna visar upp, överensstämmer bra med de 
teoretiska grund vi tar upp i teorikapitlet.

3.2.3 Prediktiv validitet 
I denna form av validitet vill man med hjälp av en slutsats som har tagits via en undersökning, 
få reda på en framtida slutsats. Exempel på detta kan vara en undersökning av en vara. 
Undersökaren vill få reda på om testpersonen kommer att köpa varan när den kommer ut på 
marknaden, inte bara hur denne reagerar på själva testmomentet.10

Vår undersökning via enkät och intervju har en hög prediktiv validitet. Detta baseras på att 
frågeställningarna har varit relativt enkla att besvara och en stor del av respondenterna är 
verksamma i berörd bransch. Det finns inget tvivel om att respondenterna (och dennes 
företag) skulle agera (eller ändra sitt svar) på ett annat sätt än som de har svarat i 
undersökningen.

3.2.4 Samtidig validitet
I anslutning med sin mätning konstaterar man att mätresultatet ger en korrekt bild av 
undersökningen, d.v.s. man mäter det man verkligen vill mäta.11

Det har varit många personer inblandade i utformningen av enkäten, både layoutmässigt och 
innehållsmässigt. Detta för att Teknikföretagen verkligen skall få svar på frågorna från 
medlemmarna. Både enkäten och djupintervjufrågorna har testats av experter och 
representanter från Teknikföretagen innan de har använts på respondenterna. Vi kan här säga 
att vi har uppnått samtidig validitet för våra frågeställningar. 

3.2.5 Innehållsvaliditet
Innehållsvaliditet är ett begrepp som mäter hur pass noggrann undersökningen håller sig till 
själva ämnet. Om undersökningen har ett speciellt tema, skall frågorna endast hålla sig till en 
förutfattad ram och inte avvika från detta tema. Vår enkät och djupintervjumall har två stora 
frågeställningar, transport & logistik och miljöpåverkan. Vi har tydligt delat upp dessa 
frågeställningar i två delar och ställt frågorna så att man kan dra en gemensam slutsats för 
dessa två block. Detta kan anses som god innehållsvaliditet.  

                                                
9 Föreläsning med Stefan Pernzelius, CTH, 2006-10-11
10 Information för marknadsföringsbeslut, s. 212
11 Föreläsning med Stefan Pernzelius, CTH, 2006-10-11
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3.3 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Vi har försökt 
att undvika att påverka våra respondenter med ledande frågor när dessa intervjuats. Vi är 
medvetna att vi undermedvetet kan ha påverkat respondenten.

Telefonintervjuerna har spelats in, så att vi i efterhand har kunnat försäkra oss om att 
respondenten verkligen gett svar på det vi avsett undersöka och att vi inte har tappat viktig 
information.

Vi har också funderat på om utredningens resultat skulle bli detsamma om någon annan utfört 
undersökningen. Vi anser att detta är troligt eftersom vi ställt enkla och konkreta frågor och vi 
har analyserat de svar som vi fått.

När man gör en undersökning finns det ofta frågetecken angående reliabiliteten, speciellt med 
enkätundersökningar. Hade vi fått samma svar om vi hade skickat enkäten till samma 
respondent igen? Ett exempel på detta hände under vår enkätundersökning, då vi av misstag 
hade skickat ut till samma respondent (som hade svarat innan) i vårt andra påminnelseutskick. 
Denne hade faktiskt inte svarat helt samma som i första utskicket, dock snartlikt, men det 
fanns skillnader. 

Gör detta exempel att undersökningen har låg reliabilitet? Svaret är nej, ett exempel är inte 
tillräckligt för att kunna förutsäga något sådant. Respondentens preferenser kan ha förändrats 
under månaden som hade gått till det andra utskicket. Respondenten kan också ha varit 
påverkad av andra egenskaper såsom hälsa, trötthet, motivation och stress.12

Det har även visat sig att vissa frågor har ett stort bortfall och att respondenterna inte riktigt 
förstått hur de skulle fylla i svaren på ett korrekt sätt. Dessa frågor är mestadels av sådan 
karaktär där respondenten skall rangordna sina svar. Reliabiliteten kan i dessa fall sjunka 
något p.g.a. dessa oklarheter i mätinstrumentet. När mätinstrumentet utformades med en 
rangordning i följd, trodde samtliga inblandade i utformningen att det var klart och tydligt hur 
respondenten skall svara på frågan. Så har inte varit fallet och här kan reliabiliteten 
ifrågasättas.

Det finns olika metoder för att mäta reliabiliteten till skillnad från validiteten som är svårare 
att mäta. Nedan finns exempel på tre vanliga tester på reliabiliteten:13

 Test-retest-metoden. Man gör upprepade mätningar på samma respondent. 

 Parallella test. Man har två likvärdiga mätinstrument och använder dessa vid två 
olika tillfällen.

 Split-half metoden. Här får man konstruera sitt mätinstrument så att man kan dela 
upp materialet i två delar och jämföra dessa med varandra. 

Det har tyvärr inte funnits utrymme att göra ovanstående test i detta examensarbete.  

                                                
12 Information för marknadsföringsbeslut, s. 213
13 Information för marknadsföringsbeslut, s. 214
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4. Teoretisk referensram

Det som i huvudsak ramar in detta arbete är transportlogistik och transporters miljöpåverkan. 
Logistik är ett område som befinner sig i kontinuerlig utveckling. Utformningen av 
transporter och logistiksystem påverkas av samhällets krav, industrins behov och att hänsyn 
tas till miljön. Frågor som berör miljöarbete har under senare år fått ökad uppmärksamhet. 
Detta bland annat på grund av ökat transportarbete och en marknadsekonomi som ständigt 
kräver mer rationella och miljövänliga lösningar. Den logistiska kedjan av transporter från 
producent till konsument blir allt mer komplex till följd av att produkterna ska tillverkas till 
lägsta kostnad. En produkt kan idag vara sammansatt av komponenter från många olika 
leverantörer globalt. För att få produktionen att fungera krävs bra och effektiv planering och 
att komponenterna levereras in i processen det ögonblick de behövs. Detta medför krav på 
snabba och flexibla transport- och logistiklösningar. Dessa ökande krav leder i sin tur till ökat 
behov av kunskap inom teknikområdet logistik.

4.1 Logistik

Logistikbegreppet har förändrats under de senaste 20 åren och vuxit från att behandla frågor 
som berör lager och transporter till att bli en viktig del i företags konkurrensstrategi. 
Produkterna blir alltmer förädlade och det har blivit viktigare med snabba och säkra 
leveranser. Det kräver i sin tur snabba och pålitliga leveranser både under 
tillverkningsprocessen, vid distributionen till kunderna och även vid returflödena. Detta 
skapar ett behov av effektiva logistiska lösningar. Marknaden tenderar att bli alltmer 
globaliserad och många leverantörer är engagerade i försörjningskedjan.14

Logistik brukar definieras som de sju R:en: 
”Aktiviteter som har att göra med att man får; rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt 
skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till rätt kostnad.”

Definitionen är traditionell och räcker inte idag för att beskriva logistikens alla aktiviteter. En 
annan vinkling av begreppet betonar att materialflödet är objektet för logistiken. Med detta 
synsätt blir styrningen av stor betydelse.

”Logistik definieras som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 
materialflödet, från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av 
framställd produkt, med syftet att tillfredsställa kunders och övriga intressenters behov och 
önskemål, dvs. ge en god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser. (Jonsson, Mattsson, 2005)” 15

Begreppet ”Supply Chain Management”, används ibland synonymt med logistik men är mer 
omfattande än begreppet logistik. Supply Chain Management (försörjningskedja) handlar om 
att organisera och kontrollera det totala flödet av produkter, kapital och information. För att få 
en fungerande verksamhet krävs fokus på samarbete, allianser och integration i flödeskedjan.  

                                                
14 Aronsson m.fl, 2006
15 Lumsden, 2005
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Supply chain management is the integration of key business processes from end user through 
original suppliers that provides products, services and information that add value for 
customers and other stakeholders.16

Transportlogistik är ett begrepp som omfattar tre flöden; gods, resurser och information som 
en integrerad process. Det primära flödet är varuflödet, som omfattar alla aspekter av 
förflyttning eller flöden av råmaterial, produkter i arbete, färdiga produkter inom eller mellan 
företag. För att få flödena att fungera krävs ett informationsflöde. Informationsflöde 
förekommer mellan ett stort antal företagsfunktioner, både internt i organisationen som 
externt mellan företaget och dess omvärld och är en förutsättning för dess existens (figur 7). I 
systemet finns också ett resursflöde i form av rörliga resurser, som antingen förbrukas eller 
som går i ett cirkulärt omlopp. Resurser som förbrukas över tiden är t.ex. arbetskraft och 
resurser i cirkulärt omlopp är lastbärare och fordon. Den fjärde formen av flöde som finns i 
systemet är kapitalflödet.  17

Informationsflöde

Mellanbearbetning

Varuflöde

Kapitalflöde

Leverantör 
råvara

Under-
leverantör

Slut-
tillverkare

Kund

Figur 7 Varukedja. Källa: Egen utveckling av Tarkowskis, Ireståhls och Lumsdens modell

4.1.1 Lagerhållning
Många företag talar om lagerhållning som något ont som man helst bör undvika så långt det är 
möjligt. Trots detta så finns lager på olika ställen i vartenda företag. Det finns både positiva 
och negativa aspekter med lager och de måste vägas mot varandra i varje enskilt fall. Skälen
till att minimera lager är främst kostnadsmässiga. De två huvudsakliga motiven till att ha lager 
är kostnadsskäl och serviceskäl.18 Lagring för med sig kostnader, men genom att acceptera 
lager kan företag i många fall minska andra kostnader. I såväl inköp som transporter och 
produktion uppnås stordriftsfördelar genom att köpa, frakta och producera stora volymer åt 
gången. Här kommer totalkostnadstänkandet in. Det gäller att väga olika kostnader mot 
varandra för att kunna bestämma en ekonomiskt lämplig kvantitet. Det andra motivet för att 
ha lager är att upprätthålla en god service som svarar mot kundernas behov och önskemål. 

                                                
16 Lambert & Stock, 2001
17 Tarkwoski m.fl, 1995
18 Lumsden, 2006
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Kundernas efterfrågan är oftast inte helt förutsägbar och för att gardera sig mot denna 
osäkerhet i efterfrågan bör man ha ett säkerhetslager. 19

4.1.2 Distribution
Sändningar är av naturliga skäl av olika storlek och transporteras med olika frekvens, 
snabbhet och tillförlitlighet. Förutsättningen för effektiva transporter medför att godset 
förpackas på lämpligt sätt, att de sändningar som skickas är så stora som möjligt eller av 
sådan karaktär att de kan samlastas. Godset sammanförs normalt till större sändningar av 
varierande storlek. Det kan göras internt i det producerande företaget eller av transportören i 
transportkedjan.20 Godset kan delas in efter vikt och volym i ett antal kategorier: 

 Hela laster, gods av enhetligt slag som fyller en hel lastbärares hela kapacitet.
 Partigods, som är gods av enhetligt slag i större kvantiteter, men som trots detta inte 

fyller upp en lastbärares hela kapacitet. (Vikt på mellan 1000 kg - 5000 kg)
 Styckegods, är av varierande slag och storlek med en vikt på 100-1000 kg.
 Paketgods, vilket är gods av mindre storlek. 
 Lättgods, vilket är gods med en vikt mindre än ett kg.21

Distribution innebär att göra de färdiga produkterna tillgängliga för kunden på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som önskad leveransservice upprätthålls. Företag 
kan välja att producera en vara när en kundorder har kommit in eller att producera mot lager. 
Det gör stor skillnad för företaget vilket alternativ de väljer.22 Under senare tid har 
distributionsfunktionen varit ett av varuproducentens viktigaste konkurrensmedel. Företag 
väljer att använda distribution som bas för att differentiera sig från konkurrenter genom att 
erbjuda en överlägsen leveransservice. Om produktens egenskaper inte skiljer sig nämnvärt 
mellan olika konkurrenter, kan sättet man levererar vara avgörande om man blir framgångsrik 
eller ej. Samtidigt tenderar producenten att endast ha en aktör som sköter hela 
distributionsfunktionen. Transportörens roll är att utföra själva transporten mellan två 
geografiska punkter. Ett transportuppdrag kan delas upp i primär- respektive kringtjänster där 
själva transporten mellan två punkter är den primära funktionen. Kringtjänster kan vara t.ex. 
att leverera på villkor som ligger utanför standarderbjudandet och att erbjuda ompaketering. 
Eftersom transporttjänster är lätta att kopiera är priset och kvalitetsfrågor oftast de sätt som 
transportföretag har att konkurrera med.23

Speditörens ursprungliga uppgifter var att sköta förtullning, förvarna mottagare om 
ankommande godssändningar, ordna lastning och lossning och även ordna returlaster. Idag är 
speditörens uppgift att:

” mot gottgörelse, för annans räkning men i eget namn, ombesörja varuförsändelser 
och i samband därmed stående åtgärder, utföra förtullningsuppdrag, omlastning, 
lagring och försäkring av gods samt vidtaga därmed sammanhängande åtaganden. 
(Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser)”

                                                
19 Aronsson m.fl, 2006
20 Tarkowski m.fl., 1995
21 Lumsden, 2006
22 Aronsson m.fl., 2006
23 Tarkowski m.fl., 1995
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Den avgörande skillnaden mellan transportör och speditör är att speditören är ansvarig för 
utväljande av lämplig transportör medan han däremot inte ansvarar för transportörens 
fullgörande av transporten.24

4.1.3 Logistikkostnader
Svenskt näringslivs logistikkostnader har uppskattats ligga på cirka 18 % av BNP och 
godstransporttjänstesektorn sysselsätter runt 100 000 personer med cirka 50 miljarder kronor i 
förädlingsvärde.25

De totala logistikkostnaderna för företag består i de flesta fall av:
 Lagerföringskostnader är de kostnader som lagrade produkterna för med sig i lager, 

dvs. kostnader för kapitalbindning.
 Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader är olika kostnader företaget har för att 

driva lagret.
 Transportkostnader. Här inkluderas både transporter mellan företagets anläggningar 

och externa förflyttningar. 
 Administrativa kostnader syftar på de kostnader som hänför sig till administrationen 

av logistik. Det rör sig om kostnader för ordermottagning, löneutbetalningar till 
personal, ekonomisk uppföljning mm. 

 Övriga kostnader kan innefatta t.ex. informationskostnader, emballagekostnader och 
materialkostnader.26

4.2 Godstransporter

Transportarbetet i Sverige har ökat sedan andra världskrigets slut. Godstransportarbetets 
volym och dess troliga och möjliga fördelning på transportslag spelar en avgörande roll för 
utvecklingen av infrastrukturens kapacitet och de miljökonsekvenser som trafiken medför.  
Alla transportslag har sin roll i dagens logistiksystem. För att uppnå effektiva transporter som 
leder till lägre miljöbelastning är en väg att gå att kombinera transportslag i större 
utsträckning. Sjöfart och järnväg utnyttjas för långväga transporter och lastbil/distributionsbil 
för kortare sträckor.27 För lastbilstransporterna gäller det att effektiva och rena motorer 
utvecklas och att alternativa bränslen tas fram. Många framsteg har gjorts för att minska 
sjöfartens luftutsläpp, men dessa ansträngningar är inte tillräckliga. För att minska utsläppen 
ytterligare krävs ny teknik som ger renare motorer och bränslen.

                                                
24 Tarkowski m.fl., 1995
25 Vinnova, www.vinnova.se, 2007-06-15
26 Aronsson m.fl, 2006
27 Lumsden, 2006
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Figur 8 Godstransportarbetet i Sverige (miljarder tonkilometer). Källa: SIKA

Figur 8 visar att det totala godstransportarbetet har ökat kraftigt under perioden 1960-2006. 
Vägtrafiken har ökat konstant under den studerade perioden medan sjöfarten minskade 
kraftigt under 1970-talet (oljekrisen), för att sedan åter öka. Godstransportarbetet på järnväg 
har ökat långsamt. 

Prognosen över framtida godstransporters expansion visar att totalt transportarbete kommer 
att öka dramatiskt (figur 9). Vägtransporter är det transportslag som kommer att stå för den 
största ökningen i Sverige. Ur ett EU-perspektiv är utvecklingen än mer dramatisk. Här 
beräknas att transportarbetet kommer att öka med totalt 50 % i ett kortare perspektiv (12 år) 
och tillväxten kommer att ligga på vägtransporter.28

Figur 9 Utveckling av transportarbete för godstrafiken i Sverige Källa: SIKA Rapport 2005-9

Figur 9 ovan visar även verklig utveckling mellan åren 1980-2001, samt prognos till år 2020. 

                                                
28 Lumsden, 2006
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Man kan se ett klart samband där antalet transporter ökar med ökad ekonomisk tillväxt. Med 
högre inkomster ökar bilinnehavet och resandet med flyg. Dessutom ger ökad konsumtion fler 
godstransporter. En växande ekonomi ökar belastningen på miljön samtidigt som 
transporterna driver på tillväxten genom att understödja och skapa förutsättningar för 
produktion av varor och tjänster. 29

4.2.1 Landsvägstransporter

Det senaste halvseklet har inneburit en kraftig utveckling för vägtransporter. Den kraftiga
ökningen beror bland annat på näringslivets kontinuerligt ökande krav på snabba och 
effektiva transporter. Lastbilstransporter är flexibla och effektiva, går från dörr till dörr, och 
kan transportera stora sändningar av godstypen partigods och uppåt.30

Statistik från SCB visar att de svenskregistrerade lastbilarna transporterade 349 miljoner ton 
under 2005, se figur 10. Nästan 83 % av allt gods som transporterades inrikes gick med 
lastbil. 14 % gick på järnväg och endast 3 % gick med fartyg. 

  

Inrikes godstransporter - 
transporterad godsmängd

Järnväg 60,1
(2004)

Sjöfart 13,1

Lastbil 349

2005 totalt: 422,2 miljoner ton

Figur 10 Inrikes godstransporter - transporterad godsmängd. Källa: Fakta om åkerinäringen, SCB/SIKA

Transportarbetet på väg uppgick till 35 miljarder tonkilometer 2005, att jämföra med 1975 då 
transportarbetet var 20 miljarder tonkilometer. Den övervägande delen av transporterna 
utfördes i inrikes trafik. Den genomsnittliga lasten vägde 15 ton per lastbilstransport. 
Utrikestrafiken utgör en liten del av de svenskregistrerade lastbilarnas samlade 
transportverksamhet. Endast 2 procent av den transporterade godsmängden och 11 % av det 
totala transportarbetet avsåg utrikes transporter.31

                                                
29 Åkeritidningen, Transporter är nödvändiga för tillväxt och fler jobb, 
http://www.akeri.se/net/Sveriges+%C5kerif%F6retag/Nyhetsarkivet/1192518284748, 2007-12-16
30 Lumsden, 2006
31 SIKA, www.sika-institute.se; 2007-09-21
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Inrikes godstransportarbete

Järnväg 20,9
(2004)

Sjöfart 8

Lastbil 35

2005 totalt: 63,9 miljarder tonkm

Figur 11 Inrikes godstransporter. Källa: Fakta om åkerinäringen, SCB/SIKA

Jämfört med 1990 har lastbilens transportarbete ökat från 27 miljarder tonkilometer till 35 
miljarder tonkilometer 2005 (figur 11). Utöver detta utförs transporter i Sverige med 
utländska lastbilar med start och slutpunkt i Sverige, dvs. cabotage. Exakta siffror för detta 
transportarbete finns inte.32 Transportnäringen bidrar med 6 % av det svenska näringslivets 
totala förädlingsvärde.33

I juni 2007 utförde Sveriges Åkeriföretag en enkätundersökning bland åkerierna i Västra 
Götaland. Undersökningen visade på full sysselsättning och att företagen är optimistiska om 
den egna utvecklingen. Detta leder bland annat till att personal och lastbilar inte räcker till. 
Många åkerier skulle kunna nyanställa direkt. Ett annat problem är att även kunderna har ont 
om resurser. Det medför att de ofta inte hinner eller vill leva upp till sina egna krav på 
transporter när det gäller kvalitetsfrågor, miljö och trafiksäkerhet konstaterar Hans Ljungberg 
(VD för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland). Branschorganisationen hävdar att de själva 
arbetar hårt med att leva upp till de riktlinjer som transportköpare lägger fram, när 
transporterna upphandlas. Men när det väl kommer till själva överenskommelsen är dessa 
frågor inte förankrade hos den i företaget som arbetar med upphandlingen. Detta missgynnar 
således åkare som satsar på kvalitet, utbildning, miljö och säkerhet. Det anses vara en av 
orsakerna till att utländska åkerier tar marknadsandelar.34  

4.2.2 Järnvägstransporter
Spårbunden trafik förutsätter stora flöden av gods. Järnvägens infrastruktur kännetecknas av 
att den är betydligt glesare än vägnätet. Detta beror på att järnvägslinjer endast är lönsamma 
på sträckor längs vilka stora godsflöden fraktas.35

För gods på järnväg skiljer man mellan fem typer av befraktningssätt.
 Expressgods, går normalt i trafik med hög frekvens, dvs. med persontåg. Volym och 

vikt är förhållandevis låga.

                                                
32 Fakta om Åkerinäringen, Sveriges Åkeriföretag, Informationsblad, www.akeri.se,  2007-06-13
33 Transportnäringen möjliggör tillväxt, Informationsblad, Transportgruppen, 2007
34 Wolmesjö, Åkerier: Goda Tider slår mot miljön, Göteborgs Posten, 2007-06-11
35 Lumsden, 2006
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 Vagnslastgods, innebär att kunden utnyttjar en hel vagn. För att en hel vagn ska få 
disponeras fordras las motsvarande en viss del av vagnens kapacitet, där brytpunkten 
går vid 6,5 ton.

 Enhetslast är sändningar i form av containers, växelflak eller någon annan större 
lastenhet.

 Blocktåg, ett sätt att efterlikna heltågstrafik är att stycka hela tåg i block. Varje block 
omfattar ett visst antal vagnar för en speciell kund.

 Heltåg, är hela tåg från avsändare till mottagare. 

Ett sätt att öka järnvägens användbarhet är att öka godsvolymerna. Detta genom att utforma 
system där olika transportmedel kombineras. Kombitrafiken är oftast en blandning av 
landsvägs- och järnvägstrafik.36

4.2.3 Sjöfart
Sjötransporter kännetecknas av stor lastkapacitet och den fria färdvägen som haven erbjuder 
på internationellt vatten. Undervägskostnaderna för en sjötransport blir i princip lägre per 
tonkilometer än transporter med något annat transportslag.37 Sjöfarten binder samman 
världens kontinenter och länder och därför krävs effektiva sjötransporter, inte minst ur 
miljöhänsyn.

2006 hanterades 180 miljoner ton gods i Svenska hamnar (figur 12)38. Sjötransporter kommer 
fortsatt att öka. Sjöfarten är på många sätt miljömässigt överlägsen andra transportslag. För 
sjöfarten krävs inga dyra infrastruktursatsningar, då infrastrukturen finns till stor del redan 
från början. Det gör att endast minimala ingrepp i landskapet krävs, med undantag för 
hamnområden. 39

Figur 12 Hanterad godsmängd i svenska hamnar. Källa: SCB/SIKA, 

                                                
36 Lumsden, 2006
37 Lumsden, 2006
38 SCB, www.scb.se, 2007-07-27
39 Lumsden, 2006
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4.2.4 Flygtransporter
Godstransporter med flyg, flygfrakt, var från början en biprodukt till passagerarflyget. Gods 
transporteras idag huvudsakligen i de komplementära utrymmena som finns i passagerarplan
(belly cargo).40 Den flygbefordrade frakten till och från svenska flygplatser uppgick under år 
2006 till drygt 153 700 ton. Detta var en minskning med 3,4 % i jämförelse med 2005. 
Utrikesfrakten minskade med 3,9 % till 148 600 ton, medan inrikesfrakten, som endast 
svarade för 3,3 % av den totala fraktvolymen, ökade med hela 14 %. Sedan år 2000 har 
fraktvolymerna på de svenska flygplatserna minskat med 23 %.41

4.3 Utvecklingstendenser i företagen

Ett företags målsättning är att bedriva lönsam verksamhet. För att fortsätta vara lönsamt krävs 
investeringar av olika slag. När företaget växer innebär det ofta förändringar i företagets 
struktur. Det kan röra sig om ökade administrativa aktiviteter, nya eller förbättrade rutiner och 
även ett ökat logistikarbete. Företag kan välja att producera nya produkter, förändra 
produktsortimentet, köpa upp konkurrenter osv. När ett företag utvecklas eller omorganiseras 
måste de planera sin verksamhet effektivare, förbättra sina system och hitta nya sätt att lösa 
logistiska problem. Konkurrensen är hård idag och företagen måste utvecklas och förändras 
för att bibehålla konkurrenskraft. Målet för företagens logistik är att vinna konkurrensfördelar 
på marknaden genom att ha hög leveransservice samt att nå kostnadsfördelar genom att hålla 
logistikkostnaderna nere.42

Vid en kostnadsanalys har det för många företag visat sig finnas så stora vinster i att 
centralisera produktion och distribution att det faktiskt uppväger de ökade 
transportkostnaderna. Detta är därmed ett av de starkaste skälen till att de totala transporterna 
ökar. Man är beredd att få en ökad transportkostnad eftersom de andra kostnaderna minskar. I 
flera europeiska undersökningar genomförda under 1990-talet konstaterades att 
produktionskapaciteten i framtiden kommer att bli ännu mer geografiskt koncentrerad både på 
europeisk- och globalnivå. När det gäller lagerstrukturer spås även de bli mer centraliserade i 
Europa. Företag har minskat antalet lagerpunkter under flera års tid och trenden pekar på att 
minskningen kommer att fortsätta även de närmaste åren. Utvecklingen drivs på då ett antal 
hinder för långväga transporter har minskat, såsom förenklad gränshandel, snabbare och mer 
pålitliga fordon, bättre vägar och järnväg osv. Transportnäringens betydelse har ökat i 
omfattning. Det medför att det är viktigt för en logistiker att ha en viss förståelse för hur 
transporter fungerar. De flesta företag utför inte sina transporter själva utan använder sig av 
olika transportföretag, som kan samlasta gods från flera producenter och därigenom uppnå 
skalfördelar som enskilda producenter inte kan uppnå.43

1990-talets globalisering av handeln har medfört att lokaliseringen av logistikanläggningar 
blivit allt viktigare för multinationella företag. I den klassiska lokaliseringsteorin är 
transportkostnaden en viktig faktor vid beslut om var man ska placera en anläggning. I en 
doktorsavhandling av Li Li Ekenstedt, 2004, Handelshögskolan Göteborg, påvisas att det 
skett en förändring och att det också är andra, icke-traditionella, faktorer som ligger bakom 
lokaliseringsbesluten idag. 

                                                
40 Tarkowski m fl., 1995
41 SIKA rapport 2007:14
42 Aronsson m.fl., 2006
43 Aronsson m.fl., 2006
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Faktorer som effektiv logistik, duglig arbetskraft, livskvalitet, säkerhetsaspekter och attityder 
till företagande ligger idag allt oftare till grund vid lokaliseringsbeslut. Företagens tillväxt, 
synergieffekter och strukturella förändringar inom företagens organisation, att ge förbättrad 
kundservice, att sänka de totala tillverkningskostnaderna samt att dra nytta av skalfördelar vid 
distribution är också faktorer som påverkar vid beslutsfattande. ”De multinationella 
företagens lokaliseringsbeslut är uppifrån-och-ner-processer snarare än nerifrån-och-upp-
beslutsprocesser”, säger Li Li Ekenstedt i sin avhandling.  

4.4 Klimatfrågor och miljöfokus

Som tidigare konstaterats i denna rapport blir vi alltmer beroende av effektiva 
transportsystem. Transporter spelar en viktig roll i vårt samhälle och vårt välutvecklade 
välfärdssystem gör att vi måste acceptera vissa uppoffringar. Vårt handlade innebär i många 
avseenden i sig ingrepp i naturen. Ekvationen om ett effektivt fungerande näringsliv utan 
vissa miljöingrepp går inte ihop. Det är viktigt att tillsammans göra vårt yttersta för att 
begränsa de externa effekterna. Ett rationellt fungerande transportsystem kan öka 
resursutnyttjandet och leda till relativt mindre miljöingrepp.44

Klimatförändringen är ett av de svåraste problem som mänskligheten kommer att stå inför de 
kommande åren. Det finns flera tecken som talar för att vårt klimat håller på att förändras 
utöver den normala variationen. Medeltemperaturen har under 1900-talet ökat med 0,6 %, 
vilket i klimatsammanhang betraktas som en stor och snabb ökning. Andra tecken är 
minskningen av Arktis istäcke och förändrade nederbördsmönster. Bevisen för att klimatet 
förändras här och nu är tydliga. Konsekvenserna av en global uppvärmning är stora inte minst 
när det gäller klimatzonerna. Områden där det inte längre går att odla grödor kommer att 
utvidgas. Frågan om klimatets förändring och om människans påverkan är komplex och en 
stor utmaning för hela världssamfundet. Klimatet är ett känsligt system. Vi kan inte rå över 
klimatets naturliga variationer, men vi kan påverka de mänskliga effekterna. Problemen 
kommer att drabba oss alla, då klimatfrågan berör människans fortlevnad, välstånd och 
utveckling. Att hantera klimatfrågan innebär att bromsa och på sikt hejda förändringar genom 
minskade växthusgaser. En förutsättning för att bromsa utvecklingen är att öka kunskapen och 
engagemanget.45

Även om tidsperspektivet kan anses långt utgör växthuseffekten ett reellt hot mot vårt sätt att 
leva. År 2005 släppte vi ut 76 miljoner ton växthusgaser i Sverige. Jämfört med år 2004 är det 
en minskning med 2,7 miljoner ton. Sedan år 1996 kan man urskilja en svagt nedgående 
trend. De växthusgaser som räknas in i utsläppsstatistiken är koldioxid, metan, lustgas 
(dikväveoxid) och fluorerade gaser.46

 Koldioxid som kommer från användning av fossila bränslen, är den dominerande 
gasen och står för knappt 80 procent av de totala utsläppen av CO2. 

 Dikväveoxid kommer från jordbruk, avfall och industriprocesser och står för cirka 
elva procent av de totala utsläppen. 

                                                
44 Tarkowski m.fl, 1995
45 SMHI, www.smhi.se/klimat: 2007-05-15
46 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring, 2007-06-05
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 Metan kommer främst från jordbruk och avfallbnsdeponier och bidrar med cirka åtta 
procent av de totala utsläppen. 

 Fluorerade gaser (HFC, PFC och SF6) kommer enbart från industriprocesser och 
svarar för cirka 1,8 procent av de totala utsläppen.47

Transportvolymerna tenderar att bli allt större, vilket leder till en ökad press på miljön. 
Tekniska förbättringar är ett sätt att minska miljöbelastningen, trots att trafikvolymerna ökar. 
Trenden är att väg- och lufttransporter ökar snabbare än andra transportslag inom EU. Inom 
EU:s transportpolitik har man som huvudmål att senast år 2010 stabilisera fördelningen 
mellan de olika transporslagen till den nivå de befann sig 1998. 

