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Sammanfattning  

 

Titel:  Vad avgör vid valet av transportlösning? - En kvalitativ studie med fokus på 
containertransporter 

Bakgrund 

Systemet för containertransporter karaktäriseras utav stora omlastningshamnar som fungerar som 
hubbar för containertrafik från omkringliggande områden. Mindre fartyg och järnvägsförbindelser 
anpassade för containertransport trafikerar dessa områden och kallas för feedertransporter. Det har 
givit en möjlighet för exportinriktade företag i dessa områden att skicka sitt gods i mindre volymer 
per sändning med bibehållen servicegrad. För att feedertransporter ska trafikera dessa områden 
krävs det att många företag skickar sitt gods i container.     
Det är alltså av stor vikt att många företag använder container som lastbärare. För att användandet 
av container som lastbärare ska öka är det därför intressant att undersöka hur exportföretag 
resonerar när de väljer transportlösning och hur det påverkar transporter med container. 

Problemformulering 

Vad är avgörande när företag väljer transportlösning och hur påverkar detta användandet av 
containertransporter? 

Syfte 

Syftet med studien är att identifiera ett antal områden som påverkar valet av transportlösning och 
undersöka hur olika företag värderar dessa. Med detta vill jag öka förståelsen kring de områden som 
företag ser som viktiga när de väljer transportlösning och hur detta kan påverka ett specifikt sätt att 
frakta gods. 

Avgränsning 

Studien är avgränsad till tillverkande exportföretag i Umeå regionen.  

Val av metod 

Studien behandlar hur företag resonerar kring ett antal områden och eftersom jag vill få en ökad 
förståelse för detta så passar en kvalitativ forskningsmetod för denna studie. Studien utgår ifrån att 
respondenterna ser valet av transportlösning på ett för dem unikt sätt, dels för att de är unika 
individer och dels för att de representerar olika företag som har skilda behov. Därför har studien ett 
hermeneutisk vetenskapligt förhållningssätt.  

Resultat 

I studien identifierades tre områden som påverkar valet av transportlösning. Dessa var ekonomiska 
området, tekniska området och service området. Det område som var viktigast för respondenterna i 
studien vid val av transportlösning, var serviceområdet. I detta område finns ett antal 
variabler/serviceelement, bland dem visade sig ledtid, frekvens, Track and trace, samt 
leveranspålitlighet vara viktigast att beakta när företag väljer transportlösning.  

Kravet från företagen på ledtid och frekvens visade sig påverka användandet av containertransporter 
på ett negativt sätt eftersom en sådan transportlösning inte uppfyllde de krav på ledtid och frekvens 
som respondenterna efterfrågade. De använder därför i högre grad andra transportlösningar som kan 
uppfylla deras krav. 
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1. Inledning  
I detta avsnitt delges läsaren studiens problembakgrund som följs utav en mer preciserad 
problemdiskussion. Därefter fastställs studiens problemformulering samt syfte. Hur studien har 
avgränsats beskrivs också.  

 

1.1 Problembakgrund 
Globalisering medför möjligheter för företag att etablera sig på nya marknader. Detta har gett 
upphov till en ökad konkurrenssituation företag emellan, eftersom en ökad handel med hjälp av 
frihandelsavtal finns mellan länder i större utsträckning idag än tidigare. En naturlig konsekvens av 
att marknaden och handeln utökats är att exempelvis fabriker, lager och kunder sprids på en stor 
geografisk yta. 

För tillverkande företag har konkurrensen inneburit kortare produktlivscyklar, fler produktvarianter 
och att större krav ställs på företagens logistik (Björnland et al 2003 s.29) Det har blivit svårare för 
företag att få bra lönsamhet genom att konkurrera endast med sin kärnprodukt. Detta har lett till att 
allt större fokus läggs på kringtjänster som fungerar som konkurrensmedel. En av dessa 
kringtjänster kan vara att erbjuda kunden förmånliga leveransvillkor, vilket i sin tur kräver en väl 
fungerande logistikapparat.   

Logistik kan definieras som den del av försörjningskedjan som planerar, implementerar och 
kontrollerar effektiva flöden av gods samt lagring. Detta görs från råvara till slutkund och anpassas 
för att möta kundernas krav. (Fritt översatt, Council of logistics management 2009)  
 
Begreppet logistik har utvecklats mycket under de senaste 40 åren. På 1960-talet innebar begreppet 
logistik rent fysiska aktiviteter såsom transporter och hantering, och effektiv logistik innebar endast 
minskade logistikkostnader. Det var först under 1990-talet som företag insåg att effektiv logistik 
även kan skapa större intäkter och det var på slutet av 1990- talet som logistiken fick stor 
genomslagskraft som konkurrensmedel (Aronsson et al 2006 s.31-2). Utöver konkurrenssituationen så 
har ett ökat kapitalkostnadsfokus och IT-utvecklingen haft en stor inverkan på logistikens 
utveckling. Ökad kapitalkostnadsnivå krävde en effektivare kapitalhantering från företagen, där 
frigjort kapital användes till att utöka verksamheten eller på andra sätt addera värde istället för att 
exempelvis binda kapitalet i stora varulager. IT-utvecklingen har gjort det lättare för företagen att 
hantera data som behövs på olika sätt i företagens mer utvecklade logistikapparat, exempelvis för 
styrning av transporter. (Björnland et al 2003 s.29-34) 
 
Den globala marknaden kräver mycket av en aktivitet som tidigt associerades med logistik, det vill 
säga transporter. Logistikens utveckling medför att det idag ställs högre krav på transporterna än 
tidigare. Ökade krav ställs på ledtider, flexibilitet och leveransservice. Större frekvens på antalet 
avgångar, där företagen sänder mindre volymer per sändning är därför vanligt. De ökade kraven har 
lett till förändringar på transportmarknaden. Den har utvecklats mot att, genom uppköp, komma att 
bestå utav ett mindre antal transportbolag. De kan på grund av sin storlek dra nytta utav 
stordriftsfördelar genom att samlasta gods ifrån flera olika producenter.  
 
I transportsystemet med container visar sig detta extra tydligt. Det är ett globalt system som innebär 
att standardiserade containrar används som lastbärare, dessa kan lastas mellan olika transportfordon 
för snabb, enkel och billig dörr till dörr transport. Systemet karaktäriseras utav stora satsningar på 
omlastningshamnar, dessa fungerar som hubbar för containertrafik från omkringliggande områden 
och skapar även en bättre ekonomi för de allt större oceangående fartyg som avgår ifrån 



2 
 

omlastningshamnarna. (Thalenius 2003)    

1.2 Problemdiskussion 
Utvecklingen i systemet för containertransporter har lett fram till en möjlighet för exportinriktade 
företag med närhet till mindre hamnar och bra järnvägsförbindelser att skicka sitt gods i mindre 
volymer per sändning med bibehållen servicegrad. Dessa transporter kallas för feedertransporter. 
Containern når oftast sin slutdestination enligt principen ”feeder-hub-linjefartyg”. (Sai SSK2000 1:7)  

För att få en fungerande containertrafik på dessa omkringliggande områden måste det finnas 
underlag för att bedriva feedertrafik. Det är alltså av stor vikt att många företag använder container 
som lastbärare. Det är därför intressant att undersöka dels hur exportföretag resonerar när de väljer 
transportlösning för att transportera sitt gods och dels hur deras syn på containertransport ser ut.  

1.3 Problemformulering 
Vad är avgörande när företag väljer transportlösning och hur påverkar detta användandet av 
containertransporter? 

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att identifiera ett antal områden som påverkar valet av transportlösning och 
undersöka hur olika företag värderar dessa. Med detta vill jag öka förståelsen kring de områden som 
företag ser som viktiga när de väljer transportlösning och hur detta kan påverka ett specifikt sätt att 
frakta gods. 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka tillverkande exportföretag i Umeå regionen.  
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel beskriver jag mitt perspektiv och den förförståelse jag hade innan studien började. 
Jag behandlar också det vetenskapliga förhållningsätt och angreppsätt som jag har valt att angripa 
studien med.  

Till sist behandlar jag hur mina sekundärkällor har samlats in och ger reflektioner över den 
processen, samt beskriver hur jag konstruerat den teoretiska referensramen. Det praktiska 
tillvägagångssättet beskrivs senare i studien. 

 

2.1 Perspektiv 
Studiens problemformulering är i grunden en frågeställning som kommer från en aktör i 
transportbranschen, Umeå hamn. Den genomförs alltså i grunden på uppdrag och jag som författare 
har således ej valt ämnesområdet mer än att jag varit intresserad av ett område inom logistik. Denna 
studies uppställda problem baseras därmed utifrån Umeå Hamns perspektiv, därför kan hamnen ses 
som intressent.  

För att studien ska vara genomförbar har det för mig som forskare varit nödvändigt att anpassa 
frågeställningen till ett akademiskt godtagbart problem. Detta problem bör ligga så nära som 
möjligt det perspektiv som studien ska besvaras utifrån. Det har inneburit att studiens 
genomförande baseras på den syn jag som forskare har på hur frågeställningen bäst skall lösas.   

Fördelen med detta, förutom att studien blir genomförbar, tror jag är att problemet kan ses med en 
”utomståendes ögon”, vilket förhoppningsvis kan ge fler infallsvinklar till frågeställningen och 
därmed resultatet. Det är mycket troligt att jag som inte är verksam inom den verksamhet som 
aktören är, från början är mindre färgad och ser mer öppet på problemet. Det kan leda till att ge 
problemet fler vinklar och därmed innebära en större chans att komma fram till ett bra svar på 
problemformuleringen, samt för att uppfylla syftet med studien.  

2.2 Förförståelse 
Med förförståelse menar jag den kunskap och därmed förståelse jag förskaffat mig under livet för 
ämnet logistik och transporter, samt hur min omgivning påverkat min förståelse. Det kan påverka 
hur jag väljer att angripa problemet och ifall jag redan innan studiens genomförande tros ha haft 
föreställningar om vad studien kommer att resultera i.  

Min förförståelse baserad på inhämtad kunskap inom ämnet grundar sig främst på två saker. Dels de 
kurser som innefattat logistik på det utbildningsprogram jag läser. Jag studerar på Handel och 
Logistikprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Programmet har givit mig en 
inblick i hur logistik fungerar. Undervisningen på logistik kurserna har bland annat skett av personal 
från ”Silf Competence” och vi har fått jobba med verkliga case där vi tillämpat olika sätt att 
genomföra logistiska lösningar.  

Dels har programmet gett mig förmånen att genomföra en praktikperiod där jag i lugn och ro kunnat 
lära mig mer om transportbranschen i sig. Praktikperioden spenderade jag på Umeå Hamn, vilken 
har givit mig god tid att lära mig mer om just transportbranschen och hur den fungerar.   

Den omgivning jag befunnit mig i under livet har med stor säkerhet också påverkat min förståelse 
för logistik och transport. Att arbeta inom transportbranshen ligger till viss del i släkten eftersom 
både min far samt farfar är/varit verksam inom den. Det kan på ett omedvetet sätt ha påverkat min 
förståelse för transporter och även det uppkommna intresse jag fått för det. Jag har även kommit i 
kontakt med transporter under min tid i värnplikten då jag ingick i en grupp som var ansvarig för 
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transporter av allt material och att förse mitt kompani med förnödenheter.   

Min förförståelse kan ha berikat studien men den kan också ha varit begränsande. Jag tror att jag 
lättare har kunna valt ut och förstått det material som behövs till min teoretiska referensram, samt 
att jag har haft lättare för att ta till mig det. Det kan dock ha hämmat mig i insamlingsprocessen, då 
jag kan ha blivit styrd i vad jag ska leta efter och därmed inte fått med allt som skulle kunna 
påverkat mitt resultat.  

Vidare så tror jag att min förförståelse även har underlättat för mig att se samband och urskilja 
mönster och även dra slutsatser utifrån mitt material.   

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt   
Att få en inblick i valt vetenskapligt förhållningssätt är viktigt för att kunna ta del av och kritisera 
den kunskap som produceras på ett korrekt tillvägagångssätt (Davidsson & Patel 2004 s.26). Det är 
därför motiverat att beskriva hur studien förhåller sig till människan, världen och kunskap.   
 
I studien används hermeneutik som förhållningssätt, vilket är en ”vetenskaplig riktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen”(Ibid s.28). 
Enligt hermeneutiken är varje människa unik, och alla människor uppfattar därför sig själv och sin 
situation olika. För att förstå människan måste man lägga särskild vikt vid vad som försiggår 
omkring den och göra en tolkning av den. (Hartman 2004 s.106)  
 
Min studie utgår ifrån att respondenterna ser valet av transportsätt på ett för dem unikt sätt, dels för 
att de är unika individer och dels för att de representerar olika företag som har skilda behov. 
Resultatet av studien hade alltså kunnat se annorlunda ut om jag hade intervjuat andra respondenter 
på samma företag eller på andra företag. 
   
I en studie med detta förhållningssätt försöker forskaren se helheten av sin problemformulering. 
Han nöjer sig inte med att endast bryta ner problemet i delar, utan ställer helheten i relation till 
delarna och försöker på det sättet förstå problemet. I tolkningen används också forskarens 
förförståelse i ämnet. Mellan forskaren och respondenten uppstår något som kallas 
förståelsehorisont. Både forskaren och respondenten tillför sin unika förförståelse och balansen 
mellan dem är inte alltid jämn. Förståelsehorisonten flyttas mellan respondenten och forskaren tills 
en gemensam förståelse uppnås. (Davidson & Patel 2004 s.30). Resultatet kommer därför att bli en 
sammansmältning av forskarens förståelse för respondenten och hans syn på sin värld (Hartman 2004 
s. 189).   

2.4 Angreppssätt 
Generellt pratar man om två olika angreppssätt i förhållandet mellan empiri och teori, deduktion 
och induktion. I ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från befintlig teori när den vill studera ett 
problem och utformar studien efter den. Tack vare detta kan objektiviteten stärkas eftersom 
utgångspunkten är befintlig teori. Ett induktivt angreppssätt kan sägas vara motsatsen till deduktion 
eftersom forskaren då utgår ifrån verkligheten, för att sedan skapa en teori. Den teori som då 
formuleras kan dock vara bristfällig eftersom den baseras på enstaka fall eller typiska situationer. 
(Davidsson & Patel 2004 s.23-4)   

I studien har den teoretiska referensramen kommit att innehålla teori som dels beskriver hur 
området logistik och transport är uppbyggt och fungerar samt hur den forskning som bedrivs runt 
processen att välja transportlösning ser ut. Detta har hjälpt mig att utforma den modell som ligger 
till grund för den fortsatta studien. Det har även hjälpt mig att förstå området och det som 
respondenterna säger i de intervjuer som har genomförts.  
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Empirins roll har sedan varit att utifrån modellens områden ge information om hur beslutsfattare 
resonerar när de ska välja transportlösning och hur detta påverkar nyttjandet av containertransporter. 
Studiens angreppssätt liknar alltså ett deduktivt angreppssätt. Jag testar dock inte teorin med målet 
att generera ny teori utan använder den som en länk mellan teori och verklighet, vilket är vanligt när 
teorin åskådliggörs i en modell (Ibid s.23).    

