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Sammanfattning 
 

Vi har på uppdrag av Green Cargo fått i uppgift att undersöka hur företaget kan öka volymen 

på sina järnvägstransporter från Örnsköldsvik. Syftet med denna studie är därför att undersöka 

hur Green Cargo kan bli mer attraktiv i Örnsköldsvik. Green Cargo vill öka volymen på 

järnvägen och det är ett samspel mellan vad kunderna anser om företaget, hur trafikverket 

underhåller järnvägen, vilken kapacitet det finns på terminalen samt hur Green Cargo agerar i 

dagsläget. Eftersom vi endast kommer att utgå från Green Cargo ansåg vi att en fallstudie var 

mest aktuellt för datainsamlingen. En fallstudie innebär att ett eller ett fåtal fall undersöks och 

ofta används fler metoder för att samla in data. Vi har valt att utföra en enkätundersökning på 

Green Cargos befintliga och möjliga kunder i Örnsköldsvik för att ta reda på vad 

respondenterna tycker om bland annat Green Cargos varumärke och järnvägstransporter. 

Utifrån deras svar har vi sedan valt att intervjua Green Cargo, Trafikverket och 

terminalansvarige på Arnäsvall. Detta för att få en helhetsbild och flera infallsvinklar hur 

parterna uppfattar situationen. En fallstudie infattar ofta både ett kvalitativ och kvantitativ 

tillvägagångssätt. Det är också fallet med vår undersökning då vi kommer att ha en 

övervägande kvalitativ inriktning med kvantitativa inslag.  

 

Genom vår enkätundersökning har vi erhålligt information om vad respondenterna anser om 

Green Cargos varumärke och vilka kriterier som ligger till grund för att välja 

järnvägtransporter framför andra transportslag. Flertalet av respondenterna hade negativa 

associationer till Green Cargos varumärke och då i form av låg leveranssäkerhet, förseningar 

och oflexibilitet. Vad som skulle få respondenterna att välja tågtransporter framför andra 

transportslag var främst ökad leveranssäkerhet, kortare ledtider och ökad flexibilitet. Green 

Cargo har förutsättningarna att bli mer attraktiv i Örnsköldsvik med utgångspunkt i vad 

respondenterna kräver för att välja tågtransporter. Green Cargo har redan relativt hög 

leveranssäkerhet och ledtiderna kommer troligtvis att minska när Botniabanan färdigställs och 

flexibiliteten kommer att förbättras om volymen ökar eftersom antalet avgångar då kommer 

öka. För att Green Cargo ska lyckas med detta måste de stärka sitt varumärke och 

kommunicera det till marknaden. Genom att koppla fördelaktiga, positiva och unika 

associationer till varumärket i form av exempelvis miljöaspekt, säkerhet, specialtransporter 

och stort nätverk. Kan företaget differentiera sig och satsa på det som Green Cargo är bra på. 

Detta måste Green Cargo kommunicera på ett kontinuerligt sätt till marknaden förslagsvis 

genom direkt mail och personlig kontakt. Utifrån enkätundersökningen kan vi konstatera att 

informationen upplevs som bristfällig av respondenterna i form av sena meddelande vid 

förseningar och utan orsak. Även Green Cargo tyckte delvis att det fanns brister i 

informationssystemet. Detta måste förbättras då det leder till irritation och minskat förtroende 

till företaget. Som sedermera bidrar till negativa associationer och sämre relationer.  

Sammanfattningsvis har Green Cargo förutsättningarna att bli mer attraktiv i Örnsköldsvik nu 

återstår att förmedla fördelaktiga, positiva och unika associationer till varumärket. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Förord 
 

Först och främst vill vi tacka alla respondenter som deltagit i enkätundersökningen och 

intervjuerna. Utan Ert deltagande hade denna studie inte varit möjlig att genomföra, Stort 

Tack! Vi vill även passa på att tacka de studenter på Umeå universitet som tagit sig tid att 

delta i vår pilotstudie, tack för Era synpunkter! 