Regeringen tillsatte 2006 en utredning med representanter för samtliga riksdagspartier, som 
ska föreslå långsiktiga klimatmål fram till år 2050. Miljöminister Andreas Carlgren och 
statsminister Fredrik Reinfeldt presenterade samtidigt riktlinjerna för klimatpolitiken. Tre 
utredningar är särskilt viktiga för utformningen av politiken. Det är kommissionen för hållbar 
utveckling, där statsministern är ordförande, ett vetenskapligt råd för klimatfrågor samt en 
parlamentarisk beredning den s.k. klimatberedningen. Sveriges mål för åren 2008-2012 är att 
utsläpp av växthusgaser ska vara fyra procent lägre jämfört med nivåerna 1990. Men då ingår 
inte utsläppen från flyg och sjöfart i beräkningarna. Utredningen ska följa utvecklingen och, 
om det behövs, föreslå åtgärder för att målet uppfylls. Beredningen ska också, föreslå mål på 
längre sikt, efter det att Kyotoprotokollet har slutat att gälla. Det handlar om mål för utsläpp 
åren 2020 och 2050.48

Frågor som berör vårt klimat diskuteras och debatteras flitigt i media idag. Företag och 
samhälle måste tillsammans arbeta för att förbättra och utveckla system som inte belastar 
miljön i onödan. SEB har gjort en undersökning (genomförd i maj-juni 2007), där 730 
svenska små och medelstora företag (företag i alla branscher har ingått i undersökningen) har 
gett sin syn på klimat- och miljöfrågor. Denna undersökning visar att engagemanget för 
miljöfrågor är stort eller ganska stort. Många tror inte att klimatdebatten kommer att påverka 
det egna företaget. En rimlig orsak kan vara att väletablerade företag inom industrin redan har 
en miljöpolicy och en miljöchef och redan har anpassat sin verksamhet. Vart tredje företag 
tror att klimatdebatten kommer att påverka företaget positivt. Som den främsta drivkraften att 
arbeta med miljöfrågor nämner företagen lagar och regleringar. På andra plats kommer 
kundernas önskemål och på tredje nya affärsmöjligheter. Vidare visar undersökningen att det 
är vanligare att företagen samarbetar med sina leverantörer än med sina kunder i miljöfrågor. 
När det gäller miljöpolicy så är det något som färre än hälften av företagen har. Det är 
vanligare att industriföretagen och de stora företagen har det än andra företag.49

Företag kan få sitt miljöarbete certifierat i enlighet med ISO 14001 eller EG-förordningen 
EMAS. Miljöledningssystemen är frivilliga och har tagits fram för att hjälpa företag och andra 
organisationer att strukturera sitt miljöarbete. En grundtanke med dessa system och standarder 
är att det ska vara kommersiellt lönsamt med ett bra miljöarbete. 

                                                
47 Naturvårdsverket, http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/, 2007-06-05
48 Nyberg, Parlamentarisk grupp ska föreslå klimatmål till 2050, Dagens miljö, 2007-04-23
49 Holmberg M., De flesta företag saknar miljöpolicy, Martin Holmberg, Göteborgs Posten, artikel 2007-09-03
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Syftet med att etablera ett effektivt miljöarbete genom certifiering är också att nå ökad 
trovärdighet då de granskas av oberoende tredje part. Det förstärker också förtroendet hos 
företagens intressenter.50

4.4.1 Transportslagens miljöpåverkan    
Den ekonomiska tillväxten och globaliseringen förutsätter transporter och ökade transporter 
ger i sin tur ökade utsläpp av bland annat koldioxid. För att kunna reducera utsläppen krävs ett 
omfattande utvecklingsarbete som omfattar att hitta de smidigaste och mest miljövänliga 
transportlösningarna, miljöriktig körning, användning av informationsteknik, ruttplanering, 
längre fordon och ökade fyllnadsgrader. Även tekniska förbättringar av motorerna och 
introduktion av alternativa bränslen är åtgärder som är avgörande. 51

Figur 13 Nivåer av avgasutsläpp från 1990 till 2008 för tunga fordon.
Källa: Fakta om Åkerinäringen 2006, Sveriges Åkeriföretag, Informationsblad (www.akeri.se)

Skärpta krav gör att utsläppen minskar varje år. Koldioxidutsläppen har minskat med 87 % 
och kolväten med 81 % mellan miljöstandarden från år 1990 till år 2008 (figur 13) (EU 
statistik).52

År 2005 var utsläppen från transportsektorn i Sverige ca 20 miljoner ton CO2-ekvivalenter, 
vilket motsvarar 30 % av de totala utsläppen av växthusgaser. För transportsektorn som helhet 
har växthusgaserna ökat med 11 % sedan 1990. Vägtransporter står för större delen av 
ökningen, medan utsläpp från flyg och sjöfart ligger på ungefär samma nivå som 1990. För 
vägtransporterna har bensinanvändandet minskat med 1,3 % mellan år 2004 och 2005, medan 
dieselanvändandet ökat med 6 %.53

Den globala luftfarten står för omkring tre procent av det totala utsläppet av växthusgaser. 
Utsläppen från flyget ökar dock snabbare än någon annan sektor och detta trots ett intensivt 
arbete för att utveckla och förbättra flygplansmotorer som avger mindre avgaser och buller. 

                                                
50 Mohamedramez, 2005
51 Svenskt Näringsliv, www.svensktnaringsliv.se, 2007-07-05
52 Fakta om Åkerinäringen 2006, Sveriges Åkeriföretag, Informationsblad (www.akeri.se), 2007-06-13
53 Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se, Utsläppsrapportering av växthusgaser 2006, 2007-06-15
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Förklaringen ligger i det ökade resandet och då även ökningen av godstransporter.  Flyget 
bidrar med utsläpp av kväveoxider, som i sin tur bidrar till att bilda ozon på hög höjd, där den 
också fungerar som växthusgas. Utsläpp av flygets kväveoxider anses ge upphov till nästan 
lika stor klimatpåverkan som dess utsläpp av koldioxid. Även kondensstrimmorna som 
flygplan bildar bedöms ha en klimatpåverkande effekt. År 2050 beräknas att flyget kommer 
att stå för 5-15 % av världens samlade utsläpp av växthusgaser. Det diskuteras inom EU att 
även inkludera luftfarten i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det skulle innebära att 
flygbolagen skulle få möjlighet att minska sin klimatpåverkan. 54

Havets betydelse för de ekologiska systemen blir allt mer uppmärksammad. Havet täcker två 
tredjedelar av jordens yta och ger viktiga bidrag till allt liv på vår jord. Det är därför ytterst 
viktigt att värna om havsmiljön och andra vattenmiljöer. Sjöfarten är ett av de smutsigaste 
transportslagen om man ser till utsläppen av svavel- och kvävedioxid. Till sjöfartens fördel 
talar de stora volymerna gods som kan fraktas med relativt liten insats av energi. Att 
sjöfartens andel av utsläpp är hög och att det hänt så lite på miljöområdet till sjöss beror på att 
den politiska styrningen varit svag. Det råder ingen brist på tekniska lösningar för att kraftigt 
minska sjöfartens utsläpp. Ett enkelt sätt att minska svavelutsläppen är att använda lågsvavligt 
bränsle (detta är dock dyrare). Utsläppen av kvävedioxider kan minskas antingen genom 
bättre reningsutrustning ombord eller förbättrade motorer. Lagstiftning och internationellt 
samarbete är förmodligen något som måste till för att minska sjöfartens miljöpåverkan.55

4.5 Trender inom logistisk

Logistik är under ständig förändring och utveckling. Att utveckla ett företags logistik innebär
en möjlighet till bättre resursutnyttjande och därmed kostnadsbesparingar. Inom 
logistikområdet finns flera trender som påverkar framtidens struktur och upplägg. Generellt 
pekar flera trender på att antalet transporter kommer att öka ännu mer än vad som förutspåtts. 

Exempel på trender:
 Ökade intermodala transporter
 Ökade transporter pga. att produktionen flyttar österut
 Nya ägarförhållanden snabbar upp förändringar
 Tydligare etableringar av logistikcentra
 Aktörerna på logistikmarknaden utvecklas
 Fler arbetar med logistikutveckling
 Koncentration av lager till färre platser
 Ökad grad av ex works (ex works se förklaring bilaga 5) 56

Inköp är ett område som ökat väsentligt i betydelse de senaste 10-20 åren. Företag 
koncentrerar sig idag alltmer på färre delar av förädlingskedjan jämfört med tidigare. 
Resterande delar ”outsourcas”, det vill säga köps in från leverantörer. Enligt van Wheele 
(2005) uppgår inköpsandelen av produkter till mer än 50 % av de totala kostnaderna i nästan 
alla branscher. Inköpens strategiska betydelse för företagens resultat har därför ökat. 

                                                
54 Luftfartsverket, www.luftfartsverket.se, 2007-06-15
55 Internationella försurningssekretariatet, www.acidrain.org/forsurning/tema_politics_shipping.asp; 2007-10-03
56 Godsflöden i Halland, Region Halland www.regionhalland.se, pdf-rapport , 2007-07-11
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I och med att komponenter och varor som köps in blivit mer komplexa krävs en annorlunda 
och i många fall större kompetens hos inköparna, både tekniskt och kommersiellt. Det är 
också vanligt att dra nytta av leverantörernas specialistkompetens för att snabba upp 
framtagandet av nya produkter och involvera leverantörerna i produktutvecklingen. Dagens 
snabba tempo medför också att leverantörerna kan leva upp till de logistiska krav som 
företagen har på låga lagernivåer, korta ledtider och hög flexibilitet.57

4.5.1 Förädlingskedjor
Värdekedjan illustrerar varuproducenternas olika funktioner och åskådliggör hur aktiviteterna 
är sammanbundna med varandra. Varje funktion i kedjan bidrar till företagets förmåga att 
konkurrera genom att påverka företagets relativa kostnadsposition.58

Effektiva interna processer är också viktiga, men för många företag är detta inte tillräckligt. 
De är beroende av andra aktörer, som leverantörer, transportörer, kunder, grossister med flera
som ingår i samma förädlingskedja. Medan man traditionellt talar om konkurrensen mellan 
företag, talar man idag mer och mer om konkurrensen mellan förädlingskedjans totala 
prestationer som bestämmer såväl möjlig leveransservice som produktkostnad och 
produktkvalitet. Den stora fokuseringen på ökad återvinning av produkter och material bidrar 
till komplexiteten i kedjan. Material som slutförbrukats ska återföras i förädlingskedjan, vilket 
ofta föregås av sorteringsaktiviteter och olika förändrings- och utvecklingsprocesser för att 
göra materialet användbart. Det medför att ytterligare aktörer ska delta i samarbetet. För 
företagen gäller att utnyttja alla de nya utmaningarna som föreligger för att kunna integrera 
aktörerna i hela kedjan och på så sätt skapa värden som den slutlige kunden efterfrågar. Detta 
kan uppnås genom att istället för att kunden styr sin försörjning och leverantören sin 
distribution, kommer parterna överens om leveransfrekvens och säkerhetsnivåer. Syftet blir 
att reducera de gemensamma totalkostnaderna.59

4.5.2 Strukturförändringar
Att förkorta ledtider är en förändring som pågått länge. Det finns ett antal koncept och 
metoder som utarbetats, t.ex. JIT som berör försörjning och produktion samt Quick Response 
och Tidsstyrd Direktdistribution, vilka främst fokuserar på distribution.60 Ledtider går att 
minska, men då krävs ofta strukturella förändringar för att det ska bli verklighet. Arbetet med 
att förkorta ledtider innebär att företag hittar nya och bättre sätt att strukturera logistiken.61

Andra sätt att effektivisera logistiken är samordning av transportflöden. Genom att utnyttja 
ledigt lastutrymme i de transporter som ändå ska utföras kan man få returflöden till en relativt 
låg kostnad. Det finns också företag som söker leverantörer i de områden som de själva 
levererar till. Därmed kan de få fordon som går i båda riktningarna.62

                                                
57 Aronsson m.fl., 2006
58 Lumsden, 2006
59 Aronsson m.fl, 2006
60 Aronsson m.fl,. 2006
61 Lumsden, 2006
62 Aronsson m.fl. 2006
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4.5.3 Informationshantering
Informationsteknologin har stor betydelse för effektiv produktion och distribution. Med de 
krav som ställs idag på snabba leveranser och korta ledtider innebär att information måste 
förmedlas både framåt och bakåt i företagets försörjningskedja. För att uppnå detta krävs 
informationssystem mellan företag och leverantörer, som är rätt anpassade och tillräckligt 
snabba.63 Tid har blivit ett mycket viktigt konkurrensmedel. Utvecklingen av EDI (Electronic 
Data Interchange), som är direkt dator till datorkommunikation, har gett stora 
förbättringsmöjligheter inom bland annat ordermottagning. För informationsutbytet mellan 
producenter, grossister och detaljister har informationsteknologin bidragit till bland annat 
effektivare leveranser. Informationstekniken har stora möjligheter att automatisera och 
förenkla för företag. Ett exempel är track and trace, som är ett verktyg som möjliggör för 
transportköparen att spåra sitt gods och dess leveransstatus. Parterna kan komma överens om 
hur en avvikelse ska definieras och utifrån det kan transportköparen hållas uppdaterad direkt 
när en avvikelse uppstått. Genom IT-lösningar kan företagen också uppdatera alla aktörer i 
kedjan med relevant information.64 Att använda sig av en TPL-aktör65 innebär att man 
minskar den egna insatsen och fokuserar på kärnverksamheten. För att samarbetet ska bli 
effektivt ska köparen av logistiktjänsten i möjligaste mån undvika omfattande kontroll och 
uppföljningsarbete. TPL-aktören ges ett förtroende och han får ta del av den information han 
behöver för att sköta den utkontrakterade logistiktjänsten på ett effektivt sätt.66

Den utvecklade informationsteknologin innebär att integrationen med andra aktörer ökar. 
Detta medför att företag kan utkontraktera verksamhet och alla företag i försörjningskedjan 
får tillgång till samma information i realtid. Den stora vinsten ligger i att närmare samarbete 
med andra parter förbättrar möjligheterna för företag att prestera bättre gentemot sina 
kunder.67

4.6 Transportpolitik

4.6.1 Infrastruktur och transportsystem
Infrastrukturen för transporter är det system av anläggningar som möjliggör transportflödet, 
det vill säga de anläggningar och den utrustning som ingår i t.ex. vägnät och till det kopplade 
terminaler. Här kan man skilja mellan företagsintern respektive och företagsextern 
infrastruktur. Den interna sker inom ett och samma fabriks- eller lagerområde, medan externa 
sker mellan olika orter eller mellan olika företag. Infrastrukturen är en förutsättning för att 
transportflödessystemen ska existera. De olika transportsystemen sammanbinds, varvid olika 
former av marknader skapas.68

Vägar, järnvägar, farleder och luftleder måste utformas så att näringslivets långsiktiga krav på 
ökad kapacitet, kvalitet och hållbar utveckling kan tillgodoses. Samverkan mellan 
transportslagen måste förbättras och transporterna effektiviseras för att ge lägre 
transportkostnader. 

                                                
63 Tarkowski m.fl., 1995
64 Tarkowski m.fl., 1995
65 TPL = Third Party Logistics, trepartslogistik, innebär att transportföretaget tar över en del av producentens 
logistikfunktionsuppgifter.
66 Lumsden, 2006
67 Aronsson m.fl., 2006
68 Lumsden, 2006
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Flaskhalsar som identifierats måste byggas bort och underhåll av befintlig infrastrukturen 
måste upprätthållas. Framkomligheten på vägarna är också viktig inte minst ur miljösynpunkt. 
Köbildning och vägavsnitt med många ljusreglerande korsningar kräver helt andra resurser av 
fordon än en välbyggd väg med jämn hastighet.69 Näringslivet är starkt beroende av en väl 
fungerande infrastruktur. God infrastruktur medför i många fall kortare transporttider, mindre 
risker för olyckor och skador. En dålig vägstandard eller ett otillräckligt transportsystem 
innebär osäkerhet när det gäller att leverera i tid. Förbättrade vägar kan också minimera risken 
för olyckor och skador. Även lagerkostnader kan påverkas om infrastrukturen är 
tillfredställande. Fungerar transporterna effektivt och säkert kan företagen i vissa fall minska 
sina lager och använda sig av JIT filosofin. Välutvecklade, kostnadseffektiva logistik- och 
godstransportsystem är en grundförutsättning för Sveriges välstånd samt handelns och den 
tillverkande industrins tillväxt. Ökad konkurrens medför krav på kortare ledtider och mindre 
sändningar som följer filosofin ”just in time”. Detta samtidigt som bättre ekonomi eftersträvas 
bland annat genom att företagen söker nå skalfördelar och specialisering. Det medför att 
logistikaktiviteterna och komplexiteten ökar.70

4.6.2 Svensk transportpolitik
”Det övergripande målet är att transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet.” (Prop. 2005/06:160, s25)

Till det övergripande målet hör sex delmål om tillgänglighet, regional utveckling, 
jämställdhet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och miljö. Med tillgänglighet menas att 
transportsystemet ska utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande 
transportbehov kan tillgodoses. Transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling 
genom att utjämna skillnader i möjligheterna till utveckling för olika delar av landet att 
utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd. Transportsystemet ska vara av 
god kvalitet och anpassas till krav på en god och hälsosam livsmiljö för alla. 
Transportsystemet ska även vara jämställt och utformat så att det svarar mot både kvinnors 
och mäns transportbehov.  Samt ur trafiksäkerhetssynpunkt ska utformningen vara sådant att 
ingens skadas eller dödas till följd av trafikolyckor.71

Fem transportpolitiska principer har utarbetats, som är viktiga utgångspunkter vid val av 
styrmedel för att nå de transportpolitiska målen:

1. Kunden ska ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en transport ska 
utföras.

2. Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former.
3. Samverkan inom och mellan olika trafikslag skall främjas.
4. Konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ skall främjas.
5. Trafikens samhällsekonomiska kostnader skall vara en utgångspunkt när 

transportpolitiska styrmedel utformas. (Prop 2005/06:160)

När det gäller transportpolitiken, och då särskilt godstransporterna, är statens roll att skapa 
förutsättningar för svensk exportindustri och transportnäring. 

                                                
69 Lars-Gunnar Tannerfors, Kommentar, email 2007-12-10
70 Aronsson m.fl.,2006
71 SIKA rapport 2007:3
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En grundläggande förutsättning för att näringslivet ska kunna skapa tillväxt i den svenska 
ekonomin är tillgången av kostnadseffektiva transporter. Företag som verkar med Sverige 
som bas har en avståndsnackdel gentemot sina konkurrenter i Europa. Detta kan motverkas 
genom god infrastruktur och rimliga och rättvisa regler.72

Sjöfartens betydelse för det svenska näringslivets gränsöverskridande transporter är stort. 
Sjöfartsverket och hamnarna ansvarar för sjöfartens samlade infrastruktur. 73

1998 tillsattes en godstransportdelegation, vars syfte var att öka samverkan mellan staten och 
näringslivet i transportsammanhang samt att åstadkomma ett kundperspektiv på 
godstransporterna. 74 Arbetet avslutades med betänkandet ”Godstransporter för tillväxt - en 
hållbar strategi” (SOU 2001:61).  Arbetet ansågs viktigt som kontaktskapande organ mellan 
staten och näringslivet och fick därför en fortsättning år 2002. Delegationens huvuduppgifter 
är att föreslå åtgärder från statens sida för att främja samverkan mellan trafikslagen inom 
godstransportsektorn. Detta ska i sin tur leda till en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning i Sverige. 

”Den nya Godstransportdelegationens huvuduppdrag är att föreslå åtgärder från statens sida 
för att främja samverkan mellan trafikslagen i arbetet med att uppnå ett långsiktigt hållbart 
trafiksystem.”75

I maj 2007 beslutade regeringen att ett rådgivande organ benämnt Logistikforum ska inrättas. 
Forumet ska vara en plats för utbytande av erfarenheter, synpunkter och råd mellan olika 
intressenter och företrädare inom logistikområdet. Transportsystemet har stor betydelse för 
tillväxt, sysselsättning och välfärd. Logistikforum ska fungera som en plattform där viktig 
information kan utbytas och att relevanta frågeställningar inom logistik och transporter kan 
behandlas.76

4.6.3 EU:s transportpolitik
Gränsöverskridande transporter är en del av EU:s gemensamma marknad och en förutsättning 
för att den ska fungera. Det är därför viktigt att inom unionen samarbeta och utforma 
gemensamma regler för ett enhetligt transportsystem. Transportsamarbetet innefattar 
transporter av gods och människor via vägar, järnvägar, sjövägar och luftfart. Den 
gemensamma transportpolitiken handlar om att77:

 Skapa gemensamma regler för transporter och de fordon som används för att utföra 
transporterna

 Göra det möjligt för transportföretag att arbeta i hela EU på samma villkor som på 
lokala och nationella marknader.

 Förbättra de olika transportsätten genom att göra dem säkrare
 Hitta sätt att underlätta kombinationer av olika transportsätt för att utnyttja deras olika

fördelar så effektivt som möjligt
 Skapa och förbättra väg- och järnvägsnät

                                                
72 www.sika-institute.se; 2007-09-21
73 Transportgruppen, www.transportgruppen.se 2007-09-17
74 Godtransportdelegationen, SOU 2003:39
75 Godtransportdelegationen, SOU 2003:39
76 Regeringen inrättar ett logistikforum, www.regeringen.se/sb/d/9096/a/82735, 2007-12-16
77 EU, Transporter, www. eu-upplysningen.se 2007-07-11
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 Utveckla och förbättra navigationsteknik för transporter på land, sjö och luft

Transeuropeiska nät (TEN) knyter ihop medlemsländernas nätverk inom transport-,
telekommunikations-, och energisektorerna med varandra. Syftet är att samordna 
uppbyggandet av infrastrukturen inom EU och därigenom underlätta kommunikationerna på 
EU:s inre marknad.78

Mycket kraft har lagts på att knyta samman unionens infrastruktur samt att integrera 
nationella regelverk. EU har som mål att tvinga olika transportslag att betala extra avgifter för 
bland annat avgasutsläpp, buller och trafikolyckor. EU antog 2001 en gemensam 
transportpolitik fram till 2011, den så kallade vitboken. Syftet var bland annat att bidra till att 
kraftigt minska transportsektorns andel i klimatförändringen. Detta mål ska uppnås genom 
bättre styrning av godstransporter och utnyttjande av tillgänglig teknik. 79 Under år 2006 
gjorde EU-kommissionen en halvtidsöversyn av 2001 års vitbok. I översynen nämns en rad 
områden som kommer att vara i fokus de närmaste åren. Det rör sig om bland annat 
godslogistik, intelligenta transportsystem, ny teknik, alternativa bränslen, tätortstransporter, 
avgiftssystem samt transporters skydd och säkerhet.80

Inom EU:s transportpolitik bedrivs även ett flertal projekt:

 Främjande av transport på inre vattenvägar: Åtgärdsprogrammet Naiades 
 Sjöfart: 

o Grönbok om EU:s havspolitik
o Program för främjande av närsjöfart
o Strategi för att minska utsläppen från fartyg till havs 

 Marco Polo-programmet, är EU-kommisionens viktigaste åtgärd för att motverka 
den besvärliga trafiksituationen som de ökade transporterna inom EU ger upphov till. 
De gränsöverskridande godstransporterna på landsväg beräknas öka med 60 % fram 
till 2013 och med 100 % i de tio nya medlemsländerna fram till år 2020. Programmet 
stödjer en överföring av godstransporter på väg till andra transportslag som närsjöfart, 
järnväg eller inre vattenvägar. Från om med 2007, arbetar man med 
fortsättningsprogrammet Marco Polo II. Målet för detta program är att minska 
vägtransporterna med åtminstone 20,5 miljarder tonkm/år. 81

 EU vill öka konkurrensen inom järnvägssektorn och göra det enklare för 
järnvägsbolag att verka i andra EU-länder. Europeiska järnvägsbyrån arbetar bland 
annat med att länka samman de olika medlemsländernas järnvägsnät.82

                                                
78 EU, www.ec-europa.eu, 2007-07-11
79 EU, Transporter, www.eu-upplysningen.se, 2007-07-11
80 EU, Transporter, www.eu-upplysningen.se 2007-07-11
81 EU, Marco Polo, http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm, 2007-09-02
82 EU-upplysningen, Järnvägstrafik, www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Transporter/Jarnvagstrafik/, 
2007-12-16
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5 Resultat enkätundersökning
Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras i detta kapitel. Nedan kommer en 
sammanslagning av samtliga grupper att presenteras (grupp ABC). För att se samtliga 
gruppers separata resultat (A,B,C) hänvisas till bilaga 2. Att totalfrekvensen kan vara olika 
som i t.ex. Grupp A, fråga 1 (82) och 2 (83) beror på att vissa respondenter har valt att svara 
med fler alternativ än ett, vilket gör att totalfrekvensen kan vara högre än respondentantalet.

5.1 Resultat av samtliga grupper 

Med grupp ABC menas i detta sammanhang samtliga grupper som har deltagit i 
enkätundersökningen. Grupp A är företag med 1-24 anställda, grupp B företag med 25-499 
anställda och slutligen företag i grupp C som har fler än 500 anställda. I denna 
resultatredovisning presenteras hur samtliga grupper har svarat på enkäten. Varje fråga från 
enkäten presenteras var för sig (inklusive frågeställningen) och sedan följer kommenterar från 
undersökarnas sida.

Anmärkningsvärda bortfall kommer också att kommenteras, annars presenteras 
bortfallsanalysen i kapitel 6. Urvalsbortfall presenteras som ”ej transportföretag” i samtliga 
figurer. Dessa urvalsbortfall är företag som inte använder sig av transporter och kan således 
inte svara på enkäten. 

5.1.1 Fråga 1 (Del 1 transport och logistikfrågor)
Fråga 1 handlar om transportköp. Här skall respondenten svara på frågan ”Ange vilken typ av 
transporter ert företag i största utsträckning köper in”. De olika svarsalternativen består av:

a) styckegods 
b) partigods 
c) hela laster

Se figur 14 nedan för resultat. 

Transportköp

Ej transport-
företag
1,2%

Hela laster
 13,0%

Partigods
 22,4%

Styckegods
 63,4%

Figur 14 Transportköp, grupp ABC 
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I denna fråga har det inkommit totalt 251 svar som analyserats efter urvalsbortfallen. Det
huvudsakliga transportköpet för samtliga grupper är uteslutande styckegods med 63,4 %. 
Sedan kommer partigods med 22,4 % och hela laster på 13 %. 

5.1.2 Fråga 2
Fråga 2 handlar om huvudmarknader. Här skall respondenten besvara frågan: ”Ange till vilken 
huvudmarknad ert företag utför mest transporter.” De olika svarsalternativen består av: 

a) Sverige 
b) EU 
c) Övriga världen

Till denna fråga har det inkommit totalt 244 svar som analyserats efter urvalsbortfallen. Se 
figur 15 nedan för resultat.

Huvudmarknader

Ej transport-
företag
 1,2%

Övriga världen
 8,1%

EU
 27,5%

Sverige
 63,2%

Figur 15 Huvudmarknader, grupp ABC

Huvudmarknaden består uteslutande av Sverige med 63,2 %, men EU är också en stor 
marknad med 27,5 %. Alternativet ”Övriga världen” utgör en ganska liten siffra med sina 8,1 
%. 

5.1.3 Fråga 3
Fråga 3 handlar om ledtid. Här skall respondenten svara på ”Hur lång tid det tar för kund att 
erhålla sin order från ert företag, från att kunden lägger ordern tills kunden får produkten?”.  
De olika svarsalternativen består av:

a) 1-2 dagar
b) 3-7 dagar 
c)  8-14 dagar 
d) 15-19 dagar 
e) 20 dagar eller mer
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Till denna fråga har det inkommit totalt 295 svar som analyserats efter urvalsbortfallen. Se 
figur 16 nedan för resultat. 

Ledtid

Ej transport-
företag
 1,0%

20 dagar eller mer 
35,9%

15-19 dagar
 13,1%

8-14 dagar
 17,1%

3-7 dagar
 22,1%

1-2 dagar
 10,7%

Figur 16 Ledtid, grupp ABC 

Det alternativ som har fått högst frekvens är ”20 dagar eller mer” med 35,9 % innan bortfall. 
De måste anses som något förvånande att så många företag har en sådan lång ledtid, men det 
beror givetvis på vilket företag som har svarat. För ett företag som tillverkar t.ex. en bil är en 
sådan ledtid på inget sätt märkvärdig (lång tillverkningstid). Det borde dock finnas utrymme 
att kunna förkorta ledtiderna för vissa av de svarande företagen, beroende på hur företagets 
logistiska struktur ser ut. 

Som nummer två av svarsalternativen kommer ”3-7 dagar” med 22,1 %, vilket speglar mer 
det förväntade resultatet man kunde ha innan analysen. De övriga alternativen är ganska jämn
fördelade, men alternativ ”1-2 dagar” sticker ändå ut med sina 10,7 %.

5.1.4 Fråga 4
Fråga 4 handlar om kundstorlek. Här skall respondenten svara på frågan: ”Ange normal 
kundstorlek till slutkund för ert företag. X anger antal anställda hos kunden”. De olika 
svarsalternativen består av:

a) X < 50 
b) 50 < X < 250 
c) X > 250

Till denna fråga har det inkommit totalt 251 svar som analyserats efter urvalsbortfallen. Se 
figur 17 nedan för resultat. 
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Kundstorlek

Bortfall
 0,4%

Ej transport-
företag
1,2%

X > 250
 31,4%

50 < X < 250
 33,7%

X < 50
 33,3%

Figur 17 Kundstorlek, grupp ABC

Som figur 17 ovan visar är kundstorleken väldigt jämn fördelade i medlemsföretagen. De 
företag som har en slutkund med mindre än 50 anställda motsvarar 33,3 %, 50-250 anställda 
33,7 % och slutkunder med över 250 anställda motsvarar 31,4 %.  

5.1.5 Fråga 5
Fråga 5 handlar om preferenser av transportparametrar. Här skall respondenten svara på 
frågan ”Rangordna följande parametrar utifrån ert företags preferenser från 1 (viktigast) till 
6 (lägst betydelse)”. De olika svarsalternativen består av att rangordna följande: 

a) leveranssäkerhet 
b) leveransprecision (på utsatt tid)
c) ledtid till kund 
d) pris för transporten
e) miljöprestanda 
f) IT-system

Till denna fråga har det inkommit totalt 251 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen. Denna fråga har dessvärre drabbats av ett högt bortfall, d.v.s. frågan 
är felaktigt ifylld och motsvarar 10,7 %, vilket påverkar trovärdigheten i resultatet.

Här har vi valt att analysera varje svarsalternativ för sig. Varje svarsalternativ kommer att 
presenteras med en figur, där procentfördelningen för varje värde mellan 1 (viktigast) och 6 
(lägst betydelse) presenteras. Denna typ av presentation innebär att vi i detalj kan studera 
varje parameter för sig och se hur respondenterna har valt att rangordna dessa. 