2.6 Val av teorier 
Studiens teoretiska referensram är uppbyggd i tre block där varje block är menat att leda studien 
framåt, dels i kunskapsnivå samt i hur studien praktiskt kommer att genomföras och vara uppbyggd 
i de efterföljande kapitlen. 

Första blocket ger en inledande bild över logistik och transport och vad det fyller för funktion. Det 
ger en överblick över hur olika aktörer ser på transporter, alltså deras olika perspektiv samt hur de 
interagerar. Olika transportslag förklaras och det beskrivs hur dessa kan kombineras och därmed 
skapa fördelar. En stor del i att det kan skapa fördelar är enhetslastprincipen där bland annat 
containern har en stor del. Teorierna kommer ifrån övergripande litteratur som behandlar logistik 
och som innehåller kapitel som behandlar transporter. Jag fick tag på ett representativt antal sådan 
litteratur och kunde därigenom skapa en bra syntes över området. Mycket utav teorierna 
behandlades på samma sätt och fanns representerad i all litteratur vilket ger en styrka och 
trovärdighet att det som tagits upp är viktigt för att förstå transportområdet.  

Andra blocket fokuserar på hur processen att utvärdera nya transportlösningar uppkommer och hur 
själva valprocessen i sig kommit att se ut. Det baseras både på litteratur och en artikel som 
fördjupar förståelsen för de olika steg vi går igenom i valprocessen av transportlösning. 

Tredje blocket beskriver olika modeller som forskare utvecklat, vilka är ämnade att förklara hur 
transportlösning väljs. Den bygger mestadels på en artikel från Mcginnis (1989) som utvärderar 
många olika modeller. Artikeln har jag som författare sett citerad i många andra artiklar och den är 
även med i boken ”Transport logistics” som ingår i serien Classics in Transport analysis (Button et al 
2003 s.188-198).  Boken har samlat 44 artiklar från 20 olika journaler och Mcginnis artikel är den 
enda som behandlar detta område vilket tyder på att artikeln är stark, eftersom den skrevs redan 
1989 och boken är skriven 2003. I blocket görs även en artikelöversikt för att identifiera de 
vanligaste variablerna som används i olika undersökningar vid val av transportlösning. Det är en 
styrka att det baseras på ett antal artiklar och att de variabler som flera forskare använder 
sammanfattas till min studie.   

2.7 Insamling av sekundärkällor 
Jag har använt mig utav litteratur inom logistik, artiklar och rapporter som behandlar val av 
transportlösning och annan referenslitteratur inom transportlogistik. Insamlingen har skett på Umeå 
Universitetsbibliotek (UB). Artiklarna sökte jag via databaser som är tillgängliga via UB´s hemsida. 
Vissa artiklar fann jag genom att gå igenom referenslistor från de artiklar jag hittade via UB. För att 
söka upp dem använda jag tjänsten ”Google Scholar”. Litteraturen har jag sökt upp med hjälp av en 
tjänst på UB´s hemsida som heter ”Album” och databaserna har begränsats till ”Business Source 
Premier” och ”Emerald Fulltext”. Sökorden jag använt är olika sammansättningar av: Logistik, val 
av transportlösning, transportlogistik, containertransport. Sökorden har även använts på engelska. 
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2.7.1 Kritik av sekundärkällor 
I första blocket använder jag mycket litteratur som riktas mot studenter eller representanter vid 
företag som vill bekanta sig med logistik. Vid en studie på denna nivå är det önskvärt att använda 
sig av vetenskapliga artiklar, men i just detta block anser jag inte att det behövs eftersom det är 
tänkt att ligga på en grundläggande nivå. Det finns inte heller artiklar på denna beskrivande nivå 
utan de antar att man som läsare kan detta, vilket läsaren förhoppningsvis gör efter att den läst detta. 

I andra blocket används både litteratur och ett antal artiklar. Först och främst kan jag rikta kritik mot 
att det är få källor som beskriver en viktig del av syftet med studien, att öka förståelsen kring ett 
antal områden, där jag bedömer att valprocessen spelar en viktig roll. Det hade varit bra för studien 
om jag funnit fler artiklar med olika synvinklar. Även studier där det undersökts om processen i 
studien stämmer hade varit bra för min uppsats, men någon sådan har inte funnits. 

I tredje blocket används endast artiklar för att beskriva forskares olika modeller som kan förklara 
valet av transportlösning. Som beskrivits tidigare är det främst i detta block som en känd artikel 
behandlas. Det hade varit önskvärt om det hade funnits artiklar där den modell som Mcginnis 
(1989) beskriver som lämpligast, testats av andra forskare. Även artiklar som ger kritik eller andra 
synvinklar hade varit önskvärt. Som det är nu blir bedömningen angående artikelns trovärdighet 
riktad.   

I Kapitel 4 används även där litteratur. Studierna som artikelgenomgången behandlar beskriver inte 
innebörden utav variablerna, utan den har jag som forskare fått sätta ord på själv. Jag har därmed 
gått tillbaka till den litteratur jag använde i första blocket. Som tidigare tycker jag att den 
litteraturen är bra. Jag måste dock rikta lite kritik mot de artiklar som använts i artikelgenomgången. 
De använder variabler som inte definieras, vilket gör det svårt att veta vad författaren menar och 
ifall de bara tagit variablerna från andra forskare. Det som delvis kan förklara detta är att 
variablerna används i kvantitativa studier och att min studie är kvalitativ. Eftersom jag vill ge en 
ökad förståelse har det krävts att jag definierat dem för att kunna tolka undersökningen på ett 
korrekt sätt. Eftersom jag använt annan litteratur till det, kan det ha skapats en differens i den 
definition jag gjort och vad författarna av artiklarna i genomgången definierat variablerna som.   
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3. Teoretisk referensram 
Min teoretiska referensram beskriver först grundläggande fakta om kopplingen mellan transport 
och logistik, transportbranschen, olika transportslag samt enhetslastprincipen (block 1). Sedan 
beskrivs processen att välja transportlösning (Block 2) och olika modeller som används vid 
forskning kring valet av transportlösningar presenteras (Block 3).  

 

3.1 Transport och logistik 
Inom logistik krävs det att material och produkter förflyttas både internt och externt. Förflyttningar 
inom ett fabriksområde eller lager brukar kallas för interntransporter och förflyttning mellan olika 
orter eller fabriker för externtransporter (Aronsson et al 2006 s.120).  

Det är vid externa transporter som de traditionella transportslagen flyg, lastbil, tåg och båt används. 
Dessa transporter skapar vid förflyttningen av gods en platsnytta för företaget. Det innebär att en 
produkt finns tillgänglig på den plats där kunden efterfrågar den (Stock & Lambert 1993 s.162). 
Tillsamman med andra aktiviteter kan externtransporten även skapa tidsnytta. Det kopplas ofta ihop 
med att lagring av produkten ger direkt åtkomst för kunden och alltså minimerar eventuell väntetid. 
Transport skapar däremot tidsnytta beroende på hur snabbt produkten kan transporteras från punkt 
till punkt (Storhagen 2003 s.138) och även hur frekvent denna typ av transport kan ske (Stock & Lambert 
1993 s.162). Björnland et al betonar hur viktig transporten är för att skapa plats och tidsnytta åt 
företag. Strukturrationalisering och ett ökat fokus på att utnyttja stordriftsfördelar inom industrin 
har lett till att det genomsnittliga transportavståndet ökat, vilket ställer ökade krav på transporterna 
för att skapa plats och tidsnytta. (Björnland et al 2003 s.133) 

3.2 Trenivåmodellen 
Inom transportbranschen finns det olika parter, som ser på transporter från olika perspektiv. En 
modell som beskriver dessa och hur de interagerar är trenivåmodellen (Figur 1.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Trenivåmodellen (Aronsson et al 2006 s.121) 
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Den översta nivån beskriver hur varuägaren ser på transporter. Inställningen hos den är ofta att en 
transport är en enkel förflyttning av varor från leverantör till kund. Att förflytta en vara är i 
praktiken oftast mer komplicerat än så.  

Den mellersta nivån beskriver hur transportören ser på transporter. Att skicka gods innebär ofta att 
du måste lasta om godset på olika transportslag och samlasta flera varuägares gods för att skapa en 
bra ekonomi. Transportörens perspektiv beskriver därför hur gods, lastbärare etc. förflyttas. Mellan 
dessa nivåer finns transportmarknaden där transportköpare och transportsäljare möts. I den nedersta 
nivån finns infrastrukturen som transportföretagen använder för sina transporter. Transportföretagen 
och ägaren av infrastrukturen möts i trafikmarknaden. (Aronsson et al 2006 s121-22.)   

3.2.1 Varuägarens perspektiv 
Transportköparen har i huvudsak krav på att transporten ska ha ett lågt pris, kort transporttid och 
hög leveransservice. Även flexibilitet i hur mycket gods som kan skickas olika dagar är önskvärt 
eftersom framförhållning och planering ofta är mycket kort när det gäller beställning av transporter.  

Företag minskar även mer och mer sina lagernivåer vilket innebär fler och tätare transporter för att 
lagret ska innehålla rätt kvantiteter. Det ställer även höga krav på hög leveransprecisionen hos 
transporterna för att kunna minimera säkerhetslager som skyddar för dålig precision. Att helt 
eliminera lagerfunktionen är även populärt och det har utmynnat i begreppet Just in Time (JIT). 
(Aronsson et al 2006 s.122) Traditionella leveranser och JIT leveranser kan i respektive extremfall 
jämföras så här:  

 

 

 

 

 

Det finns alltså många krav från transportköparen på transportföretagen. Men det är inte alltid som  
alla dessa går att uppfylla. Det kan förstås bättre genom att förklara transportföretagets perspektiv.  

3.2.2 Transportörens perspektiv  
I transportbranschen finns det många aktörer och när man pratar om ett transportföretag så menar 
man någon som kan utföra en eller flera av följande aktörers aktiviteter. Transportmäklaren, som har 
kontakt med speditörer eller transportföretag. Speditören, som har kontakt med åkerier, och planerar 
transporter. Åkeriet, som hyr ut fordon, fordonsägaren och chauffören som framför fordonet. 
(Aronsson et al 2006 s.123) 

När exempelvis en tillverkare vill transportera sina varor, krävs det ofta att han har kontakt med 
flera olika aktörer för att hans transportbehov ska uppfyllas. Detta på grund av att de olika aktörerna 
fokuserar på olika typer av transporter. Transportköparen är mån om att få ett lågt pris, hög 
leveransservice, hög leveranspålitlighet och kort ledtid. Dessa krav sätter press på 
transportföretaget. (Aronsson et al 2006 s.123-25)    

För att tillfredsställa dessa krav agerar transportföretagen på följande sätt: 

• Låga kostnader skapas genom att ha en hög fyllnadsgrad. 

• Hög leveranspålitlighet genom att ha regelbundna transporter på förutbestämda tider.  

• Kort ledtid genom regelbundna transporter som avgår ofta.  

Traditionella leveranser: 
Långa transportider 
Stora volymer 
Låg tidsprecision 
Låg leveranssäkerhet 
Inget totalansvar 

JIT-leveranser: 
Korta transporttider 
Små volymer 
Hög tidsprecision 
Hög leveranssäkerhet 
Totalansvar 
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För att allt detta ska vara möjligt krävs det att det finns stora volymer att skicka. Detta löser 
transportföretagen med samlastning, där flera kunders gods lastas med samma transport för att 
uppnå en högre fyllnadsgrad. Detta är möjligt genom att nyttja terminaler. Terminalerna gör det 
möjligt att lagra och lasta om gods vid olika strategiska punkter. Det medför god service och 
minskad transportkostnad eftersom man länkar ihop olika flöden och transportslag. (Storhagen 2003 
s.155)  

Användandet av en terminal kan göra att transporttiden i sig ökar, men att den totala ledtiden 
minskar då transportföretagen har råd med fler avgångar (Aronsson et al 2006 s.126). I figur 2. kan vi se 
hur en terminal kan minska antalet transporter, från 32 till 12. 

Figur 2. Skillnaden mellan att leverera direkt till kund och att leverera via en terminal. (Storhagen 
2003 s.156) 

Kostnaden för transportering kan alltså minskas med hjälp av terminaler, det uppstår dock andra 
kostnader såsom lokalkostnader, investeringar i lagrings- och hanteringsutrustning samt hantering 
och administrationskostnader. För att det ska löna sig att använda terminaler krävs det att 
transporten blir såpass mycket billigare att den sammanlagda summan blir lägre än vad det hade 
varit att skicka varorna direkt. En negativ aspekt med terminaler är även omlastningen av gods ökar 
risken för godsskador. (Storhagen 2003 s.156-57)   

3.2.3 Transport Infrastruktur    
Det finns en rad företag som äger den infrastruktur som behövs för att genomföra transporter 
(Aronsson et al 2006 s.121). Infrastrukturen är viktigt för logistiken eftersom de olika transporterna både 
är beroende och begränsade av den. Anpassningen mellan transporterna och infrastrukturen är oftast 
inte tillfredsställande. Detta beror i stor utsträckning på att fordon utvecklas i högre takt i och med 
att de är i privat ägo, medan infrastrukturen styrs av myndigheter, vilket gör att förändringar tar 
längre tid att genomföra. (Björnland et al s.136-37) 

Infrastrukturen för fordon kan delas in i: 

• Vägar med tillhörande anläggningar och byggnader 

• Järnvägsanläggningar, terminaler och stationer 

• Hamnar 

• Andra nödvändiga anläggningar, fyrar och märken längs kuster etc. 

 

Terminal 

 
8 kunder → 12  relationer 

 
8 kunder → 32  relationer 
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3.3 Transportslag 

3.3.1 Lastbil 
Lastbilen är flexibel vilket innebär att transporter dörr till dörr är möjliga utan att omlastningar 
behöver ske. Det kan i sin tur minska kostnaden för transporten och skaderisken på godset. Den är 
också flexibel i den mening att den kan anpassas storleksmässigt (Storhagen 2003 s.141) Inget 
transportslag kan på egen hand nå den yta som lastbilen, den kan i princip ta sig fram överallt tack 
vare en väl anpassad infrastruktur (Stock & Lambert 1993 s.168). Driftskostnaden under transport är hög 
och lastbilen lämpar sig därför för kortare avstånd jämfört med de andra transportslagen. 
(Abrahamsson & Sandahl 1996 s.248) En typ av lastbil består av en dragbil som drar en speciell släpvagn 
som enkelt kan kopplas loss. Släpvagnen kallas för trailer och kan även köras på järnvägstransport 
och sjötransport utan att dragbilen är med. Den är därmed mycket flexibel.   