 

Ett extra stort tack till Bertil Gyll som varit vår handledare på Green Cargo och som gett oss 

betydelsefull information, besvarat våra frågor och kommit med förslag till undersökningen. 

Vi vill även passa på att tacka Claes Ödemark för en uppskattad dag på terminalen i Arnäsvall 

med truckkörning och värdefull input!  Slutligen vill vi tacka vår handledare Anneli Linde för 

hennes synpunkter och förslag till förbättring av uppsatsen! 
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1. Inledning 

 

 

Inledningsvis vill vi presentera vad denna studie kommer behandla samt ge en introduktion 

till valt ämne. Vidare kommer vi förklara syftet med undersökningen, forskningsfrågor, samt 

avgränsningar. 

  

 

Vi är speciellt intresserade av transporters betydelse för logistiken därför valde vi att ta 

kontakt med ett antal transportaktörer i Umeå för att höra oss för om det fanns intresse för vår 

uppsats. Vi fick kontakt med Green Cargo och bokade in ett möte med dem i slutet av mars 

2011 då vi fick en ide presenterad av dem. Green Cargo vill öka volym på sina transporter 

från Örnsköldsvik och funderar över hur de ska gå till väga för att genomföra det. Eftersom vi 

under vår utbildning studerat marknadsföring inom exempelvis varumärke, B2B, 

marknadskommunikation kunde vi kombinera vårt intresse för logistik med våra kunskaper 

inom marknadsföring. En av oss är även anställd som lokförare hos Green Cargo och är nu 

tjänstledig. Detta kan medföra att vi har en övervägande positiv bild av företaget, men vi ska 

inte låta det påverka vår syn på undersökningen i allt för stor uträckning. Vi anser inte att det 

är ett bekymmer utan snarare en fördel därför att det bidrar till att vi har god insikt i Green 

Cargos verksamhet och företagskultur. Efter vårt fösta möte började vi strukturera upp hur vi 

på bästa sätt skulle gå till väga för att både vi och Green Cargo skulle bli nöjda med resultatet. 

Då vi skriver på uppdrag av Green Cargo kommer uppsatsen att vara ur företagets perspektiv. 

Det är Green Cargo som vill bli mer attraktiv och de vill veta vad som påverkar detta. I mitten 

av april 2011 åkte vi med vår handledare Bertil Gyll från Green Cargo till Örnsköldsvik där vi 

besökte handelskammaren. Handelskammaren var också intresserad av att öka godsvolymen 

på järnvägen och uppmuntrade till vår undersökning. Vi besökte även kombiterminalen i 

Arnäsvall och fick en uppfattning hur det ser ut på plats samt hur hög kapacitet terminalen 

klarar av.  

 

Transporter ökar ständigt och kunder ställer allt högre krav på när de vill ha sina leveranser. 

Producenter konkurrerar idag om att erbjuda en hög service till sina kunder med snabba och 

effektiva leveranser vilket har bidragit till att kunderna vant sig vid denna servicenivå utan att 

behövt begära det. Det resulterar i att lastbilar kör halvtomma för att kunna leva upp till den 

förväntade servicen, som bland annat har en negativ inverkan på miljön. Lastbilstransporter 

står för transportsektorns största utsläpp då lastbilen är det transportsätt som används mest och 

är den största konkurrenten till järnvägstransporter (Trafikverket, 2010). Utsläppen är ett stort 

problem för samhället samtidigt som många företag eftersträvar hållbar utveckling. 

Tågtransporter är det mest miljövänliga alternativet och är därför ur samhällssynpunkt det 

bästa transportslaget. I dagsläget finns ett 15-tal företag som transporterar gods på järnväg där 

Green Cargo är det största och ledande företaget i branschen (Green Cargo, 2011).  

 

Järnvägstrafiken har fått ett dåligt rykte på grund av driftstörningarna framförallt vintertid. 

Det har debatterats flitigt i media vem som bär ansvaret för underhåll av utrustning på spåren. 

Både SJ och trafikverket har fått mycket kritik de gångna åren på grund av dåligt underhållna 

spår som resulterat i mycket förseningar och irritation bland både privatpersoner och företag. 