För att öka förståelsen för denna fråga presenteras resultatet först. Samtliga figurer i denna 
fråga har sin grund i en frekvenstabell. Denna frekvenstabell har skapats för varje 
svarsalternativ (parameter). 
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Nedan följer en summering med alternativen som fick högst svarsprocent (efter 
bortfallsanalys). 

 Värde 1 Leveranssäkerhet (leveransen kommer fram) (viktigast)
 Värde 2 Leveransprecision (på utsatt tid)
 Värde 3 Ledtid till kund
 Värde 4 Pris för transport
 Värde 5 Miljöprestanda
 Värde 6 IT-system (lägst betydelse)

En sammanslagning av grupperna följer precis samma mönster som de separata svaren för 
grupp A, B och C när det gäller att rangordna ovanstående transportparametrar. De tre 
viktigaste transportparametrarna för medlemsföretagen är således följande; leveranssäkerhet, 
leveransprecision och ledtid till kund. 

Här prioriterar respondenterna leveranssäkerhet istället för leveransprecision. I 
djupintervjuerna var svaren de motsatta. I vissa fall kan säkert leveranssäkerhet vara en 
självklarhet, men så är inte fallet i alla leveranser. Att en leverans kommer fram, men inte i 
tid, kan vara nog så förödande för ett företag som tillverkar mot kundorder eller ”just in time”.  

Vi börjar med det alternativ som har fått värdet ”1” (viktigast), vilket utan tvekan är
”leveranssäkerhet”, med en frekvens på 48,4 %. Se figur 18 nedan för resultat. 

Leveranssäkerhet

Bortfall
 10,7%

Ej transport-
företag
1,2%

6
2,0%5

1,2%
4

2,5%

3
 7,0%

2
 30,7%

1
 48,4%%

Figur 18 Fråga 5, leveranssäkerhet, grupp ABC

I figur 18 ovan kan man även se att flertalet respondenter har valt ”betyg 2” på parametern 
”leveranssäkerhet” och dessa utgör 30,7 %. Notera att det faktiskt finns respondenter som har 
svarat med värdet 6 (2 %). 

Vad som anses vara den näst viktigaste transportparametern är alternativet 
”leveransprecision” och utgör 33,6 %. Se figur 19 nedan för resultat. 
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Figur 19 Fråga 5, leveransprecision, grupp ABC

I figur 19 ovan ser man att det är ganska jämn mellan värdet ”1” (28,3 %) och ”2” (33,6 %). 
Många respondenter anser att leveransprecisionen skall vara den viktigaste 
transportparametern. Värdet ”3” (12,7 %) och ”4” (8,2 %) ligger högre här än i svarsalternativ 
”leveranssäkerhet”, d.v.s. fler ser leveransprecision som av mindre betydelse.  

Värdet ”3” har givits mest till alternativet ”ledtid till kund” med 36,5 %. Se figur 20 nedan för 
resultat.
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Figur 20 Fråga 5, ledtid till kund, grupp ABC

I figur 20 ovan kan man se att ”ledtid till kund” inte har så hög prioritet. Värdet ”1” (4,1 %) 
och ”2” (9 %) är anmärkningsvärt lågt, samtidigt som värdet 4 (22,1 %) och ”5” (10,2 %) är 
högre än förväntat. 
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Värdet ”4” har givits mest till alternativet ”pris för transporten” med 32 %. Se figur 21 nedan 
för resultat. 

Pris för transport

bortfall 
10,7%

Ej transport-
företag
1,2%

6
 2,0%

5
 8,2%

4
 32,0%

3
 25,0%

2
 13,9%

1
 7,0%

Figur 21 Fråga 5, pris för transport, grupp ABC

I figur 21 ovan kan vi se att procentvärdena är spridda. Värdet ”4” (32 %) är förvisso det mest 
frekvent ifyllda bland respondenterna, men värde ”3” (25 %) är inte så långt efter. Här är det 7 
% som svarat med värdet ”1” (viktigast) och värdet ”2” med 13,9 %, vilket ger en indikation 
på att det är en hel del respondenter som ser priset som den viktigaste parametern trots allt. 
Här hade det varit extra intressant att ”pressat ner” bortfallen och fört över dessa 10,7 % till 
svarsalternativen.  

Värdet ”5” har givits till alternativet ”miljöprestanda” med 40,2 %. Se figur 22 nedan för 
resultat.
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Figur 22 Fråga 5, Miljöprestanda, grupp ABC
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I figur 22 ovan är det övergripande resultatet ganska så lättolkat. Värdena ”4”, ”5” och ”6” 
har en total procentfördelning på 81,5 % (14,3+40,2+27), vilket medför att medlemsföretagen 
inte alls prioriterar miljöprestanda. Endast 1,2 % har valt värdet ”1” och det måste anses som 
anmärkningsvärt.  

Slutligen har värdet ”6” (minst betydelse) givits till alternativet ”IT-system” med 47,5 %. Det
är heller inte direkt överraskande att alternativet ”IT-system” skulle få lägst prioritet. Se figur 
23 nedan för resultat.  

Här motsvarar värde ”4”, ”5” och ”6” tillsammans 81,9 % (47,5+25+9,4), vilket är nästan 
samma totalvärde som ”miljöprestanda” (81,5 %). Notera att endast 0,8 % har valt att välja 
”IT-system” som värde ”1”. 
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Figur 23 Fråga 5, IT-system. grupp ABC

5.1.6 Fråga 6a
Fråga 6 handlar om infrastruktur och transportbehov. Här skall respondenten svara på frågan 
”Vilken av följande transportslag anser ni behöver förbättras för att tillgodose företagets 
logistikbehov i framtiden?”.  

Till denna fråga har det inkommit totalt 210 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen. Precis som i fråga 5 har bortfallet varit markant med 12,7 %. Vi har 
utfört analysen i fråga 6a precis som i fråga 5, d.v.s. att vi analyserar varje svarsalternativ för 
sig. Vilket transportslag har varit det viktigaste, näst viktigaste osv. och hur stor frekvens
(procent) har varje transportslag fått.

Det var inte direkt överraskande att samtliga gruppers respondenter anser att alternativet 
”väg” är det transportslag som måste förbättras i framtiden, vilket 58,6 % svarade. Se figur 24 
nedan för resultat.
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Figur 24 Fråga 6, väg, grupp ABC

På andra plats kommer alternativet ”järnväg” som fick 38,6 %. Se figur 25 nedan för resultat. 
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Figur 25 Fråga 6, järnväg, grupp ABC

I figur 25 ovan är svaren ganska utspridda. 11,9 % av respondenterna anser att järnvägen har 
högsta prioritet för utbyggnad, men 12,7 % har även svarat att de anser att järnvägen har lägst 
betydelse för en utbyggnad i framtiden.  

Som nummer tre är alternativet ”flyg” med 25,8 %. Se figur 26 nedan för resultat.
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Figur 26 Fråga 6, flyg, grupp ABC

Det finns inte så många respondenter som valt alternativ ”flyg” som nummer ett (4,5 %), men 
det finns en del respondenter som har ett visst behov av förbättrat flyg i framtiden (16 %). 
Annars verkar det som att de flesta respondenter är nöjda med sitt flyg i dagsläget, alternativ 
”3”, ”4” och ”5” får tillsammans 65,6 % (25,8+23,4+16,4). 

På fjärde plats kommer alternativet ”sjö” med 36,9 %.  Se figur 27 nedan för resultat. 
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Figur 27 Fråga 6, sjö, grupp ABC

Här är värdet ”4” (36,9 %) i klar överkant i jämförelse med övriga. Endast 2 % har valt värdet 
”1”. Det verkar som om respondenterna är relativt nöjda med de sjötransporter som erbjuds i 
nuläget. 

Minst viktigt ansåg respondenterna vara alternativet ”intermodal” med 43 %. Se figur 28 
nedan för resultat. 
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Figur 28 Fråga 6, intermodal, grupp ABC

Här har respondenterna visat att de inte alls är i behov av förbättrad intermodal kapacitet i 
framtiden (43 %). Detta kan uppfattas som något märkligt, men många företag använder sig 
säkerligen av speditörer som sköter upplägget av hela transporten. Detta gör att många företag 
inte alls tänker i banor som ”intermodalitet”. Notera dock att det trots allt finns 8,6 % som har 
svarat med värdet ”1”.  

Nedan följer en summering med alternativen som fick högst procentvärde:

 Värde 1 Väg (viktigast)
 Värde 2 Järnväg
 Värde 3 Flyg
 Värde 4 Sjö 
 Värde 5 Intermodal (minst viktigast)

Samtliga gruppers svarsfördelning är lik grupp A, B och C med alternativet ”väg” som 
behöver förbättras i framtiden. 

5.1.7 Fråga 6b
Fråga 6b är en fortsättning på fråga 6 och här ställs följdfrågan ”Anser ni att företagets 
transportbehov kommer att förändras på något sätt under de närmaste 5 åren?”. Här ville vi 
även att respondenten skulle fokusera på det transportslag som denne ansåg viktigast i fråga 
6a. De olika svarsalternativen består av: 

a) öka 
b)  minska 
c)  oförändrat 
d)  vet ej
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Till denna fråga har det inkommit totalt 241 svar som analyserats efter urvalsbortfallen. Se 
figur 29 nedan för resultat.
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Figur 29 Transportbehov, grupp ABC 

I figur 29 ovan ser vi vad samtliga företag har svarat när det gäller deras transportbehov i 
framtiden. En stor del har svarat att transportbehoven kommer att öka (75 %), medan en del 
har svarat med oförändrat transportbehov (19,3 %) och en liten del vet inte hur deras 
transportbehov kommer att se ut (4,5 %). Notera att ingen respondent tror att deras 
transportbehov kommer att minska. 

5.1.8 Fråga 7
Fråga 7 handlar om transportkvalité. Här skall respondenten svara på frågan ”hur nöjd är ni 
med kvaliteten på transportuppdragen som ert företag hyr in eller utför?”. 

Till denna fråga har det inkommit totalt 238 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen De olika svarsalternativen består att ge ett betyg där ”1” motsvarar 
”mycket dåligt” och ”4” motsvarar ”mycket bra”. Se figur 30 nedan för svarsresultat. 
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Figur 30 Transportkvalité, grupp ABC 

Här kan man i figur 30 tydligt se att företagen är nöjda med sina transporter. Betyget ”3” har 
givits i hela 65,4 % av alla svar. Högsta betyget ”4” har 15,2 % svarat. De som är riktigt 
missnöjda utgör 2,1 % (betyg 1). 

5.1.9 Fråga 8 a-b
Fråga 8 a-b handlar om logistikkostnader. Här skall respondenterna svara på frågan (a) ”Hur 
stor del av era producerade varors värde består av ren transportkostnad”? Nästa fråga (b) 
ville vi veta ”Hur stor del av era producerade varors värde består av den totala 
logistikkostnaden?”. 

Till denna fråga har det inkommit totalt 216 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen. Om vi börjar med fråga a, så är bortfallen höga. Frekvensen ligger 
här på 10,2 %. Samtliga företag som har svarat har tillsammans givit ett medelvärde på 4,9 %
i ren transportkostnad. Eftersom extremvärden har förekommit i både fråga a och b har en 
djupanalys utförts för fråga 8 a-b, se bilaga 3 för resultat. 

I fråga 8b har vi fått in 193 svar som har kunnat analyseras efter bortfallen. Om vi tyckte det 
var problem med svaren i fråga a, så har detta problem eskalerat i svaren i fråga b. Här är 
bortfallen högst markanta med 19,7 %. Här är det aktuella medelvärdet 7,5 % som anses vara 
den totala logistikkostnaden. Resultatet är svårtolkat på grund av en så hög bortfallsprocent. 



47

5.1.10  Fråga 9 (Del 2 Miljlogistik) 
Fråga 9 handlar om miljömedvetenhet. Här skall respondenten svara på frågan ”en kund 
(vilken som helst) ställer krav på miljöanpassade transporter på ert företag. Hur ställer sig 
ert företag till detta krav?” De olika svarsalternativen är:

a) beror på vilken kund det är
b) försöker anpassa sig så fort som möjligt
c) har ingen möjlighet att anpassa sig 
d) vi använder redan miljöanpassade transporter 

Till denna fråga har det inkommit totalt 244 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen. Se figur 31 nedan för resultat.
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Figur 31 Miljömedvetenhet, grupp ABC 

Här kan vi se en klar tendens mot att de flesta företag försöker anpassa sig så fort som möjligt 
(52,6 %). En betydande del företag använder sig redan av miljövänliga transporter (22,3 %), 
De företag som inte har möjlighet att anpassa sig motsvarar bara en liten del (5,6 %).

5.1.11 Fråga 10
Fråga 10 handlar om företagen har installerat miljöledningssystem eller ej. Här skall 
respondenten svara på frågan ”Har ert företag infört eller håller på att införa något 
miljöledningssystem”?  De olika svarsalternativen är följande: 

a) ja, har infört
b) håller på att införa 
c) nej

Till denna fråga har det inkommit totalt 238 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen. Se figur 32 nedan för en grafisk presentation. 
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Majoriteten av samtliga svar visar att företagen har infört ett miljöledningssystem (42,8 %). 
De företag som håller på att införa ett miljöledningssystem motsvarar 20,2 %. De företag som 
inte har infört eller kommer att införa ett miljöledningssystem motsvarar 35 %.
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Figur 32 Miljöledningssystem, grupp ABC 

5.1.12 Fråga 11 
Fråga 11 handlar om företagen ställer krav på miljöhänsyn eller ej. Svarsalternativen är 
antingen ja eller nej med utrymme för kommentarer. 

Till denna fråga har det inkommit totalt 235 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen. Se figur 33 nedan för resultat.
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Figur 33 Krav på miljöhänsyn, grupp ABC 
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Antalet respondenter som har krav på miljöhänsyn uppgår i samtliga företag till 48,1 % och 
de som inte ställer krav uppgår till 48,6 %. Således en väldigt liten fördel (0,5 %) för de som 
har svarat nej. 

De företag som svarat att de tar miljöhänsyn när de transporterar sina produkter fick möjlighet 
att kortfattat beskriva den miljöhänsyn de tar. Nedan följer deras kommentarer.

Flera företag anger att de tar miljöhänsyn genom att:
 välja miljöcertifierad eller ”första klass” leverantör.
 samordna transporter så mycket det är möjligt, (ankommande och avgående gods).
 välja samlastning eller att de aktivt försöker öka fyllnadsgraden. 
 anlita en transportör/speditör som är miljöcertifierad (ISO-14001) eller som bedriver 

miljöarbete i syfte att minska utsläppen eller som har miljöpolicy och miljöfokus eller 
på annat sätt visar att de tar miljöhänsyn.

 anlita Schenker som transportör, som de vet är miljöcertifierat och mycket aktivt på 
miljöområdet och de har bra redovisning angående miljöpåverkan.

 göra det i den mån de kan.

Nedan följer övriga kommentarer som företagen angett: 
 Om det är möjligt väljer vi ett mer miljövänligt alternativ t.ex. intermodal.
 Vi försöker att styra över mot intermodal transport samt järnväg i den mån det går.

Köper till 90-95 % vägtransporter.
 Skickar helst godset med tåg om möjligt.
 Arbetar för att försöka minska flygtransporterna.
 Kör trailer på järnväg och vid full loads används sjötransporter.
 Ökar båtfrakter - mot flyg tidigare.
 Undviker snabbtransporter och flyg, och försöker uppnå hög fyllnadsgrad på 

lastbilarna.
 Använder väg och tåg eller sjö före flyg.
 Tågtransporter för tunga breda godstransporter. Båttransporter av gods som köps från 

leverantörer i Tyskland.
 Kör containers på järnväg.
 Försöker använda mera sjö, järnväg och intermodala transporter.
 Använder järnvägs- och sjötransporter (containers).
 Vi beställer större partier, tomgångskörning endast maxtid.
 Försöker medverka till att utsläppet av CO2 blir så lågt som möjligt
 Agerar på kundens önskemål.
 Skickar emballage på återvinning.
 Emballage, miljöbilar.
 Emballage, optimering, miljödiesel, dokumentation.
 Rår inte över detta då vi anlitar olika logistikföretag.
 Kräver av leverantörerna att de skall mäta/uppskatta utsläpp och ha åtgärder för att 

minska emission/utsläpp från bilar.
 Använder transportbolag som ger fortlöpande statistik på CO2 utsläpp mm.
 Har policy och strategi inom miljöområdet. Vi håller på att ta fram globala värden för

CO2 utsläpp.
 Försöker köpa gröna km, levererar omonterat.
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 Våra produkter reducerar kundens behov att byta ljuskälla med 70 % vilket reducerar 
framtida transporter med 70 %.

 Transportsätt bestäms oftast av kunderna, utan att kunna ändras av företaget. Vi är 
hänvisade till vägtransport eller kombination väg/sjö pga. företagets läge. För 
inleveranser i stort sett allt säljs och levereras ut FCA (se Bilaga 5 för förklaring)
Därmed avgör våra stora kunder hurdan miljöhänsyn vi kan ta.

 Har avtal med åkerier som reglerar miljöhänsyn.
 Tittar på olika alternativ för att vara miljövänliga.
 Om möjligt använder vi transportbolag som kör på renaste dieseln. De bolag vi har 

ramavtal med uppfyller dessa krav.
 För transporter, t ex till Japan är det tvunget att använda godkända lastbärare. Andra 

länder är på väg att ställa liknande krav.
 Vår miljöprofil koncentreras till effektivisering av stora processystem.
 Byter ut servicefordon, avvecklar egen lastbil och köper transporter istället.
 Vi transporterar merparten av vårt gods med egna bilar.
 Transporter har en nyckelposition i miljöarbetet. Dock handhar till största delen våra 

kunder (mestadels större än oss) transportval etc.
 Miljöchecklista vid upphandling. Modern bilpark.
 Köper från företag med etablerade system. Vi driver dock ingen offensiv i dessa 

frågor.
 Produktion allokeras till fabrik nära kund. 
 Våra produkter är små men högvärdiga. Detta kräver snabba transporter och 

lageromsättning. Vi försöker använda vägtransporter istället för flyg om möjligt
 Optimering av lastbärare.
 I den mån det går att kombinera miljö med transportekonomi och kundkrav.

5.1.13 Fråga 12 
Den sista frågan är hur företagen ser på sin egen miljöpåverkan. Här skall respondenten svara 
på följande fråga: ”Klimatfrågan och CO2 utsläpp har debatterats mycket på sistone. Vilka 
påståenden passar bäst på ert företag och era transporter?”. De olika svarsalternativen är 
följande 

a) inget nytt –frågan hanteras redan i samarbete med våra transportleverantörer
b) börjar vakna – vi diskuterar mycket med våra transportleverantörer
c)  börjar vakna – vi diskuterar mycket internt
d)  osäkra – vi analyserar hur det kommer att påverka oss men agerar ännu inte aktivt
e)  påverkar inte oss – frågan kommer blåsa över

Till denna fråga har det inkommit totalt 233 svar som analyserats efter urvals- och 
inomformulärbortfallen. Se figur 34 nedan för resultat. 
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Figur 34 Klimatpåverkan, grupp ABC 

Det flesta företag anger att de redan samarbetar med sin transportleverantör (38,3 %). Därefter 
visar det sig att många företag är osäkra på hur det skall hantera situationen (35,8 %). Det 
finns även företag som tror att klimatfrågan kommer att blåsa över och att detta inte kommer 
att påverka dem (4,9 %).  

5.2 Bortfallsanalys

I detta kapitel kommer samtliga bortfall från enkätundersökningen att presenteras. Det finns 
två olika typer av bortfall, urvalsbortfall och inomformulärbortfall. Urvalsbortfall är bortfall 
där respondenten inte kunnat svara på enkäten pga. att de inte använder sig av transporter och 
faller således bort. Inomformulärbortfall innebär att respondenten på något sätt har 
missuppfattat våra frågor och svarat på ett annat vis. Dessa svar kan inte användas i analysen. 
Bortfallsanalysen kan kopplas till validitet och reliabilitet (se kapitel 3). 

Nedan presenteras en bortfallsanalys för varje fråga från enkätundersökningen. De parametrar 
som används i varje tabell är:

 Urval = urvalsbortfall i procent (%)
 Inomform. = inomformulärsbortfall i procent (%) 
 Grupp A = företag med 1-24 anställda
 Grupp B = företag med 25-499 anställda
 Grupp C = företag med 500+ anställda   
 Grupp ABC = sammanslagning av alla företagsgrupper
 Summa = det totala bortfallet för gruppen i procent (%)
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I fråga 1 från enkäten är det endast tal om urvalsbortfall från grupp A, inga övriga bortfall har 
uppkommit från denna fråga. Dessa urvalsbortfall beror på att respondenterna ej upphandlar 
transporter och kan således inte svara på enkätundersökningen. 

Urvalsbortfallet är i fråga 1 på 3,6 % och påverkar inte nämnvärt analysen i denna fråga. Se 
tabell 1 nedan för resultat. 

Fråga 1 ”Ange vilka transporter ert företag i största utsträckning köper in"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,6 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Summa: 3,6 0,0 0,0 1,2 %

Tabell 1 Bortfallsanalys, fråga 1

I fråga 2 är likheterna med fråga 1 stor. Endast urvalsbortfall förekommer i grupp A, inga 
andra bortfall har uppkommit. Urvalsbortfallet i grupp A är på 3,7 % och påverkar inte 
analysen i någon större utsträckning. Se tabell 2 nedan för resultat.

Fråga 2 "Ange till vilken huvudmarknad ert företag utför mest transporter"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Summa: 3,7 0,0 0,0 1,2 %

Tabell 2 Bortfallsanalys, fråga 2

Fråga 3 har också varit lättförstålig och samtliga respondenter som har svarat på frågan har 
fyllt i den på ett korrekt sätt. Det förekommer endast samma respondenter (samma 
urvalsbortfall som föregående frågor) som ej har kunnat fylla i enkäten och dessa motsvarar i 
fråga tre 3,3 %. Se tabell 3 nedan för resultat.  

Fråga 3 "Hur lång tid tar det för kund att erhålla sin order från ert företag
från att kunden lägger ordern tills kunden får produkten?"'

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,3 0,0 0,0 1,0 %
Inomform. 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Summa: 3,3 0,0 0,0 1,0 %

Tabell 3 Bortfallsanalys, fråga 3

I fråga 4 har det för första gången dykt upp inomformulärsbortfall och något överraskande har 
dessa uppkommit i grupp C (3,3 %). Kanske har respondenten helt enkelt missat att fylla i 
frågan. Samma urvalsbortfall förekommer i grupp A med 3,4 %. Se tabell 4 nedan för resultat. 
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Fråga 4 ”Ange normal kundstorlek (slutkund) för ert företag. 

X anger antal anställda hos kunden.”

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC

Urval 3,4 0,0 0,0 1,2 %

Inomform. 0,0 0,0 3,3 0,4 %

Summa: 3,4 0,0 3,3 1,6 %

Tabell 4 Bortfallsanalys, fråga 4

I fråga 5 börjar bortfallen dyka upp på allvar. Vi har samma urvalsbortfall som tidigare i 
grupp A med 3,7 %. Vi har ett kraftigt inomformulärsbortfall i grupp A på 14,8 %, grupp B på 
9 % och grupp C med 6,7 %. Exempel på dessa bortfall har varit att respondenten inte har 
rangordnat svarsalternativen från 1 till 6, utan skapat egna rangordningssystem som ej har gått 
att analysera tillsammans med övriga (korrekta) svar. Vissa svar har varit ifyllda till hälften, i 
vissa svar har endast ett värde missats och då har vi valt att fylla i detta själva, då det säkert 
endast är en miss från respondentens sida. 

Det är intressant att bortfallen sjunker ju större företagsgrupp som har svarat, från 14,8 % 
(grupp A) till 6,7 % (grupp C). Se tabell 5 nedan för resultat. Dessa höga bortfallsprocent 
påverkar analysen negativt. 

Fråga 5 "Rangordna följande parametrar utifrån ert företags

preferenser från 1 (viktigast) till 6 (lägst betydelse)"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC

Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %

Inomform. 14,8 9,0 6,7 10,7 %

Summa: 18,5 9,0 6,7 11,9 %

Tabell 5 Bortfallsanalys, fråga 5

Problemen med bortfallen fortsätter i fråga 6. Förutom urvalsbortfallen i grupp A (3,7 %) är 
det höga inombortfall i både grupp A (12,3 %) och grupp B (14,3 %). Grupp C har något 
mindre bortfall med 6,7 %.  

Här är det grupp B som har det högsta inomformulärsbortfallet (14,3 %). Precis som i fråga 5 
är grupp C den grupp som har minst bortfall. Se tabell 6 nedan för resultat. 

Fråga 6a
"Vilket av följande transportslag anser ni behöver förbättras för att 
tillgodose företagets logistikbehov i framtiden?"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 12,3 14,3 6,7 12,7 %
Summa: 16,0 14,3 6,7 13,9 %

Tabell 6 Bortfallsanalys, fråga 6a
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I Fråga 6b har inomformulärsbortfallen försvunnit helt. Endast urvalsbortfallen på 3,7 % 
finns. Se tabell 7 nedan för resultat. 

Fråga 6b
"Anser ni att företagets transportbehov kommer att förändras på något sätt under de 
närmaste 5 åren? Fokusera på det transportslag som ni ansåg viktigast i fråga a"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Summa: 3,7 0,0 0,0 1,2 %

Tabell 7 Bortfallsanalys, fråga 6b

I fråga 7 är det endast grupp A som har bortfall. Urvalsbortfallet är här 3,8 %. 
Inomformulärsbortfallen är i grupp A på 2,5 %.  Det kan anses något märkligt att det finns 
inomformulärsbortfall i denna fråga, då den är en relativt enkelt ställd fråga. Kan bero på att 
respondenten har missat frågan, eller helt enkelt har missat att vända sida på enkäten. Se tabell 
8 nedan för resultat.

Fråga 7 "Hur nöjd är ni med kvaliteten på transportuppdragen som ert företag hyr in eller utför?"
"1 = mkt dåligt 4 = mkt bra"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,8 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 2,5 0,0 0,0 0,8 %
Summa: 6,3 0,0 0,0 2,0 %

Tabell 8 Bortfallsanalys, fråga 7

Fråga 8a var en svår fråga att besvara har det visat sig. Urvalsbortfallen är på 3,7 %. 
Inomformulärbortfallen är höga i samtliga grupper. Att grupp C skulle ha högre bortfall (10 
%) än grupp B (7,5 %) är en överraskning, då de stora företagen i grupp C borde ha bättre 
översikt på sina transportkostnader. Att grupp A (14,8 %) hade högst bortfall är dock ingen 
överraskning. Se tabell 9 nedan för resultat. 

Fråga 8a "Hur stor del av era producerade varors värde består av ren transportkostnad?"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 14,8 7,5 10,0 10,2 %
Summa: 18,5 7,5 10,0 11,4 %

Tabell 9 Bortfallsanalys, fråga 8a

Fråga 8b har i särklass det högsta bortfallet i hela enkätundersökningen. Det har nog varit för 
svårt för respondenten att få fram rätta uppgifter för att kunna svara på frågan. Vissa 
respondenter har kanske även svårt att få grepp om frågan och lämnar då frågan obesvarad, 
vilket vissa respondenter även har skrivit i enkäten. 
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Än en gång har grupp C högre inomformulärsbortfall (36,7 %) än grupp B (14,3 %). Att 
grupp C skulle få ett så högt bortfall är verkligen en negativ överraskning, då den logistiska 
kompetensen bör var högre i denna grupp. Se tabell 10 nedan för resultat.    

Fråga 8b ”Hur stor del av era producerade varors värde består av den totala logistikostnaden?”

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 22,2 14,3 36,7 19,7 %
Summa: 25,9 14,3 36,7 20,9 %

Tabell 10 Bortfallsanalys, fråga 8b

I fråga 9 har bortfallen gått ner till mer normala nivåer i jämförelse med fråga 8. 
Inomformulärbortfallen är igen lite överraskande högst i grupp C med sina 3,1 %. Grupp B 
har lägst bortfall med 0,7 %. Se tabell 11 nedan för resultat. 

Fråga 9 "En kund (vilken som helst) ställer krav på miljöanpassade transporter på ert företag."
"Hur ställer sig ert företag till detta krav?"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,6 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 2,4 0,7 3,1 1,6 %
Summa: 6,0 0,7 3,1 2,8 %

Tabell 11 Bortfallsanalys, fråga 9

I fråga 10 är det bara grupp A som har bortfall. Urvalsbortfall med 3,7 % och 
inomformulärsbortfall på 2,5 %. En relativt enkel ställd fråga som också bör ha lågt bortfall. 
Se tabell 12 nedan för resultat.

Fråga 10 "Har ert företag infört eller håller på att införa något miljöledningssystem?" 

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC

Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 2,5 0,0 0,0 0,8 %
Summa: 6,2 0,0 0,0 2,0 %

Tabell 12 Bortfallsanalys, fråga 10

I fråga 11 har grupp C inga bortfall alls. Grupp B har inomformulärsbortfall med 1,5 % och 
grupp A har 2,5 %. Här skall man endast svara ja eller nej, så det är förvånande att det finns 
något bortfall alls, förutom urvalsbortfall. Se tabell 13 nedan för resultat.
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Fråga 11 "Tar ert företag miljöhänsyn vid transporter av era produkter?"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,7 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 2,5 1,5 0,0 2,1 %
Summa: 6,2 1,5 0,0 3,3 %

Tabell 13 Bortfallsanalys, fråga 11

I fråga 12 har grupp A drabbats av mest bortfall. Grupp C har inga bortfall alls i denna 
klimatfråga. Se tabell 14 nedan för resultat.

Fråga 12 "Klimatfrågan och CO2 utsläpp har debatterats mycket på sistone." 
"Vilket påstående passar bäst på ert företag och era transporter?"

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp ABC
Urval 3,8 0,0 0,0 1,2 %
Inomform. 5,0 3,0 0,0 2,9 %
Summa: 8,8 3,0 0,0 4,1 %

Tabell 14 Bortfallsanalys, fråga 12



57

6 Sammanfattande slutsatser och diskussion
De slutsatser vi kommer att diskutera i detta avsnitt är generella och stämmer således inte för 
alla teknikföretag. De visar dock vilka problem företag står inför idag och vilka behov företag 
har med avseende på logistik och transporter. Slutsatserna har kvalitetssäkrats genom ett 
referensgruppsmöte i Stockholm 2007-09-27. Medverkade gjorde Maria Sandqvist 
(Teknikföretagen), Rune Landin (Volvo), Lars-Gunnar Tannerfors (Scania), Per-Anders 
Thunell (ABB) och författarna. Johan Woxenius (Chalmers) var med på telefon den första 
timmen av mötet. Referensgruppen har haft en aktiv roll i att hjälpa oss att få fram så korrekta 
resultat som möjligt och att belysa slutsatsernas trovärdighet.  