3.3.2 Järnvägstransport  
Järnvägsnätet är inte lika väl utformat som vägnätet och därför är tågtransporter inte lika flexibla 
som lastbilstransporter. Järnvägstransporter tillhandahåller inte dörr- till dörrtransporter på samma 
sätt, utan erbjuder transporter mellan terminaler, vilka i och för sig kan finnas intill företag. 
Järnvägen har även fasta tidtabeller vilket gör att frekvensen är lägre än vid lastbilstransporter. 
(Stock & Lambert 1993 s.169-170) Kostnaden under transport med stora godsvolymer är låg och 
transportkapaciteten är hög. Järnvägen är även snabbare på längre sträckor och anses vara 
miljövänligare (Storhagen 2003 s.140-142). Jämför man vidare med lastbilen finns det en till stor 
nackdel och det är tillgången till utrustning, vilket i detta fall är järnvägsvagnar. Järnvägsföretagen 
använder varandras vagnar och det händer att vagnarna inte är tillgängliga där de behövs mest, eller 
är otillgängliga eftersom de uppehålls vid lastning eller repareras etc. (Stock & Lambert 1993 s.170)  

3.3.3 Sjötransport 
Sjötransporten konkurrerar främst med tågtransporter (Stock & Lambert 1993 s.172) och är i volym mätt 
det viktigaste transportslaget i internationell handel. Dess styrka ligger i transport av stora volymer 
lågvärdigt gods över längre sträckor. Leveransfrekvensen är låg samtidigt som transporten inte är så 
snabb. Det är därför den passar för lågvärdigt gods som inte binder så mycket kapital. (Storhagen 2003 
s.140)  

3.3.4 Flygtransport 
Flygtransporter hanterar oftast gods av högt värde. Kostnaden för flygtransport är dyr och oftast blir 
den för stor del av produktens totala värde för en sådan transport ska vara godtagbar. Flyget ger 
dock en snabb transporttid, vilket är en positiv bemärkelse. Det kan dock vara så att tiden som går 
åt på flygplatsen kan medföra att den totala tid godset hanteras blir längre än för andra transportlag.  
Frekvens i antalet avgångar och pålitligheten är ofta bra på flyget men de destinationer som betjänas 
är ofta större sådana så mindre städer är svårare att nå med flygtransport. Att välja flygtransport är 
ofta en service fråga, och ifall flygtransport väljs så är servicen viktigare än kostnaden för 
transportsköparen. Eftersom transportkostnaden i det här fallet ofta får en stor del i produktens 
totala värde. (Stock & Lambert 1993 s.171-172)  
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3.3.5 Intermodala transporter 
Idén med intermodala transporter är att använda de olika transportslagens styrkor i en integrerad 
transport (Floden 2007 s.1). De olika transportslagen har, som vi har sett, olika starka sidor där 
exempelvis lastbilen är flexibel och sjö och tågtransport är billigt på långa sträckor. I en intermodal 
transport är iden därmed att använda lastbil på de kortare sträckorna av transporten, till hamnen 
eller tågterminalen, och järnväg eller fartyg på de längre sträckorna.  

Att realisera användandet av denna typ av transport innebär en ökad terminalhantering i och med 
omlastningar mellan de olika transportsätten. Det har gjort att avståndet och den totala kostnaden 
för transporten ofta är avgörande för användandet av intermodal transport. För att lastbil inte ska 
användas på hela sträckan måste därför terminalkostnaden samt kostnaden för den långa sträckan 
väga upp den totala kostnad som enbart lastbil hade inneburit. Intermodala transporter kan därmed 
kostnadsmässigt vara fördelaktigt ju längre sträcka godset ska transporteras. För att fler ska använda 
sig utav intermodala transporter utformas lastbärare, hanteringsutrustning och terminaler så att 
godset kan transporteras i en och samma lastbärare från avsändare till mottagare eller mellan olika 
samlastningsterminaler i obrutet skick. (Abrahamsson & Sandahl 1996 s.166-67)  

3.4 Enhetslastprincipen 
En princip som inneburit effektivare terminalhantering genom smidigare lastning och lossning och 
därmed lägre kostnader för transporten tack vare en snabbare hantering är enhetslastprincipen. 
Principen förbättrar effektiviteten hos intermodala transporter och innebär att flera små godsenheter 
lastas i en större godsenhet, exempelvis container eller trailer, så nära avsändaren som möjligt. 
Detta innebär att omlastning kan ske av en enhet istället för flera varje gång godset ska lastas om. 
(Abrahamsson & Sandahl 1996 s.130-31) 

Det innebär flertalet kostnadsbesparingar: 

• Reducerade kostnader för hantering eftersom det är mindre antal godsenheter som lastas vid 
varje lastning/omlastning. 

• Reducerade frakter genom att tiden för lastning och lossning minskar och skapar mer tid till 
utnyttjande. Exempelvis reduceras omlastningstiden avsevärt vid enhetstransporter. 
Containerfartyg kan med hjälp av den reducerade omlastningstiden och sin snabbhet göra 
dubbelt så många rundresor per år jämfört med ett konventionellt fartyg.  

• Enklare förpackning eftersom godset packas i en skyddande enhet och därmed inte behöver 
så vara så avancerad. 

• Färre skador, eftersom godset ligger i en sammanhållande enhet som plomberas utsätts det 
inte för samma påfrestningar som tidigare. Godset är därmed skyddat ifrån omlastningar 
under transporten vilket annars var en nackdel med terminaler och samlastning. Det är 
istället containers som samlastas.  

• Kortare transporttider vilket ökar leveransservicen och konkurrenskraften. (Abrahamsson & 
Sandahl s.131-132) 
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3.5 Val av transportlösning 
Att välja vilken transportlösning ett företag ska använda är en process som kräver mycket arbete 
och eftertanke. Stock och Lambert (1993) beskriver att det sker i fyra olika distinkta steg vilket vi 
här kallar delprocesser. Följande delprocesser räknar de upp (Se även figur 3.): 

1. Uppdagande av problem 

2. Sökprocessen 

3. Valprocessen 

4. Utvärderingsprocessen 

I första steget uppdagas ett problem som medför att man vill undersöka olika transportlösningar. 
Företaget kan exempelvis vara i behov av att förändra sitt nuvarande distributionssystem eller är 
missnöjt med något hos det nuvarande.  

I nästa steg sker sedan normalt en sökprocess. I den söks information från flertalet källor samt från 
tidigare erfarenheter, vilka sammantaget kan ligga till grund för nästa delprocess, valprocessen.  

I valprocessen står valet av transportlösning mellan ett antal olika transportslag och transportörer. 
Det ställer stora krav på att man använt relevant information och ett bra utvärderingssätt när det 
slutgiltiga valet genomförs.  

Till sist sker en utvärderingsprocess där tillvägagångssättet och noggrannheten kan skilja sig 
mycket åt mellan olika företag. Syftet är att på något sätt mäta om det val man gjort möter upp de 
fastställda krav man har. Är så inte fallet uppdagas ett nytt problem och processen startar därför om 
på nytt. (Stock & Lambert 1993 s.226-31) 

 

 

 

Figur 3. Val av transportlösning (Egen bearbetning utifrån Stock & Lambert 1993 s226-31) 

D´Este (2006) beskriver i en artikel om intermodala transportsystem att valprocessen i grunden sker 
i dessa tre fundamentala steg: 

 

 

 

Figur 4. Val processen (D´Este 2006 s.261) 

Han beskriver att i det första steget kan vara så att alla tänkbara länkar (läs: destinationer) inte kan 
ta emot vissa typer av gods och därmed tas bort från valprocessen. I det andra steget sker en sorts 
sållningsprocess av alternativ som inte kan möta de servicekriterier som ställs på transporten. I det 
sista steget finns tillslut ett antal transportlösningar som uppfyller service kraven. Den sista 
sållningen får genomförs därför beroende på hur de olika service variablerna prioriteras. (D´Este 2006 
s.261-62) 
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3.6 Olika modeller vid val av transportlösning 
Vid undersökningar om val av transportlösning utgår man i forskningen från olika slags modeller. 
Baumol et al (1970) konstaterade med hjälp av att använda en modell baserad på lagerteori att man i 
valet av transportlösning måste kompromissa mellan ett antal variabler, såsom transporttaxa, 
hastighet och pålitlighet. Detta eftersom de har en direkt påverkan på lagrets drift och därmed är 
kostnader som kan kopplas till dess olika aktiviteter. Detta kan sammanfattas som ett 
totalkostnadsresonemang.  

Även Sheffi (1988) utvecklade en modell som kan utvärdera transportlösningen baserat på den 
totala logistikkostnaden. För att detta skulle vara möjligt menade Sheffi att man skulle betrakta 
olika servicevariabler som en kostnad för kunden och därmed kvantifiera dem som kostnader. I de 
totala kostnaderna inkluderades transportkostnaden, olika lagerkostnader och andra kostnader som 
uppdagades vid affär med transportföraren.  

Andra modeller som har likheter med dessa beskrivs i en jämförelsestudie av Mcginnis (1989). Den 
beskrev fyra olika modeller som finns representerade i litteratur om val av transportlösning: 

• ”Classical Economic Model” som tar hänsyn till de fasta och rörliga kostnaderna hos olika 
transportslag. Beroende på avståndet och den totala kostnaden det medför kommer ett visst 
transportslag alltid att vara det naturliga valet.  

• ”Inventory-Theoretic Model” som antar att den bästa transportlösningen är den som 
minimerar totalkostnaden, vilken baserades på transportkostnader, orderkostnad samt 
lagerkostnader.  

• ”Trade-off Modell” som antar att den bästa transportlösningen är den som minimerar 
summan utav transportkostnader och icke-transportkostnader.  

• ”Constrained optimization model” som antar att den bästa transportlösningen är den med 
lägst kostnad, förutsatt att den kan uppfylla vissa krav. Transportlösningen som slutligen 
väljs är den som har lägst kostnad förutsatt att den kan uppfylla exempelvis krav på bra 
leveransservice.  

I studien granskade Mcginnis även 11 studier för att hitta variabler som påverkade valet av 
transportlösning. Ett antal variabler visade sig påverka och dessa kunde klassifieras i två grupper, en 
transportkostnadsvariabel och flertalet ”icke transportkostnadsvariabler”. De fyra modellerna 
testades sedan mot 19 andra studiers slutsatser.  

Slutsatsen av testet visade att ”Constrained optimization model” bäst kunde förklara slutsatserna 
från de 19 artiklarna. Det berodde på att många av de variabler som hittades inte kan kvantifieras 
och därmed var kvalitativa. De tre första modellerna baserades på kvantitativa variabler och kunde 
därmed inte förklara studierna lika bra. Det Mcginnis konstaterar betyder att även den modell Sheffi 
(1989) och Baumol (1970) använder har brister eftersom valet inte bara kan relateras till direkta 
transportkostnader. Det finns även andra variabler som påverkar valet av transportlösning.  
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3.7 Variabler vid val av transportlösningar  
Meixell och Norbis (2008) kommer i en litteraturstudie inom studieområdet, val av 
transportlösning, fram till att variabler är en viktig drivkraft i denna typ av studier. De variabler som 
är viktigast förändras med tiden, vilket gör det svårt för transportföretagen att veta vad 
transportköparna anser är viktigt vid valet av transportlösning. Förändringar i transportmarknaden 
såsom exempelvis avregleringar och ökande internationell handel påverkar också den förändringen 
(Meixell & Norbis 2008).  

I modellerna som tidigare presenterats och generellt i denna typ av studier används därför variabler 
av olika karaktär. Oberoende på om ett specifikt transportslag undersöks eller om studien generellt 
behandlar valet av transportlösning så finns det ett antal viktiga variabler som återkommer i 
litteratur. Variablerna kan dock prioriteras olika mellan transportslag och lösningar. (Stock & Lambert 
1993 s.229) 

I tabell 1 presenteras en artikelöversikt över vad för variabler som används i liknande typer av 
studie. En snabb överblick över tabellen visar att många variabler återkommer i många av 
artiklarna.  

Urvalet av variabler har gjorts genom att jag skapat en överblick över likheter av variablerna i 
artiklarna. Samt efter min förförståelse som nu även färgats av den teoretiska referensramen och 
annat material jag studerat. I artiklarna behandlas variablerna var för sig eller ingår under olika 
övergripande rubriker. Ibland har variabler med olika namn, tolkats av mig, inneha samma innebörd 
och har därmed klassificerats som samma variabel. 

Framtagning av studien undersökningsmodell och en uppdelning av variablerna på de olika 
områden som identifieras genomförs i efterföljande kapitel.   

  

Författare Variabler 

Shingal, N., Fowkes, T., (2002) Frekvens, pålitlig ledtid, snabb transport 
Pintelon, L., (2003) Transportkostnad, pålitlighet, flexibilitet, transporttid, 

säkerhet 
Matear, S., Gray, R., (1993) Låg taxa, värde för pengarna, rabatt, avgång och ankomst, 

relation med transportföretaget, frekvens, punktlighet,  
transportköparens preferenser, 

Parker, S., Kent, J., (1999) Taxa, finansiell stabilitet, tillgänglig utrustning, 
specialutrustning, total ledtid, frekvens, linjetrafik, 
skador, loss, tracing flexiblitet 

Danielis, R., et al, (2005) Kostnad, transporttid, risk för förseningar, risk för skador 
och förluster 

Evers, P., et al, (1996) Pris, tillgänglig utrustning, ledtid, pålitlighet, frekvens, 
tillförlitlighet, skador och förluster 

Gray, R., Pedersen, E, (1998) Låg taxa, rabatt, packningskostnader, 
Cullinane, K., Toy., N., (2000) Skador, hög frekvens av transporter, flexibilitet, följa 

godset under transport, brådskande transporter, kort ledtid 
Baker, G (1984) Transportkostnad, infrastruktur som kan lyfta på/av gods, 

ledtid, skador och förluster, destinationer, följa godset 
under transport, anspråk, frekvens, hämtad och delivery 

Tabell 1 Artikelöversikt över variabler 

 
 



15 
 

4. Undersökningsmodell 
I detta kapitel tas studiens undersökningsmodell fram, vilken baseras på den teoretiska 
referensramen. Efter det delas variablerna från tabell 1 upp på de olika områdena. Till sist beskrivs 
varje område genom att ge variablerna en definition eller övergripande beskrivning. Detta kapitel 
ligger sedan till grund för studiens empiriska insamling och fungerar som en länk mellan teori och 
respondenternas verklighet.    

 

4.1 Framtagande av områden 
Utifrån den teoretiska referensramen har jag urskiljt tre övergripande områden som är viktiga att 
studera vid val av transportlösning. Många modeller bygger på eller utgår ifrån att man väljer den 
transportlösning som har den lägsta kostnaden. Hur kostnaden definieras är olika och det kan betyda 
att företag tar med olika kostnader i det de definierar som transportkostnad. Detta område är det 
som verkar lättast att mäta i tal.  

Det finns även områden som inte är lika enkla att mäta, utan de påverkar valet på ett annat sätt. Det 
är områdena med tekniska faktorer och området med service faktorer. Det tekniska området verkar 
fungera som en flaskhals för valet, antingen så går det att skicka med en viss transportlösning eller 
så går det inte. Inom serviceområdet kan det finnas variabler som fungerar som en flaskhals för 
valet, det finns dock transportlösningar som kan uppfylla alla variabler inom serviceområdet och då 
styrs valet av vilka servicevariabler som värdesätts högst.  