Vi har fått i uppdrag av Green Cargo att undersöka hur företaget kan bli mer attraktivt i 

Örnsköldsvik. Green Cargo tillhörde tidigare SJ och blev 2001 ett renodlat 

godstransportföretag. SJ´s dåliga rykte påverkar Green Cargo negativt då många fortfarande 
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förknippar Green Cargo med SJ. Detta blir inte bättre när SJ´s avgående styrelseordförande 

Ulf Adelsohn går ut i media och hävdar att Green Cargo har en betydligt lägre 

leveranspunktlighet än vad de faktiskt har. Green Cargo har dock dementerat dessa rykten och 

har enligt mätningar 2010 en leveranspunktlighet på 92 procent (Green Cargo, 2011). Green 

Cargo vill givetvis ändra denna negativa bild av företagets varumärke och bli ett mer 

attraktivt transportsätt. Green Cargo ska arrangera en logistikdag i samarbete med andra 

företag i Örnsköldsvik i slutet av maj. Green Cargo vill därför veta vad deras befintliga och 

möjliga kunder har för uppfattning om företaget samt hur de kan bli mer attraktiv i 

Örnsköldsvik. I Örnsköldsvik har en ny kombiterminal upprättas i Arnäsvall som invigdes 

2009 och Green Cargo vill veta varför de inte transporterar större godsvolym på denna nya 

terminal (Gyll, B., personlig kommunikation, 11 april 2011). För att möta konkurrensen måste 

företag jobba med att stärka sitt varumärke i kundens medvetande och stärka sina 

kundrelationer (Keller 2008:54-55).  

1.1 Problembakgrund 
Människorna är idag mycket medveten och kan enkelt få information om företag och 

produkter/tjänster. Därför är det viktigt för företag att skapa ett strakt varumärke för att 

särskilja sig från konkurrenterna och nå fram till konsumenterna. Den grundläggande 

funktionen för varumärket är att konsumenten enkelt ska kunna identifiera tjänsten eller 

produkten som företaget erbjuder marknaden samt särskilja tjänsten/produkten från 

konkurrenternas (Keller 2008:9). Green Cargo erbjuder transporttjänster och det är skillnad 

mellan att marknadsföra en tjänst och en produkt. Det är en större utmaning att marknadsföra 

en tjänst eftersom en produkt är mer påtaglig. Varumärket spelar en speciell roll för företag 

som erbjuder tjänster eftersom att företagets befintliga och möjliga kunder har förväntningar 

och vill kunna lita på att företaget uppfyller detta när de köper en viss tjänst (Berry 2000:129). 

Word of mouth är en vanlig källa när människor ska inhandla en tjänst på grund av tjänstens 

ogripbara kärna. Genom att tydligt kommunicera vad varumärket står för minimeras risken för 

missuppfattning hos nuvarande och befintliga kunder när de delar erfarenheter och 

information med varandra (Davis, Golicic & Marquardt 2008:221). 

 

Därför är det viktigt för Green Cargo att bygga ett starkt varumärke för att kunna 

kommunicera till marknaden vad de erbjuder och vad som är unikt med deras tjänster. Genom 

att ge en tydlig bild av vilka egenskaper varumärket erbjuder marknaden samt kommunicera 

detta är en förutsättning för att de ska kunna öka volymen på järnvägen.  

1.2 Syfte 
Därför syftar denna studie till att undersöka vad Green Cargos befintliga och möjliga kunder 

har för uppfattning om företaget i dagsläget. Vilka åtgärder som kan vara aktuella för att göra 

befintliga och möjliga kunder mer nöjda samt för att Green ska få ett bättre rykte och bli ett 

mer attraktivt transportsätt.  
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1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån syftet kommer vi att undersöka följande forskningsfrågor: 

 

Vad associerar befintliga och möjliga kunder till Green Cargos varumärke? 

 

Vilka kriterier ligger till grund när befintliga och möjliga kunder väljer transportsätt? 