6.1 Logistik- och transportkostnader

Det är många faktorer som gör det svårt att härleda en teknikprodukts kostnader bakåt i en 
värdekedja. En av respondenterna belyser att det är problematiskt att ta fram exakta siffror på 
logistik- och transportkostnader, eftersom dessa spänner över flera avdelningar i företaget. 
Det blir svårt att få en samlad kostnadsbild och företag vet därför inte den exakta storleken på 
kostnaderna. Detta är något som även vår enkät bekräftar. Det var ett stort bortfall på de 
frågor som berörde dessa kostnader. 88,6 % av respondenterna som lämnade in enkäten, 
besvarade frågan om hur stor del av företagets huvudprodukts varuvärde som består av 
transportkostnad. Följdfrågan där de skulle ange hur stor del av varuvärdet som bestod av 
logistikkostnad besvarades endast av 79,1. Dessutom har svaren varierat kraftigt. Det är svårt 
att göra en sammantagen bedömning av svaren i enkätundersökningen, men
transportkostnaden ligger enligt denna undersökning på 4,9 % och logistikkostnaden är på 7,5 
% (av produktens värde). Det har dock förekommit en rejäl spridning av svaren, allt från 0,08 
% till 95 %. Medianen (mittenvärdet) visar lite bättre den verkliga kostnaden då extremvärdet 
inte påverkar lika mycket som i medelvärdet. Medianen för transportkostnaden är 3,5 % och 
logistikkostnaden är 5 %. Vi kan jämföra dessa två värden med de svar vi har fått från 
djupintervjuerna. Det visar sig att 3,5 % (medianen) för transportkostnader är ett värde som 
verkar ligga nära sanningen, då respondenternas svar ligger mellan 2,5 - 3 % (Tabell 15). 
Däremot skiljer sig logistikkostnaderna från enkäten där mittenvärdet är på 5 % och svaren 
från djupintervjuerna, där denna kostnad ligger på ~12 %. Eftersom 
djupintervjurespondenterna har haft god tid att förbereda sig inför denna något svåra fråga, så 
måste deras svar väga tyngre än enkätens svar.

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5
Transportkostnad X X 2,5% 3% 2,5%
Logistikkostnad X X 13,5% 11%
Varuvärde X X 84% 86% 87,5%

Tabell 15 Djupintervju, transport- och logistikkostnader83

                                                
83 Två av respondenterna i djupintervjuerna har inte velat svara på hur stor andel av företagets huvudprodukt som 
består av transportkostnad, eftersom de inte lämnar ut ekonomisk information. Observera att företag 5 inte har 
angivit logistikkostnaden.
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När vi stämt av riktigheten i ovan siffror med vår referensgrupp och handledare Johan 
Woxenius har vi konstaterat att företagen har problem med att få fram korrekta siffror. Det 
kan bero på att logistikkostnader ligger spridda på olika konton på företaget och man 
därigenom inte vet hur stora kostnaderna blir sammantaget. Det kan också bero på att 
kostnaderna faktiskt varierar så kraftigt över tiden för företagen eller att man helt enkelt 
definierar logistikkostnad olika. Vi definierade logistikkostnad som olika kostnader för 
lagerföring, lagerhållning, transport, administration och övriga kostnader. Transportkostnad 
brukar ingå i logistikkostnaden, men vi har valt att bryta ut den. Detta har vi förtydligat vid 
djupintervjuerna, så att respondenterna har kunnat ge ett korrekt svar. De siffror vi fått fram i 
denna studie ger därför bara en indikation på ungefärlig storlek. För att få mer korrekta siffror 
krävs en utförligare undersökning.

Samtliga företag som intervjuats är sluttillverkare. De leveransklausuler som de använder för 
ingående och utgående leveranser varierar kraftigt beroende på hur stor kontroll och vilka 
risker man vill ta när man anlitar transportör. Företagen använder leveransklausuler allt ifrån 
lägsta graden till den högsta graden. De leveransklausuler som omnämns av flera 
respondenter är DDU, FCA och CIP.84

6.2 Utvecklingstendenser

Vi undersökte vilka utvecklingstendenserna är inom företaget och hur dessa påverkar 
transport- och logistikbehov. Vi frågade i djupintervjun om företagen tror att deras 
transportbehov kommer att öka. Två företag menar att de redan nu kan se att transportbehoven
kommer att öka, under de närmsta fem åren. Resterande tre företag anser att 
transportbehovens förändring kommer att vara avhängig framtida utveckling av företaget. Ett 
företag påpekar att trenden mot mindre lager förmodligen kommer att påverka och att antal 
transporter därigenom kommer att öka, då fler och tätare leveranser kräver fler transporter.
Enkätanalysen visar att över 83 % av de riktigt stora teknikföretagen (över 500 anställda) tror 
att företagets transportbehov kommer att öka inom en femårsperiod. Ser man till alla 
företagen sammantaget svarar 75 % att behoven kommer att öka, medan 19,3 % har angivit att 
transportbehovet kommer att vara oförändrat och 4,5 % säger att de inte vet. Vi har inte ställt 
någon följdfråga så vi vet inte på vilket sätt behoven kommer att öka.

Samtliga företag ser ljust på framtiden. Två av företagen nämner att de kontinuerligt arbetar 
med att förbättra och effektivisera företagets logistik.

6.3 Logistik- och transportbehov 

De vanligaste transportslagen för in- och utgående leveranser, som företagen i 
djupintervjuerna använder, visas i tabell 16 nedan.

                                                
84 Förklaring leveransklausuler se bilaga 5. 
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Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5
Transporter in Flyg, båt, bil Järnväg Bil Bil Bil, båt,flyg
Transporter ut Flyg Bil Bil Bil Bil, båt,flyg

Tabell 16 De vanligaste transportslagen

Denna översikt visar att landsvägstransporter är vanligast. Tre av fem företag påpekar att de 
vill frakta mer gods på järnväg, infrastrukturella hinder omöjliggör dock detta i dagsläget. 
Samtliga företag köper in transporter och utför således inga transporter själva. Endast två av 
företagen arbetar aktivt för att öka fyllnadsgraden vid transporter. De övriga anser att det är 
upp till transportören att se till att fordonen fylls. Det diskuterades inte hur transportköparen 
kan underlätta för transportören att fylla bilarna. Metoder för detta kan vara att ge bättre 
information i god tid och genom att vänta tills man har större försändelser. Men det är inget 
som de fem företagen arbetar med idag. Transporterna upphandlas genom avtal med 
speditörer/transportörer och företagens huvudmarknader ligger i alla världsdelar.

Företagen som ingått i intervjuundersökningen använder samtliga en mix av styckegods, 
partigods och hela laster, något som är normalt för företag i denna storleksklass. Det påvisar 
även enkätundersökningen. 

När det gäller uppföljning av gods under transport är företag idag mycket noggranna.
Företagen transporterar förädlat gods, där ofta stora värden står på spel både för in- och 
utleveranser. Inleveranserna är viktiga, då samtliga företag tillverkar exakt mot kundorder.
Förseningar och fel vid utleveranser till kunden kan leda till att kunden väljer att gå någon 
annanstans. Därför måste leveranserna följas upp noga. Detta görs bland annat genom 
leverantörernas egna ”Track and trace-system”. Ett företag upplever att trots uppföljning så 
har de problem med att få felfria leveranser i tid, pga. att det råder ”oreda” på 
råvarumarknaden. I enkäten rangordnade företagen ”IT-system” som minst viktiga. Detta går 
emot svaren från djupintervjuerna. Synpunkter från vår referensgrupp angående detta faktum: 
man tar för givet att man kan få den information man behöver. Dessutom så är IT-system 
själva motorn i att få företagets verksamhet att fungera smidigt, det är en självklarhet att det 
fungerar.    

Företagen anser sig ha god logistikkompetens och ett företag nämner att kunskap finns i 
företaget, men att den kanske inte utnyttjas till fullo. I referensgruppen diskuterade vi även 
vad som är goda kunskaper i logistik och om vi kan dra några slutsatser sammantaget från 
enkäter och djupintervjuer hur det förhåller sig med detta. Vi fick en svarsfrekvens på 42,7 % 
på vår enkätundersökning. Enligt Teknikföretagens erfarenheter av enkäter brukar 
svarsfrekvensen vara högre, kanske uppemot 60 %. Enkäten utformades enligt de råd och den 
experthjälp som fanns tillhands och den var på två sidor, sammanlagt 12 frågor, men ändå 
blev svarsfrekvensen ”låg”. (Dock tillräckligt hög för att den ska anses acceptabel.) Frågan är 
om den låga svarsfrekvensen beror på att de respondenter som inte besvarat enkäten har 
dåliga kunskaper om logistik vilket gjort att enkäten helt enkelt skrämde bort respondenter. 
Det är inget vi vet eller kan ta reda på, men kan vara ett faktum som pekar på att företag 
antingen har otillräckliga kunskaper i ämnet logistik eller att de inte har något behov av 
fördjupade kunskaper i logistik i sin verksamhet.

När det gäller lagerhållning så har vi fått ganska varierande svar. Man kan sammanfatta det 
med att företagen jobbar med lagerhållning, hubbar och JIT. Trenden har länge varit att arbeta
med så små lager som möjligt. 
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Idag väljer företag den lösning som de beräknar är mest kostnadseffektiv. Det som behöver 
lagerföras, lagerförs i anslutning eller nära anslutning till produktionsanläggningen. Eftersom 
företagen inte producerar mot lager krävs effektiv planering för att få logistiken att fungera. 

6.4 Klimat och miljöaspekter

Samtliga företag i djupintervjun har en miljöpolicy/ett miljöledningssystem. När företagen 
väljer transportör är det bara två av fem företag som säger att deras miljöpolicy påverkar 
vilken transportör man väljer. Endast två företag uppger att de ställer konkreta miljökrav på 
transportören. Ett företag som inte ställer krav, vill transportera mer på järnväg och därigenom 
bli mer miljövänligt. Men problemet är att järnvägsnätet inte är tillräckligt utbyggt och att 
järnvägstrafiken i Europa inte fungerar tillfredsställande. Det kan också diskuteras om företag 
tar för givet att även transportören tar sitt miljöansvar och därigenom inte sätter någon press
(vår egen uppfattning). Majoriteten av de intervjuade är inte villiga att betala mer för en 
miljövänlig transport i dagsläget. Flera av företagen har dock detta i åtanke. Företagens 
varuflöden är inte heller upplagda på sådant sätt att de kan förändra upplägget för att få ett 
miljövänligare alternativ. 

I enkäten undersökte vi hur miljömedvetna företagen är. Här ser vi en stor skillnad på de 
riktigt stora företagen när det gäller miljömedvetenhet. De stora företagen i grupp C, som 
använder sig av miljöanpassade transporter uppgår till hela 40,6 %, i jämförelse med grupp B 
23,5 % och A 13,3 %.

Vi undersökte också om företagen infört miljöledningssystem.

 93,1 % i grupp C har redan infört miljöledningssystem
 44,4 % grupp B              -   ”   -
 22,2 % grupp A              -   ”   -

Dessa siffror bekräftar att de större företagen har miljöledningssystem i mycket större 
utsträckning än de mindre. Frågorna som berör miljö visar också att de större företagen ställer 
krav på miljöhänsyn i större utsträckning än företag i grupp A och B. Företagen i 
enkätundersökningen fick några rader till förfogande för att beskriva den miljöhänsyn som de 
tar. Nedan redovisas de svar som förekommit ett flertal gånger och svar som endast 
förekommit en gång och som är något anmärkningsvärda och därför intressanta att ta upp.

Kommentarer som har återkommit på flera enkäter:
 Företagen väljer miljöcertifierad eller ”första klass” leverantörer.
 Flera företag arbetar med att samordna transporter så mycket det är möjligt, 

(ankommande och avgående gods).
 Flera väljer att samlasta gods eller arbetar aktivt för att försöka öka fyllnadsgraden. 
 Många företag anlitar en transportör/speditör som är miljöcertifierad (ISO-14001) eller 

som bedriver miljöarbete i syfte att minska utsläppen eller som har miljöpolicy och 
miljöfokus eller på annat sätt visar att de tar miljöhänsyn.

 Ett flertal företag anger att de anlitar Schenker som transportör, som de vet är 
miljöcertifierad och mycket aktiv på miljöområdet och de har bra redovisning 
angående miljöpåverkan.

 Slutligen, har flera företag angett att de tar miljöhänsyn i den mån de kan.
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Vi har också fått många kommentarer som beskriver vilket transportslag som företagen 
önskar använda i större utsträckning och det är mer järnväg och intermodala lösningar, 
sjötransporter alternativt väg istället för flyg.

Övriga kommentarer som är av intresse, som företagen har skrivit på enkäterna:
 Vi beställer större partier, tomgångskörning endast maxtid.
 Försöker medverka till att utsläppet av CO2 blir så lågt som möjligt.
 Agerar på kundens önskemål.
 Skickar emballage på återvinning.
 Emballage, optimering, miljödiesel, dokumentation.
 Rår inte över detta då vi anlitar olika logistikföretag.
 Kräver av leverantörerna att de skall mäta/uppskatta utsläpp och ha åtgärder för att 

emission/utsläpp från bilar minskar.
 Använder transportbolag som ger fortlöpande statistik på CO2 utsläpp mm.
 Har policy och strategi inom miljöområdet. Vi håller på att ta fram globala värden för

CO2 utsläpp.
 Försöker köpa gröna kilometer och levererar omonterat.
 Våra produkter reducerar kundens behov att byta ljuskälla med 70 % vilket reducerar 

framtida transporter med 70 %.
 Transportsätt bestäms oftast av kunderna, utan att kunna ändras av företaget. Vi är 

hänvisade till vägtransport eller kombination väg/sjö pga. företagets läge. För 
inleveranser i stort sett där allt säljs och levereras ut FCA (se Bilaga 5 för förklaring)
Därmed avgör våra stora kunder hurudan miljöhänsyn vi kan ta.

 Har avtal med åkerier som reglerar miljöhänsyn.
 Tittar på olika alternativ för att vara miljövänliga.
 Om möjligt använder vi transportbolag som kör på renaste dieseln. De bolag vi har 

ramavtal med uppfyller dessa krav.
 För transporter, t ex till Japan är det tvunget att använda godkända lastbärare. Andra 

länder är på väg att ställa liknande krav.
 Vår miljöprofil koncentreras till effektivisering av stora processystem.
 Byter ut servicefordon, avvecklar egen lastbil och köper transporter istället.
 Vi transporterar merparten av vårt gods med egna bilar!
 Transporter har en nyckelposition i miljöarbetet. Dock handhar till största delen våra 

kunder (mestadels större än oss) transportval etc.
 Miljöchecklista vid upphandling. Modern bilpark.
 Köper från företag med etablerade system. Vi driver dock ingen offensiv i dessa 

frågor.
 Produktion allokeras till fabrik nära kund. 
 Våra produkter är små men högvärdiga. Detta kräver snabba transporter och snabb 

lageromsättning. Vi försöker använda vägtransporter istället för flyg om möjligt.
 Optimering av lastbärare.
 I den mån det går att kombinera miljö med transportekonomi och kundkrav.

Utsläppsrätter och energipriser
Frågan som tar upp ”utsläppsrätter - hur gränserna ska dras” är inget som de intervjuade har 
någon uppfattning om. Sammantaget finns det inget som pekar på att företagen väljer att gå 
utanför EU bara för att slippa undan. 
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Ett av företagen påpekar att det är staten som måste styra annars blir det inte rättvist. Det som 
poängteras är att företag redan arbetar med att effektivisera, trimma och förbättra sin 
verksamhet och att hitta rätt mix av transporter.  
Om energipriset fördubblas: 

- företag är redan medvetna om detta och gör vad de kan för att 
effektivisera, påverka och förbättra.

- det blir kunden i slutändan som får betala de ökade kostnaderna.

EU-målet att ersätta konventionella bränslen med alternativa bränslen är inget som företagen 
har tagit någon större notis om. Någon påpekar att det är positivt med alternativa bränslen 
men för övrigt har de inga åsikter.

Referensgruppen känner igen sig i de svar och slutsatser som vi fått fram i denna studie när 
det gäller miljö- och klimatfrågor, men de upplever inte att svaren säger så mycket om hur 
företag egentligen förhåller sig till miljö- och klimatfrågor.

6.5 Förändringar i infrastrukturen

Företagen i intervjuundersökningen har produktion geografiskt i södra delen av Sverige. De 
problem som företagen upplever är således inte representativa för alla teknikföretag i Sverige. 
Gemensamt för majoriteten av företagen, som djupintervjuats är att de arbetar aktivt med att 
utveckla dagens ingående och utgående transporter. Två av fem företag påpekar att de skulle 
vilja utnyttja järnvägen i större utsträckning än vad de gör idag. Det som hindrar dem idag är 
avsaknaden av järnvägsförbindelser.

Exempel på logistiska problem som de intervjuade företagen upplever idag:

 Ett företag anger att det råder kapacitetsbegränsningar både på båt- och 
flygtransporter (globalt). Det är brist på containers och på transporter från 
Asien till Europa, vilket kommer att påverka hur företaget väljer att 
transportera sina produkter.

 Hamnkapaciteten och infrastrukturen till och från hamnarna måste byggas ut, 
eftersom gods blir liggandes i hamnarna i väntan på transport. Detta är särskilt 
tydligt globalt.

 Järnvägsnätverk bör förbättras för att tillgodose företagets behov.
 Brist på chaufförer, långa leveranstider på lastbilar när man väl fått chaufförer. 

Lösningen blir att köra ner tomma bilar till Europa för att hämta upp gods. Det 
blir kostsamt och kunden får betala detta i slutändan.
Brist på lastbilar är något som flera företag anger. När de beställer transporter 
har inte transportörerna bilar så att de genast kan tillgodose sina kunder, 
transportköparna.

 Infrastrukturen är ett problem. Det rör sig ofta om att infrastrukturen behöver 
förbättras för att på så sätt underlätta och medge säkra transporter. Nedan följer 
några exempel på infrastrukturella problem:

- Vägar till och från Stockholmsområdet - speciellt i rusningstrafik.
- Infrastrukturen i Blekinge, speciellt E22 och järnvägen. Färjor och 

dåliga vägar är flaskhalsar i Blekingetrakten.
- Flaskhalsar: Tingstadstunneln i Göteborg, sträckan Karlshamn-Växjö 

och Stilleryds hamn.
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Ovan nämnda problem driver företagen till att hitta alternativa logistiska lösningar. I 
dagsläget kan företagen inte säga om de logistiska problemen kommer att påverka företagets 
struktur eller leda till att företaget kommer att ta några lokaliseringsbeslut. 

Gemensamt för alla tre grupperna av företag (ABC), som ingått i enkätundersökningen är att 
de anser att vägen är det transportslag, som behöver byggas ut eller förbättras. Järnvägen 
kommer på andra plats. Det kan även röra sig om förbättrade vägar eller förbättrat underhåll 
då vägavsnitt t.ex. kan ha problem med bärigheten. Det är också önskvärt att samtliga 
transportslag fungerar både enskilt och i samverkan så effektivt som möjligt.

Fyra av fem företag arbetar aktivt med att påverka infrastrukturen i sin region. Företagen 
upplever inte att transportbehovet skulle öka om infrastrukturen förbättrades. Däremot skulle 
transporterna bli snabbare och säkrare, vilket leder till en stabilare och bättre produktion.

Vad är viktigt för att företagen ska lokalisera sig i Sverige? De intervjuade har svarat enligt 
följande:

 Svårt att svara på, det är annat än infrastruktur och transporter som styr.
 Kostnaden är avgörande.
 Närhet, precision och flexibilitet.

6.6 Effektiva transporter

Företagen är mycket angelägna att transporternas kvalitet ska vara hög. Detta är en fråga som 
samtliga företag har klara åsikter om. 

En ”effektiv transport”:
 Man ska kunna lita på att den kommer fram i tid, med hänsyn till den ledtid man 

avtalat, till en accepterad kostnad och att den är säker.
 Innebär så få omlastningar som möjligt, den ska vara ordentligt lastsäkrad, enkel att 

lasta på/av och ske i enlighet med de krav som ställs.
 Att den tillhandahålls när den behövs.
 Ha så få omlastningar som möjligt i transportkedjan.
 Är säker och transportören ska ha kunskap om företagets produkter.

Företagen är sammantaget nöjda med de transporter som de köper in. Det som är mindre bra 
är den brist på chaufförer och lastbilar som råder. Företagen samarbetar med transportörerna, 
för att påverka dem att bli ännu effektivare. 

Fyra av fem anser att leveransprecisionen är den viktigaste transportparametern. Ett företag 
anser att leveranssäkerheten är viktigast, då det inte finns några ersättningsprodukter i lager. 
Priset är inte avgörande för dessa teknikföretag, eftersom de transporterar högvärdigt gods
(förädlat), så är transportpriset relativt lågt i förhållande till varuvärdet. Transporternas 
kvalitet är något som har större betydelse än priset. Transportkostnaden kan vara viktig för 
avlägsna marknader då produktens kundpris blir lägre jämfört med lokal tillverkning.



64

Från enkätanalysen: När det gäller att rangordna transportparametrarna, så har alla tre 
grupperna sammantaget rangordnat likadant.

 Värde 1 Leveranssäkerhet (leveransen kommer fram) (viktigast)
 Värde 2 Leveransprecision (på utsatt tid)
 Värde 3 Ledtid till kund
 Värde 4 Pris för transport
 Värde 5 Miljöprestanda 
 Värde 6 IT-system                        (lägst betydelse)

Leveranssäkerhet är mycket viktigare än priset för transporten. Enkätsvaren och svaren från 
intervjuerna skiljer sig i det avseendet att i intervjuerna har företagen angett leveransprecision 
som viktigast och i enkäten är leveranssäkerhet viktigast. Denna skillnad kan bero på att 
företagen i djupintervjuerna inte har pressats att rangordna, utan de har bara påtalat från deras 
perspektiv vilken transportparameter som är viktigast. Dessutom är det endast fem företag 
som har ingått i djupintervjuundersökningen. Miljöprestanda hamnar långt ned på 
rangordningen. Företag anser inte att miljön är viktigast utan det är andra parametrar som 
prioriteras. En liknande undersökning har gjorts vid Stockholms Universitet, där Posten AB:s 
kunder har fått betygsätta miljöarbetet i förhållande till pris, kvalitet och leveranssäkerhet. 
Även denna undersökning visar att kunderna inte ser miljöattribut som ett mervärde. 
Godstransporterna är billigare än de borde vara och detta bidrar till en viss tröghet inom 
miljöteknikutvecklingen.85

I enkäten skulle respondenterna betygsätta transporterna som de upphandlar. Betyget 3 fick 
överlägset högst svarsfrekvens. De större företagen är något mer missnöjda än övriga grupper. 

6.7 Förslag till vidare forskning

Under uppsatsarbetet har det dykt upp en rad frågor som kan vara intressanta att undersöka 
ytterligare. 

 Att göra en större studie och utreda hur stor del av en produkts värde som 
består av transport- och logistikkostnad. Vår studie har inte varit så utförlig i 
denna fråga. Det kan vara intressant att jämföra hur dessa kostnader förhåller 
sig om man jämfört med andra branscher.

 Att kunna skapa en kostnadsbild över den logistiska kedjan från producent till 
konsument. Var på tidsaxeln ligger logistikkostnaden? Tidsmässigt är denna 
forskning mycket krävande och rekommenderas till en doktorsavhandling. 

 Att undersöka företagens logistikkompetens. Detta genom en enkät med ett 
större djup, där man får en större inblick i medlemmarnas logistikkunskaper. 
Vår enkät är endast av en enklare karaktär och belyser endast grunderna i 
medlemmarnas insikt i logistikens värld.   

 Det skulle vara intressant att veta vad som görs för att påverka infrastrukturen 
och logistiken på regional nivå i Sverige.

                                                
85 Mohamedramez, 2005
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 Hur definierar företag miljöhänsyn och hur mycket arbete läggs ner på 
miljöfrågor utöver det som är krav och som regleras enligt lagstiftning.

6.8 Kritisk granskning av undersökningen

Under arbetets gång har vi konstaterat att vissa frågor i enkäten var för svåra att besvara och 
att vissa frågor i frågemallen skulle ha kompletterats med följdfrågor. Vissa frågor skulle 
eventuellt ha ställts på annat sätt eller förtydligats ytterligare. Vid utformningen av enkäten 
var önskemålet från Teknikföretagen att enkäten skulle rymmas på två A4-sidor, vilket gjorde 
att vi fick begränsa antal frågor och utformningen. Således skulle vi eventuellt ha konstruerat 
frågorna på annat sätt. Detta är något vi får ta med oss, som en erfarenhet. 

Vi kan också konstatera att svarsfrekvensen på enkäten borde ha varit något högre. Även här 
tror vi att det kan handla om bristande erfarenhet vid utformning av enkäten. Enkäten som var 
uppdelad på två delar där Del 1, bestod av en hel del frågor som krävde att logistikansvarig på 
respektive företag tänkte efter ordentligt. Många företag kanske inte hade den tid eller den 
kunskap som behövdes för att svara på dessa frågor. Vidare kan miljöfrågorna ha avskräckt 
respondenterna, då detta är frågor som alla företag idag har krav på sig att arbeta med, men 
företag kanske inte har den kunskap och vetskap om frågorna, som de egentligen behöver
eller den tid att förbruka på frågor som inte berör produktionen.

I vår djupintervjuundersökning medverkade endast fem medlemsföretag. Det hade varit 
önskvärt att få med fler företag i undersökningen. Dessutom borde respondenterna haft en 
större geografisk spridning i Sverige för att få en helhetsbild av hur logistikbehoven ser ut och 
vilka infrastrukturella problem som finns i Sverige. Syftet med djupintervjuerna var dock i 
vårt arbete att fungera som fördjupande underlag till enkäterna.
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Bilaga 1

Enkät - teknikföretagens 
logistik och transporter

Vänligen svara på enkäten och återsänd den i bifogat 
svarskuvert senast 2007-05-14.

Kontaktuppgifter (valfri fråga)

Ange gärna dina kontaktuppgifter:

a) Namn________________________________

b) Telefon_______________________________

DEL 1. Transport och logistikfrågor

Fråga 1. Transportköp
Ange vilken typ av transporter ert företag i största 
utsträckning köper in. Markera endast ett svarsalternativ.

a) Styckegods               

b) Partigods                  

                        c)    Hela laster

Fråga 2. Huvudmarknader
Ange till vilken huvudmarknad ert företag utför mest 
transporter. Markera endast ett svarsalternativ.

a) Sverige                     

b) EU                            

                        c)    Övriga världen

Fråga 3. Ledtid
Hur lång tid tar det för kund att erhålla sin order från ert 
företag, från att kunden lägger ordern tills kunden får 
produkten? (Ledtiden är total tid från order till leverans)

a) 1-2 dagar                                            

b) 3-7 dagar                                            

c) 8-14 dagar                                          

d) 15-19 dagar                                        

e)    20 dagar eller mer

Fråga 4. Kundstorlek
Ange normal kundstorlek till slutkund för ert företag. X 
anger antal anställda hos kunden. 

a)   X < 50                           

                          b)   50 < X < 250                

c)   X > 250                         

Fråga 5. Preferenser av transportparametrar
Rangordna följande parametrar utifrån ert företags 
preferenser från 1 (viktigast) till 6 (lägst betydelse).

           
a) _____ Leveranssäkerhet  (leveransen kommer fram)   

b) _____ Leveransprecision (på utsatt tid)                    
                 

c) _____ Ledtid till kund                  
                 

d) _____ Pris för transporten          
            

e) _____ Miljöprestanda
                
  f) _____ IT-system (informationsteknologi för t.ex  

               kundservice, support etc.)

Fråga 6. Infrastruktur och transportbehov
a) Vilket av följande transportslag anser ni behöver 
förbättras för att tillgodose företagets logistikbehov i 
framtiden? Rangordna följande transportslag från 1 
(viktigast) till 5 (lägst betydelse).

a) _____ Väg

b) _____ Järnväg

c) _____ Flyg

d) _____ Sjö

e) _____ Intermodal (kombination)
   Ange kombination ex. väg+sjö

____________________________________________

b) Anser ni att företagets transportbehov kommer att 
förändras på något sätt under de närmaste 5 åren? 

Fokusera på det transportslag som ni ansåg viktigast 
i fråga a).

a)    Öka                                                          

b)    Minska                                                    

c)    Oförändrat                                        

d)    Vet ej                                                      



2

Fråga 7. Transportkvalitet
Hur nöjd är ni med kvaliteten på transportuppdragen som 
ert företag hyr in eller utför? Med kvalité avses; att 
transporten håller tiden, att gods ej förstörs under 
transport. 

Ange ett alternativ nedan där 
1 = mycket dåligt och 4 = mycket bra.

                 
           1             2            3           4

Fråga 8. Logistikkostnader
a) Hur stor del av era producerade varors värde består av 
ren transportkostnad?

Ange ett ungerfärligt värde i procent:

Svar: __________ (%)

b) Hur stor del av era producerande varors värde består av 
den totala logistikkostnaden (”landed cost”)?

Ange ett ungerfärligt värde i procent. 

Svar: __________ (%)

DEL 2. Miljölogistik

Fråga 9. Miljömedvetenhet
En kund (vilken som helst) ställer krav på 
miljöanpassade transporter på ert företag. Hur ställer sig 
ert företag till detta krav?

Beror på vilken kund det är

  Försöker att anpassa sig så fort som möjligt

Har ingen möjlighet att anpassa sig

 Vi använder redan miljöanpassade transporter

Fråga 10. Miljöledningssystem
Har ert företag infört eller håller på att införa något 
miljöledningssystem? 

         a)     Ja, har infört                               

b)    Håller på att införa                     

     c)     Nej                                             

Fråga 11. Krav på miljöhänsyn
Tar ert företag miljöhänsyn vid transporter av era 
produkter?

                  Ja                Nej            

Om ja, beskriv kortfattat denna miljöhänsyn:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Fråga 12. Klimatpåverkan
Klimatfrågan och CO2-utsläpp har debatterats mycket på 
sistone. Vilket påstående passar bäst på ert företag och era 
transporter? 

    Inget nytt – frågan hanteras redan i samarbete
       med våra transportleverantörer

    Börjar vakna – vi diskuterar mycket med våra
        transportleverantörer

    Börjar vakna – vi diskuterar mycket internt

    Osäkra – vi analyserar hur det kommer påverka 
        oss men agerar ännu inte aktivt

    Påverkar inte oss – frågan kommer blåsa över

Bifoga gärna ytterliggare synpunkter på separat blad.
Stort tack för Din medverkan!

Har Ni frågor eller finner något oklart, vänligen kontakta:
Marielle Svan, 
Jens Sennelind,
Handledare: Docent Johan Woxenius, Chalmers Tekniska Högskola
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Bilaga 2

Grupp A (företag med 1-24 anställda)

Grupp A, fråga 1 (Del 1 transport och logistikfrågor)
Fråga 1 behandlar transportköp. Här skall respondenten svara på frågan ”Ange vilken typ av 
transporter ert företag i största utsträckning köper in”. De olika svarsalternativen består av:

c) Styckegods
d) Partigods
e) Hela laster         

Här har vi fått in 80 svar som vi har kunnat analysera efter urvalsbortfallen. Se figur 1 nedan 
där resultatet presenters grafiskt. 

Transportköp

STYCKEGODS
 68,7%

PARTIGODS 
22,9%

HELA LASTER 
4,8%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG

 3,6%

Figur 1 Transportköp, grupp A

Här hamnade en stor del av svaren på svarsalternativet styckgods, dvs. 68,7 %. Detta svar är 
på inget sätt förvånande för denna grupp. 22,9 % upphandlar partigods och 4,8 % upphandlar 
hela laster. 