De tre delområdena till den sammanfattande undersökningsmodellen kommer därmed att bli 
följande:  

• Området med ekonomiska variabler  

• Området med tekniska variabler 

• Området med service variabler      

 

Detta ger följande undersökningsmodell: 

 

                 

  

Figur: 5 Undersökningsmodell (eget framtagande) 
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4.1 Variabler uppdelade på undersökningsmodellens t re områden 
Uppdelningen har gjorts med utgångspunkt från dels tidigare presenterad teori och min egna 
förförståelse för ämnet. Uppdelningen resulterade i följande tabell (Tabell 2): 

Författare Ekonomiska variabler Tekniska variabler Service Variabler 

Shingal, N., Fowkes, T., (2002) - - Frekvens, pålitlig ledtid, snabb 
transport  

Pintelon, L., (2003) Transportkostnad - Pålitlighet, flexibilitet, transportid, 
säkerhet 

Matear, S., Gray, R., (1993) Låg taxa, värde för pengarna, rabatt - Avgång och ankomst, relation med 
transportföretaget, frekvens, 
punktlighet,  transportköparens 
preferenser,  

Parker, S., Kent, J., (1999) Taxa, finansiell stabilitet Tillgänglig utrustning, 
Specialutrustning 

Total ledtid, frekvens, linjetrafik, 
skador, loss, tracing flexiblitet 

Danielis, R., et al, (2005)  Kostnad - Transporttid, risk för förseningar, 
risk för skador och förluster 

Evers, P., et al, (1996) Pris Tillgänglig utrustning Ledtid, pålitlighet, frekvens, 
tillförlitlighet, skador och förluster 

Gray, R., Pedersen, E, (1998) Låg taxa, rabatt, 
packningskostnader, 

- Skador, hög frekvens av 
transporter, flexibilitet, följa godset 
under transport, brådskande 
transporter, kort ledtid 

Cullinane, K., Toy., N., (2000) Kostnad/pris/taxa Tillgänglig infrastruktur, godsets 
karakteristik, kapacitet, tillgänglig 
utrustning  

Pålitlig ledtid, frekvens, skador, 
förluster, följa godset under 
transport, ledtid 

Baker, G (1984) Transportkostnad Infrastruktur som kan lyfta på/av 
gods 

Ledtid, skador och förluster, 
destinationer, följa godset under 
transport, anspråk, frekvens, 
hämtad och delivery 

Tabell 2. Variabler uppdelade på de tre delområdena 

4.2 Ekonomiska området  
I åtta av studierna används någon sorts kostnad som variabel. Pintelon (2003) och Baker (1984) 
använder transportkostnad. Danielis (2005) använder helt enkelt kostnad. Matear och Gray (1993), 
Parker och Kent (1999), Gray och Pedersen (1998) använder taxa. Cullinane och Toy (2000) 
använder i sin studie en kategori där både kostnad och taxa samt även pris ingår. Det verkar alltså 
finnas olika benämningar för kostnaden i transportsammanhang. För att förstå hur kostnader sätts 
inom transportbranschen är det därför befogat att förklara grunderna i transporternas prissättning.  

Inom prissättning kan man skilja på två övergripande prissättningsmetoder, avtalsmetoden och 
tariffmetoden. Utöver dessa metoder tillkommer även kostnader som indirekt påverkar kostnaden 
för transporten.    

4.2.1 Avtalsmetoden 
Avtalsmetoden är en prissättning som täcker alla de kostnader som transportföretaget har och 
används ofta när hela transportslag hyrs av ensam kund. Kostnaden baseras då på de kostnader som 
transportslaget uppbringar och på den information angående önskemål om transporten som fås av 
kunden. Kostnaden styrs också mycket av marknadens efterfrågan på transporter just i det tillfälle 
som transporten är aktuell och kan därför pendla mycket beroende på den stundande efterfrågan. 
(Abrahamsson & Sandahl 1996 s.118) Priset blir därmed det högsta marknaden kan ta eftersom ett pris 
sätts som maximerar skillnaden mellan vinst och kostnader (Stock & Lambert 1993 s.191).  

En annan metod är, istället för att utgå från marknadens pris, att utgå från sina fasta och rörliga 
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kostnader plus den vinstmarginal som sätts på transporten. Det är dock svårt att identifiera sina fasta 
och rörliga kostnader samtidigt som denna prissättning gör att detta måste kunna tillämpas på varje 
sändning företaget har. Problematiken som då uppstår blir att de fasta kostnaderna minskar med ett 
ökande antal sändningar och ökar när antalet sändningar minskar. Är tillgången till statistik eller bra 
prognoser då bristfällig blir det väldigt svårt att sätta exakta priser.  

Denna prissättning påverkas också av distansen mellan destinationerna och volymen på sändningen. 
Kostnaderna ökar med distansen men inte proportionellt eftersom terminalkostnader och fasta 
kostnader inte förändras beroende på avståndet. Volymen påverkar eftersom skalfördelar i 
transportbranschen gör att transportsätten kan ta större och större volymer vilket innebär att 
kostnaden kan fördelas ut på fler varor. (Stock & Lambert 1993 s.191)    

4.2.2 Tariffmetoden 
Denna prissättningsmetod tillämpas oftast vid transport med linjetrafik tack vare att det oftare går 
att känna till den omfattning av transportarbete som efterfrågas. Då kan kostnaderna fördelas ut på 
ett annat sätt och sättas exempelvis per kilo gods som fraktas, priset blir alltså fastställt som en taxa.  
Linjetrafik bygger oftast på att godset samlastas och detta medför att oberoende på kund, liten som 
stor, att en garanterad prisvärd transport finns att tillgå oberoende på hur mycket gods den vill 
skicka.  

Transportföretaget blir dock med denna metod känsligt för stora skiftningar i de volymer som 
skickas. Detta eftersom linjetrafik innebär att transportsätten oberoende på ifall de är lastade eller 
tomma trafikerar linjen. Kostnaden är därför med denna prissättning i regel lite högre men kunderna 
anser sig ofta kunna betala den högre kostnaden i utbyte mot tillgång till fasta och reguljära 
avgångar oavsett godskvantitet. (Abrahamsson & Sandahl 1996 s.120)   

4.2.3 Indirekta kostnader 
Den kostnad som totalt uppstår när du skickar en vara beror även på andra kostnader som företaget 
har. Abrahamsson och Sandahl (1996) tar upp följande kostnader: 

• Administrationskostnader som uppstår för förhandling, transportupplägg och 
leveransbevakning. 

• Förpackningskostnader som skyddar varan för diverse påkänningar och sammanhåller 
produkten för enklare packning och hantering. Kostnaden för förpackningen skiljer sig åt 
mellan olika transportslag. 

• Försäkring för godset. Beroende på det ansvar som transportföretaget tar över godset kan det 
vara befogat att teckna en försäkring. Det beror på värdet och transportsättet. 

• Att lagerhålla godset kostar även det pengar i form av exempelvis hantering och lagerhyra. 
Ju längre tid du lagerhåller desto mer kostar det och hur snabbt och tillgängligt 
transportmedlet är samt övrig logistikstyrning.  

• Kapitalbindningskostnad som kan förklaras som en ränta som läggs på godset fram tills dess 
att företaget får betalt för den. Denna kostnad minimeras ju mindre tid godset lagerhålls eller 
är under transport. (Ibid s.123-124) 
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4.3 Tekniska området 
Evers et al (1996) har med tillgänglig utrustning under en kategori de kallar för availability, vilken 
de definierar som hur en transport kan nå en punkt under både rumsliga som tidsmässiga villkor. 
Även Parker och Kent (1999) har med tillgänglig utrustning och de inkluderar även 
specialutrustning. Cullinane och Toy (2000) har med tillgänglig infrastruktur och även kapacitet, de 
två inkluderar de under rubriken ”förmåga”. Baker (1984) inkluderar infrastruktur som kan lyfta av 
och på gods.  
 
Infrastrukturen är mycket viktigt för logistiken eftersom den ger möjligheter och begränsningar för 
olika sorters transporter. Tyvärr är inte infrastrukturen och transportslagen så väl anpassade till 
varandra, de utvecklas inte i samma takt. Det beror till stor del på att de är olika aktörers ansvar. 
Myndigheter är ofta ansvariga för infrastrukturen och den utvecklas i långsamt takt, medan privata 
företag utvecklar nya typer av de olika transportslagen regelbundet. (Björnland et al 2003 s.136-37)  
 
Andra problem som brukar uppkomma mellan transportslagen och infrastrukturen är 
trafikstockningar, det vill säga nära exempelvis järnvägar eller vägar inte räcker till för all trafik. 
Det blir speciellt kännbart ifall transporterna ökar ytterligare eftersom infrastrukturen, som vi 
konstaterat ovan, inte hinner med. Detta medför ökade väntetider vilket innebär förseningar, som i 
sin tur medför sämre leveransservice för transportföretagen. (Abrahamsson & Sandahl 1996 s.244) 
 
En fråga som många företag även måste ställa sig är ifall de ska hyra eller äga sin transport och 
hanteringsutrustning (med hanteringsutrustning menar jag främst truckar, kranar etc. som har till 
uppgift att lasta och lossa gods eller containrar på de olika transportslagen). Deras val bör resultera i 
att de äger den utrustning som dagligen behövs och hyr utrustning eller transport vid speciella 
tillfällen. Detta är dock en fråga som grundar sig mycket på det enskilda företaget och dess behov, 
resultatet är därför unikt från fall till fall. (Storhagen 2003 s.148) 
 

4.4 Service området 
Leveransservicebegreppet brukar delas upp i leveransserviceelement för att bättre kunna precisera  
vad leveransservice innebär (Storhagen 2003 s.170). Variablerna som delats in i serviceområdet ingår 
till stor del i de traditionella leveransserviceelement som behandlas i litteraturen. De kan därför 
behandlas genom följande leveransserviceelement: 

 
• Ledtid eller leveranstid är oftast den tid man avser från att en beställning görs till att slutlig 

leverans till kund har skett. Det kan också vara ett mått på tiden från att ett behov har 
uppstått tills det har tillfredställt. Tiden som åtgår till att transportera godset kallas för 
transittid och det är den tid som åtgår från att godset är färdigt för leverans till att det 
anländer hos mottagaren. Den totala tiden utgörs av transittiden, orderbearbetningstiden och 
ordersammanställningstiden. 

 
• Pålitlighet eller leveranspålitlighet handlar om att kunna leverera på exakt den tidpunkt som 

kunden efterfrågar varan. Med ett allt ökat just-in-time tänk så har pålitligheten nästan blivit 
viktigare än ledtiden eftersom det inte spelar så stor roll hur lång tid det tar att skicka godset 
så länge det är framme vid just den tidpunkt som är avtalad. 

 
• Flexibilitet kan definieras som den anpassningsförmåga transportföretaget har till ändrade 

förutsättningar från kunden.  
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• Att kunna följa godset under transport är en service som heter track and trace information, 
vilket innebär att kunden kan få reda på vart godset befinner sig vid en bestämd tidpunkt. 

 
• Frekvens kan sägas vara en del av transittiden. Måttet i sig anger hur frekvent 

transportlösningen är tillgänglig på en viss punkt, exempelvis två gånger i veckan eller två 
gånger per dag. Eftersom transittiden är den tid från att godset var färdigt för leverans till att 
det nådde mottagaren påverkar frekvensen transittiden i den mån att godset snabbare kan 
börja transporteras ju högre frekvensen på en viss punkt är. (Storhagen 2003 s.170-71) 

 
• Leveranssäkerhet är att rätt produkt, i rätt mängd och utan skador levereras. Det är givetvis 

alltid viktigt men har fått ett ökat fokus i och med ett ökat just-in-time tänk och eftersom 
industrin i allmänhet är mer fokuserad på att ha mindre material på lager samt en effektivare 
produktion. Den blir därför känslig för dålig leveranssäkerhet. (Björnland et al 2003 s.60) 
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5. Praktisk metod 
I detta kapitel beskriver jag vilken forskningsmetod jag valt, hur mitt urval av företag och 
respondenter gått till, en översikt över företagen jag besökt och över intervjun med respondenten på 
respektive företag, mitt tillvägagångssätt samt information om mina primärkällor. De 
sanningskriterier jag bedömer att studien bör utvärderas utifrån presenteras också. Min egen 
bedömning utifrån sanningskriterierna genomförs sist i studien. 

 

5.1 Val av forskningsmetod  
Val av forskningsmetod bör göras utifrån den frågeställning studien har och den information som 
studien avser att undersöka (Magne Holme & Krohn Solvang 1997 s.13-14). Valet av forskningsmetod står i 
denna studie mellan en kvalitativ eller kvantitativ metod. Studien behandlar hur företag resonerar 
kring ett antal områden och eftersom jag vill få en ökad förståelse för detta så passar en kvalitativ 
forskningsmetod för denna studie. Tidigare studier inom området är i majoritet kvantitativa. Meixell 
& Norbis (2008) har i en översikt av studier inom valet av transportlösning endast funnit 1 studie 
som bygger på intervjuer mot 18 studier som bygger på enkäter. Det visar på en lucka i forskningen. 

 Anledningen till det är för mig okänd, men det kan vara så att kvalitativ metod inte är så väl lämpat 
för denna typ av forskning. Eller för att kvantitativ forskning är lättare att generalisera och därmed 
kan passa in i flertalet länder. För mig som forskare och med det perspektiv jag har, tycker jag dock 
att en kvalitativ metod är väl passande. Avgränsningen är gjord till Umeå området och jag har inte 
något mål att kunna generalisera, utan vill bara visa på vad respondenterna tycker och få en ökad 
förståelse för transporterna från och till Umeå området.  

I kvalitativa undersökningar är man inte ute efter kvantifiering av samband som bygger på isolerade 
egenskaper utan man vill förstå hur människan upplever den situation den befinner sig i (Hartman 
2004 s.273). Eftersom jag undersöker ett visst geografiskt område och respondenterna befinner sig på 
företag inom detta område är deras situation för att skicka gods unik och styrs av det geografiska 
läget och dess nuvarande förutsättningar. En kvalitativ metod i den bemärkelsen är därför att föredra 
istället för en kvantitativ enkät, där du i stort sett bara kan sätta högsta eller lägsta betyg på alla 
variabler och därmed inte få någon större förståelse för vad som är avgörande vid valet av 
transportlösning och hur det påverkar användandet av containertransporter.  

5.2 Urval  
Urvalet av företag som ska representeras i studien har skett på många olika sätt. Intervjuomgång ett 
gjordes med ett bekvämlighetsurval där den ursprungliga uppdragsgivaren valde ut tre företag som 
jag kontaktade. Respondenterna på företagen valdes sedan ut på olika sätt. Dels hade jag tidigare 
haft kontakt med en person inom ett företag dels genom att jag kontaktade företagets växel, vilken 
kopplade mig till den person som min beskrivning passade bäst in på. När jag kontaktade växeln på 
företagen frågade jag efter den som är transportansvarig, logistikansvarig eller exportansvarig etc. 
Ett tredje företag intervjuades aldrig, eftersom jag avbröt intervjuomgång 1 efter två intervjuer 
(förtydligas i kap. 4.3.1). 

Intervjuomgång 2 och valet av företag baserades även det på ett bekvämlighetsurval då jag kom i 
kontakt med två av företagen genom att rådfråga en person som känner till företagen i Umeå 
regionen bättre än jag. Det sista företaget kände även jag till sedan tidigare. Respondenterna valdes 
ut på liknande sätt som i intervjuomgång 1. Antingen genom ett bekvämlighetsurval eller att jag 
ringde växeln och på så sätt fick kontakt med respondenten.  

Gemensamt för alla jag kontaktat är att jag förklarat vem jag är och vad studien innebär, och vilka 
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områden intervjun kommer att kretsa kring. Alla jag har talat med har därefter ställt upp på att bli 
intervjuade, vilket i sin tur har skett ute på de olika företagen. 

Jag är medveten om att urvalet i sig inte innehåller någon tydlig röd tråd, men jag försökt beskriva 
så noga som möjligt hur urvalet har sett ut. Att kvalitativa undersökningar ofta har denna brist är 
ganska vanligt, men att bekvämlighetsurval eller tillfällighetsurval används är ganska vanligt i 
denna typ av forskning (Bryman 2002 s.312-313). Att göra ett urval som är representativt tror jag dock 
inte är nödvändigt eftersom jag inte är ute efter att generalisera, utan att ge en bild av hur 
respondenter i Umeå regionen och företag resonerar och hur det påverkar användandet av 
containertransport.  

5.2.1 Företagsinfo 
1. Företaget har sin ägare i Amerika och är en global ledare i design och produktion av en 

produkt som används i både större byggprojekt samt i hemmet. Det har sin bas i Lancaster 
och har 37 fabriker i 10 olika länder och ungefär 11 700 anställda. I Sverige är det endast 
representerat i Umeåregionen och i den fabriken finns det ungefär 170 anställda varav 50 är 
tjänstemän. Från fabriken skickar de material runt hela världen, exempelvis USA, Asien 
Ryssland, Australien etc. 

2. Företaget är den näst största tillverkaren av sin produkt i världen och mer än 95 % av de 
olika produkterna väger mer än 16 ton. Produkten säljs och erbjuds service i mer än 140 
länder i världen. Fabriken i Umeå har haft ca 2500 anställda men siffran är idag oklar på 
grund av pågående varsel. Fabriken i Umeå har tidigare producerat ca 66 000 enheter per år 
men tillverkar nu ca 20 000 per år. Allt som tillverkas skickas ifrån fabriken till Gent i 
Belgien eller Göteborg, för vidare transport eller fortsatt montering.  

3. Företaget har ca 10 anställda och har totalt 253 distributörer i 68 länder. Till produkten finns 
motsvarighet i termer av funktion men hur den är gjord är unikt på marknaden. Varje 
produkt är specifikt designad för slutkunden och det skiljer sig mycket åt hur många som 
beställs per order. Den skickas till i stort sett alla kontinenter. Tillverkningen sker i Umeå 
och det görs av fyra personer, vilket visar på att det i studien är ett litet företag. 

4. Företaget är generalagent i Sverige för maskiner för ytpreparering och har dessutom ett antal 
distributionsavtal på liknande produkter. Beträffande en viss produkt bedrivs även 
betydande exportförsäljning i Skandinavien, Baltikum och ett antal andra europeiska länder 
som Holland, norra Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Polen. Företaget har 11 
anställda och sitt säte i Umeå. Serviceorganisationen i övrigt är rikstäckande genom ett antal 
separata kontraktsverkstäder som är auktoriserade och med produktutbildad personal. På 
exportmarknaderna sker försäljningen genom underagenter.  

5. Företagets maskiner utvecklas och tillverkas på två tillverkningsorter. En av dem är Umeå 
och den andra är belägen i USA. Det finns ca 350 anställa i Umeå. Det är ett globalt företag 
som distribuerar över hela världen. Produkten som respondenten hade ansvaret skickades 
med en medelvikt på ca 6 kg per gång.  
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5.2.2 Översikt över intervjuförfarandet 
Följande tabell presenterar en översikt över intervjurförfarandet. Den presenterar kort 
respondenterna roll på företaget, hur de skickar sitt gods, tid och datum för intervjutillfället samt 
intervjuns längd.   

Respondent Roll på företaget Hur de skickar 
gods 

Tid/datum Längd 

Respondent 1 Har hand om all 
utgående transport 
med sjö, 
planering, beställa 
containrar, boka 
tåg etc. 

Container, trailer 
direkt till kund, 
trailer med 
omlastning längre 
ner i Sverige 

10:00/2009-05-11 36min 

Respondent 2 (två 
personer satt med) 

Transportansvarig 
för företaget, 
andra personen 
jobbar för 
företagets egna 
transportbolag 
som utför alla 
transporter, 

Gods från fabriken 
på tåg eller trailer.  
Ankommande 
gods på 
järnvägsvagnar 
och trailer 

14:00/2009-05-11 27min 

Respondent 3 Har hand om alla 
transporter av 
produkten 

Lastbil, container, 
tåg, båt 

10:00/2009-05-18 40min 

Respondent 4 Hand om alla 
frakter, hjälper till 
lite med andra 
saker 

Med lastbil, trailer 
container,  
båt 

08:00/2009-05-19 30min 

Respondent 5 Har hand om 
logistiken för ett 
visst segment av 
företagets gods 

Distribuerar gods 
över hela världen 

10:00/2009-05-19 35min 

Tabell 2. Översikt över intervjuförfarandet 

5.3 Tillvägagångssätt 

5.3.1 Intervjumetod 
I en kvalitativ studie är intervjuer mycket vanligt och de kan delas upp i semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer (Bell & Bryman 2005 s.360-61) samt strukturerade intervjuer. 

 Bell (2000) beskriver att en strukturerad intervju kan vara bra om man är en ovan intervjuare. Då 
används ofta ett frågeschema och beroende på om respondenten lämnar omfattande svar eller ej kan 
man ställa uppföljningsfrågor. Problemet är dock att det är man själv som bestämmer frågorna och 
det kan vara så att det inte är de viktiga frågorna som ställs. (Bell 2000 s.120-21) Under en 
ostrukturerad intervju är situationen mycket öppen och forskaren använder sig av ytterst lite 
material och frågor som kan styra intervjun (Bell & Bryman 2005 s.362). Ofta hamnar man mellan den 
strukturerade och ostrukturerade intervjumetoden under informationsinsamlingen, vilket både ger 
respondenten utrymme att ta upp för den viktiga saker, samt möjliggör att de områden man vill 
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täcka kommer med. (Bell 2000 s.122)   

Jag har använt mig av en fokuserad intervju vilket är en intervjuform som både klarar av att ge 
respondenten tid att berätta om sin situation och samtidigt vara strukturerad. Det medför att jag kan 
för att täcka in de områden min modell har. Detta genomfördes genom att styra intervjun till de tre 
teman som den sammanfattande modellen tar upp och på varje område ställa ett par frågor.  

Mina intervjuer skedde i två omgångar där den första omgången kommer att kallas för 
intervjuomgång A och den andra intervjuomgång B. I omgång A var intervjuguiden jag använde 
mig av väldigt strukturerad vilket jag märkte gjorde det svårt för respondenterna att svara på vissa 
frågor. Den var också styrd mot just containertransport i varje fråga, vilket respondenterna inte 
resonerade så mycket kring.  

Under den andra omgången ställdes därför mer generella frågor som lät respondenten ta mer 
ställning och prata mer fritt. Frågorna behandlade mer generellt hur respondenterna resonerade 
kring undersökningsmodellens tre områden. Diskussionen om varje område avslutades sedan med 
frågor kring containertransport.   

5.3.2 Utformandet av intervjumall 
I en intervju är det viktigt att respondenternas egna uppfattningar kommer fram och att de själva kan 
styra intervjun. (Holme & Solvang 1997 s.100-101) Som forskare har jag i studien tagit fram tre områden 
jag vill hålla mig till och tagit fram vilka variabler som används i liknande studier. Det är för att 
täcka in det i intervjuerna som jag utformat en intervjumall. I intervjun behöver man inte följa 
manualen exakt, (Ibid s.101) men jag tycker det var ganska viktigt för min studie eftersom jag vill 
hålla mig till områdena och få fram resonemang om vad som kan vara avgörande vid valet av 
transportlösning. 

Intervjumall 1 (se bilaga 1) var som tidigare skrivet mycket styrd men inte uppdelad i mina tre 
områden. Jag försökte få fram fakta om de tre områdena utan att nämna dem, men det fungerade 
inte tillfredsställande. Jag försökte även fråga frågor som kopplades till valprocessen men det 
fungerande inte heller tillfredsställande. Fråga 7-10 var kopplat till ekonomi området, fråga 11-16 
var kopplat till service området och fråga 17-19 till det tekniska området. Intervjumallen i denna 
omgång hade många brister för att respondenterna inte kunde svara fritt och styra intervjun så 
därför utformade jag en ny intervjumall.   

I intervjumall 2 (se bilaga 2) ställde jag därmed mer öppna frågor och förtydligade istället att jag 
ville hålla mig till de tre områden jag tagit fram. Respondenten var således styrd att diskutera ett 
område men kunde på ett annat sätt styra intervjun inom den ram som var uppställd. Detta medförde 
att jag kunde få en mer trovärdig bild över hur respondenterna resonerade angående de olika 
områdena, även fast just containertransporter inte användes så mycket. Det möjliggjorde att jag 
kunde få information om hur deras resonemang påverkade användandet av container transporter 
även fast de inte använde det alternativet. Hur valprocessen hos respondenterna såg ut försökte jag 
nu tolka utifrån intervjuerna, istället för att ställa direkta frågor om det som i intervjumall 1. Jag 
anser att jag i denna omgång bättre applicerat min undersökningsmodell som den var tänkt att 
användas, som en länk mellan teori och verklighet.     
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5.3.3 Bearbetning och sammanställning av intervjuer  
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och transkriberades för sig under de tre områdena. I 
sammanställningen har jag valt att sammanställa alla intervjuer. Jag har valt att göra så eftersom jag 
tycker alla har gett värdefull information till studien, även fast de skett på olika sätt.   

För att framhäva att de olika intervjuomgångarna skett på olika sätt har jag dock valt att dela in 
sammanställningen i sammanställning A och sammanställning B. I sammanställning A presenterar 
jag en sammanställning av de två respondenterna svar var för sig och i sammanställning B gör jag 
en sammanställning vad respondenterna sagt under varje område.  

5.4 Primärkällor 
Primärkällorna till studien är den information jag beskaffat mig från mina intervjuer. I det jag kallar 
intervjuomgång A har två personer intervjuats och i omgång B har tre personer intervjuats. Alla 
representerar olika företag i Umeå regionen. 

5.4.1 Access 
Alla personer på de företag jag kontaktat har varit villiga att ställa upp på att jag kommit dit och 
intervjuat dem. Jag påtalade innan intervjuerna att både namnet på företaget och på personen 
kommer att behandlas anonymt. Det var dock ingen som nämnde detta som ett krav och ingen som 
verkade tycka att det hade varit något problem att inte vara anonym.  

Jag bedömer att respondenterna har svarat med bästa förmåga och inte försökt att undanhålla 
information som skulle ha kunnat vara viktigt för studien. Jag anser också att jag pratat med rätt 
personer från företagen då de har haft ansvaret för transporterna till och från företaget eller ansvaret 
för transporten av speciell godstyp för företaget.  

5.4.2 Intervjusituationen 
• Intervju 1 var belägen på respondentens kontor, som delades med en annan person. Under 

intervjun var kontoret öppet så ibland kom det personer som eftersökte respondentens 
uppmärksamhet, vilket de på ett snabbt sätt fick. Det gjorde att respondenten ibland fick 
börja om början på den fråga som var aktuell. 

• Intervju 2 genomfördes också ett kontor, med stängd dörr så att ingen störde. Två personer 
var närvarande, vilket jag inte visste om innan jag kom dit. Jag upplevde att de ibland fick 
prata ihop sig om hur det verkligen låg till, vilket kan ha påverkat intervjun. 

• Intervju 3 genomfördes i ett öppet rum som hade lite fikarumskaraktär. Detta medförde att 
övrig personal ibland passerade, de blev dock informerade om att en intervju skulle ske på 
den platsen så jag upplever det inte som ett störningsmoment utifrån min prestation.  
Möjligtvis kan respondentens koncentration störts lite av detta, men eftersom det var en 
plats som den valde, tror jag inte det. 

• Intervju 4 genomfördes på respondentens kontor med stängd dörr. Ingen kom och störde och 
jag upplevde att fullt fokus låg på intervjun.   

• Intervju 5 genomfördes i ett konferensrum, ingen störde och det var fullt fokus på intervjun. 

Överlag var det ingen intervju som var under tidspress eller fick avbrytas på grund av telefonsamtal 
eller liknande. Jag upplevde det som att respondenterna tyckte det var spännande att bli intervjuade 
angående transporter och jag fick känslan av att de inte blev det så ofta. Det kan vara möjligt att 
andra företag eller personer får mer förfrågningar att ställa upp som respondenter till uppsatser. 
Eftersom Umeå är en universitetsstad och således många skriver uppsatser kan det vara så att de 
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följaktligen blir mindre positivt inställda till att delta. 

5.5 Sanningskriterier 
Eftersom studien har en kvalitativ forskningsmetod är det inte lämpligt att använda begreppen 
validitet och reliabilitet så som de framstår i kvantitativ forskning. När en kvalitativ ansats, som 
denna studie har, samt när information har inhämtats i verbal form så är forskaren i fokus och 
studiens genomförande och resultat blir en etisk fråga mer än en verifikationsfråga. Forskaren måste 
därför övertyga läsaren genom att stå för de val han gjort i forskningsprocessen och samtidigt visa 
på att den varit systematisk. (Patel & Tebelius 1987 s.77) Tabell 3 visar olika begrepp som kan användas 
för att bedöma en studie och hur de kan verifieras i studier med kvantitativ respektive kvalitativ 
metod. 

 

Begrepp Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning 

Tillämplighet Tillämplighet Tillämplighet 

Pålitlighet Reliabilitet Trovärdighet 

Överenstämmelse Validitet Rimlighet 

Nogrannhet Precision, objektivitet, exakthet Samvetsgrannhet & ärlighet 

Tabell 3. Begrepp inom kvantitativ och kvalitativ forskning ( Patel & Runa 1987 s.82) 

5.5.1  Tillämplighet 
Det är viktigt att problemet man undersöker är väsentligt för de respondenter studien behandlar. För 
att de ska ge så bra information som möjligt och engagera sig. Utgångspunkt för hur insamlingen 
skall ske måste göras med studiens problem och syfte i åtanke och hur situationen är bestämmer hur 
strukturerad du behöver vara och vilka teman du vill få fram. Kvalitativ forskning är inriktad på att 
upptäcka och förstå, då spelar valet av teknik och upplägg en betydande roll. (Patel & Tebelius 1987 
s.77-78) 

5.5.2 Överensstämmelse - Rimlighet 
Eftersom kvalitativ forskning bygger på uppfattning om att vårt liv grundas på variationsrikedom 
och föränderlighet är det av stor vikt att fråga sig om den information som samlats in stämmer med 
den verklighet studien vill representera. Tekniken som använts för att samla in informationen måste 
bedömas för att se ifall den ger bra information. Rimlighet i de tolkningar som görs kan uppfyllas 
genom att respondenten får granska redovisningen av dess tolkningar eller att tolka emot den 
teoretiska förståelse som arbetet utgått ifrån. ( Patel & Tebleius 1987 s.78-79) 

5.5.3 Pålitlighet - Trovärdighet 
Både vid insamling av information och vid tolkning av information är pålitlighet viktigt. Det måste 
kunna redovisas att tolkningen ej bygger på exempelvis förutfattade meningar. Det förhållande som 
varit under intervjusituationen skall redovisas. Det ställs ganska stora krav på forskaren som inte får 
bli allt för engagerad så att dens personliga förståelse ligger till grund för tolkningen i allt för stor 
grad. 