Grupp A, fråga 2
Fråga 2 handlar om huvudmarknader. Här skall respondenten svara på frågan ”Ange till vilken 
huvudmarknad ert företag utför mest transporter”. De olika svarsalternativen består av: 

a) Sverige 
b) EU 
c) Övriga världen

Här har vi fått in 79 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Se figur 2 nedan där 
resultatet presenteras grafiskt. 
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Huvudmarknader

SVERIGE 
74,4%

EU 
14,6%

ÖVRIGA VÄRLDEN 
7,3%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG 

3,7%

Figur 2 Huvudmarknader, grupp A

Totalt hade hela 74,4 % av svaren hamnat på alternativet Sverige, d.v.s. att deras företag 
använder sig av Sverige som sin huvudmarknad. Detta konstaterande måste anses mycket 
talande för vilket geografiskt område grupp A till vardags utför sina affärer. 14,6 % 
respondenter svarade att de mest utför affärer inom EU och 7,3 % utför affärer i övriga 
världen. 3,7 % har avböjt att svara, då deras företag inte upphandlar transporter. 

Grupp A, fråga 3
Fråga 3 handlar om ledtid. Här skall respondenten svara på ”Hur lång tid det tar för kund att 
erhålla sin order från ert företag, från att kunden lägger ordern tills kunden får produkten?”.  
De olika svarsalternativen består av: 

a) 1-2 dagar 
b) 3-7 dagar 
c)  8-14 dagar 
d) 15-19 dagar  
e) 20 dagar eller mer

Här har vi fått in 87 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Se figur 3 nedan där 
resultatet presenteras grafiskt. 
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Ledtid

15-19 DAGAR 
17,8 % 8-14 DAGAR

 15,6%

3-7 DAGAR
 24,4%

20 DAGAR
ELLER MER 

27,8%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG 

3,3%
1-2 DAGAR

11,1%

Figur 3 Ledtid, grupp A 

Här har svaren varierat ganska kraftigt. Det mest uppseendeväckande torde vara att 27,8 % 
svar har hamnat på svarsalternativ ”20 dagar eller mer”. Detta betänkande baserar sig på 
svaren som gavs i fråga 2, huvudmarknader ovan, där 74,4 % har valt Sverige som 
huvudmarknad. Dessa ledtider på ”20+ dagar” inom Sverige måste anses som något långa 
med tanke på den konkurrenskraft som produktion inom Sverige utsätts från produktion från 
lågkostnadsländer. Övriga svarsalternativ har följande frekvensfördelning; ”1-2 dagar” 11,1 
%, ”3-7 dagar” 24,4 %, ”8-14 dagar” 15,6 % och ”15-19 dagar” 17,8 %. 

Kommentar till övriga svarsresultat är att dessa är ganska jämt fördelade. Att 24,4 % har 
svarat på alternativ ”3-7 dagar” är på förhand det mest givna resultatet, men att procentsiffran 
kanske borde ha legat lite högre.

Grupp A, fråga 4
Fråga 4 handlar om kundstorlek. Här skall respondenten svara på frågan ”Ange normal 
kundstorlek till slutkund för ert företag. X anger antal anställda hos kunden”. De olika 
svarsalternativen består av:

a) X < 50 
b) 50 < X < 250  
c) X > 250

Vi har fått in 84 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Här är svaren de förväntade 
och inget av svaren väcker några direkta överraskningar. Att svarsalternativ ”X<50” skulle få 
mest svar är väntat med 47,1 % av svaren. 33,3 % av svaren har hamnat på alternativ 
”50<X<250” och 16,1 % av svaren har hamnat på alternativ ”X>250”. 3,4 % av svaren går till 
företag som inte använder sig av transporter. Se figur 4 nedan där resultatet presenteras 
grafiskt. 
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Kundstorlek

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG 

3,4%

X > 250 
16,1%

50 < X < 250 
33,3%

X < 50 
47,1%

Figur 4 Kundstorlek, grupp A 

Grupp A, fråga 5
Fråga 5 handlar om preferenser av transportparametrar. Här skall respondenten svara på 
frågan ”Rangordna följande parametrar utifrån ert företags preferenser från 1 (viktigast) till 
6 (lägst betydelse)”. De olika svarsalternativen består av att rangordna följande: 

a) leveranssäkerhet 
b) leveransprecision (på utsatt tid)
c) ledtid till kund 
d) pris för transporten  
e) miljöprestanda  
f) IT-system

Vi har fått in 66 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Denna fråga har dessvärre 
en hög procent av bortfall, d.v.s. frågan saknar svar eller är felaktigt ifylld och dessa bortfall 
motsvarar 14,8 %, eller 15 svar. De procentvärden som nämns i denna fråga är före bortfallen. 

Här har vi valt att analysera varje svarsalternativ för sig. Varje svarsalternativ kommer att 
presenteras med en figur, där procentfördelningen för varje värde mellan 1 (viktigast) och 6 
(lägst betydelse) presenteras. 

Det alternativ som har fått värdet 1 (viktigast) är utan tvekan alternativ ”leveranssäkerhet” 
med en svarsprocent på 49,4 %. Se figur 5 nedan där resultat presenteras grafiskt.



5

Leveranssäkerhet

6
 2,5%

4 
2,5%

3 
4,9%

Ej transport-
företag 
3,7%

Bortfall
 14,8%

2
 22,2%

1
 49,4%

Figur 5 Fråga 5, leveranssäkerhet, grupp A

I figur 5 ovan kan man även se att värdet ”2” har tilldelats med 22,2 %. Värdet ”1” och ”2” 
har tillsammans 71,6 % (49,4+22,2) och detta innebär att respondenterna i grupp A verkligen 
prioriterar transportparametern ”leveranssäkerhet”. Notera att värdet ”6” har fått 2,5 %. 

Vad som anses vara den näst viktigaste transportparametern är alternativet 
”leveransprecision” och utgör 27,2 %, tätt följt av alternativet ”leveranssäkerhet” med 24,7
%. Se figur 6 nedan där resultatet presenteras grafiskt. 

Leveransprecision

BORTFALL 
14,8%

3 
11,1%

2 
27,2%

1
 24,7%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG 

3,7%

6
 2,5%

5
 2,5%

4 
13,6%

Figur 6 Fråga 5, leveransprecision, grupp A

I figur 6 ovan kan man se att leveransprecisionen också är en viktig transportparameter för 
grupp A. Värdet ”1” och ”2” har tillsammans fått 51,6 % (27,4+24,2). Det är framför allt 
värdet ”1” som har minskat i denna parameter. Notera att värdet ”4” har tilldelats med 13,6 %, 
vilket är en relativt hög siffra i sammanhanget. 
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Värdet ”3” har givits mest till alternativet ”ledtid till kund” med 29,6 %. Se figur 7 nedan där 
resultatet presenteras grafiskt.

Ledtid till kund

2
 11,1%

1
 3,7%BORTFALL 

14,8%EJ TRANSPORT-
FÖRETAG

 3,7%

6
 7,4%

5 
11,1%

4
18,5%

3
 29,6%

Figur 7 Fråga 5, ledtid till kund, grupp A

Här har värdet ”1-3” tillsammans fått 44,4 % (3,7+11,1+29,6) och värdena ”4-6” 37 % 
(18,5+11,1+7,4). Tolkar man dessa procentgrupper har ledtiderna har en viss betydelse för 
respondenterna i grupp A. Notera att endast 3,7 % har valt värdet ”1” och att 7,4 % har valt 
värdet ”6”. 

Värdet ”4” har givits mest till alternativ ”pris för transporten” med 27,2 %. Se figur 8 nedan 
där resultatet presenteras grafiskt. 

Pris för transport

1
 3,7%

2
 17,3%

3
 22,2%

4
 27,2%

5
 8,6%

6
 2,5%

ej transport-
företag
 3,7%

bortfall
 14,8%

Figur 8 Fråga 5, pris för transport, grupp A
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I figur 8 ovan kan man se att värdena ”1-3” har fått 43,2 % (3,7+17,3+22,2) tillsammans och 
värdena ”3-6” har fått 38,3 % (27,2+8,6+2,5). Priset har en viss betydelse, men inte i så stor 
omfattning som marknaden gör gällande. Andra transportparametrar prioriteras före priset. 

Värdet ”5” har givits till alternativet ”miljöprestanda” med 35,8 %. Se figur 9 nedan, där 
resultatet presenteras grafiskt. 

Miljöprestanda

BORTFALL
 14,8EJ TRANSPORT-

FÖRETAG
 3,7

6
 23,5%

5
 35,8%

4
 12,3%

3
 6,2%

2
 2,5%

1
 1,2%

Figur 9 Fråga 5, miljöprestanda, grupp A

I figur 9 ovan kan man se att värdena ”1-3” har fått 9,9 % (1,2+2,5+6,2) tillsammans och 
värdena ”4-6” har fått 71,6 % tillsammans. Procentvärdena för värdena ”4-6” talar sitt tydliga 
språk, miljöprestanda är ingen som prioriteras i grupp A. Notera att det är endast 1,2 % som 
har valt värdet ”1”. 

Slutligen har värdet ”6” (minst betydelse) givits till alternativet ”IT-system” med 42 %. Se 
figur 10 nedan där resultatet presenteras grafiskt. 

IT-System

Bortfall
 14,8%

Ej Transport-
företag
 3,7%

6
 42,0%

5
 22,2%

4
 8,6%

3
 7,4%

2
 1,2%
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Figur 10 Fråga 5, IT-system, grupp A

Värdena ”1-3” har fått 8,6 % (1,2+7,4) tillsammans och värdena ”4-6” har fått 72,8 % 
(8,6+22,2+42) tillsammans. Att parametern ”IT-system” har lägst prioritering av alla 
transportparametrar visar figur 10 ganska så klart. Notera att ingen respondent har valt värdet 
”1” för ”IT-system”. 

Nedan följer en summering med svarsalternativen rangordnade från 1 till 6. 

 Värde 1 Leveranssäkerhet (viktigast)
 Värde 2 Leveransprecision
 Värde 3 Ledtid till kund
 Värde 4 Pris för transport
 Värde 5 Miljöprestanda
 Värde 6 IT-system (lägst betydelse)

Här ser man att den parameter som anses viktigast hos respondenterna är överlägset 
alternativet ”leveranssäkerhet”. Frekvensfördelningen mellan alternativ b till d ligger ganska 
jämt fördelade och inget sticker ut speciellt mycket. Det som sticker ut är de alternativet 
”miljöprestanda” med sina 35,8 % och alternativ ”IT-system” med 42 %.

Här ser man klart och tydligt att de mindre företagen ur grupp A inte prioriterar 
miljöprestanda speciellt mycket, vilket säkert har sina skäl, men samtidigt inte direkt 
överraskande. En klar tendens är att små företag inte ser IT-system som en konkurrensfördel, 
då hela 42 % har valt att svara med att IT-system har minst betydelse. Skall man se i detalj på 
alternativ ”miljöprestanda” och ”IT-system” så finns det endast en respondent som har svarat 
att miljöprestanda är den viktigaste parametern (värde 1) och det finns ingen respondent som 
har tyckt att IT-system är den viktigaste parametern. Detta måste anses som anmärkningsvärt.  

Grupp A, fråga 6a
Fråga 6 handlar om infrastruktur och transportbehov. Här skall respondenten svara på frågan 
”Vilket av följande transportslag anser ni behöver förbättras för att tillgodose företagets 
logistikbehov i framtiden?”.  De olika svarsalternativen består av att rangordna följande: 

a) väg 
b) järnväg 
c) flyg 
d) sjö 
e) intermodal (ange kombination)

Vi har utfört analysen i fråga 6a precis som i fråga 5, d.v.s. att vi analyserar varje 
svarsalternativ för sig. Vilket transportslag har varit det viktigaste, näst viktigaste osv. och hur 
stor procent (frekvens) har varje transportslag fått.  

Vi har fått in 68 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Precis som i fråga 5 har 
bortfallet varit markant med 12,3 %, eller 13 svar. De procentvärden som nämns i denna fråga 
är före bortfallen.  
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Det var inte direkt överraskande att respondenterna i grupp A anser att alternativ ”väg” är det 
transportslag som måste förbättras i framtiden med 59,3 %. Se figur 11 nedan där resultatet 
presenteras grafiskt.   

Väg

BORTFALL
 12,3%EJ TRANSPORT-

FÖRETAG
 3,7%

4
 4,9%

3
 7,4%

2
 12,3%

1
 59,3%

Figur 11 Fråga 6, väg. grupp A

Figur 11 ovan talar sitt tydliga språk angående respondenternas val av transportslag. Notera 
att det faktiskt är 4,9 % som inte alls tycker att vägen behöver förbättras i framtiden. 

På andra plats kommer alternativ ”järnväg” som fick 34,6 %. Se figur 12 nedan där resultatet 
presenteras grafiskt. 

Järnväg

2
 34,6%

3
 17,3%

4
 9,9%

5
 9,9%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG 3,7

BORTFALL
 12,3%

1
 12,3%

Figur 12 Fråga 6, järnväg, grupp A

Som figur 12 ovan visar så placerar de flesta respondenter järnvägen som nummer två efter 
vägen som behöver förbättras i framtiden. Att endast 12,3 % valt värdet ”1” beror kanske på 
att mindre företag ej använder sig av järnvägstransporter i så stor utsträckning. 
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Som nummer tre är alternativ ”flyg” med 33,3 %. Se figur 13 nedan där resultatet presenteras 
grafiskt. 

Flyg

BORTFALL
12,3%EJ TRANSPORT-

FÖRETAG
 3,7%

5
 7,4%

4
 22,2% 3

 33,3%

2
 18,5%

1
 2,5%

Figur 13 Fråga 6, flyg, grupp A

Tolkar man figur 13 ovan så kan man säga att de flesta respondenter är relativt nöjda med det 
flyget presterar i dagsläget. Endast 2,5 % har valt värdet ”1”. Värdet ”3-4” motsvarar 55,5 % 
(33,3+22,2) tillsammans. 

På fjärde plats kommer alternativ ”sjö” med 37 %. Se figur 14 nedan där resultatet presenteras 
grafiskt. 

Sjö

BORTFALL
 12,3%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG

 3,7%

5
 17,3%

4
 37,0%

3
 17,3%

2
 9,9%

1
 2,5%

Figur 14 Fråga 6, sjö, grupp A

Majoriteten av respondenterna som har svarat har visat att de tycker att sjöfarten ej behöver 
förbättras i framtiden. Värdet ”4” är överlägset störst (37 %) i figur 14 ovan. 
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Minst viktig ansåg respondenterna var alternativ ”intermodal” med 49,4 % efter bortfallen. Se 
figur 15 nedan där resultatet presenteras grafiskt. 

Intermodal

BORTFALL
 12,3%EJ TRANSPORT-

FÖRETAG 
3,7%

5
 49,4%

4
 9,9%

3
 9,9%

2
 8,6%

1
 6,2%

Figur 15 Fråga 6, intermodal, grupp A

Figur 15 ovan visar klart och tydligt att respondenterna i grupp A inte är i behov av att 
intermodal kapacitet skall förbättras i framtiden (49,4 %). Notera att 6,2 % valt ”intermodal” 
som nummer ett.

Nedan följer en summering med svarsalternativen rangordnade från 1 till 6. 

 Värde 1 Väg (viktigast)
 Värde 2 Järnväg
 Värde 3 Flyg
 Värde 4 Sjö 
 Värde 5 Intermodal (minst viktigast)

Dessa svar var ganska väntade. Det som är intressant ur en logistisk och miljömässig 
synvinkel är att flyg behöver förbättras mer än sjö och intermodal. Detta kan givetvis bero på 
att respondenten använder sig av mycket flyg, men godset måste trots allt transporteras från 
flygplats till kund/fabrik/lager. Att hela 49,4 % av svaren har hamnat på intermodal kan ge en 
signal att detta inte är intressant för företag ur grupp A. Orsaker till detta kan vara att de anser 
sig för små för att använda sig av intermodal transportalternativ, eller att företagen ur grupp A 
använder sig av speditörer som sköter all transport för dem eller att de inte har 
gränsöverskridande transporter i sin verksamhet. 

En annan förklaring till att intermodal anses minst viktigast är att kunskapen om själva 
begreppet intermodal transport kan känns främmande och något som ”inte berör oss”. Ur 
miljösynpunkt bör företagen tänka mer på att järnvägsnätet med tillhörande terminaler byggs 
ut. 
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Grupp A, fråga 6b
Fråga 6b är en fortsättning på fråga 6 och här ställs följdfrågan ”Anser ni att företagets 
transportbehov kommer att förändras på något sätt under de närmaste 5 åren?”. Här ville vi 
även att respondenten skulle fokusera på det transportslag som denne ansåg viktigast i fråga 
6a. 

De olika svarsalternativen består av: 

a) öka 
b) minska 
c) oförändrat 
d) vet ej

Vi har fått in 78 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Procentvärdena som 
presenteras nedan är efter att bortfallen har plockats bort. 

De flesta respondenter har svarat att deras transportslag i fråga 6a kommer att öka behovet av 
transporter, 67,9 % visar detta klart och tydligt. En del har svarat att det kommer bli 
oförändrat framöver, dessa utgör 26,9 %. 5,1 % har svarat att de inte vet och inga
respondenter har svarat att det kommer att minska. 

Skall man titta närmare på ovanstående resultat ser man att det kan finnas ett framtida behov
att bygga ut infrastrukturen i form av vägar. Detta är dock ett normalt regionallt förankrat 
behov där behovsbilden skiftar beroende på var man befinner sig i landet.  Många företag 
(67,9 %) ser en expandering av sitt transportbehov. Att inget företag anser att sitt 
transportbehov kommer minska är något anmärkningsvärt, men föga förvånande. Se figur 16
nedan där resultatet presenteras grafiskt.

Förändring av transportbehov

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG

 3,7%VET EJ
 4,9%

OFÖRÄNDRAT 
25,9%

ÖKA
 65,4%

Figur 16 Förändring av transportbehov, grupp A 
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Grupp A, fråga 7
Fråga 7 handlar om transportkvalité. Här skall respondenten svara på frågan ”Hur nöjd är ni 
med kvaliteten på transportuppdragen som ert företag hyr in eller utför?”. De olika 
svarsalternativen består att ge ett betyg där ”1” motsvarar ”mycket dåligt” och ”4” motsvarar 
”mycket bra”.

Vi har fått in 75 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Uteslutande har betyget ”3” 
varit det betyg som respondenterna valt mest med 70,7 %. Nedan presenteras respondenternas 
svar med aktuell procent efter bortfall:

 Betyg 4 14,7 % (mycket bra)
 Betyg 3 70,7 %
 Betyg 2 10,7 %
 Betyg 1      4,0 % (mycket dåligt)

Här kan man se att de flesta företag är nöjda med sin transportkvalité då betyg 3-4 utgör hela 
85,4 %, vilket är väldigt bra.  Att totala siffran från ovanstående blir 100,1 % beror på 
frekvenstabellen använder sig av en decimal och avrundar därefter.  Se figur 17 nedan där 
resultatet presenteras grafiskt. 

Transportkvalité

3
 66,3%

4
13,8%

EJ TRANSPORT-
FÖRETAG 3,8

BORTFALL
 2,5%

2
 10,0%

1 
3,8%

Figur 17 Transportkvalité, grupp A

Grupp A, fråga 8 a-b
Fråga 8 a-b handlar om logistikkostnader. Här skall respondenterna svara på frågan (a) ”Hur 
stor del av era producerade varors värde består av ren transportkostnad”? I nästa fråga (b) 
ville vi veta ”Hur stor del av era producerade varors värde består av den totala 
logistikkostnaden?”. 

Vi har fått in 66 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Om vi börjar med fråga a, 
så är bortfallen markant. Procentfördelningen ligger här på 14,8 %. Att så många har lämnat 
svaret tomt beror nog på att många har svårt att få fram en sådan siffra. 
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De som har svarat har tillsammans givit ett medelvärde på 5,1 % i ren transportkostnad. De 
angivna värdena har varierat kraftigt och det är svårt att göra en bedömning av
tillförlitligheten i dessa. 

I fråga b har vi fått in 60 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Om vi tyckte det 
var problem med svaren i fråga a, så har detta problem eskalerat i svaren i fråga b. Här är 
bortfallen högst markanta med 22,2 %. Här är nog okunskap det som har orsakat det höga 
bortfallet. Vad är det som är ”logistikkostnad”? I små företag finns ingen logistikavdelning 
och värdet kan vara svårt att beräkna i enskilda fall. 

Här är det aktuella medelvärdet 5,6 % som anses vara den totala logistikkostnaden. Här 
varierar svaren kraftigt, beroende på vilket företag respondenten arbetar inom. Hur som helst 
är det svårtolkat med ett så högt bortfall. 

Grupp A, fråga 9 (Del 2 Miljlogistik) 
Fråga 9 handlar om miljömedvetenhet. Här skall respondenten svara på frågan ”En kund 
(vilken som helst) ställer krav på miljöanpassade transporter på ert företag. Hur ställer sig 
ert företag till detta krav?” 

De olika svarsalternativen är: 

a) beror på vilken kund det är 
b) försöker anpassa sig så fort som möjligt
c) har ingen möjlighet att anpassa sig 
d) vi använder redan miljöanpassade transporter

Vi har fått in 78 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Nedanstående 
procentvärden är innan bortfallen har plockats bort. Uteslutande så försöker företagen att 
anpassa sig så fort som möjligt, vilket 59 % av svaren visar och detta är ett resultat som är 
glädjande ur miljösynpunkt. 

Övriga resultat är att kunden spelar roll, vilket 14,5 % visar. De som inte har möjlighet att 
anpassa sig motsvarar 7,2 % och de som redan använder sig av miljötransporter motsvarar 
13,3 %. Det är bra att det redan är 13,3 % av företagen som använder sig av miljöanpassade 
transporter. Se figur 18 där resultatet presenteras grafiskt. 
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Figur 18 Miljömedvetenhet, grupp A 

Grupp A, fråga 10
Fråga 10 handlar om företagen har infört miljöledningssystem eller ej. Här skall respondenten 
svara på frågan ”Har ert företag infört eller håller på att införa något miljöledningssystem”?  

De olika svarsalternativen är följande: 

a) Ja, har infört 
b) Håller på att införa 
c) Nej 

Vi har fått in 76 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Se figur 19 nedan där 
resultatet presenteras grafiskt.

Miljöledningssystem
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24,7%

Ja, har infört
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Figur 19 Miljöledningssystem, grupp A
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46,9 % av alla har inte installerat ett miljöledningssystem (innan bortfallen). För att vara ur 
grupp A är detta inte direkt överraskande. Dock motsvarar övriga 46,9 % (22,2+24,7)  att de 
har eller håller på att installera ett miljöledningssystem och det är något av en överraskning ur 
en positiv synvinkel. 

Grupp A, fråga 11 
Fråga 11 handlar om företagen ställer krav på miljöhänsyn eller ej. Svarsalternativen är 
antingen ja eller nej med utrymme för kommentarer. 

Vi har fått in 76 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Antalet som har svarat ja 
innan bortfall är 37 % och nej 56,8 %. Svaren är ganska jämt fördelade och inte direkt 
överraskande. 

De olika kommentarer som har uppgivits i samband med denna fråga kan vara att ”Företaget 
använder sig av samlastning av transporten”, ”miljöcertifierad transportör”, ”beställa större 
partier”, ”samordna ankommande och avgående transporter”, ”använda mer tåg eller 
intermodal” och ”minska C02 utsläpp”. Detta är intressanta kommentarer och visar på att det 
åtminstone finns idéer angående detta stora miljöproblem. Se figur 20 nedan för ett grafiskt 
resultat.

Krav på miljöhänsyn

bortfall
 2,5%

ej transportföretag
 3,7%

Nej
 56,8%

Ja
 37,0%

Figur 20 Krav på miljöhänsyn, grupp A 

Grupp A, fråga 12
Den sista frågan är hur företagen ser på deras miljöpåverkan. Här skall respondenten svara på 
följande fråga: ”Klimatfrågan och C02 utsläpp har debatterats mycket på sistone”. ”Vilka 
påståenden passar bäst på ert företag och era transporter?”. De olika svarsalternativen är 
följande: 

a) inget nytt –frågan hanteras redan i samarbete med våra transportleverantörer
b) börjar vakna – vi diskuterar mycket med våra transportleverantörer 
c) börjar vakna – vi diskuterar mycket internt
d) osäkra – vi analyserar hur det kommer att påverka oss men agerar ännu inte aktivt
e) påverkar inte oss – frågan kommer blåsa över
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Vi har fått in 73 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Följande procentvärden är 
innan bortfallen har plockats bort. 

Här kan man se klara tendenser att många företag är osäkra (36,3 %) inför framtiden när det 
gäller sitt företags klimatpåverkan. Dock så är det inget nytt (33,8 %) för många företag, som 
redan samarbetar med transportleverantören, vilket måste sägas är en positiv utveckling för de 
mindre företagen som grupp A. 

Det som är en stor överraskning ur en negativ synvinkel måste ändå vara att 7,5 % säger att 
klimatpåverkan inte på verkar oss, vilket givetvis är alarmerande. Se figur 21 där resultatet 
presenteras grafiskt.

Klimatpåverkan
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11,3%

EJ TRANSPORT

FÖRETAG; 3,8%

PÅVERKAR INTE OSS; 
7,5%

OSÄKRA; 36,3%

BORTFALL; 5,0%

Figur 21 Klimatpåverkan, grupp A 

Grupp B (Företag med 25-499 anställda)

Grupp B, fråga 1 (Del 1 transport och logistikfrågor)
Fråga 1 handlar om transportköp. Här skall respondenten svara på frågan ”Ange vilken typ av 
transporter ert företag i största utsträckning köper in”. De olika svarsalternativen består av 

a) styckegods 
b) partigods 
c) hela laster. 

Vi har fått in 138 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 22
där resultatet presenteras grafiskt.



18

Transportköp
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Figur 22 Transportköp, grupp B 

Här är resultaten ganska så väntade. Om vi jämför grupp A har procentfördelningen på 
styckegods gått ner väldigt lite, från 68,7 % till 66,7 %. Samma gäller partigods, som har 
sjunkit från i grupp A 22,9 % till 20,3 % i grupp B. Det är när vi kommer till ”hela laster” 
som den stora förändringen har ägt rum. Ökningen är från grupp A 4,8 % till 13 %. Detta 
innebär att grupp A och B är likvärdiga i sina transportköp när det gäller styckegods och 
partigods, men att grupp B använder sig mer av hela laster än vad grupp A gör. 

Grupp B, fråga 2
Fråga 2 handlar om huvudmarknader. Här skall respondenten besvara frågan ”Ange till vilken 
huvudmarknad ert företag utför mest transporter”. De olika svarsalternativen består av:

a) Sverige 
b) EU 
c) Övriga världen

Vi har fått in 135 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 23
nedan där resultatet presenteras grafiskt.
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Huvudmarknader

Övriga världen
 5,2%

EU
 26,7%

Sverige
 68,1%

Figur 23 Huvudmarknader, grupp B

Om vi fortsätter att jämföra med grupp A så är fortfarande Sverige en stor huvudmarknad med 
68,1 % i jämfört med grupp A 74,4 %. Det är när vi kommer till alternativet EU som
skillnaden är större med grupp B 26,7 % jämfört med grupp A 14,6 %. Med andra ord görs 
det betydligt mer affärer med EU i grupp B. Alternativet övriga världen har minskat från 
grupp A 7,3 % till grupp B 5,2 %. Detta betyder att mindre företag ur grupp A gör mer affärer 
med övriga världen än vad de större företagen ur grupp B gör. Detta borde rimligtvis innebära 
att kraven på logistik & transport borde öka även på de mindre företagen.  

Grupp B, fråga 3
Fråga 3 handlar om ledtid. Här skall respondenten svara på ”Hur lång tid det tar för kund att 
erhålla sin order från ert företag, från att kunden lägger ordern tills kunden får produkten?”.  

De olika svarsalternativen består av:

a) 1-2 dagar
b) 3-7 dagar 
c) 8-14 dagar 
d) 15-19 dagar 
e) 20 dagar eller mer

Vi har fått in 169 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 24
där resultatet presenteras grafiskt. 
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Ledtid
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Figur 24 Ledtid, grupp B 

Ledtiden är ganska så snarlik ledtiderna i grupp A. Det enda som skiljer dem åt är alternativen 
15-19 dagar med grupp B 11,8 % mot grupp A 17,8 % och 20 dagar eller mer är hela 39,1 % 
för grupp B jämfört med grupp A 27,8 %.  Ledtiderna ökar alltså med större företag. Det kan 
tyckas anmärkningsvärt att ledtiderna är så långa och 39,1 % är en något hög siffra, men det 
beror givetvis på vilket företag respondenten arbetar inom. 

Grupp B, fråga 4
Fråga 4 handlar om kundstorlek. Här skall respondenten svara på frågan ”Ange normal 
kundstorlek till slutkund för ert företag. X anger antal anställda hos kunden”. De olika 
svarsalternativen består av:

a) X < 50 
b) 50 < X < 250 
c) X > 250 

Vi har fått in 138 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 25
nedan för grafiskt svarsresultat.
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Kundstorlek
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Figur 25 Kundstorlek, grupp B

  

Här har svaren i grupp A förskjutits mot större kundstorlekar i jämfört med grupp A. Här har 
endast 26,1 % en kundstorlek under 50 anställda jämfört med grupp A 47,1 %. Mellan 50 < X 
<250 är svaren på 37,7 % jämfört med grupp A 33,3 %. Den stora kundstorleken på över 250 
anställda är den största ökningen och innefattar 36,2 % jämfört med grupp A 16,1 %. Större 
företag tenderar att ha större kundstorlek.

Grupp B, fråga 5
Fråga 5 handlar om preferenser av transportparametrar. Här skall respondenten svara på 
frågan ”Rangordna följande parametrar utifrån ert företags preferenser från 1 (viktigast) till 
6 (lägst betydelse)”. De olika svarsalternativen består av att rangordna följande:

a) leveranssäkerhet 
b) leveransprecision
c) ledtid till kund 
d) pris för transporten 
e) miljöprestanda 
f) IT-system

Vi har fått in 121 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Denna fråga har dessvärre 
en hög procent av bortfall och motsvarar 9,0 %. Här har vi valt att analysera varje 
svarsalternativ för sig. Varje svarsalternativ kommer att presenteras med en figur, där 
procentfördelningen för varje värde mellan 1 (viktigast) och 6 (lägst betydelse) presenteras. 
Procentvärdena nedan gäller innan bortfallen har plockats bort. 

Det alternativ som har fått värdet 1 (viktigast) är utan tvekan alternativet ”leveranssäkerhet” 
med 47,4 %. Se figur 26 nedan för resultat. 
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Figur 26 Fråga 5, leveranssäkerhet, grupp B

I figur 26 ovan kan vi se att värdena ”1” och ”2” dominerar kraftigt med ett totalt 
procentvärde på 77,5 % (47,4+30,1). I jämförelse med grupp A (71,6 %) har svarsfrekvensen 
ökat med +5,9 % på värdena ”1” och ”2”. 