Trovärdighet i tolkningen kan bedömas genom att låta respondenten granska de tolkningar som 
gjorts. Läsaren kan bedöma ifall forskarens perspektiv och utgångspunkter tydligt gjorts och hur det 
förfarandet sett ut. ( Patel & Tebelius 1987 s.80) 
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5.5.4 Noggrannhet - Samvetsgrannhet & ärlighet 
Forskningens kvalitet bedöms utifrån forskarens noggrannhet och ärlighet i studieprocessen. Det 
krävs att man reflekterar över processen och noterar vad som banade väg fram till den slutliga 
strategin.  

Noggrannhet och samvetsgrannhet är viktigt i tolkningsförfarandet. Information som inte passar in i 
tolkningen eller motsägelsefull information skall inte utelämnas och citat skall presenteras i sitt 
sammanhang. Studiens vetenskaplighet beror på hur intresseväckande och acceptabel analysen är 
och dess presentation. ( Patel & Tebelius 1987 s.81)   
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6. Empiri kapitel 
I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts. Kapitlet är uppdelat i 
sammanställning A och sammanställning B för att förtydliga för läsaren att resultatet kommer ifrån 
två olika intervjuomgångar. I sammanställning A presenteras respondenterna var för sig och 
sammanställning B knyts resultatet av intervjuerna ihop under undersökningsmodellens tre 
områden. 

 

6.1 Sammanställning A 

6.1.1 Respondent 1 
Respondent 1 beskriver vid frågan hur han utvärderar vilket transportlösning den ska använda, att 
den inte så ofta styr valet av transportlösning utan att det är bestämt i förväg. Företaget har från 
centralt håll avtal med vissa transportföretag och ibland är det kunden som bestämmer hur godset 
ska skickas. Det enda han kan bestämma är hur han ska lasta godset i exempelvis containern. 
Respondenten tycker att container fungerar utomordentligt eftersom det inte är några omlastningar 
av godset. Den säger även att container skulle gå att skicka till de flesta destinationer dit de idag 
skickar gods på annat sätt. 

Respondenten håller med om att de tre delområdena från modellen är viktigast och när 
respondenten blir ombedd att säga vad som är viktigast säger den att service är A och O och att det 
ibland får kosta vad det kosta vill. Så i sådana situationer har inte kostnaden så stor betydelse.  

Containertransportkostnaden tror han är billigare i längden eftersom det bara blir en sammanslagen 
kostnad. Med lastbil kan det vara många olika fraktkostnader vilket ofta gör det transportsättet dyrt.  
Att använda container ger ingen extra kostnad än om de skulle lasta med lastbil, eftersom det är 
hyra på båda alternativen när de står vid fabriken och lastas.  

Angående frekvens säger respondenten att de är beredda att flyga gods eller skicka gods på pall till 
Göteborg, för att sedan där packa in det i container så att det kommer i tid till sin destination. 
Respondenten föredrar dock container direkt från fabriken om det är möjligt, men företaget är alltså 
beredd att betala för att få iväg godset i tid.  

Ledtiden blir sämre om de ska skicka med container eftersom frekvensen på järnväg från Umeå är 
låg, hos det transportbolaget de använder sig av, vilket innebär att det kan bli långa väntetider. 
Företaget väljer då allt som oftast lastbil istället för att sedan lasta över godset i en container innan 
den skall lastas på ett fartyg. 

När företaget skickar med container plomberas den och det försäkrar att allt gods kommer fram. 
Detta ställs i motsats till lastbil då gods kan vara borta när det kommer fram, eftersom samlastning 
ofta sker. Det är även färre skador på gods i container jämfört med lastbil. På lastbil kan annat gods 
lastas in utan att du vet om det, eftersom företaget bara hyr en viss yta i lastbilen.     

Godsets förpackning skiljer sig inte åt beroende på transportlösning. 

6.1.2 Respondent 2 
När respondenterna ska välja en transportlösning till gods avgående från företaget så hämmar 
storleken på godset valmöjligheten, det får bland annat inte plats i en container. När de utvärderar 
transportlösningar så anger de att de kontrollerar kostnaden och ledtiden. 

Ankommande gods går samlastat i container till Göteborg och bryts där upp, för vidare transport till 
företagets olika fabriker i landet. Godset som ska till Umeå transporteras på lastbil som i sin tur 
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lastas på järnväg eller går på landsväg. Det kommer även gods från andra delar av världen och då 
främst på lastbil.  

Anledningen till att container inte används på sträckan Umeå-Göteborg är att det inte finns 
tillräcklig med gods för att fylla en hel container. Det beror på de ledtidskrav företaget har. Skulle 
de vänta tills tillräckligt godsunderlag finns så påverkas ledtiden därför negativt i allt för stor grad. 
Respondenten säger också att det är dyrt transportera container på järnväg.   

Ur ett skade- och förlustperspektiv skulle container inte ge någon fördel för de har väldigt få skador 
och förluster på godset som det är nu.  

6.2 Sammanställning B 

6.2.1 Ekonomiska området 
Respondent 3 svarar direkt på frågan hur viktig kostnaden är, att de använder en partner som 
undersöker vilket transportlösning som skall användas och därmed även undersöker 
transportkostnaden hos olika transportfirmor. Partnern väljer ut den bästa lösningen, men 
respondenten menar att transportkostnaden är en viktig komponent. I och med att mycket läggs på 
partnern utvärderar den inte själv kostnaden på olika transportlösningar.  

När det gäller indirekta kostnader så har företaget en försäkringskostnad samt en 
förpackningskostnad som inte påverkas beroende på transportlösningen, eftersom försäkringen är 
heltäckande oberoende transportsättet och att de förpackar godset  likadant oberoende av 
transportlösning. Respondenten tycker att en tidsbesparing sker tack vare att partnern hjälper den 
mycket och att administrationskostnaden därför kan bli mindre. Den tar även upp att det finns flera 
andra kostnader, såsom exempelvis för märkningar som måste sättas på godset.   

Respondent 4 beskriver att den försöker hitta transporter som på tillbakavägen går tomma, för det är 
ett bra sätt att hitta förmånligt pris. Vidare säger den att kostnader har ganska stor del i det hela, 
men att det kan bli dyrare ibland även fast transportkostnaden är billigare om man ser till kostnaden 
totalt sett. Företaget har samtidigt hittat fraktsätt som fungerar bra och de kör därför vidare på det.  

 ”Inte så mycket att säga om”  

Detta svar får jag på frågan ifall de använder avtal eller tariffer samt vad de föredrar, så det verkar 
inte vara något de lägger ner tid på eller som är viktigt för kostnaden. 

Angående indirekta kostnader nämner respondenten främst att lastning och lossningsförfarandet 
påverkar, eftersom deras gods ofta är av en typ som försvårar den processen. Såsom respondent 3 är 
försäkringen den samma oberoende av transportlösning och förpackningskostnader har de inga. 
Administrationskostnaden, det vill säga den tid det tar att boka upp transport kan bli högre när de 
ska hitta en lastbil som är specialutrustad.  

När samtalet kommer in på container säger respondent 4 att de inte undersökt kostnaden på rutter 
där de inte använder container, eftersom container inte är aktuellt där, detta för att de inte kan 
utnyttja hela containerns utrymme. När container används är det för att det nästan är enda 
möjligheten att skicka godset på, samt att godset då brukar vara fräscht och fint när det kommer 
fram. De brukar vid de tillfällena även försöka lasta in mer gods i containern med syftet att fylla 
hela containerns utrymme.   

Respondent 5 säger på frågan om hur viktig kostnaden är:  

”Kostnaden är ju väldigt viktig va, men vi har ju två parametrar med lite motsatt 
förhållande”  

Den syftar då på serviceelementet ledtid och säger att det egentligen finns en nivå av transporter när 
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de bara ser till kostnaden. Det är när det inte finns några stora krav på servicenivån.  

Företaget respondenten representerar arbetar med transportavtal och gör avtal per destination med 
de transportörer de bestämt sig för att använda. Kostnaden hos de olika transportörerna är viktig, 
men det är samtidigt viktigt med en ”stor spelare”, så många lokala små transportbolag 
diskvalificeras i valprocessen.  

De har vidare outsourcat sin lagerverksamhet, där de skickar godset ifrån, för att de försöker jobba 
med enkelhet. De lägger mycket vikt på att se till att anlitade transportbolag är bra på att boka 
transporter, vilket också är bra för företagets administrationskostnad. De gör inga ändringar på 
förpackningen beroende på transportlösningen.  

6.2.2 Tekniska Området 
Respondent 3 tror inte att tekniken sätter så stora begränsningar. Vid fabriken kommer de 
transportslag de använder fram och de har plats för containers som ska lastas. Angående 
hanteringsutrustning så hyr de truck när gods behöver lastas av/på. Eftersom de lägger mycket i 
händerna på sin partner så har den inte så stor koll på hur transporten sker under vägens gång. Den 
vet exempelvis att de brukar skicka lastpallar till Göteborg och när jag frågar om de där samlastas i 
container, så vet den inte det.   

Respondent 4 säger att transportsätten de nu använder är de enda som fungerar för deras typ av 
gods, men säger samtidigt att tekniken inte är ett så stort problem. Den menar att den i slutändan 
måste välja det som fungerar och inte kan lägga ner så mycket tid fundera över det. Respondenten 
ger dock ett exempel på när infrastrukturen hämmat deras val av transportlösning. Den har frågat 
Sveriges ledande tågoperatör, om pris från Tyskland till Sverige med omlastning till lastbil till en 
viss ort. Operatören har inte kunnat räkna på det eftersom järnvägsterminalerna inte kan hantera 
omlastningen av deras speciella gods.  

”De har inga grejer för att kunna göra omlastningen så deras terminalbyggnad är ju helt 
borta för vår del”  

Järnvägen tar bara container eller lastbil som står på en järnvägsvagn och de lastbärarna vill den inte 
skicka godset med. Företaget äger även en egen lastbil med flakväxel som de använder ibland.  

Företaget har köpt en begagnad truck för att hantera sitt speciella gods. Den var precis till salu och 
köptes för att det var den enda i området som kan lyfta deras gods. De har tidigare inte haft en egen 
truck för att det har varit för dyr investering. De tar som respondent 3 oftast containern till fabriken 
och lastar där i godset. Respondenten säger också att kunderna ofta inte har utrustning för att 
hantera en container, så där kan container vara en nackdel.  

Respondent 5 ger ett exempel på när han upplevt infrastrukturen som en nackdel. Deras lager låg 
tidigare i Umeå men flyttades bland annat för att det inte gick att skicka gods ”löst” på järnvägen. 
Såsom respondent 4 nämnde är vagnarna mest anpassade till container och lastbil som ställs på 
järnvägsvagn. Respondenten säger också att vissa kunder ofta finns på lite avlägsna platser där 
infrastrukturen inte alltid är den bästa. Dock ger detta citat en bild av hur stort problem det här är: 

”men det blir en del av vardagen”  
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6.2.3 Service området 
Respondent 3 säger att personlig kontakt är mycket viktigt för den och att transportföretaget de 
anlitar hjälper dem mycket med att hitta lösningar när det blir problem. Ett sådant exempel är att 
hjälpa dem spåra var godset är någonstans när det uppstår problem. Punktlighet är också viktigt 
eftersom det brukar vara många inblandade parter när produkten ska installeras och är inte godset 
framme när det är sagt så kan inte det ske. Det är självklart negativt.  

Respondent 4 säger att:  

”Står det mellan två transportörer som man vet att en är det bra service på och en är det 
sämre service på, så är servicen väldigt viktig, för den är ett ansikte ut till kund.” 

De provar med jämna mellanrum runt bland olika transportörer för att uppdatera sig om vilken som 
kan erbjuda bäst service och är också beredd att betala lite mer när de vet att de ger bra service. 
Vidare beskriver han att de strävar efter att få en personlig kontakt med transportföretaget och ofta 
väljer mindre bolag för att den anser att de större inte har så bra service.  

”Personlig kontakt tycker jag är bra när jag har de här udda sakerna”  

På frågan vad service innefattar säger respondenten: 

”Service är att de har en bra kontakt ut mot kunden och de ska ringa ett antal timmar innan 
och att de verkligen gör det och att transportbolaget i sig då håller rätt på transporten och 
vet att det gått fram” 

Det är viktigt att kunna få reda på var godset befinner sig och om det har kommit fram. På paket 
fungerar ”Track and Trace” bra och när det inte finns vill respondenten kunna bli uppringd och 
kunna ringa för att ta reda på vart godset befinner sig. På containertransport är det inte lika viktigt, 
men de vill veta att det finns på plats på båten och att containern har kommit med den, sedan 
kommer containern alltid fram i rimlig tid.  

Leveranspålitlighet är också mycket viktigt eftersom produkten de skickar ofta är svårhanterlig vid 
lastning och lossning. Godset kommer ofta till avlägsna platser och ofta är det människor som har 
lossningsförfarandet som fritidssysselsättning som tar hand om den proceduren. De brukar 
exempelvis ta ledigt från jobbet och är godset inte på plats den tidpunkt som är utsatt, så är det inte 
så bra för företagets anseende.  

Respondent 5 säger direkt att ledtiden är det viktigaste för deras företag eftersom det kostar flera 
tusen kronor i timmen om reservdelarna till maskinerna inte kommer fram i tid. 

”För våran del i våran bransch ligger det i våran natur att service är otroligt viktigt”  

Den svarar också direkt angående frågeställningen varför de inte skickar mer i container: 

”Med våra ledtidskrav som vi har passar inte det konceptet in riktigt”  

Med det menar den att volymerna de skickar är så pass små och att man inte är i närheten av att 
fylla en container utan att ledtiden försämras. De undersöker dock om det går att försöka samlasta 
godset i container till längre destinationer. 

Respondent 5 delar upp, som nämndes på det ekonomiska området, servicenivån i tre grupper. 
Akuta transporter som måste ske över natt, sker ofta med kurirbolag och det är dyrt. Transporter 
med billösning som är snabb och transporter för lager påfyllning då man bara tittar på pris.  

 

På frågan vad mer som är viktigt inom service säger den: 

”Track and Trace är oerhört viktig för vår del”  
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Företaget försöker alltid eftersträva att ha någon sorts godsspårning, vilket kan minska 
administrationskostnaden.   

Respondenten säger även att leveranspålitlighet är enormt viktigt eftersom kunder är beroende av 
att veta exakt när godset kommer fram. Det är ofta så att mekaniker är uppbokade på att laga 
maskiner den tid som godset skall komma fram. Gör godset inte det, är mekanikern outnyttjad 
samtidigt som maskinerna i sig kostar mycket när de står still. 
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7. Analys  
Analysavsnittet är strukturerat efter de tre områdena från undersökningsmodellen (Figur 5). Jag 
kommer även att analysera hur dessa områden påverkar användander av containertransport som 
transportlösning. Kapitlets underrubriker är alltså följande: Ekonomiska området, tekniska 
området, service området samt påverkan på användandet av container som lastbärare.  

Analysen innehåller tolkningar av intervjumaterialet kopplat till tidigare presenterad teori. Jag 
försöker finna likheter mellan företagen när det gäller deras resonemang om de olika områdena, 
för att fastställa på vilka sätt områdena styr valet av transportlösning och hur det påverkar 
användandet av containertransport.  

 

7.1 Ekonomiska området 
Det ekonomiska området verkar allt som oftast komma i andra hand, efter service området. För 
respondent 1 är ekonomin mindre betydelsefull när servicen fungerar. Respondent 2 kommenterar 
att kostnaden samt serviceelementet ledtid är det de tittar på angående transporter. Den säger sig ha 
kontroll på kostnaderna och anger att containertransport på järnväg är dyrt och att detta är en av 
flera aspekter som medför att de eliminerar det valet. Det är dock svårt att få en klar uppfattning om 
hur de ser på de ekonomiska aspekterna och hur mycket arbete de själva lägger ner på att utforska 
dem för att försöka minska kostnaderna. 
 
Vidare uppger respondenterna 3, 4 och 5 att ekonomin är viktig vid val av transportsätt. Man kan 
också utläsa att ekonomins betydelse skiftar beroende på vilken typ av transport som avses och 
vilken service man vill ha. Vill man ha bästa service är det detta som gäller och ekonomin spelar då 
en underordnad roll. Det kan exempelvis gälla en transport av en viktig reservdel till en maskin som 
står still, stilleståndskostnaden kan då väga upp transportkostnaden i sig. Ekonomin verkar alltså 
som mest styrande när servicekraven är låga.  
 
Aronsson (2006) säger att varuägaren vill ha ett lågt pris samtidigt som den eftersöker bra service. 
Transportföretagen möter bl.a. upp de kraven med att samlasta flera varuägares gods, vilket sker via 
terminaler. Eftersom service visar sig mycket viktigt för respondenterna kan det diskuteras om 
prisbilden överlag ligger på en ganska låg nivå, det skulle i sin tur kunna möjliggöra att företagen i 
studien kan fokusera på de serviceaspekter som kunderna utvärderar dem efter. Exempelvis så 
kunde det uppstå mycket kostnader om godset inte kom fram snabbt eller just den tid som det var 
avtalat. Aronsson (2006) beskrev även att företag går mer och mer mot att tillämpa Just in Time 
leveranser. vilket gör att de blir väldigt beroende av bra service. Transportkostnaden som sådan kan 
då möjligtvis bli åsidosatt eftersom varuägarna sparar mer pengar på andra områden, d.v.s. 
totalkostnaden för företagen blir lägre.     
 
I kapitlet där studiens undersökningsmodell tas fram beskrivs det generellt om de olika 
prissättningsmetoder som transportbolag använder, avtalsmetoden och tariffmetoden. Från 
respondenterna får jag dock inte så bra respons på varför de använder ett visst sätt och varför. De 
flesta verkar använda sig utav avtal. Teorin säger dock att det ofta är billigare på det sättet, men 
hade respondenterna nämnt mer om att de gör det för att få bättre pris, hade det varit enklare att dra 
någon slutsats utifrån det (Abrahamsson & Sandahl 1996 s.120).  
 
Det kanske är så att prissättningsmetoden i sig inte är så viktig, eller att det inte finns tillräcklig 
kunskap hos respondenterna om hur transportbolagen sätter priser för att de ska fundera så mycket 
på det. Ett exempel på varför det skulle kunna vara fördelaktigt visar respondent 4 när den besvarar 
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frågan om vilken prissättningsmetod hans företag föredrar. Den säger att den letar efter tomfrakter, 
dvs. transporter som efter ett ”uppdrag” på tillbakavägen går tomma, eftersom det är ett billigt sätt 
att transportera godset på. Respondentens kunskap om att dessa transporter är billiga grundar sig på 
att den vet att transportbolagen tjänar på att även fylla sina returtransporter, respondenten sparar 
genom sin kunskap om prissättningsmetoder sitt företag mycket pengar.  
 
När det gäller indirekta kostnader såsom försäkringar och förpackningar kan man generellt förstå att 
dessa inte påverkar vid valet av transportlösning. De försäkringar som används täcker det mesta och 
de verkar inte ändra på förpackningarna beroende på transportlösning. Angående administration 
sätter exempelvis respondent 3 mycket tilltro till en partner att hitta transportsätt. En ökad insats, 
det vill säga att hitta transportsätt själv, skulle kanske spara mer pengar i slutändan. Som beskrivet i 
empirin visste respondenten inte hur godset som skickades iväg verkligen transporterades från start 
till mål. 
 
Det känns säkert att säga att respondenterna ser området ekonomi som bestående av en enda 
variabel. Även studierna i artikelgenomgången använder sig utav olika termer som i grund och 
botten har samma innebörd, transportkostnad. Jag tolkar det som att respondenten endast försöker 
minimera den kostnad de i slutändan blir fakturerade av de olika transportbolagen, utan att fundera 
över att totalkostnaden för transporten hade kunnat bli lägre. Om respondenterna istället hade delat 
upp området ekonomi i fler variabler, exempelvis transportkostnad och indirekt kostnad så hade 
respondenterna kunnat minska totalkostnaden av transporten.  
 
Min analys gällande det ekonomiska området ligger därmed i linje med det Mcginnis (1989) delvis 
kom fram till i sin litteraturstudie, då han hittade endast en transportkostnadsvariabel och flertalet 
variabler som klassificerades som icke transportkostnadsvariabler. 

7.2 Tekniska området 
För respondent 1 verkar det tekniska området inte vara ett problem eftersom valet av 
transportlösning dels är styrd från annat håll, samt för att den menar att den skulle kunna skicka 
godset i container till de flesta destinationer där annan transportlösning används. Detta borde betyda 
att infrastrukturen fungerar bra för många transportlösningar. Respondent 2 anger att storleken på 
det avgående godset gör att vissa transportlösningar blir tekniskt omöjliga att använda. 
Valmöjligheten att välja transportlösning för respondent 2 är därmed begränsad. Bristfällig 
infrastruktur påverkar respondent 4 och 5 negativt vid val av transportlösning, de transporterar ofta 
till avlägsna destinationer, det innebär att även deras valmöjligheter beträffande transportlösningar 
begränsas.  
 
Både respondent 4 och 5 anger att de har/har haft en vilja att använda järnväg mer frekvent men 
uppger att de möter stora hinder. Det beror på att järnvägen främst är anpassad för att transportera 
container och lastbil. Deras gods får antingen inte plats i en container eller så skickar de för lite 
gods per sändning för att fylla en hel container eller lastbil. Konsekvensen av detta kan i värsta fall 
bli lika som för respondent 5. Den berättar att företaget flyttade sin lagerverksamhet till en annan 
ort där infrastrukturen stödjer verksamheten på ett bättre sätt. 
 
Valet mellan att äga eller hyra sin utrustning verkar inte vara ett stort problem. Respondent 1, 2 och 
4 har egen utrustning för att skicka eller ta emot gods. Respondent 3 och 4 har leasat utrustning, 
oavsett om de äger sin utrustning eller inte, så verkar det fungera bra.  
 
Sammanfattningsvis så är det tekniska området inget större hinder när man talar om 
hanteringsutrustning etc. Dock kan man se att i två av fallen begränsar bristande infrastruktur 
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respondenternas valmöjligheter gällande transporter. Det verkar dock vara så att de vänjer sig vid 
vad som inte fungerar, såsom respondent 5 säger, det blir en del av vardagen.  
 
Går vi tillbaka till trenivåmodellen (se figur.1) kan vi försöka förklara varför det kan se ut på det här 
viset. När hanteringsutrustning nämns är det ofta i sammanhang där godset ska lastas eller lossas 
från olika transportslag, endera hos avsändaren eller mottagaren. Eftersom varuägarna och 
transportörerna möts i trafikmarknaden torde det samarbetet mellan dem fungera bra när det gäller 
utrustningsdelen, även kommunikationen mellan parterna sker på ett väl fungerande sätt.  
 
När det gäller infrastruktur är det enligt trenivåmodellen transportbolagen och ägarna av 
infrastrukturen som interagerar, vilket sker i trafikmarknaden. Det kan argumenteras för att 
transportköparna (läs: respondenterna) inte kommunicerar med infrastrukturägarna och berättar 
vilka problem de stöter på och vad som är viktigt för dem när det gäller infrastrukturen. De väljer 
istället transportlösning utifrån de alternativ som finns utan att aktivt agera för att skapa en 
förändring som skulle gynna dem mer än idag.  
 
Aronsson (2006) säger även att anpassningen mellan transportslagen och infrastrukturen ofta inte är 
tillfredställande, vilket kan innebära att det är en företeelse som ständigt pågår. Det kan innebära att 
en ständig otillfredsställande situation medför att varuägarna nöjer sig med den situationen och 
därmed arbetar efter den situationen. Istället för att driva på för att skapa en bättre anpassning och 
dialog mellan de olika parterna, vilket i slutändan skulle kunna skapa kostnaderna och förbättra 
servicen. Enligt min mening skulle det vara en fördel om de tre parterna i trenivåmodellen hade en 
bättre kommunikation med varandra för att undvika sådana eventuella problem.  
 
I punkt 4.3 behandlade studien även trafikstockningar som ett potentiellt problem. Ingen respondent 
nämner något om det vilket jag tror beror på att det främst är transportörerna som upplever det 
problemet, för varuägarna uppdagas det troligen som dålig leveransservice, såsom förlängd ledtid 
eller dålig leveranspålitlighet. 

7.3 Service området 
Jag upplever det som att serviceområdet generellt sett är det område som respondenterna prioriterar 
högst. Respondent 1 anser att service är a och o och det viktigaste området, den tar då upp aspekter 
som ledtid samt att de är beredda att betala dyrt för bra frekvens. För respondent 2 kan man förstå 
att serviceområdet väger tyngst då de poängterar att ledtid är mycket viktigt och att det är den som 
eliminerar vissa transportlösningar. Respondent 4 valde alltid transportören med bäst service med 
motiveringen att transportbolaget var deras ansikte ut mot kunden. Den var också beredd att betala 
lite mer när den visste att servicen var god.  Respondent 5 visade med följande citat vad den tyckte 
om serviceområdet:  
 

”För våran del i våran bransch ligger det i våran natur att service är otroligt viktigt”  
 
Respondenterna diskuterar mycket kring serviceelementvariablerna under punkt 4.4, Service 
området. De tar upp ledtid, track-and-trace, leveranspålitlighet. Det är inte så många som nämner 
frekvens och flexibilitet. En förklaring till att frekvens inte nämns är att den som beskrivet är en del 
av transittiden, som i sin tur var en del av den totala ledtiden, så antagligen räknar de in det 
serviceelementet där (Björnland et al 2003 s.60) . Det kan vara så att flexibilitet löses genom att man 
kontaktar flera olika transportbolag eller att det helt enkelt oftast är bra flexibilitet. 
 
Respondent 2 och 5 anger att ledtid är den viktigaste serviceparametern och med resonemanget 
ovan angående att frekvens och ledtid går hand i hand så tycker även respondent 1 att ledtid är 
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mycket viktigt.  
 
Respondent 3 och 4 anger att den personliga kontakten med transportföretaget är en avgörande 
faktor för att få en bra servicenivå. Alltså har den mänskliga relationen mellan varuägare och 
transportör stor betydelse och det kan vara en ny variabel som också är viktigt att ta hänsyn till.  
 
Respondent 5 resonerar kring begreppet service genom att dela in det i 3 nivåer. 
Dessa är akut, bil samt lagerpåfyllning. Akut kan exemplifieras med kurirtransport över natt till hög 
kostnad, men med mycket hög servicegrad. Bil kan exemplifieras med en snabb transport inom 1 – 
2 dygn med hög servicegrad. Lagerpåfyllning innebär att man väljer en relativt låg servicenivå och 
låter ett lågt pris styra.  
 
Track and trace funktionen framstår som viktig hos respondent 3, 4 och 5. De säger att antingen ska 
just den servicen erbjudas eller så ska det på ett smidigt sätt gå att få tag på transportören med hjälp 
av telefon och på det sättet få reda på statusen på sitt gods. Det sistnämnda kan också återkopplas 
till den personliga kontakten respondenterna ville ha eftersom de vill kunna ringa när det blir 
problem och bli uppringda ifall det händer något oväntat.  
 
När det gäller variabeln leveranspålitlighet så diskuterar respondent 3, 4 och 5 omkring denna som 
en viktig variabel.  
 
Sammanfattningsvis så verkar ledtid, någon form av godsspårning (med hjälp av track and trace 
eller personlig kontakt) samt leveranspålitlighet vara det som respondenterna tycker är de viktigaste 
leveransserviceelementen och därmed de viktigaste variablerna under serviceområdet.  

7.4 Påverkan på nyttjandet av container  
Respondent 1 har en positiv grundsyn till nyttjandet av container. Ur ekonomisk synvinkel ser 
respondenten en fördel med containertransporter och det verkar inte finnas några extrakostnader 
med att använda det. Skadefrekvens och säkerhet sågs av respondenten såsom positivt vid nyttjande 
av container. Det finns dock nackdelar gällande service området som idag gör att respondentens 
företag inte använder container under hela transportsträckan i den utsträckning som de skulle 
föredra, i detta fall dålig frekvens på avgångarna för järnväg. Teknik verkar ha en underordnad roll 
när det gäller containeranvändande för företaget.  
 
Respondent 2 utnyttjade inte container i sin verksamhet från och till Umeå området. Anledningen är 
att deras utflöde består av gods som inte får plats i en container, samt för att deras inflöde av gods 
sett i volym är för litet för att fullt ut utnyttja en containers storlek, med de höga krav på ledtid de 
hade. Respondenten nämnde också att det var dyrt att skicka container på tåg. 
 
Respondent 3 utnyttjar container, men det verkar som om de är styrda av hur den partner de 
använder bestämmer hur transporten ska gå till. De har dock inga problem med utrustning 
runtomkring lastandet och lossandet av containern.  
 
För respondent 4 är container endast intressant vid de tillfällen då de kan utnyttja en hel containers 
kapacitet, vilket de inte kan så ofta. De skickar bara med container när det är nästan är det enda 
alternativet. Det som då överväger till fördel för container är att godset brukar komma fram i fint 
skick vid ankomst. Även deras kunder kunde utgöra en begränsande faktor för containeranvändande 
p.g.a. avsaknad av erforderlig hanteringsutrustning. 
 
Respondent 5 anger direkt att konceptet med container inte fungerar för de transporter han är   
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ansvarig för. Han menar på ett sätt att satsningen på containertransport gör att det blir svårare för 
dem att skicka gods på järnväg, eftersom det är mer och mer anpassat för container eller trailer. Det 
har varit en av anledningarna till att företaget flyttat sin lagerverksamhet ifrån Umeå. Anledningen 
till att konceptet inte fungerar är att de frekvent skickar varor i små volymer och de kan liksom 
många av de andra respondenterna inte utnyttja hela utrymmet i en container.  
 
Sammanfattningsvis verkar respondenterna inte tycka att tekniska området är så hämmande för just 
containertransporter utan att det mer är godsets fysiska egenskaper och volym som begränsar 
nyttjandet.  
 