Vad som anses vara den näst viktigaste transportparametern är alternativet 
”leveransprecision” och utgör 33,8 %. Se figur 27 nedan för resultat. 

Leveransprecision
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Figur 27 Fråga 5, leveransprecision, grupp B

Det är jämt mellan värdena ”1” (30,1 %) och ”2” (33,8 %). Detta pekar på att flertalet 
respondenter värderar leveransprecision högt. I jämförelse med grupp A har värdena ”1” och 
”2” svarsfrekvens ökat från 51,9 % (A) till 63,9 % (B), vilket innebär en ökning med +12 %. 
Fler respondenter i grupp B anser leveransprecision viktigare än respondenterna i grupp A. 

Värdet ”3” har givits mest till alternativet ”ledtid till kund” med 41,4 %. Se figur 28 nedan. 
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Figur 28 Fråga 5, ledtid till kund, grupp B

I figur 28 ovan ser man ett kraftigt övertag för värdet ”3” med sina 41,4 %. Värdet ”4” har 
även fått 23,3 %. I jämförelse med grupp B’s värde ”3” som är på 29,6 %, är procentvärdet 
markant högre på värdet ”3” i grupp B (41,4 %). 

Värdet ”4” har givits mest till alternativet ”pris för transporten” med 34,6 %. Se figur 29
nedan för resultat. 

Pris för transport
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Figur 29 Fråga 5, pris för transport, grupp B

I figur 29 ovan ser man att de dominerande värdena är ”3” med 25,6 % och ”4” 34,6 %. 
Likvärdiga är värdet ”1” med 7,5 % och ”5” med 8,3 %. Detta kan tolkas som att för en del 
företag betyder priset väldigt mycket och för andra betyder priset nästan ingenting, andra 
parametrar är viktigare.
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 I jämförelse med grupp A är svaren ganska så likvärdiga. Grupp A har drabbats av högre 
bortfall och gör analysen mer svårtolkad i en direkt jämförelse.  

Värdet ”5” har givits till alternativet ”miljöprestanda” 43,6 %. Se figur 30 nedan där resultatet 
presenteras grafiskt.

Miljöprestanda
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Figur 30 Fråga 5, miljöprestanda, grupp B

I figur 30 ovan ser man klart och tydligt vad respondenterna tycker om parametern 
”miljöprestanda”. Att 43,6 % av svaren har hamnat på värdet ”5” och 29,3 % på värdet ”6” 
innebär höga procentvärden, vilket tillsammans blir 72,9 %. Jämför vi med grupp A’s värden 
”5-6” tillsammans (59,3 %) ser vi att grupp B prioriterar ”miljöprestanda” mindre än grupp A. 
Anmärkningsvärt är att det samlade procentvärdet för värdena ”1-3” är så lägt som 4,5 % i 
grupp B, vilket skall jämföras med grupp A’s 9,9 %.  

Slutligen har värdet ”6” (minst betydelse) givits till alternativet ”IT-system” med 51,1 %. Se 
figur 31 nedan där resultatet presenteras grafiskt.
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Figur 31 Fråga 5, IT-system, grupp B



25

I figur 31 ovan kan man se att det röda fältet dominerar stort med hela 51,1 %. IT-system har 
alltså lägst prioritet i jämförelse med de övriga parametrarna. I jämförelse med grupp A har 
värdena ”5-6” (A: 64,2 %) ökat till 75,2 %. Anmärkningsvärt är att grupp A-värdena ”1-3” 
har tillsammans 8,6 % i jämförelse med grupp B’s 5,3 %.    

Nedan följer en summering med alternativen som fick högst svarsfrekvens. 

 Värde 1 Leveranssäkerhet (viktigast)
 Värde 2 Leveransprecision
 Värde 3 Ledtid till kund
 Värde 4 Pris för transport
 Värde 5 Miljöprestanda
 Värde 6 IT-system  (lägst betydelse)

Grupp B följer precis samma mönster som grupp A när det gäller att rangordna ovanstående 
transportparametrar. Alternativet ”leveranssäkerhet” är än en gång den viktigaste parametern. 
Dock skiljer sig den procentuella fördelningen något mellan grupp A och B. Leveranssäkerhet 
har fått en lägre procentfördelning (efter bortfallen), 52,1 % jämfört med grupp A med 60,6 
%, samtidigt som ledtid till kund har ökat markant i grupp B. Även i grupp B är 
miljöprestanda och IT-system ingen parameter som anses viktig. Dock finns det i grupp B två 
respondenter som anser dessa två parametrar vara de viktigaste och det är två mer än i grupp 
A.

Grupp B, fråga 6a
Fråga 6 handlar om infrastruktur och transportbehov. Här skall respondenten svara på frågan 
”Vilken av följande transportslag anser ni behöver förbättras för att tillgodose företagets 
logistikbehov i framtiden?”.  De olika svarsalternativen består av att rangordna följande:

a) väg 
b) järnväg  
c) flyg 
d) sjö 
e) intermodal (ange kombination)

Vi har fått in 114 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Vi har utfört analysen i 
fråga 6a precis som i fråga 5, d.v.s. att vi analyserar varje svarsalternativ för sig. Vi har angett 
vilket transportslag har varit det viktigaste, näst viktigaste osv. och hur stor frekvens (procent) 
har varje transportslag fått.  Precis som i fråga 5 har bortfallet varit markant med 14,3 %.
Nedanstående procentvärden är innan bortfallen har plockats bort. 

Det var inte direkt överraskande att respondenterna i grupp B anser att alternativet ”väg” är 
det transportslag som måste förbättras i framtiden med 63,2 %. Se figur 32 nedan för resultat. 
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Figur 32 Fråga 6, väg, grupp B

Notera att det faktiskt finns 3 % som har givit det lägsta värdet ”5” till alternativet ”väg”. I 
jämförelse med grupp A har värdet ”1” ökat något från 59,3 % (A) till 63,2 % (B). 

På andra plats kommer alternativet ”järnväg” med 41,2 %. Se figur 33 nedan för ett grafiskt 
resultat. 

Järnväg
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Figur 33 Fråga 6, järnväg, grupp B

Precis som i grupp A är svarsfördelningen väldigt utspridd, förutom värdet ”2” med 35,3 %. 
Här skulle det vara extra intressant att se vad de 14,3 % i bortfall har svarat. I jämförelse med 
grupp A-värdena ”1-3” (64,2 %) har grupp B minskat något till 60,1 % (-4,1 %). Det finns 
alltså ett litet större behov av förbättrad järnväg i grupp A, vilket är något anmärkningsvärt. 

Som nummer tre är alternativet ”flyg” med 24,8 %. Se figur 34 nedan för resultat. 
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Figur 34 Fråga 6, flyg, grupp B

Som figur 34 ovan visar, är det ännu ett transportslag som har en jämn svarsfrekvens, förutom 
värdet ”1” (4,5 %). I jämförelse mot grupp A (54,3 %) har värdena ”1-3” tillsammans 45,1 % 
i grupp B, vilket är något lägre än grupp A (-9,2 %). Värdena ”4-5” har tillsammans i grupp B 
40,6 %, i jämförelse med grupp A som har 29,6 %. Detta kan man tolka som att företagen i 
grupp A vill se en ökad förbättring av flyget än företagen i grupp B. 

På fjärde plats kommer alternativet ”sjö” med 38,3 %. Se figur 35 nedan för resultat. 
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Figur 35 Fråga 6, sjö, grupp B

I figur 35 ovan ser man snabbt att inte många respondenter är i behov av en förbättrad sjöfart, 
endast 1,5 % har valt värdet ”1”. Jämför man värdena ”1-3” i grupp B (39,8 %) mot grupp A 
(29,7 %) så finns det något högre behov av förbättrad sjöfart i grupp B (+10,1 %). 
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För transportslaget ”intermodal” har alternativet ”minst viktigt” fått värdet 44,4 %. Se figur 
36 nedan där resultatet presenteras grafiskt.

Intermodal
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Figur 36 Fråga 6, intermodal, grupp B

Figur 36 visar precis som i grupp A att intermodal utbyggnad i framtiden inte är prioriterat
transportslag. Svarsfrekvensen på värdet ”1” är i stort sett samma för grupp A (6,2 %) och 
grupp B (6,8 %). Skillnaden mellan grupperna finns om man lägger ihop värdena ”1-3” för 
grupp A (24,7 %) och grupp B (32,3 %), en ökning med +7,6 % för grupp B. 

Nedan följer en summering med alternativen som fick högst 

 Värde 1 Väg (viktigast)
 Värde 2 Järnväg
 Värde 3 Flyg
 Värde 4 Sjö 
 Värde 5 Intermodal (minst viktigast)

Svarsfördelning i grupp B är lik svarsfördelningen i grupp A med alternativet ”väg” som 
behöver förbättras i framtiden. Det är ändå anmärkningsvärt att endast 6,8 % (innan bortfall) 
har valt intermodalt transportslag som den viktigaste förbättringen. 

Grupp B, fråga 6b
Fråga 6b är en fortsättning på fråga 6 och här ställs följdfrågan ”Anser ni att företagets 
transportbehov kommer att förändras på något sätt under de närmaste 5 åren?”. Här ville vi 
även att respondenten skulle fokusera på det transportslag som denne ansåg viktigast i fråga 
6a. De olika svarsalternativen består av:

a) öka 
b) minska 
c) oförändrat 
d) vet ej
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Vi har fått in 133 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 37
nedan för resultat.

Transportbehov
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Figur 37 Transportbehov, grupp B 

Som figur 37 visar är det en markant ökning av transportbehov inom de närmaste 5 åren och 
då är det behovet på väg som är det största infrastrukturproblemet. Jämfört med grupp A, som 
har svarat att deras transportbehov kommer att öka med 65,4 %, så är behovet än större i 
grupp B med sina 78,9 %.  

Grupp B, fråga 7
Fråga 7 handlar om transportkvalité. Här skall respondenten svara på frågan ”Hur nöjd är ni 
med kvaliteten på transportuppdragen som ert företag hyr in eller utför?”. 

De olika svarsalternativen består av att ge ett betyg där ”1” motsvarar ”mycket dåligt” och ”4” 
motsvarar ”mycket bra”. Vi har fått in 134 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall 
förekommer. Se figur 38 nedan för svarsresultat. 
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Figur 38 Transportkvalité, grupp B
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Figur 38 ovan visar klart och tydligt att de flesta av respondenterna är nöjda med sina 
transporter. I jämförelse med grupp A har där betyget 1 givits av 4,0 % (efter bortfall), betyg 
2 av 10,7 %, betyg 3 av 70,7 % och betyg 4 av 14,7 %. I en direkt jämförelse mellan grupp A 
och B är dessa två grupper ganska likvärdiga och båda måste anses vara nöjda med sina 
transporter. 

Grupp B, fråga 8 a-b
Fråga 8 a-b handlar om logistikkostnader. Här skall respondenterna svara på frågan (a) ”Hur 
stor del av era producerade varors värde består av ren transportkostnad”? I nästa fråga (b) 
ville vi veta ”Hur stor del av era producerade varors värde består av den totala 
logistikkostnaden?”. 

Vi har fått in 123 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Om vi börjar med första 
frågan, så är bortfallen lägre än för grupp A. Frekvensen ligger här på 7,5 %  för ej ifyllt svar. 
Att så många har lämnat frågan obesvarad beror nog på att många har svårt att få fram en 
sådan siffra. De som har svarat har tillsammans givit ett medelvärde på 4,7 % i ren 
transportkostnad. De angivna värdena har varierat kraftigt, från 0,08 % till 90 % och det är 
svårt att göra en bedömning om tillförlitligheten i dessa. 

I fråga b har det kommit in 114 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Om vi 
tyckte det var problem med svaren i fråga a, så har detta problem eskalerat i svaren i fråga b. 
Här är bortfallen högst markanta med 14,3 %. Här är det aktuella medelvärdet 6,8 % som 
anses vara den totala logistikkostnaden. Här varierar svaren väldigt, precis som i fråga 8a, från 
0,095 % till 95 %, vilket gör det svårt att analysera trovärdigheten i vissa svar. Hur som helst 
är det svårtolkat på grund av ett så högt bortfall. 

Grupp B, fråga 9 (Del 2 Miljlogistik) 
Fråga 9 handlar om miljömedvetenhet. Här skall respondenten svara på frågan ”En kund 
(vilken som helst) ställer krav på miljöanpassade transporter på ert företag. Hur ställer sig 
ert företag till detta krav?” 

De olika svarsalternativen är: 

a) beror på vilken kund det är
b) försöker anpassa sig så fort som möjligt
c) har ingen möjlighet att anpassa sig
d) vi använder redan miljöanpassade transporter

Vi har fått in 135 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Se figur 39 nedan för 
resultat.
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Figur 39 Miljömedvetenhet, grupp B 

Det råder inget tvivel om att respondenterna försöker anpassa sig fort som möjligt (51,5 %). 
Den stora skillnaden gentemot grupp A är att grupp B redan använder sig av miljöanpassade 
transporter (23,5 %) i större utsträckning än företag ur grupp A (13,3 %). Grupp A har lite 
svårare att anpassa sig till en kunds miljökrav (7,2 %) än grupp B (4,4 %).

Grupp B, fråga 10
Fråga 10 handlar om företagen har installerat miljöledningssystem eller ej. Här skall 
respondenten svara på frågan ”Har ert företag infört eller håller på att införa något 
miljöledningssystem”?  De olika svarsalternativen är följande: 

a) ja, har infört 
b) håller på att införa 
c) nej

Vi har fått in 133 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 40
nedan för resultat. 
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Figur 40 Miljöledningssystem, grupp B
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Svaren i grupp B avviker mer markant i denna fråga. I grupp A svarade 22,2 % att de hade 
infört ett miljöledningssystem. Jämför detta med grupp B´s svar på 44,4 % så är det en stor 
skillnad. De som håller på att införa ett miljöledningssystem är ganska så likvärdiga i båda 
grupperna (A: 24,7 % B: 20,3 %). De som inte har installerat detta är dock klart färre i grupp 
B med 35,3 % jämfört mot grupp A 46,9 %. Alla procentvärden från grupp A är före 
bortfallsanalysen. 

Grupp B, fråga 11 
Fråga 11 handlar om företagen ställer krav på miljöhänsyn eller ej. Svarsalternativen är 
antingen ja eller nej med utrymme för kommentarer. 

Vi har fått in 129 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Antalet respondenter som 
har krav på miljöhänsyn uppgår i grupp B till 48,1 % och de som inte ställer krav uppgår till 
50,4 %. Om man jämför med grupp A, som har större problem med bortfall, så ställer grupp B 
större krav på miljöhänsyn än grupp A med sina 41,9 % (innan bortfall). 

De olika kommentarer som respondenten fick chans att delge extra till denna fråga var bland 
annat; ”Kräver att leverantörer att de skall mäta/uppskatta och ha åtgärder för att 
emission/utsläpp från bilar”, ”kommer att införas enligt vårt ISO 14000 arbete under året”, 
”våra produkter reducerar kundens behov att byta ljuskälla med 70 % vilket reducerar 
framtida transporter med 70 %”,”för transporter, ex Japan är tvunget att använda godkända 
lastbärare m.m. Andra länder på väg är med liknande krav”, ”väljer samarbetspartner med 
miljöpolicy och miljöfokus”, ”ökar båtfrakter - mot flyg tidigare” etc. 

Se figur 41 för svarsresultat för fråga 11 nedan.
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Figur 41 Krav på miljöhänsyn 
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Grupp B, fråga 12 
Den sista frågan är hur företagen ser på deras miljöpåverkan. Här skall respondenten svara på 
följande fråga: ”Klimatfrågan och C02 utsläpp har debatterats mycket på sistone. 
Vilka påståenden passar bäst på ert företag och era transporter?”. De olika svarsalternativen 
är följande: 

a) inget nytt –frågan hanteras redan i samarbete med våra transportleverantörer
b) börjar vakna – vi diskuterar mycket med våra transportleverantörer
c) börjar vakna – vi diskuterar mycket internt
d) osäkra – vi analyserar hur det kommer att påverka oss men agerar ännu inte aktivt
e)  påverkar inte oss – frågan kommer blåsa över

Vi har fått in 130 svar som vi har kunnat analysera efter bortfallen. Se figur 42 nedan där 
resultatet presenteras grafiskt.
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Figur 42 Klimatpåverkan, grupp B

Bortfallen är endast 3 %. Precis som i grupp A (36,3 %) är många företag osäkra (39,6 %) 
inför frågor som rör transporters klimatpåverkan. Antalet som inte anser att det ”påverkar oss” 
har gått ner från grupp A 7,5 % till grupp B 4,5 %.

Grupp C (företag med 500+ anställda)

Grupp C, fråga 1 (Del 1 transport och logistikfrågor)
Fråga 1 handlar om transportköp. Här skall respondenten svara på frågan: ”Ange vilken typ av 
transporter ert företag i största utsträckning köper in”. De olika svarsalternativen består av: 

a) styckegods 
b) partigods 
c) hela laster 

Vi har fått in 33 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 43 
nedan för svarsresultat.
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I grupp C har transportköpen förskjutits mer mot hela laster. I grupp B var fortfarande 
partigods dominerande med 66,7 %, men i grupp C bara 36,4 %. Procentfördelningen för 
partigods i grupp B är 20,3 % jämfört mot grupp C 30,3 %. När transportköpen gäller hela 
laster så dominerar grupp C stort med sina 33,3 % jämfört med grupp B 13 % och grupp A 4,8 
%. 

Här kan man se att grupp A och B har relativt likvärdiga transportinköp med styckegods som 
dominerar stort. Partigods är också likvärdiga mellan dessa grupper. Tendensen är att de 
riktigt stora företagen använder sig av hellaster istället för styckegods och partigods. 

Transportköp

Hela laster
 33,3%

Partigods
 30,3%

Styckegods
 36,4%

Figur 43 Transportköp, grupp C  

Grupp C, fråga 2
Fråga 2 handlar om huvudmarknader. Här skall respondenten besvara frågan ”Ange till vilken 
huvudmarknad ert företag utför mest transporter”. De olika svarsalternativen består av: 

a) Sverige 
b) EU 
c) Övriga världen

Vi har fått in 30 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 44
nedan där resultatet presenteras grafiskt.
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Figur 44 Huvudmarknader, grupp C 

I grupp C har huvudmarknaden förskjutits från Sverige, där grupp A (74,4 %) och grupp B 
(68,1 %) har sina huvudmarknader, till EU med 66,7 %. I grupp C är det endast 10,0 % som 
använder sig av Sverige som sin huvudmarknad. Istället kommer övriga världen på andra 
plats med sina 23,3 %. Jämför detta med grupp B 26,7 % och grupp A 7,3 %. Summerar man 
detta så använder de stora företagen i grupp C sig av EU som sin huvudmarknad, därefter 
övriga världen. Grupp B använder sig av Sverige som sin huvudmarknad, därefter EU. De 
minsta företagen i grupp A använder sig av Sverige som sin huvudmarknad och därefter EU. 
Noteras bör att grupp A faktiskt använder sig mer av övriga världen (7,3 %) än grupp B (5,2 
%). 

Grupp C, fråga 3
Fråga 3 handlar om ledtid. Här skall respondenten svara på ”Hur lång tid det tar för kund att 
erhålla sin order från ert företag, från att kunden lägger ordern tills kunden får produkten?”.  
De olika svarsalternativen består av: 

a) 1-2 dagar 
b) 3-7 dagar 
c) 8-14 dagar 
d) 15-19 dagar 
e) 20 dagar eller mer 

Vi har fått in 39 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer. Se figur 45
för resultat. 
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Figur 45 Ledtid, grupp C  

Grupp C’s ledtider domineras av alternativet ”20 dagar eller mer” med hela 41,0 %. Jämför 
detta med grupp B 39,1 % och grupp A 27,8 % som alla har mest procentfördelning på samma 
alternativ (20 dagar eller mer). Detta visar att ledtiderna ökar med storleken på företaget, men 
också att det är väldigt långa ledtider i samtliga grupper. Detta kostaterande baserar sig på 
svaren som gavs i fråga 2, huvudmarknader. Näst högst procentfördelning i grupp C fick 
alternativet ”8-14 dagar” med 20,5 %, grupp B ”3-7 dagar” 21,9 % och grupp A ”3-7 dagar” 
24,4 %. 

Detta kan tolkas som att vanliga ledtider är ”20 dagar eller mer” och ”3-7” dagar när det gäller 
grupp A-B. Grupp C har något längre ledtider med ”20 dagar eller mer” och ”8-14 dagar”. 
Man kan ändå säga att en betydande antal företag normalt har långa ledtider och i vissa 
branscher är det fullt normalt. Trots det borde ledtiderna kunna minskas för att få ökad 
konkurrensfördel. 

Grupp C, fråga 4
Fråga 4 handlar om kundstorlek. Här skall respondenten svara på frågan ”Ange normal 
kundstorlek till slutkund för ert företag. X anger antal anställda hos kunden”. De olika 
svarsalternativen består av: 

a) X < 50 
b) 50 < X < 250 
c) X > 250

Vi har fått in 29 svar som vi har kunnat analysera och ett bortfall förekommer, vilket är 
ovanligt i denna fråga.  Se figur 46 nedan för resultat. 
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Figur 46 Kundstorlek, grupp C  

I grupp C har kundstorleken än en gång förskjutits till större kundstorlekar, vilket inte är 
direkt överraskande. Här är kundstorlek med över 250 anställda det svarsalternativ som har 
använts mest med 53,3 % (innan bortfall). Här är resultatet klart att grupp A’s kundstorlek är 
mindre än 50 (47,1 %), grupp B’s alternativ 50 < X < 250 (37,7 %). 

Grupp C, fråga 5
Fråga 5 handlar om preferenser av transportparametrar. Här skall respondenten svara på 
frågan: ”Rangordna följande parametrar utifrån ert företags preferenser från 1 (viktigast) till 
6 (lägst betydelse)”. De olika svarsalternativen består av att rangordna följande:

a) leveranssäkerhet 
b) leveransprecision 
c) ledtid till kund 
d) pris för transporten 
e) miljöprestanda 
f)  IT-system

Vi har fått in 28 svar som vi har kunnat analysera efter att bortfallen har plockats bort.  Här 
har vi valt att analysera varje svarsalternativ för sig. Detta innebär att en frekvenstabell (och 
graf) har skapats för varje svarsalternativ för att lättare överblicka vilket svar som har fått 
högst respektive lägst värde i rangordningen. Procentvärdena nedan är angivna innan
bortfallen har plockats bort. 

Det alternativ som har fått värdet 1 (viktigast) är utan tvekan alternativet ”leveranssäkerhet” 
med en frekvens på 50 %. Se figur 47 nedan där resultatet presenteras grafiskt.
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Figur 47 Fråga 5, leveranssäkerhet, grupp C

I figur 47 ovan kan man se att inga respondenter har svarat med alternativ 4, 5 eller 6. I 
jämförelse med värdena ”1-3” för grupp B (76,5 %) är grupp C än högre med 93,4 %, vilket 
är en ökning med +16,9 %. Att ovanstående figur visar ett totalt värde på 100,1 % beror på att 
frekvenstabellen till figuren avrundar på ett ”felaktigt” sätt. 

Vad som anses vara den näst viktigaste transportparametern är alternativet 
”leveransprecision” och utgör 50 %. Se figur 48 nedan för resultat.

Figur 48 Fråga 5, leveransprecision, grupp C

I figur 48 ovan ser man klart och tydligt att parametern ”leveransprecision” är mycket viktig 
för respondenterna i grupp C. I jämförelse med grupp B (78,9 %) har värdena ”1-3” ökat i 
grupp C (86,7 %) med +7,8 %. Notera att det dock finns 3,3 % som har valt värdet ”6” och 
således inte alls har i behov av leveransprecision. 
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Värdet ”3” har givits mest till alternativet ”ledtid till kund” med 33,3 %. Se figur 49 nedan där 
resultatet presenteras grafiskt.
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Figur 49 Fråga 5, ledtid till kund, grupp C

I figur 49 ovan sticker två värden ut, värdet ”3” (33,3 %) och ”4” (26,7 %). Svaren kan tolkas 
som att ledtiden har en viss betydelse. I jämförelse med grupp B (54,2 %) har värdena ”1-3” i 
grupp C (43,5 %) sjunkit med -10,7 %, vilket visar att ledtiden har större betydelse i grupp B. 

Värdet ”4” har givits mest till alternativet ”pris för transporten” med 33,3 %. Se figur 50
nedan där resultatet presenteras grafiskt.
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Figur 50 Fråga 5, pris för transport, grupp C
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Värdena i figur 50 ovan har mest frekvens på ”3” (30 %) och ”4” (33,3 %). För många 
respondenter har priset inte så stor betydelse. Dock har 13,3 % svarat med värdet ”1”, vilket 
visar att för vissa respondenter har priset en mycket stor betydelse. Värdet ”2” (3,3 %) har 
sjunkit från grupp B (14,3 %) med -11 %, vilket har flyttats över till värdet ”6” i grupp C (6,7 
%) i jämförelse med grupp B’s 0,8 %. 

Värdet ”5” har givits till alternativet ”miljöprestanda” med 36,7 %. Se figur 51 nedan. 

Miljöprestanda
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Figur 51 Fråga 5, miljöprestanda, grupp C

Figur 51 ovan talar sitt tydliga språk. Ingen respondent har valt värdena ”1” eller ”2” och ”3” 
har endast fått 6,7 %. Miljöprestanda är en parameter som inte prioriteras i grupp C. I 
jämförelse med grupp B (4,5 %) har värdena ”1-3” (trots saknad av ”1-2”) 6,7 %, men grupp 
B har i alla fall någon respondent som har valt värdena ”1-2”. 

Slutligen har värdet ”6” (minst betydelse) givits till alternativet ”IT-system” med 46,7 %.

IT-system
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2
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Figur 52 Fråga 5, IT-system, grupp C
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Figur 52 ovan följer samma svarskoncept som ”miljöprestanda” innan. Denna parameter har 
lägst prioritet, vilket övriga grupper också har svarat. Notera att ingen i grupp C har svarat 
med värdet ”1”. Svarsfrekvensen är relativt lik grupp B. 

Nedan följer en summering av de rangordnade transportparametrarna för grupp C. 

 Värde 1 Leveranssäkerhet (viktigast)
 Värde 2 Leveransprecision
 Värde 3 Ledtid till kund
 Värde 4 Pris för transport
 Värde 5 Miljöprestanda
 Värde 6 IT-system (lägst betydelse)

Grupp C följer precis samma mönster som grupp B och grupp A när det gäller att rangordna 
ovanstående transportparametrar. Alternativet ”leveranssäkerhet” är än en gång den viktigaste 
parametern. Ingen respondent har valt alternativ ”miljöprestanda” i första eller andra hand. 
Det samma gäller ”IT-system”. Sammantaget har samtliga grupper valt att rangordna precis 
lika. 

Grupp C, fråga 6a
Fråga 6 handlar om infrastruktur och transportbehov. Här skall respondenten svara på frågan 
”Vilken av följande transportslag anser ni behöver förbättras för att tillgodose företagets 
logistikbehov i framtiden?”.  De olika svarsalternativen består av att rangordna följande:

a) väg 
b) järnväg 
c) flyg 
d) sjö 
e) intermodal (ange kombination)

Vi har fått in 28 svar som vi har kunnat analysera efter att bortfallen har plockats bort. Varje 
svarsalternativs rangordning kommer att presenteras och kommenteras med en graf. Att 
alternativen varierar i just grupp C kan bero på lägre antal respondenter än övriga grupper och 
att företagen varierar sin affärsmässiga inriktning. Se figur 53 nedan för resultatet för ”väg”.

Precis som övriga grupper är ”vägen” det transportslag som behöver förbättras i framtiden. 
Det är dock inte lika markant med sina 36,7 %. I jämförelse med grupp A 59,3 % (innan 
bortfall) och grupp B 63,2 % är inte behovet lika stort för utbyggd ”väg”. Att en del 
respondenter har rangordnat värdet ”3” till hela 23,3 % är en stor skillnad mot grupp B 7,5 % 
och grupp A 7,4 %.  

De större företagen har inte riktigt samma syn på infrastruktur och transportbehov som de 
mindre företagen.
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Figur 53 Väg, fråga 6a, grupp C 

Svarsalternativ järnväg
När vi kommer till svarsalternativet ”järnväg” är svaren rejält utspridda, precis som figur 54
visar nedan.
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Figur 54 Järnväg, fråga 6a, grupp C 

Här är det hela 3 alternativ som har fått samma procentfördelning (20 %), alternativ 1, 2 och 
5. Skall man tolka detta så betyder ”järnvägen” väldigt mycket för många stora företag då 
alternativen 1,2.3 har fått 66,7 % tillsammans i jämförelse mot grupp B som har fått 60,1 % 
och grupp A 64,2 %. För 6 respondenter har detta alternativ dock lägst betydelse med 20 %. 

Svarsalternativ flyg
Flyget verkar vara det alternativ som de flesta respondenter är mest nöjda med i dagsläget. 
Dock är det procentuellt fler som vill se en förbättring i framtiden i grupp C med 10 %. 
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Detta skall jämföras med grupp B 4,5 % och grupp A 2,5 %. Annars är det alternativ 4 och 5 
som klart dominerar med sina 63,3 % tillsammans. I grupperna A-B är det alternativ 3 och 4
som dominerar. 

Se figur 55 nedan för resultat.
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Figur 55 Flyg, fråga 6a, grupp C

Svarsalternativ sjö
Ännu ett svårtolkat svarsalternativ i grupp C. Det står i alla fall klart att sjö inte har högsta 
prioritet med sina 3,3 % på alternativ 1, samma tendens finns i övriga grupper också. Däremot 
har alternativ 2 en högre procentfördelning (33,3 %) och detta avviker från grupp B (13,5 %) 
och grupp A 9,9 %. Samtliga grupper har en hög procentfördelning på alternativ 4. Se figur 56
nedan där resultatet presenteras grafiskt.

Figur 56 Sjö, fråga 6a, grupp C 
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Svarsalternativ intermodal
Det sista svarsalternativet i fråga 6a. Här skiljer sig svaren i grupp C från övriga grupper. 
Procentfördelningen på alternativ 1 i grupp C ligger på hela 23,3 % i jämförelse mot grupp B 
6,8 % och grupp A 6,2 %. Detta är intressant och visar att de stora företagen har ett 
framtidsbehov av en förbättring av intermodala transporter. 

Även alternativ 2 har fått 20 % att jämföras med grupp B 12 % och grupp A 8,6 %. Alternativ 
5 har förvisso också fått 20 % i grupp C, men i jämförelse med grupp B 44,4 % och grupp A 
49,4 % är den siffran relativt låg. Se figur 57 nedan för resultat. 
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Figur 57 Intermodal, fråga 6a, grupp C

Grupp C, fråga 6b
Fråga 6b är en fortsättning på fråga 6 och här ställs följdfrågan: ”Anser ni att företagets 
transportbehov kommer att förändras på något sätt under de närmaste 5 åren?”. Här ville vi 
även att respondenten skulle fokusera på det transportslag som denne ansåg viktigast i fråga 
6a. De olika svarsalternativen består av: 

a) öka 
b) minska 
c) oförändrat 
d) vet ej

Vi har fått in 30 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer Se figur 58
nedan för resultat.
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Transportbehov

Oförändrat
 16,7%

Öka
 83,3%

Figur 58 Transportbehov, grupp C

Här finns inga bortfall. Respondenternas svar är ganska så utmärkande i figur 3.4. Hela 83,3 
% anser att deras företags transportbehov kommer öka under de närmaste 5 åren. Jämför man 
denna siffra med grupp B (78,9 %) och grupp A (65,4 %) så är behovet större i de större 
företagen. Precis som i övriga grupper är det ingen respondent som tror att transportbehovet 
kommer att minska. En parantes i sammanhanget är att ingen respondent i grupp C har svarat 
med alternativet ”vet ej”. 

Grupp C, fråga 7
Fråga 7 handlar om transportkvalité. Här skall respondenten svara på frågan ”Hur nöjd är ni 
med kvaliteten på transportuppdragen som ert företag hyr in eller utför?”. 

Vi har fått in 30 svar som vi har kunnat analysera och inga bortfall förekommer.

De olika svarsalternativen består i att ge ett betyg där ”1” motsvarar ”mycket dåligt” och ”4” 
motsvarar ”mycket bra”. Inga bortfall upptäcks i denna fråga. Se figur 59 nedan där resultatet 
presenteras grafiskt.
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Transportkvalité

Betyg 4
 13,3%

Betyg 3 
53,3%

Betyg 2
 33,3%

Figur 59 Transportkvalité, grupp C

Det finns ingen respondent som har givit betyg 1 i grupp C, vilket grupp B (2,2 %) och grupp 
A (3,8 %) har gjort. Betyget 3 har överlägset högst svarsfrekvens med 53,3 % i grupp C. Detta 
kan jämföras med grupp B 67,2 % och grupp A 66,3 %, vilket innebär att grupp C’s
respondenter är något mer missnöjda än övriga grupper, då betyg 2 (33,3 %) är överlägset 
högst i samtliga grupper. 

Grupp C, fråga 8 a-b
Fråga 8 a-b handlar om logistikkostnader. Här skall respondenterna svara på frågan (a) ”Hur 
stor del av era producerade varors värde består av ren transportkostnad”? I nästa fråga (b) 
ville vi veta ”hur stor del av era producerande varors värde består av den totala 
logistikkostnaden?”. 

Vi har fått in 27 svar som vi har kunnat analysera efter att bortfallen har plockats bort Om vi 
börjar med fråga a, så är bortfallen högre än för grupp B, men lägre än grupp A. De som har 
svarat har tillsammans givit ett medelvärde på 5,0 % i ren transportkostnad. De angivna 
värdena har inte varierat så kraftigt som i övriga grupper, från 1 % till 17,5 % och dessa svar
verkar rimliga.  

Vi har fått in 19 svar som vi har kunnat analysera efter att bortfallen har plockats bort Om vi 
tyckte det var problem med svaren i fråga a, så har detta problem eskalerat i svaren i fråga b. 
Här är bortfallen högst markanta med 36,7 % och det är väldigt förvånande att grupp C har 
det högsta bortfallet i denna fråga då kompetensen bör vara högre i de riktigt stora företagen. 
Här är det aktuella medelvärdet 12,9 % som anses vara den totala logistikkostnaden. Här 
varierar svaren väldigt, precis som i fråga 8a, från 1 % till 90 %. Hur som helst är det 
svårtolkat med ett så högt bortfall. 

Grupp C, fråga 9 (Del 2 Miljlogistik) 
Fråga 9 handlar om miljömedvetenhet. Här skall respondenten svara på frågan: ”En kund 
(vilken som helst) ställer krav på miljöanpassade transporter på ert företag. Hur ställer sig 
ert företag till detta krav?” 
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De olika svarsalternativen är:

a) beror på vilken kund det är
b) försöker anpassa sig så fort som möjligt
c) har ingen möjlighet att anpassa sig 
d) vi använder redan miljöanpassade transporter 

Vi har fått in 31 svar som vi har kunnat analysera efter att bortfallen har plockats bort. Se 
figur 60 nedan där resultatet presenteras grafiskt.

Miljömedvetenhet

Bortfall
 3,1%

Vi använder redan 
miljöanpassade 

transporter
40,6%

Har ingen möjlighet 
att anpassa sig

 6,3%

Försöker anpassa 
sig så fort som 

möjligt
 40,6%

Beror på vilken kund 
det är
 9,4%

Figur 60 Miljömedvetenhet, grupp C 

Här ser vi en stor skillnad på de riktigt stora företagen när det gäller miljömedvetenhet. De 
företag som ”redan använder sig av miljöanpassade transporter” i grupp C uppgår till hela 
40,6 % i jämförelse mot grupp B 23,5 % och A 13,3 %. Det ställs normalt större krav på de 
större företagen och att ha en ”miljöpolicy” idag anses ofta som en konkurrensfördel. Samma 
procentfördelning har även alternativ ”försöker anpassa sig så fort som möjligt” (40, 6 %). I 
jämförelse med grupp B 51,5 % och grupp A 59,0 % är siffran lägre i grupp C beroende på att 
de flesta redan använder sig av miljöanpassade transporter. 

Grupp C, fråga 10
Fråga 10 handlar om företagen har installerat miljöledningssystem eller ej. Här skall 
respondenten svara på frågan: ”Har ert företag infört eller håller på att införa något 
miljöledningssystem”?  De olika svarsalternativen är följande: 

a) ja, har infört 
b) håller på att införa 
c) nej

Vi har fått in 29 svar som vi har kunnat analysera.  Inga bortfall har påträffats i denna fråga Se 
figur 61 nedan för resultat. 
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Miljöledningssystem

Håller på att införa 
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Ja, har infört
 93,1%

Figur 61 Miljöledningssystem, grupp C 

Figuren talar sitt tydliga språk. 93,1 % av respondenterna har redan infört ett 
miljöledningssystem. De resterande 6,9 % håller på att införa. I jämförelse med grupp B har 
44,4 % infört och grupp A har 22,2 % (innan bortfall) ett infört miljöledningssystem. 

Grupp C, fråga 11 
Fråga 11 handlar om företagen ställer krav på miljöhänsyn eller ej. Svarsalternativen är 
antingen ja eller nej med utrymme för kommentarer. 

Vi har fått in 30 svar som vi har kunnat analysera. Inga bortfall i denna fråga. Antalet 
respondenter som har krav på miljöhänsyn uppgår i grupp C till 80 % och de som inte ställer 
krav uppgår till 20 %. Om man jämför med grupp B, som har ett fåtal bortfall, så ställer grupp 
B lägre krav på miljöhänsyn än grupp C med sina 48,1 % (innan bortfall). Se figur 62 nedan 
för resultat.

Krav på miljöhänsyn

Nej
 20%

Ja
 80%

Figur 62 Krav på miljöhänsyn, grupp C 
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Respondenterna har i denna fråga kunnat ge lite kommentarer och synpunkter om de ställer 
krav på miljöhänsyn. Här presenteras några kommentarer; ” Vi försöker att styra över mot 
intermodala transporter samt järnväg i den mån det går. Köper till 90-95% vägtransporter. 
av miljöcertifierade speditörer ”,”Har policy och strategi för området. Vi håller på att ta fram 
globala värden för fartygs CO2 utsläpp”, ”Miljöchecklista vid upphandling och modern 
bilpark”, ”Kör containers på järnväg”, ”Ställer miljökrav på transportörerna. Försöker 
använda mera sjö, järnväg och intermodala transporter”.

Grupp C, fråga 12 
Den sista frågan är hur företagen ser på deras miljöpåverkan. Här skall respondenten svara på 
följande fråga: ”Klimatfrågan och C02 utsläpp har debatterats mycket på sistone. Vilka 
påståenden passar bäst på ert företag och era transporter?”. De olika svarsalternativen är 
följande: 

a) inget nytt –frågan hanteras redan i samarbete med våra transportleverantörer
b) börjar vakna – vi diskuterar mycket med våra transportleverantörer
c) börjar vakna – vi diskuterar mycket internt
d) osäkra – vi analyserar hur det kommer att påverka oss men agerar ännu inte aktivt 
e) påverkar inte oss – frågan kommer blåsa över

Vi har fått in 30 svar som vi har kunnat analysera. Inga bortfall har uppkommit i denna fråga. 
Se figur 63 nedan där resultatet presenteras grafiskt.

Här kan man också klart se att företagen i grupp C har en klar syn på klimatpåverkan. De 
företag som redan samarbetar med tranportleverantörerna uppgår till 66,7 %. Jämför man 
grupp C mot grupp B 34,3 % och grupp A 33,8 % så ligger de stora företagen långt före i sitt 
miljötänkande. Glädjande är att ingen respondent i grupp C har svarat ”att frågan kommer att 
blåsa över” som faktiskt en del svara i de övriga grupperna. I grupp B och A är många osäkra, 
men i grupp C är denna del betydligt mindre (16,7 %). Se figur 63 nedan för resultat. 
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Figur 63 Klimatpåverkan, grupp C 



1

Bilaga 3

Djupanalys av fråga 8 ”Logistikkostnader” 
Fråga 8 a-b handlar om logistikkostnader. Här skall respondenterna svara på frågan (a) ”hur 
stor del av era producerade varors värde består av ren transportkostnad”? I nästa fråga (b) 
ville vi veta: ”hur stor del av era producerande varors värde består av den totala 
logistikkostnaden?”. 

I denna fråga skall vi gå på djupet i den statistiska analysen. Vi skall räkna ut svarens 
genomsnitt och spridning dvs. följande parametrar räknas ut; medianen och kvartilerna, det 
aritmetiska medelvärdet, standardavvikelsen och normalfördelningen. Varför vi valt just 
denna fråga är att spridningen på svaren har varit markant och svaret som respondenten skall 
ange är i sifferform. De data som används för detta ändamål kommer från samtliga 
respondenters svar (grupp ABC) från fråga 8, ”logistikkostnader”. Bortfallen för fråga 8a är 
10,2 % (25/244) och ”ej transportföretag” motsvarar 1,2 % (3/244). Bortfallen i fråga 8b är 
19,7 % (48/244) och ”ej transportföretag” motsvarar 1,2 % (3/244). Dessa bortfall är givetvis 
mycket höga, men tas bort i själva djupanalysen och påverkar således inte resultatet. 

Medianen och kvartilerna 
Medianen förklaras som följande; ”Medianen (md) är mittobservationens variabelvärde när 
observationerna är ordnade i storleksordning”86. Medianen är bra att använda sig av när man 
har kraftigt avvikande värden i sin analys, precis som i denna fråga. 

Här finns 216 observationer (efter bortfallen). En tabell (finns ej här) har ställts upp för att 
kunna observera mittenvärdet. Eftersom det är ett jämnt antal är medianen ett mittvärde av två 
observationer. I det här fallet är båda värdena detsamma, dvs. 3,5. 

Medianen = 3,5 % (fråga 8a)  (jämfört med medelvärdet som är 4,9 %)

Fråga 8b har ett ojämnt antal observationer.

Medianen = 5 % (fråga 8b) (jämfört med medelvärdet som är 7,5 %)

Kvartilerna är de tre värdena som delar in materialet i fyra lika stora delar. Det finns tre olika 
kvartiler, den första (undre) kvartilen, den andra (medianen) och tredje (övre) kvartilen87.  
Man delar alltså in materialet i fyra olika delar, eller 25 % delar. Vi börjar med fråga 8a.
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55
5 % (Tredje kvartilen)

Första kvartilen för fråga 8a är på 2 % och tredje kvartilen är på 5 %. 

                                                
86 Statistiska metoder, sid. 45
87 Statistiska metoder, sid. 45
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Det aritmetiska medelvärdet
Det aritmetiska medelvärdet är vad vi kallar för medelvärdet. Medelvärdet är redan uträknat i 
analysen, men presenteras åter här. Nedan presenteras samtliga gruppers medelvärde för fråga 
8a och 8b.
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(Fråga 8a)
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 (Fråga 8b)

Standardavvikelsen
”Standardavvikelsen är ett sammanfattande mått på de enskilda observationernas spridning 
kring medelvärdet.”88 Följande formel används för att bestämma standardavvikelsen. 
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Vi börjar med att räkna ut summan av antalet observationer i kvadrat (med fråga 8a). 
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= 6,87 ≈ 6,9

Samma beräkningsprocess utförs för fråga 8b.
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55,969286,34101 
= 10,66 ≈ 10,7 

Standardavvikelsen (spridningen kring medelvärdet) för fråga 8a (ren transportkostnad) är 6,9 
och för fråga 8b (totala logistikkostnaden) är 10,7.

                                                
88 Statistiska metoder, sid. 50
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Normalfördelningen 
Normalfördelningen är en teoretisk modell för att beskriva hur vissa typer av mätvärden kan 
variera. Känner man till medelvärdet och standardavvikelsen kan man också få fram en kurva 
på normalfördelningen.89

Följande formel används vid beräkning av gränserna till normalfördelningen (68 %):

aa sx 1  (fråga 8a) bb sx 1  (fråga 8b)

Följande formel används vid beräkning av gränserna till normalfördelningen (95 %):

aa sx  2  (Fråga 8a) bb sx  2  (fråga 8b)

Aktuella värden till ovanstående formel:

ax = 4,9 (medelvärdet för fråga 8a)

bx = 7,5 (medelvärdet för fråga 8b)

as = 6,9 (standardavvikelsen för fråga 8a)

bs = 10,7 (standardavvikelsen för fråga 8b)

För fråga 8a är normalfördelningen för ca 68 % av alla observationer, eller gränserna, 
8,119,619,4  . Vill man ha en normalfördelning på ca 95 % av observationerna blir 

gränserna 7,189,629,4  .

För fråga 8b är normalfördelningen för ca 68 % av alla observationer, eller gränserna, 
2,187,1015,7  . Vill man ha en normalfördelning på ca 95 % av observationerna blir 

gränserna 9,287,1025,7  .

                                                
89 Statistiska metoder, sid. 54
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Bilaga 4

Redovisning av djupintervjuer
Nedan presenteras samtliga frågor och respondenternas svar.

Logistikkostnader
Vilket varuvärde har företagets huvudprodukt? 
Bryt ner kostnad/varuvärde i tre delar;
A. Transportkostnad 
B. Logistikkostnad (Förutom transportkostnad som brukar läggas i logistikkostnaden)90

C. Varuvärde

Företag 1. Vill inte svara av konkurrensskäl.
Företag 2. Affärshemlighet. Vill inte lämna ut ekonomisk information.
Företag 3. Om vi säger att A, B och C blir 100%. Vikta dessa inbördes till A=2,5%, B=13,5% 
och C=84% Påpekar att det kan vara svårt för företag att ta fram dessa siffror, kan bero på 
bristande erfarenhet.
Företag 4. 
A. 5000 - 10000 kr per maskin, runt ca. 3 %.
B. 13-14 % (inklusive transportkostnad).
C. 1-2 miljoner st. 86-87%.
Företag 5.Transportkostnad 2,5 %. Varuvärde 87,5 %.

Var i värdekedjan placerar sig ert företag? (Är ni t.ex. leverantör, sluttillverkare)
Företag 1. Sluttillverkare - direkt relation till kund.
Företag 2. Företaget är en sluttillverkare.
Företag 3. Sluttillverkare. Vissa komponenter som de strävar att vara bäst i världen på. De 
görs här. Annars sluttillverkare.
Företag 4. Sluttillverkare.
Företag 5. Sluttillverkare.

Kan ni härleda er huvudprodukts logistik- och transportkostnader bakåt i värdekedjan. Hur 
stor andel av nettopris består av transportkostnad? 

Informationsflöde

Mellanbearbetning

Varuflöde

Kapitalflöde

Leverantör 
råvara

Under-
leverantör

Slut-
tillverkare

Kund

                                                
90Logistikkostnad = lagerföring, lagerhållning, transport, administration, övrigt. 
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Företag 1. Vill ej svara.
Företag 2. Vill ej svara.
Företag 3. Transportkostnaden in: 2,5% - 3% Ut: 6-6.5 % i ren transport. Säljer mycket till 
Australien. Detta är ett område som svensk industri inte fördjupar sig så mycket i. Inte så 
förvånande att företag inte har någon större koll på detta.
Företag 4. Inköpsvärde 60-70%,  förädling på 20%, transport 3-4% och  logistikkostnader på  
10% (14% inklusive transport). 
Företag 5. -

Hur styrs leveranserna till/från företaget? Vilken leveransklausul används? 
(Leveransklausulernas indelning och betydelse se bilaga 5)

Företag 1. Mix beroende på företagets leverantörer inbound: mycket DDU, FCA
Outbound fokuserar på DDU, CIP.

Företag 2. Varierar. Olika avtal som sluts. Tex Ex Works (avs.ort).
Företag 3. Policy att styra så långt det går att företaget är fakturamottagare. Köper FCA 
även från Kina, FCA från en hamn. (FCA Shanghai). Resten vill företaget ha koll på. Tycker 
det är bättre än att speditören gör det. 
Ut: Till säljbolagen är det D-termer
Andra kunder i världen är det C-termer. Även betala försäkring CIP. Vi har bättre 
försäkringar än en kund kan ha. Förenklar förtullning osv. 
Företag 4. Skickar leveransplaner. Utsidan består av skeppningsplaner. Har ett eget 
logistikbolag som bokar bilar, insidan samma sak. Avtalen är upphandlade, vill icke köra 
EXW, incoterms används, DDU och CIP är vanligt förekommande. 
Företag 5. För egna transporter använder vi FOB och CIP.

Vilka är utvecklingstendenserna inom företaget och hur påverkar det 
transport- och logistikarbetet

Kommer företagens transportbehov att förändras inom en 2, 5 och 10 års period? Om den 
kommer att förändras hur skulle det kunna komma att se ut. Nedan redovisas hur företagen 
har svarat.

Företag 1.  Ja, transportbehovet kommer att förändras. Produktutvecklingen gör att företaget 
måste se över vilka transportbehov företaget kommer att få framöver. Sedan är det en fråga 
om var de olika marknaderna kommer att finnas; både den globala marknadsutvecklingen 
och produktutvecklingen kommer att påverka transportbehovet framöver. Detta företag 
befinner sig inte i något statiskt skede, utan de arbetar för att vidareutveckla produktionen 
och det drar med sig ett ökat behov av transporter.
Företag 2. Ett annat företag menar att när det gäller förändrade transportbehov kommer det 
att vara avhängigt hur framtida fabriksstruktur kommer att se ut. Företaget har genomfört 
stora förändringar i Europa. Företaget har stängt fabriker och gjort en omfördelning av 
befintliga. Inga beslut har tagits om förändringar av befintliga fabriker i Sverige. Om vi 
ponerar att det kommer att se ut som idag, då kommer transportbehoven inte att förändras 
när det gäller den svenska marknaden. Det kan finnas möjligheter att effektivisera 
verksamheten och konsolidera logistikverksamheter. Idag har företaget två fabriker i Sverige. 
Företag 3. Det beror på hur företaget växer. Företaget går mot att ha mindre lagerhållning, 
vilket i sin tur innebär fler och tätare transporter, men mindre material som transporteras. 
Det är på gott och ont. 
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Företag 4. Beräknar att transportbehovet kommer att öka med 5-10 % under 2-10 år. Ut: En 
produkt tar normalt upp en hel transport, ibland två produkter/transport som går till en 
destination. Utnyttja tågtrafik, enda möjligheten för att klara ökningen.
In: Transport in med tåg med plåt finns redan, kan använda sig av tåghubb, sedan omlasta 
med lastbil.
Företag 5.-

Vad har företaget för planer för att utveckla dagens utgående/ingående logistik och 
transporter? 

Företag 1. Arbetar med hur supplykedjorna ska se ut. Företaget ser kontinuerligt över både 
ingående och utgående logistik beroende på vilken förrådshållning man vill styra.
Företag 2. Vill öka andelen järnvägstransporter särskilt för ingående godstransporter. 50 % 
av inkommande gods från fabriker utanför Sverige kommer via järnväg till företagets 
distributionscenter. Idag saknas järnvägsanslutning till en av fabrikerna. Önskar att 
transporter med järnväg ska öka ytterligare.  
Infrastrukturella begränsningar råder, som förhindrar att företaget kan öka andelen 
transporter med järnväg. Den ena av företagets produktionsanläggningar är placerad i ett 
område där infrastruktur för järnväg inte är optimalt. När det gäller vägtransporter råder 
obalans av transporter till området. Leder till stora kostnader, då bilarna går tomma. Det blir 
konsumenterna som får stå för dessa kostnader. Med förbättrade system skulle dessa 
kostnader kunna minska.
Företag 3. Ingående transporter - inga större planer. Vill bara att transporterna ska bli 
effektivare och säkrare. Utgående transporter - Har under 15 årstid funderat på att 
transportera mer på järnväg. 75% av det som säljs går till 3:e land, alltså till en hamn, 
Göteborgs hamn och sedan vidare med båt. Transporterna till hamnen skulle kunna gå med 
järnväg istället. Har idag ca 2 mil produkter som skulle kunna transporteras rent teoretiskt 
med tåg. Skulle alltså kunna köra några vagnar per vecka med tåg till Göteborgs hamn. 
Företag 4.  Företaget ställer alltid en kravspecifikation gentemot sitt eget logistikföretag, som 
sköter alla upphandlingar av transporter.  
Företag 5.-

Fråga 3. Vilka problem har man idag med logistikarbetet som man vill förbättra/utveckla?

 Företag 1. Problemet idag är kapacitetsbegränsningar, globalt sett. I 
dagsläget finns det ”constraints” både på båt- och flygtransporter, beroende 
på om man tittar till och från Asien och även lokalt inom de olika regionerna. 
Arbetar med hur de ska utveckla sina kedjor beroende på de problem som 
dyker upp. Idag finns det inte obegränsad transportkapacitet. Kapaciteten på 
de olika transportslagen i olika delar av världen har stor påverkan. Det är 
brist på containers och på transporter från Asien till Europa. Kommer att 
påverka på sikt hur företaget väljer att transportera sina produkter. 
Hamnkapaciteten och infrastrukturen till och från hamnarna behöver byggas 
ut, eftersom gods blir liggandes i hamnarna för länge i väntan på transport. 
Detta är särskilt tydligt globalt.

Företag 2. Järnvägsnätverk bör förbättras för att tillgodose företagets behov. 
Företag 3. Stort slack från leverantörernas sida. Hela Europa har växt med kanske 20 %, 
medan leverantörerna inte hängt med i utvecklingen. Svårt att få tag i maskiner, 
leverantörerna har inte varit investeringsbenägna i den utsträckning som man hoppats. 
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Det råder brist på chaufförer idag. Långa leveranstider på lastbilar när man väl har fått tag 
på chaufförer. Måste tänka till för att lösa dessa problem. T ex. låter man tomma bilar går 
ner till Europa för att hämta hem gods. Det är inte bra och det är kostsamt. Funderar på 
olika lösningar bland annat att ha en slingbil som går i närområdet och hämtar upp 
komponenter. Strukturen på företaget gör att det inte blir så bra alla gånger. Köper inte så 
mycket i närområdet. Företaget köper mer och mer i Europa och inköpen förflyttas mer 
österut, Östeuropa. 
Företag 4. Brister på det mesta, bilar, personal, infrastrukturproblem, mer på järnväg etc.
Företag 5.-

Har företaget planer att förändra strukturen på företaget för att förbättra logistikfrågor? T ex. 
lokaliseringsbeslut. 

Företag 1. Logistikproblemen kommer att påverka hur supplykedjorna kommer att läggas upp 
i framtiden. Vet inte hur det kommer att se ut i dagsläget. Kommer att påverka strukturen på 
företaget, men vet ej hur i dagsläget.
Företag 2. Inga beslut har tagits i dagsläget när det gäller strukturella förändringar på 
företaget för att förbättra logistiska problem.
Företag 3. Har fabriker i Kina, Tyskland, USA, Frankrike och Brasilien. Bygger samma 
produkter på flera platser och försöker plocka från de olika platserna beroende på var 
behovet uppstår. Historiskt sett har detta styrts från Sverige. Tidigare ägare ville låta 
enheterna sköta mer av detta. Sedan några månader tillbaka är företaget uppköpta av ett 
större företag. Vet inte i dagsläget hur det kommer att bli i framtiden. Det som inte kan 
byggas i Sverige måste byggas någon annanstans. Har en nivå med utsläppsrätter och andra 
faktorer, som gör att de inte kan bygga mer än de gör i Sverige. De har bostadsområden runt 
omkring, trafikinfarkter på gården osv. som gör att de inte kan lokalisera om. Men de 
försöker utnyttja fabriken på ett bättre sätt.
Företag 4. Fabriksmässigt i Sverige, nej. Hubblösning med tåg/crossdocking kan vara en 
lösning för att slippa lagerhållning och lagerföring.  
Företag 5.-

Hur ser utvecklingen av företaget ut idag?

Företag 1. Utvecklingen ser bra ut och företaget ser positivt på framtiden.
Företag 2. Företagets mål är givetvis att fortsätta vara marknadsledande inom sitt område 
och de kommer att fortsätta hitta sätt att förbättra och utveckla effektiva logistiska lösningar. 
Företag 3. Har precis blivit uppköpt av ett större företag. Tidigare ägares plan var att 
dubblera omsättningen inom en 5-års period. Det kan göras på olika sätt: Man kan köpa 
konkurrenter, ta in andra brands i företaget, sälja andra saker osv. Företagets 
utvecklingspotential är god och verksamheten går framåt.   
Företag 4. Två personer arbetar hela tiden med att kontrollera inflöden och utflöden, 
systemlösningar, fylla bilar etc. 
Företag 5.-
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Hur ser företagens logistik- och transportbehov ut idag?
Vilket transportslag används vanligen för in- och utgående transporter av gods? Hur 
upphandlas transporterna? 

Företag 1. Utgående flöde: flyg vanligast idag. Ser över hur de ska lösa dessa transporter på 
annat sätt, globalt. Ingående transporter är en mix av flyg, båt och bil. Lättare att mixa 
mellan ytfrakt och flygfrakt. 
Upphandling av transporter: 
Har skrivit avtal med ett antal ”Distributionsserviceproviders”. Har outsourcat en stor del av 
distributionsverksamheten. Utför inga transporter själva.
Företag 2. Järnväg för inkommande gods, 50%. Utgående där går 90% med bil. Företagets 
produkter är av den typen att det är svårt att arrangera utgående transporter på något annat 
sätt. 
När det gäller upphandlingar finns en Europeisk grupp som sköter upphandlingar för export 
och import. Centralenhet för upphandling och upprättande av avtal när det gäller 
distributionsflöden. Leveranser lager - kunder, då sker upphandling av lokala transporter 
genom lokala organisationer. 
Företag 3. In: Lastbil i de allra flesta fallen. Mer och mer går med kurirtransporter. Då det 
många gånger krävs snabba lösningar, direktbilar. Men försöker hålla sig till den 
traditionella styckegodstrafiken. Utgående: Om tillverkning här till 100% så går 97-98 % 
som går utanför Sverige. Av dessa går 25-30 % ut i Europa och då bli det lastbil. Ca 70 % 
går till 3:e land med lastbil och sedan omlastning till Roro-båtar.

Företag 4. 95% bil, 5 % tåg. Företaget ställer krav, men dess logistikföretag hanterar 
kontrakten.
Företag 5. Bil, Båt och Flyg.

Vissa av upphandlingarna sker centralt.
Detta gäller:
Bil till de flesta delar av EU
Flyg
För båt har upphandling skett lokalt

Följer företaget upp godset under dess väg till kund? (Track and trace). Om ja, hur? 

Företag 1. Ja, dels via egna system. Leverantörerna har egna track and trace system, som 
företaget kan använda och följa upp sitt gods. Har tidigare haft eget track and trace system, 
finns inget behov av eget system idag.
Företag 2. Det finns olika grader av uppföljning av gods inom företaget. Avvikelser 
rapporteras till företaget. Företaget kommer under nästa år att implementera ett nytt 
informationssystem. För att förbättra, förenkla och effektivisera uppföljning mm. Uppföljning 
av tranporter sker på en orderrate nivå. 
Företag 3. Nej, mäter bara fram till lastkajen. Då produkterna lagerförs, dit mäter vi, sedan 
mäter de ej mer. Då är produkten tillgänglig för kunden. Om man tittar på det som går ut, så 
är man beroende på var båtarna går, vilka hamnar de går från/till, vilka länder som ska 
köpa. Vissa länder nås inte från Göteborg och Wallhamn utan går då till kontinenten till t.ex 
Rotterdam och sedan vidare beroende på var kunden finns. 
Ingående gods följs upp hela tiden. Det är just nu en ständig jakt på material. De har ett 
system med transportör/speditör, de för över en fil till speditören flera gånger i veckan. 
Speditören ser när företaget förväntas ha godset och speditrören planerar utefter det.
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 Blir det avvikelser, får de en signal att det är problem med leveransen och kan i sin tur 
kontakta leverantören och reda ut vad avvikelsen beror på. Det är en viss form av ”track and 
trace”. Fungerar i dagsläget ganska dåligt, pga att det är ”oreda” på leverantörsmarknaden.
Företag 4. Nej, logistikföretaget bekräftar och kontrollerar transporterna idag. Önskemålet 
är dock att vi skall kunna följa upp godset under transport.
Företag 5. Det är mycket sällan och i så fall för kurirsändningar på internet.

Vilken/a typ/er av transporter köps (styckegods, partigods, hela laster)?

Företag 1. Mix av samtliga ovan angivna alternativ. Dels pallaster, större sändningar och 
hela laster beroende på destination och hur kontrakten är uppsatta.
Företag 2. Samtliga. Jobbar med leveranser till  terminaler där godset lastas om.  
Företag 3. Samtliga 
Företag 4. Köper in alla ovanstående
Företag 5. Nästan alla sändningar går som styckegods. Några sändningar går även som hela 
containrar med båt.

Till vilken huvudmarknad utför företaget mest transporter? 

Företag 1. Huvudmarknaderna ligger i alla världsdelar. Ett globalt företag, världen är 
huvudmarknad. Svårt att säga att det är extremt mycket i den ena eller den andra regionen. 
Asien är en stor marknad.
Företag 2. Sverige: Mälardalsområdet, storstadsregioner. Även Europa och övriga världen.
Företag 3. Nordamerika är den enskilt största marknaden idag. Sedan finns det enskilda 
länder i Europa som är stora t ex. Frankrike.  Australien, Saudiarabien är stora.  
Företag 4. Europa och USA
Företag 5. USA och Asien

Har företaget en logistikavdelning/kompetens inom logistik? 

Företag 1. Ja, stor kompetens. Ja, inom de olika supplykedjorna och avdelning som jobbar 
med distributionslogistik. 
Företag 2. Logistikkompetens och egen avdelning: Ja!
Företag 3. Nja, det är modernt att ha strategiska inköpare som är ute och gör affärer. Sedan 
har man materialbevakare, Order-to-delivery. I den funktionen planerar man mycket. Det är 
då inte i huvudsak logistik- och transportplaneringen, utan den överlåter man till 
speditörerna. Men, kunskap finns i företaget. Företag i allmänhet gör det som de är bra på.
Transporterna och logistikfrågorna diskuteras med speditörerna. Sedan försöker man avtala 
så mycket som möjligt. Transporter in, där avtalas allt i princip. Transporter ut är däremot 
svårt att avtala. Säljer till så många länder, t ex en produkt som går till yttre Mongoliet, svårt 
att ha avtal på den. Det blir fråga om offertdiskussioner.
Företag 4. Ja, har stor kompetens inom logistik.
Företag 5. Ja!