Angående ekonomiområdet säger exempelvis respondent 2 att det är dyrt med containertransport på 
tåg. Respondent 1 tror att det är billigare i längden, medan de andra respondenterna inte har jämfört 
kostnaden på destinationer dit de använder andra transportlösningar, eftersom det där finns något 
hinder som gör att de inte kan använda container.  
 
Som vi har sett är vissa serviceelement begränsande för ökat användande av containertransporter. På 
destinationer som det skulle vara möjligt att använda container till, medför företagens krav på ledtid 
och frekvens att användande av container inte är något bra alternativ. Eftersom företagen tenderar 
att skicka mindre sändningar med hög frekvens och har höga krav på ledtid så kan de inte vänta 
med att skicka sitt gods tills de har volym nog för att fylla en hel container. Så kraven företagen har 
på serviceområdet och främst variablerna ledtid samt frekvens påverkar alltså 
containertransportanvändandet till och från Umeå området negativt. Eftersom serviceområdet i 
allmänhet var det som respondenterna ansåg var viktigast i valet av transportlösning kan detta ha en 
stor påverkan.  
 
Då en container oftast transporteras med endast en varuägares gods kan detta även förklara att det 
inte går att få fram vad respondenterna anser om kostnaden med container. Ett lågt pris skapades 
genom en hög fyllnadsgrad i intermodala transporter. Enligt enhetslastprincipen så sker detta genom 
att lasta många lastbärare på sjö- eller tågtransportsystem. Varuägaren måste därför i sin tur skapa 
en hög fyllnadsgrad i själva lastbäraren (läs: containern), vilket inte är möjligt på grund av 
varuägarnas servicekrav. Exempelvis på grund av att utvecklingen går mot mer JIT transporter. 
 
Intermodala transporter i sig verkar ändå vara något som varuägarna eftersträvar, då de ofta skickar 
trailer på tåg eller har försökt räkna på om det går att göra en kombinerad lösning tåg och lastbils- 
transport. Samlastning i lastbärare verkar vara mer populärt att göra i trailer. Respondent 1 sa 
exempelvis att samlastning i container var svårt då containern oftast plomberades med endast en 
varuägares gods i sig. Den enda fördel man då uppnår är färre godsskador jämfört med trailer. Det 
visar på att det finns hinder i konceptet med container som försvårar samlastning. Containern kan 
alltså påverkas negativt av begränsade möjligheter till samlastning av flera varuägares gods.     
 
En annan fördel med enhetslastprincipen var att den ger kortare leveranstider som därigenom kan 
öka leveransservicen. (Abrahamsson & Sandahl 1996 s.131-132) Den bygger på att du lastar dina 
godsenheter i en större enhet, vilket förkortar omlastningstiden mellan olika transportslag tack vare 
att det finns färre enheter att lasta om. Respondenternas krav på ledtid och frekvens verkar dock 
innebära att den totala ledtiden som en transportlösning med container innebär, blir längre jämfört 
med andra lösningar ifrån Umeå området.      
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8. Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel ges en sammanfattande diskussion om det som kommit fram i analyskapitlet .  

 

 

Som jag beskrev i min problembakgrund så har behovet av logistik och transporttjänster ökat i 
betydelse för varuproducerande företag. Utvecklingen har lett till att kapitalbindningen för 
producerande företag har minskat samt att större fokus läggs på så kallade kringtjänster som faller 
under serviceområdet i min modell. Detta bekräftas också i mina intervjusvar. 

Jag är dock överraskad över att själva transportkostnaden inte väger tyngre för respondenterna. 
Detta tar jag som ett tecken på att mina intervjuföretag kanske har god kontroll på de områden som 
berör transporter, eftersom de värderar de mervärden som erhålls via lägre kapitalbindning och en 
god servicenivå högre än en låg transportkostnad. 

Ett delområde som i dagens läge är aktuellt och inte har belysts i studien är miljöområdet. Detta 
beroende på att det inte har framgått av mina källstudier att det ett starkt påverkande område vid val 
av transportlösning. Ingen av mina respondenter angav att miljö var ett område, utöver de tre av 
mig angivna, som starkt påverkade valet av transportlösning. Man kan dock anta att miljöområdet 
med tiden kommer att få en ökad betydelse och att detta område då bör tas med i en ny 
undersökningsmodell. 

Intervjusvaren i mitt arbete bekräftar att en indelning i de tre områdena ekonomi, teknik och service 
som min undersökningsmodell anger fungerar och går att utgå ifrån vid denna typ av studie.  

Resultaten som jag fått i mitt arbete bekräftas även till viss del av ”the constrained optimization 
model”, den modell som Mcginnis (1989) i sin studie kommer fram till förklarar valet av 
transportlösning bäst. Den visar på svårigheten att överföra värdet av vissa variabler såsom 
servicevariabler till ett ekonomiskt värde och att man inte kan jämföra olika transportlösningar ur 
enbart ett ekonomiskt perspektiv. Detta bekräftar återigen att mitt val av modell d.v.s. att fler 
områden utöver ekonomi spelar stor roll vid val av transportlösning.  

Utifrån min studie så uppfattar jag att delområdet service väger tyngst i jämförelse med områdena 
ekonomi och teknik när det gäller val av transportlösning. Behov av korta ledtider, bra frekvens, 
leveranspålitlighet och godsspårning överskuggar områdena ekonomi och framförallt område teknik 
Samtliga respondenter beskriver att service går före ekonomiområdet. Det går dock inte att med 
säkerhet rangordna servicevariablerna, det tror jag är lättare att göra i en kvantitativ studie.  Jag fann 
också en ny variabel inom service som påverkar val av transportsätt, nämligen personlig kontakt. 

Valet av transportlösning för respondenterna verkar ske i enlighet med figur 4, Valprocessen. 
Komponenterna i figuren är som tidigare nämnts fundamentala i valprocessen och har även till viss 
del legat till grund för min undersökningsmodell. Hur påverkas då användandet av 
containertransport, baserat på de fynd som gjorts med hjälp av undersökningsmodellen och figur 4? 

De tekniska begränsningarna som eliminerar användandet är storleken på godset, samt 
infrastrukturella problem. I nästa steg elimineras användandet av container ytterligare och det beror 
främst på de höga krav som ställs på ledtid och frekvens. I sista steget står valet bara mellan 
transportlösningar som har klarat de två första elimineringsstegen. Här väljs transportlösning 
beroende på vilken servicevariabel som är viktigast för varje enskilt företag och situation. Denna 
elimineringsprocess medför att alternativet med container som transportlösning ofta faller bort. 
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9. Slutsats 
I detta kapitel summerar jag vad jag kommit fram till i min studie. En allmän diskussion som 
behandlar syftet och problemformuleringen har redan förts och här väljer jag därför att smalna av 
och presentera ett precist svar på min fråga. Jag svarar alltså på min problemformulering.  

Jag redogör även för studiens bidrag samt ger förslag till vidare forskning. 

 

9.1 Svar på problemformulering 
Problemformuleringen för studien var följande: 

Vad är avgörande när företag väljer transportlösning och hur påverkar detta användandet av 
containertransporter? 

I studien identifierades tre områden som påverkar valet av transportlösning. Dessa var ekonomiska 
området, tekniska området och service området. Det område som var viktigast för respondenterna i 
studien vid val av transportlösning, var serviceområdet. I detta område finns ett antal 
variabler/serviceelement, bland dem visade sig ledtid, frekvens, Track and trace, samt 
leveranspålitlighet vara viktigast att beakta när företag väljer transportlösning.  

Kravet från företagen på ledtid och frekvens visade sig påverka användandet av containertransporter 
på ett negativt sätt eftersom en sådan transportlösning inte uppfyllde de krav på ledtid och frekvens 
som respondenterna efterfrågade. De använder därför i högre grad andra transportlösningar som kan 
uppfylla deras krav. 

9.2 Studiens bidrag 
Eftersom containertransporter skall betyda att företag kan skicka sitt gods i mindre volymer per 
sändning med bibehållen servicegrad är detta en intressant slutsats. Företagens krav på servicegrad 
verkar många gånger vara större än vad containertransporten kan uppfylla. Satsningen på container 
transportsystemet kanske inte får bli så stor att den även eliminerar andra transportlösningar för 
företag, i detta fall i Umeå regionen. Det skulle kunna medföra en flyttad produktion till mer 
strategiska platser.   

Det kan också vara så att man just nu befinner sig i en övergångsfas mellan olika transportsystem. 
Utbyggnaden av Botniabanan samt kringsatsningar i Umeåregionen kommer sannolikt att innebära 
att servicegraden för containertransporter förbättras. Utifrån studiens slutsats kan det dock inte 
påstås öka nyttjandet av containertransporter från företagen i denna studie. En ökad utbyggnad bör 
dock med ett logiskt resonemang i slutändan öka frekvensen och därmed mer och mer ge kortare 
ledtider från Umeå regionen. Eftersom service var det som var avgörande när företag väljer 
transportlösning kan detta innebära att det finns underlag för att utnyttjandet av containertransport 
kan komma att öka. 
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9.3 Förslag till vidare forskning 
Det har varit intressant att genomföra denna studie och jag tror att det kan vara intressant att följa 
upp denna studie genom:  

• Att genomföra studien med ett mer homogent segment av gods som skall transporteras. 

• Att genomföra en jämförelsestudie på vad varuägare och transportörer tror påverkar 
användandet av containertransport. 

• Att genomföra en kvantitativ studie med syftet att rangordna undersökningsmodellens alla 
variabler. Det kan ge en ännu tydligare bild av service områdets betydelse för valet av 
transportlösning. 
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10. Sanningskriterier 
I detta kapitel ger författaren en bedömning av studien med utgångspunkt utifrån tidigare 
presenterade sanningskriterier. 

 

10.1  Tillämplighet 
Att genomföra intervjuer tyckte jag var ett bra val eftersom jag kunde strukturera samtalet utifrån de 
områden jag ville täcka och jag kunde därmed hålla mig till studiens tema. Varje intervju gick i och 
för sig gick ganska snabbt att genomföra, vilket tyder på att respondenterna hade en väldigt bestämd 
åsikt om frågorna. Det har medfört att empiri delen kan kännas tunn men jag anser att den istället är 
kort och kärnfull eftersom respondenterna inte velat runt så mycket kring frågorna.   

10.2 Överensstämmelse - Rimlighet 
Jag bedömer att den information som samlats in stämmer överens med verkligheten eftersom 
respondenterna befinner sig i just den verklighet jag studerat och därmed vid intervjutillfället varit 
påverkad av den. Studiens teoretiska nivå är på en ganska enkel nivå vilket medför att materialet är 
lättolkat. Respondenterna har inte fått granska sammanställningen av intervjuresultatet på grund av 
tidsskäl, vilket givetvis är en svaghet med studien. Eftersom intervjuerna inte var så långa har jag 
dock erfarit att det respondenterna har sagt går bra att sammanställa och tolka utifrån den teoretiska 
förståelse studien ger läsaren och den ökade förförståelse som den givit mig som forskare.  

10.3 Pålitlighet - Trovärdighet 
Förhållandet under intervjuerna har redovisats, men dock inte så utförligt, jag har bedömt att 
förhållandet inte har spelat en avgörande roll då jag exempelvis inte har haft målet att fånga hur 
respondenterna reagerar på vissa frågor, utan endast på de svar de till slut givit mig. Perspektivet 
och utgångspunkten är beskriven i arbetet och jag tycker det resultat som presenteras är användbart 
och intressant sett ur studiens perspektiv. Min personliga förståelse kan ha påverkat till viss del på 
grund av att teorin är ganska övergripande och inte alltid allmängiltig.  

10.4 Noggrannhet - Samvetsgrannhet & ärlighet 
Jag har varit ärlig med hur studieprocessen har gått till, exempelvis på att den bygger på två olika 
intervju omgångar. I princip allt som sagts i intervjuerna har redovisats men kan uppfattas som tunt. 
Eftersom intervjuerna inte tog så lång tid och det var bestämda svar är allt med. Citat har 
presenterats i sitt sammanhang och knutits till den fråga eller det tema vi pratade om.  
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Bilaga 1 Intervjumall 1 
1. Berätta lite om din roll på företaget. 

2. Berätta lite om företaget. 

3. Berätta lite om,  hur och vart företaget skickar sitt gods. 

4. Vilka faser går du igenom vid val av transportlösning? 

5. Kan du dela upp de viktigaste områden du funderar kring vid utvärdering av 
transportlösning? 

6. Ifall du var tvungen att rangordna dessa områden, Vilket anser du är viktigast, näst viktigast 
osv?  

7. Hur viktig är transportkostnaden vid val av transportlösning?  

8. Vad ingår i det ni kallar transportkostnader? 

9. Hur står sig containertransportkostnaden mot andra transportlösningar? 

10. Vilka delar kan containertransportkostnaden delas upp i?  

11. Hur avgörande är frekvens när du ska välja ett transportalternativ med container jämfört 
med andra sätt ni skickar på? 

12. Hur avgörande är pålitlighet när du ska välja ett transportalternativ med container jämfört 
med andra sätt ni skickar på? 

13. Hur avgörande är flexibilitet när du ska välja ett transportalternativ med container jämfört 
med andra sätt ni skickar på? 

14. Hur avgörande är Track and Trace när du ska välja ett transportalternativ med container 
jämfört med andra sätt ni skickar på? 

15. Förändras den totala ledtiden vid containertransporter jämfört med andra sätt ni skickar på? 

16. Är det en fördel att använda container i ett skade- och förlust perspektiv jämfört med andra 
transportalternativ? 

17. Stödjer befintlig infrastruktur valet av container som transportalternativ?  

18. Har kapacitet på befintlig infrastruktur någon påverkan på valet av containertransport? 

19. Finns det utrustningsproblematik som hämmar utnyttjandet av container? 
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Bilaga 2 Intervjumall 2 
Inledande frågor 
 
1. Berätta lite om företaget 
 
2. Berätta lite om din position på företaget 
 
3. Berätta lite om de produkt(er) ni skickar och med vilka transportlösning ni skickar.  
 
Ekonomiska området 
4. Hur viktig är kostnaden vid val av transportlösning? 

5. När ni skickar gods använder ni avtal eller har ni tariffer(taxa) på transporten?, vad föredrar ni? 

6. Har ni indirekta kostnader som påverkar totala transportkostnaden? 

Angående container 

7. Hur står sig kostnaden för containertransport jämfört med andra transportlösningar? 

8. Är någon av de indirekta kostnader som vi tagit upp till fördel för containertransport 

Tekniska området 
9. Begränsar infrastrukturen någon gång ert val av transportlösning(Järnväg, terminaler etc)? 

10. Begränsar hanteringsutrustning någon gång ert val av transportlösning? 

11. Äger ni transport eller hanteringsutrustning? 

Angående Container 

12. Begränsar hanteringsutrustning någon gång ert val av transport med container? 

13. Äger ni transport eller hanteringsutrustning för container? 

Service området 
14. Hur viktigt är service för valet av transportläsning? 

15. Vad är service för er och vad innefattar ni i det 

16. Vad är mest viktigast? 

Angående Container   

17. Påverkar det som  ni anser vara viktigt eventuellt valet av containertransport?  

 