Hur ser företagen på lagerhållning, (behov)? 

Företag 1. När de jobbar med sina supplykedjor jobbar de med lagerhållning, externa 
hubbar och JIT koncept. Det är beroende på hur de får den effektivaste kostnadsbilden. Har 
både lagerproduktion, hubbar och JIT-produktion. Löser det på det sätt som är bäst 
ekonomiskt, ur ett supply-kedje perspektiv. 
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Företag 2. Egna lager som man försöker använda optimalt. Produkterna har stark 
säsongsvariation. Företaget anser sig vara bra på planering.
Företag 3. För tidigare ägare fick man inte ha lager. Det var kapitalbindning. 
Förhoppningsvis kommer det att ändras. Nya ägare är mer positiva till lagerhållning. Dyra 
produkter med långa ledtider, funderar man på att lagerföra i större utsträckning än idag. 
Tror inte på JIT-filosofin.  
Företag 4. Företaget har lager, ökning ger mer transport.
Företag 5. -

Är tillverkning/produktion upplagd för att tillverka exakt mot kundorder alternativt 
tillverkningsprocess?  Var finns ert lager?

Företag 1. Produktionen är i huvudsak upplagd att tillverka mot kundorder, 99 % av 
produktionen är kundorderstyrd. Inboundflödet  - lagerhållning. Fabrikslager i anslutning till 
produktionsanläggning. Företaget har enheter i Kina, Brasilien, Indien och Sverige. Lägger 
lagren i nära anslutning till anläggningarna i de områden där de har produktion. 
Företag 2. Både upplagd för att tillverka exakt mot kundorder samt mot lager. Make to order 
och make to stock. Fabrikslager finns vid de två fabrikerna. 
Företag 3. Idag är det mot kundorder. Startar inte upp någon tillverkning av maskin förrän 
man har fått en order. Frågan är om det är riktigt rätt.  Detta bygger på prognoser hos 
säljbolaget i olika länder i världen, som säger att man ska ha ett antal modeller. Vet inte 
alltid riktigt när. Det är en diskussion man får ta. Tillverkar mot ”kundorder” där kunden 
kan vara ett säljbolag, vilket innebär att det kan vara mot lager. Prognoserna som styr.
Var finns ert lager? För färdigvaror som går ut finns lagret i södra Sverige. Det får 
egentligen inte finnas några lager, eftersom de producerar mot kundorder. Lagren kan finnas 
på ett par ställen. Lagerhålla vid stora hamnar i väntan på transport ut i världen. Kanske ett 
litet lager i Kina, Brasilien eller hos säljbolagen i Europa osv, men försöker hålla nere dessa 
lager då det rör sig om dyra produkter. 
Företag 4. Tillverkning sker endast mot kundorder. Lager: Kring produktion men även lager 
på bygg.
Företag 5. Mot kundorder - Lager vid produktionsanläggningen.

Påverkas företagens behov av transporter av 
samhällsutvecklingen i stort. Fokus på klimatfrågor

Vi ställde frågan om företaget har en utvecklad miljöpolicy/miljöledningssystem? Om, ja, 
hur ser miljöpolicyn ut? 

Företag 1. Ja, det finns. De följer upp alla transporter och mäter hur mycket emissioner som 
har gått ut. Detta redovisas minst en gång per år. Det finns en miljöpolicy.
Företag 2. Ja, har utvecklat miljöledningssystem som finns beskrivet på företagets hemsida. 
Även miljöpolicyn på hemsidan? Måste kolla.
Företag 3. Ja, har miljöpolicy och miljöledningssystem. Miljöpolicyn innehåller diverse 
dokument, som ska följas. Dessa berör utsläpp, avfallshantering, och lite pyssel mm. I lag 
tvungen att följa dessa krav, företagen finns med i olika register EPA-registret.   
Företag 4. Ja, vet ej hur den ser ut.
Företag 5. Ja

Påverkar miljöledningssystemet företagets val av transportör? 
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Företag 1. Ja, ställer krav på sina distributionserviceproviders. Kollar upp hur deras 
miljöpolicy ser ut. Strävar efter att vara så miljöeffektiva som möjligt.
Företag 2. Har valt att använda sig av en transportör som är en av de stora aktörerna på 
marknaden. Denna aktör har valts pga av att man anser att de har en god miljöpolicy och 
följer de regler och krav som ställs på en transportör.
Företag 3. Nej, det gör det inte. Det gäller istället att handla så kostnadseffektivt som möjligt. 
Den nya ägaren har en ”vassare” miljöpolicy. Vad det kommer att innebära för företaget vet 
de inte i dagsläget. Men, det kan vara så att det kan komma att påverka val av transportör. 
Men, då har inte samhället eller speditören/åkaren möjligheter att leva upp till det. De kan 
höja priserna. Tror inte att man kommer någon vart med detta. Det är en fråga som måste tas
via skatteuttag, lag och skattepengar. Annars blir det inte rättvist.  
Företag 4. Jag hoppas det, beror på det egna logistikföretaget. 
Företag 5. Inte för tillfället

Ställer företaget några konkreta miljökrav på transportören?  

Företag 1. Transportören ska ha miljöpolicy, vill veta hur de upphandlar sina transporter 
och vilka miljökrav de i sin tur ställer. 
Företag 2. Företaget ställer i dagsläget inga konkreta miljökrav på transportören. 
Miljöhänsyn: vill använda mer järnväg än idag. Trängsel är ett problem för vägtransporter. 
Järnvägstrafiken i Europa fungerar inte tillräckligt bra. Svårt att leverera från lager till kund 
med järnväg. Ledtiderna blir för långa med försämrad leveransservice som följd.  
Företag 3. Nej, transportören är inhyrd av en speditör. Speditören vänder sig till ett antal 
åkerier. De har i sin tur uppföljning av kvalitet, ISO certifiering osv. Företaget kräver att 
speditören ska vara certifierad. ISO 14000, ISO 9000-1 beroende på vad det gäller. Företaget
följer inte upp att certifiering längre ner i kedjan. Tanken är att det ska fungera. Annars blir 
det ohållbart.   
Företag 4. Det egna logistikföretaget sköter dessa krav
Företag 5. Ja, att de ska vara certifierade och ha miljöpolicy

Är företaget villigt att betala mer för att få miljövänliga transporter? Är miljöaspekter med i 
valet av leverantörer? 

Företag 1. Ja, till viss del. Arbetar för att transportera med ytfrakt, alltså att använda 
sjötransporter istället för flyg globalt om möjligt. Det blir mindre emissioner om de kör med 
båt istället för med flyg. Detta finns med i deras tänk när de arbetar med sina supplykedjor. 
Eftersom sjö tar längre tid, arbetar de med andra sätt att styra och hantera kontrakten och 
försöker mixa olika transportslag för att vara så miljöeffektiva som möjligt.
Företag 2. Ej villig att betala mer för en miljövänlig transport. De har i nuläget inte tagit 
något sådant beslut. De är medvetna om att det finns transportörer, som har ett högre pris för 
transporten; man köper en ”miljövänligare transport”.
Företag 3. Om företaget får den frågan, är svaret nej. Men, i vissa realistiska fall skulle det 
kunna vara aktuellt. Det ställs höga krav på företaget som tillverkare och på deras produkter. 
Det är t ex mycket högre krav på en maskin som säljs till Kalifornien, på motorer och utsläpp 
än vad det är i Sverige. Försöker hela tiden ligga i framkant. Beroende av motortillverkarna 
att de tar fram motorer som är vassa. Arbetar med att ta fram en motorserie som ska in i alla 
maskiner. På så sätt är det bra. Är miljöaspekter med i valet av leverantörer? De gör en 
leverantörsbedömning som är ganska omfattande. Tittar på bland annat hur rent och snyggt 
det är hos leverantören, vad har han för maskinpark. Vad har han för underhålls- och 
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servicerutiner och vilka risker tar företaget om maskinerna stannar. Vad är det för folk som 
arbetar där, utbildning, personalomsättning osv. Detta är något som man skulle kunna kalla 
miljöaspekter. Är det rent och snyggt är det per automatik en seriös leverantör som tar sitt 
ansvar. Kräver att leverantörerna är certifierade.
Företag 4. Upp till det egna logistikföretaget att besluta om.
Företag 5. Nej, vi arbetar med större transportörer

Är varuflöden upplagda på sådant sätt att man kan förändra upplägget för att få miljövänligare 
alternativ? 

Företag 1. Ja
Företag 2. Nej,
Företag 3. Nej, vet ej hur det skulle gå att lösa. Företaget köper allt ”som ett stort 
hagelskott” från leverantörer i Europa. Själva logistiken fungerar så att inhämtningsbilar 
hämtar komponenter på många ställen och körs till en terminal. Inhämtningsbilarna kan vara 
av dålig kvalitet. Medan de stora bilarna som går från Italien till Stockholm och är av bättre 
kvalitet. Det är så många komponenter i hela processen, som gör det svårt att förändra 
upplägget.
Företag 4. Alternativet är att försöka korta ledtiderna annars är konceptet väl fungerande.
Företag 5. Nej.

Utsläppsrätter - hur anser ni att gränserna ska dras? Om EU sätter höga gränser finns risk för 
att företagen väljer att gå utanför EU. 

Företag 1. Har ingen ingen uppfattning. Personlig uppfattning: Om EU sätter högre gränser 
kommer det att driva företaget att hitta rätt mix av transporter. Kommer inte driva företaget 
att flytta produktionen för att slippa ”undan”. Det är inte företagets policy. Det måste lösas 
på annat sätt.
Företag 2. Utsläppsrätter -> Ingen uppfattning
Företag 3. Handlar inte med sånt. Anser att staten måste styra annars blir det ingen rättvisa. 
Om EU sätter höga gränser - tror inte att företagen kommer att gå utanför EU. Vi är redan 
där idag. De försöker hela tiden effektivisera, försöker trimma och förbättra. Hur 
utsläppsrätterna sätts påverkar inte företaget.
Företag 4. Vet ej.
Företag 5. -

Energipriset kommer med all sannolikhet att öka. Hur kommer ert företag att reagera om 
transportpriset fördubblas? Vad innebär det för ert företag?

Företag 1. Kommer att påverka företaget när de tittar på hur de ska mixa mellan flyg- och 
ytfrakt. Energipriset kommer att påverka hur de sätter upp sina supply-kedjor. De måste hitta 
alternativa lösningar. Det kommer att påverka företaget på något sätt, det kommer inte att gå 
obemärkt förbi- hur vet de ej i nuläget.
Företag 2. Försöker hitta möjligheter att motverka. Det blir slutkunden som kommer att få 
betala.
Företag 3. Gör gemensam upphandling. Om energipriset ökar - får se över motorer och 
förbättra ytterliggare. Det är inget större problem, man är redan medveten om det och 
försöker jobba vidare och hitta nya lösningar. Om transportpriset fördubblas: Transporter är 
för billiga idag.  De skulle behöva höjas rejält så att det skulle bli så mycket pengar över till 
slutledet, dvs den enskilde bokaren att han i sin tur kan investera. En lastbil skrivs av på ca 5 
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år. Styckegodsbilar är inte några fina bilar idag. Standarden borde bli bättre. Företaget 
skulle ta den kostnadsökningen. Kunden får betala det i slutändan. Sådana är spelregler. 
Företag 4. Knyta upp leverantörer närmare. Ställa mer krav på det egna logistikföretaget 
t.ex. med ökat fokus på hubblösningar med tåg.
Företag 5. -

EU-mål 20/20. ”Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning föreslog kommissionen 
som mål för vägtransportsektorn att ersätta 20 % av de konventionella bränslena med 
alternativa bränslen fram till år 2020”. Vad innebär det för Er? Hur har ni tänkt?

Företag 1. Positivt att det pågår ett arbete för att hitta nya alternativa bränslen. Det påverkar 
inte företaget mer än kanske kostnadsmässigt.
Företag 2. Öka antalet järnvägstransporter. Företaget har ingen egen flotta. Vald 
transportör anses arbeta aktivt med olika miljöfrågor.
Företag 3. Ej insatt. Tror att det måste vara överstatligt för att det ska hända något. 

Företag 4. Vet ej.
Företag 5.

Förändringar i infrastrukturen

Vad anser ni behöver förbättras i infrastrukturen lokalt/regionalt för att tillgodose ert behov av 
transporter? 

Företag 1. Globalt sett borde man rent allmänt köra mer på jordens yta än att flyga. 
Infrastrukturen i hamnar måste förbättras och därmed anslutningar till och från hamnar. 
Gods blir liggandes för länge i hamnarna. Hamnkapaciteten och förbindelser in och ut ur 
hamnar bör förbättras och byggas ut för att underlätta för företaget. Sverige: Ser inga större 
problem i Sverige, har inget korsflöde av gods i tillverkande enheter. 90 % av produkterna 
går på export. Vägarna till och från Stockholmsområdet behöver byggas ut. Idag är det långa 
köer och svårt att ta sig fram.
Företag 2. Önskeläget är bättre järnvägsförbindelser. De är medvetna att området där deras 
ena anläggning ligger, inte är prioriterat i dagsläget. De är medlemmar i Transportrådet och 
de ställer sig bakom de krav som framförts.
Företag 3. Pågår många projekt i länet. Diskussioner om E22 är ständigt uppe. 
Förbättringar av E22 är något som även företaget skulle ha nytta av. I Blekinge försöker man 
knyta ihop Karlshamnshamn med Göteborg och Olofström med Göteborg. Mellan Olofström -
Göteborg går mycket på järnväg. Olofströmsbruk är Volvo och Karlshamn hamn satsar på 
baltstaterna, där godset går vidare till Göteborg. Där pågår projekt. 
Infrastrukturen i Blekinge är inte riktigt bra.  
Företag 4. Stillerydshamnen behöver förbättras, då skulle man kunna transportera gods med 
lastbil från Stilleryd till Braås.  Annars med tåg om bana finns. 
Företag 5. Fungerar bra idag.

Var finns flaskhalsarna idag? 

Företag 1. Stockholmsregionen
Företag 2. Företagets produkter är av sådan karaktär att många omlastningar sker. (järnväg 
och lastbil). Järnvägen kan inte matcha när det gäller korta ledtider och tidsprecision.
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Företag 3. Färjor och dåliga vägar. Mest färjor. (Stridigheter mellan Karlshamn och 
Karlskrona - vem som ska ha färjeterminal). Karlshamn har de bästa möjligheterna som 
färjeterminal. Sämre förutsättningar i Karlskrona. Bättre att satsa på Karlshamn och ha det 
på ett ställe.  
Företag 4. Generella trafikflaskhalsar är Tingstadstunneln i Göteborg, sträckan Karlshamn-
Växjö och Stilleryds hamn.
Företag 5. -

Arbetar ni aktivt för att påverka infrastrukturen i regionen? 

Företag 1. Är medlemmar i Svenskt näringsliv. Påverkar och jobbar via dem för att påverka 
transporter och infrastruktur (i de allra flesta fallen).
Företag 2. Företaget är medlemmar i Transportrådet och ställer sig bakom det som 
framförts.
Företag 3. Det finns en grupp som arbetar och talar sig varmt för färjor och Sydostlinken, 
E22 osv. Karlshamns hamn och företag i regionen som driver detta, en påtryckargrupp. 
Företag 4. Ja i logistiknätverket i sydöstra regionen. 
Företag 5. Nej.

Skulle ert behov av transporter öka om infrastrukturen förbättrades i den grad ni önskar? 

Sig iFöretag 1. Nej, Behovet av transporter är styrt av andra faktorer än infrastruktur. Ingen 
påverkan i det här företagets ”värld”.
Företag 2. Kan inte i dagsläget säga att förbättringar i transport- och infrastruktur leder till 
fler transporter. Andra faktorer är mer avgörande.
Företag 3. Nej, Behovet av transporter är avhängigt av vad som produceras. Om 
infrastrukturen förbättrades skulle transporterna gå lite fortare och lite säkrare. Man kan inte 
gardera sig mot olyckor, men med bättre infrastruktur skulle det flyta på bättre. När 
Polenfärjan kommer in, så kommer det massor av åkerier från baltstaterna som försvinner 
upp i skogarna på småvägarna upp i Sverige.
Företag 4. Behovet av transporter hade inte ökat, men det skulle leda till stabilare 
produktion, miljön blir bättre och säkrare.
Företag 5. -

Vad är viktigt för att ert företag ska lokalisera sig i Sverige? 

Företag 1. Kan inte svara på det. De försöker sätta upp så effektiva supply kedjor som 
möjligt. Det är annat än infrastruktur och transporter som är avgörande var företaget 
lokaliserar. 
Företag 2. Företagets logistikföretag kommer att vara placerat i Sverige oavsett vad som 
händer med produktionsanläggningarna. Tillverknings obalanser i vissa regionala områden 
beror på tillverkningsindustrins sammansättning. Lätt obalans i stort företag på liten ort.
Företag 3. Kostnaden är avgörande. Tittar hela tiden på kostnadsmassan man har
Företag 4. Närheten, precision och flexibilitet. 
Företag 5. -
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Förändringar i transportsystem
Använder ni egna fordon eller inköpta transporter. Vad görs för att öka fyllnadsgraden? 

Företag 1. Har utkontrakterat transporterna. Försöker matcha kundbehov med ledtidskrav 
för att uppnå så hög fyllnadsgrad som möjligt. 
Företag 2. Använder inte egna fordon. Arbetar aktivt för att finna lösningar för ökad 
fyllnadsgrad. T ex ny pallösning. Samarbetar med transportör och kunder för att effektivisera 
lastningar och lossningar.
Företag 3. Köper bara in transporter. Gör inget själva för att påverka fyllnadsgraden. Det är 
speditören om får se till att fyllnadsgraden är god. Företaget har diskuterat att köra en 
slingbil som går till alla leverantörerna och plockar upp komponenter och sedan tillbaka till 
fabriken. Detta kräver en enorm planering. Nycklar in, Securitas ska vara där när man lastar, 
truckförare mm. oavsett tid på dygnet ska vara på plats vid varje lastning. Det är svårt att få 
allt att stämma. 
Företag 4. Inköpta transporter.
Företag 5. Våra leveranser kan inte kombineras för att öka fyllnadsgraden.

Hur ser en effektiv transport ut, vilka faktorer avgör? 

Företag 1. Att man kan lita på den; 
 den kommer fram i tid
 med den ledtid som är avtalad 
 till en acceptabel kostnad 
 att den är säker.

Företag 2. En effektiv transport: 
 Så få omlastningar som möjligt
 Ska vara ordentligt lastsäkrad
 Vara enkel att lasta på/av
 Ske i enlighet med de krav som ställs
Problem: När teknisk utrustning för avlastning saknas hos kund. Terminaler har 
alltid bra hanteringsutrustning.

Företag 3. ”Att den tillhandahålls när den behövs.” Avtalen med speditören bygger på att det 
är obehindrat med chaufförer att de inte händer olyckor eller oförutsedda händelser osv.
Företag 4. Så får hanteringar som möjligt i transportkedjan eller direktleverans. Pallarna till 
förbrukningsplats utan lager, så rak transport som möjligt, färre godshantering ger färre 
transportskador. 
Företag 5. Leveranssäkerheten och kunskap hos transportören om våra produkter.

Hur nöjda är ni med de transporter som upphandlas/köps in? 

Företag 1. Väldigt nöjda med de outsourcade transporterna. Hög leveransprecision. Kommer 
inte ändra strategi vad gäller outsourca kontra egen logistikavdelning. 
Företag 2. Mycket nöjda med de transporter som upphandlas.
Företag 3. Historiskt har de varit mycket nöjda. Men, senaste ett och ett halvt åren har det 
varit mindre bra. Det är inget man kan lasta speditören för. Alla blev tagna på sängen. 
Endast ett företag insåg att det skulle komma att bli kapacitetsproblem. När leverantörerna 
äntligen kan leverera då har speditörerna kapacitetsproblem. Pliktverket utbildade tidigare 
chaufförer. Idag är det svårt att rekrytera chaufförer. Det är inget yrke som lockar idag.
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Företag 4.  Generellt ok, men brist på chaufförer och bilar skapar ibland problem. 
Företag 5. Vi är helt nöjda.

Vad gör ni för att påverka transportören/er att bli ännu effektivare? 

Företag 1. Har stor påverkansgrad, som gör att de kan få de effektiva transporterna som de 
önskar.
Företag 2. Har en arbetsgrupp tillsammans med transportören, som arbetar med 
kvalitetsfrågor och. Nära samarbete med transportören. Transportören arbetar proaktivt för 
att förbättra transporterna.
Företag 3. Har regelbundna möten med speditören för att komma tillrätta med sådant som 
inte fungerar. Det är oftast inte en parts fel att det går åt skogen. Vissa leverantörer vill inte 
att det är en speditör utsedd av företaget som kommer och hämtar gods. De vill styra detta 
själva. De kanske har gjort upp avtal i sin tur. Företaget vill ha bra överblick, kostnadsbilden 
är viktig. Försöker att alltid köpa FCA, hans lager och försöker styra så långt de kan. DDU 
till alla säljbolag.
Företag 4. Det egna företaget har ett sparkrav som de skall följa. 
Företag 5. Vi tycker att de är effektiva idag.

Vilka transportparametrar anser ni är viktigast? Leveranssäkerhet, leveransprecision och pris.

Företag 1. Viktigast är leveransprecision och tid. Jobbar hårt med att få säkra transporter 
med hög leveransprecision till ett bra pris. De hänger ihop, ibland måste man göra avsteg på 
vissa saker beroende på vad man är beredd att betala. T ex. Lågt pris sämre 
leveransprecision. Bättre leveransprecision till ett högre pris. En balansgång, man måste 
tänka på alla de tre parametrarna.  
Företag 2. Tidsaspekten är viktig. Leveransen ska komma i tid (varje sändning). I stort sätt 
mycket nöjda med transportörens förmåga att leverera i rätt tid. Sommartid kan dock kvalitén 
försämras något. Godset ska vara helt och rent när det kommer fram och priserna ska vara 
konkurrenskraftiga.
Företag 3. Priset är inte avgörande. Kommer man inte i tid kan man förlora en kund. Att 
mäta det är svårt. Tror att de har förlorat mycket försäljning i år pga av detta.
Företag 4. Leveransprecision, leveranssäkerhet dvs. att transporten ska komma i utsatt tid.
Företag 5. Leveranssäkerhet kommer först då vid ev. skada inga ersättningsprodukter finns 
på lager.

Hur stor betydelse har kostnaden för transporter för företaget? Finns det andra faktorer än 
kostnaden som är viktig, t ex funktion, leveranssäkerhet? 

Företag 1. Kostnaden är viktig och har stor påverkan. Tittar på de ovan parametrarna 
sammantaget. Svårt att säga vilken som har störst betydelse. Beror på hur företaget sätter 
upp sina supply-kedjor. Är det lagerstyrt då är leveransprecisionen inte så viktig. 
Kundorderstyrt flöde då är leveransprecision och säkerhet viktigare till en rimlig kostnad. 
Det beror var kunden är i världen, jobbar kontinuerligt med att finna bästa lösningen.
Företag 2. Kostnaden har stor betydelse. Kvalitet likaså, det ska göras rätt från början.   
Företag 3. Den är ganska avgörande. Inköparna blir pressade att handla billigt. Fler och fler 
går till Kina och Indien man talar om tillväxtmarknaderna. Det är långt till dessa marknader. 
Tre gånger där ifrån hit som härifrån och dit. Straffavgifter. Vill inte ha tungt gods på 
containrarna. Tar ut avgifter och får jaga för att få så låga kostnader som möjligt. Många 
parametrar som styr.  Väldigt viktigt med transporter. 
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Företag 4. Kvaliteten är avgörande.
Företag 5. Transportkostnaden är viktig för avlägsna marknader då produktens kundpris blir 
högre jämfört med lokal tillverkare.
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Bilaga 5

Incoterms

Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan 
under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare
undvika onödiga missförstånd. Reglerna har förändrats ett antal gånger under årens lopp för 
att alltid vara anpassade till utvecklingen av internationell handel. Den nu gällande versionen 
har beteckningen Incoterms 2000. Incoterms är erkända av myndigheter och 
domstolar världen över.

Termerna är indelade i fyra grupper

E-gruppen
När köparen eller hans ställföreträdare hämtar varorna hos säljaren. Köparen har här allt 
ansvar. Säljaren säljer varan till köparen från sina lokaler i det egna landet.

F-gruppen
Säljaren ska leverera varorna till ett transportmedel/fordon som är köparens eller som köparen 
kontrakterat. Kan till exempel vara en båt i en internationell hamn. När varan är lastad övergår 
risken till köparen. Köparen ordnar och står för kostnaden för huvudtransporten.

C-gruppen
Samma som i F-gruppen, men här är det säljaren som ordnar och står för kostnaden för 
huvudtransporten. Risken övergår dock till köparen i och med att varan lastats på t ex det 
fartyg som ska transportera den.

D-gruppen
Här ska säljaren stå för alla kostnader och risker till dess att köparen fått varorna till angiven 
plats.

Leveransklausulernas betydelse enligt Incoterms

EXW, Ex Works (Fritt säljarens magasin)

Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på 
sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget 
ansvar för varorna vid lastningen på det transport- medel som köparen bestämt.

Det är köparen som skall ordna export, import, tullformaliteter samt stå för alla kostnader och 
risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. 
Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som 
krävs för export. EXW kan brukas vid alla sorter av transporter.

Köparen står faran för godset under hela transporten

Ev. försäkring tecknas av köparen.
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FCA Free Carrier (Fritt lastat) (Med angiven plats)

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till 
den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av 
varorna på köparen.

Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela 
köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren 
var varorna ska överlämnas samt utföra tull- deklaration för importen. FCA går att använda 
vid alla former av transporter.

Ev. försäkring tecknas av köparen..

FAS, Free Alongside Ship
(Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)

FAS används bara vid sjötransporter.

Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid 
den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna 
levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen.

Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader.

Köparen ska skriva kontrakt angående transport, betala transportkostnaden samt utföra 
tullformaliteter för export och import. Säljaren ska hjälpa köparen med den dokumentation 
som kan behövas vid tulldeklarationen för export, om köparen begär detta.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

FOB, Free On Board (Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)
FOB används bara vid sjötransport.

Säljaren har uppfyllt sin skyldighet när varorna passerat fartygets skeppssida i den 
inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för 
lastningskostnaderna.

Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också 
meddela köparen när varorna har levererats.

Transporten ordnas av köparen. Han måste informera säljaren om transporten för att denne 
ska kunna organisera lastning av varorna.

Köparen står för kostnaderna efter det att varorna passerat skeppssidan och ombesörjer 
importen av varorna.

Ev. försäkring tecknas av köparen.
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CFR, Cost and Freight (Fri kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CFR används endast vid sjötransport.

Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthallen. 
Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de passerat skeppsrelingen vid 
lastningshamnen.

Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen.

Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens 
beräknas ankomma. Ansvaret för tulldeklarationen för importen och avlastningen av varorna i 
ankomsthallen ligger hos säljaren.

Ev. försäkring tecknas av köparen.

CIF, Cost, Insurance, Freight
(Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)

CIF används bara vid sjötransport.

CIF betyder att båda parter har samma skyldigheter och rättigheter med undantag att säljaren 
har skyldighet att teckna och betala en sjötransport- försäkring.

Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador 
eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen.

Säljarens är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en 
försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för kostnaden, 
om man inte avtalat något annat i köp-sälj avtalet.

Det är köparen som ska ordna med importen och avlastningen i ankomst- hamnen om det inte 
ingår i transporten.

Försäkring skall tecknas av säljaren för köparens räkning till angiven destinationshamn.

CPT Carriage Paid To
(Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort)

Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren 
ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra 
dokument som avtalats.

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven 
tidpunkt. För det mesta sker transporten i containers.
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Det är köparen som tecknar försäkring och handhar importen av varorna. CTP kan användas 
vid alla former av transporter och är brukligt vid t ex container- transporter.

Faran övergår då godset avlämnats till den förste fraktföraren. Ev. försäkring tecknas av 
köparen.

CIP, Carriage and Insurance Paid To
(Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort)

CIP är liktydigt med CPT förutom att säljaren tecknar en försäkring (med minimalt skydd).
Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren 
ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument 
som avtalats.

Risken är köparens när den första fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven 
tidpunkt. Det sker för det mesta i containers.

Det är köparen som sköter importen av varorna.

Gällande överlåtelse av försäkringsdokument och risker se CIF.

CIP kan användas vid alla former av transport och är vanlig vid container- transporter.

Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.

DAF, Delivered At Frontier
(Leverans fritt köparens gräns) (Med angiven leveransort vid gränsen)

När säljaren ska leverera varorna ska de vara deklarerade för export vid exporttull, på den 
plats/gräns som överenskommits. Säljaren måste tala om för köparen när varorna är 
levererade.

Det är köparen som står för import och transport från gränsen till slutdestinationen. Risken för 
skador och förlust av varorna övergår på köparen på angiven gränsort.

DAF är vanligt vid järnvägs- eller lastbilstransport, men kan dock användas vid alla former av 
transporter.

Ev. Försäkringtecknas av säljaren till gränsorten och av köparen från gränsorten.f

DES, Delivered Ex Ship
(Leverans ombord i ankomsthamnen) (Med angiven destinationshamn)

DES används bara vid sjötransport.

Säljarens skyldigheter upphör när varorna ställts till köparens förfogande ombord på fartyget i 
ankomsthamnen.

Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. Säljaren 
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ska ordna transport och ansvara för varorna tills de levererats (stå för risken) samt avisera 
köparen när leverans av varorna skett.

Ansvaret (och kostnaden om det ej ingår i transporten) för avlastning av varorna ligger på 
köparen, som också ska ordna med importen.

Ev. försäkring tecknas av respektive part för sin risk.

DEQ, Delivered Ex Quay
(Leverans på kaj i ankomsthallen) (Tullen betald med angiven hamn)

Vid DEQ gäller samma villkor som vid DES med den skillnaden att säljaren skall leverera 
varorna vid kaj i angiven hamn.

DEQ används bara vid sjötransport.

Risken övergår då godset ställts till köparens förfogande på kajen i angiven hamn.

Ev. försäkring tecknas av säljaren.

DDU, Delivered Duty Unpaid
(Leverans exclusive tull betald) (Levererat oförtullat, med angiven destinationsort i 
importlandet)

Varorna ska levereras av säljaren till slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för 
transporten till denna plats. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan 
dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står 
för importen och betalar dess kostnader.

DDU kan användas för alla former av transporter.

Säljaren står faran för godset under hela transporten.

Ev. försäkring tecknas av säljaren. 

DDP, Delivered Duty Paid
(Leverans inklusive tull betald) (Levererat förtullat, med angiven destinationsort i 
importlandet)

Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av 
varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. 
Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När 
säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen.

DDP kan användas vid alla transporter.
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Säljaren står faran för godset under hela transporten.

Ev försäkring tecknas av säljaren.91
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