 

Vilka förutsättningar har Green Cargo att öka volymen i Örnsköldsvik genom övergripande 

undersökning om hur Green Cargo agerar i nuläget samt vilken inverkan trafikverket och 

terminalens kapacitet har på företagets verksamhet? 

1.4 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa denna studie till Green Cargo i Örnsköldsvik. Vi kommer endast att 

undersöka befintliga och möjliga kunder i Örnsköldsvik som har kapacitet att frakta gods på 

järnväg. Det vill säga vi kommer inte att undersöka de företag som inte har volymen att 

använda järnvägstransporter.  
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2. Green Cargo 
 

 

I detta kapitel vill vi ge läsaren bakgrundsfakta om Green Cargo, vad de verkar inom för 

bransch, vilka deras kunder är och vilka tjänster företaget erbjuder. Vi avslutar detta kapitel 

med att ge en beskrivning av Green Cargo i Örnsköldsvik. 

 

 

2.1 Bakgrundsfakta  
Green Cargo etablerades år 2001 och är ett statligt ägt företag som förvaltas av 

finansdepartementet, tidigare var de en del av SJ. Green Cargo erbjuder transporter med tåg 

och lastbil eller en kombination av dessa som blir allt vanligare. De har samarbete med 

omkring 250 externa åkerier. Dock är järnvägstransporter grunden för deras verksamhet och 

deras vision är att vara det ledande logistikföretaget som bygger på och medverkar till en 

hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt. 90 procent av transporterna sker med 

eldrivna tåg och Green Cargo är det enda rikstäckande godstransportföretaget som når upp till 

Svenska Naturskyddsföreningens krav på Bra Miljöval- godstransporter. Miljön blir ett allt 

viktigare konkurrensmedel för Green Cargo. Företaget har 1500 kunder och 80 procent av 

intäkterna kommer från järnvägstransporter. Företaget har cirka 2900 anställda och 

huvudkontoret återfinns i Solna. Green Cargo trafikerar ca 100 orter i Sverige och företaget 

omsatte 2010 cirka 6196 miljoner kr (Green Cargo, 2011).  

 

Green Cargos affärsidé är att erbjuda hållbara logistiklösningar med socialt ansvar, 

miljöhänsyn och ekonomisk lönsamhet. Green Cargo vill vara Sveriges säkraste transport- 

och logistikföretag. Deras tredjepartslogistikverksamhet omfattar lagring, hantering och 

distribution vilket gör att de kan erbjuda sina kunder en helhetslösning eller en enkel transport 

från en punkt till en annan. Inom deras tredjepartlogistik har de 13 enheter som är lokaliserade 

i de större städerna i Sverige (Green Cargo, företagsfakta 2011). Green Cargo transporterar 

med tåg de långa sträckorna och med lastbil där det inte finns spår för att nå enda fram till 

slutdestinationen, det vill säga intermodala transporter. Green Cargos största kunder består av 

svenska industrier inom stål, kemi, fordon, verkstad, skog och handel. Efter finanskrisen och 

lågkonjunkturen har Green Cargos viktigaste kunder återhämtat sig under 2010, med 

undantag för skogsindustrin. Det har bidragit till att behovet av transporter ökat och därmed 

har volymerna som transporteras tilltagit. Denna uppgång förväntas ligga på en hög nivå även 

under 2011. Green Cargo hade 2010 92 procent punktlighet, det vill säga mer än 9 av 10 

godsvagnar kommer i tid till kund. Dock minskade punktligheten från 95 till 92 procent under 

2010 och detta beror på ökade trängsel på spåren runt storstäderna och den gångna vintern. 

Green Cargos mål är att åter komma upp till 95 procentig leveranspunktlighet (Green Cargo, 

2010).  

  
Green Cargo har inget fast pris per mil, utan de skräddarsyr en lösning efter kundens behov 

dock ska priset ha ett täckningsbidrag. Det är olika kostnader beroende på vad som fraktas, 

stål och kemikalier innebär en större kostnad och intäkterna blir därmed högre vid denna typ 

av transporter. Vid transport under 30 mil är tågtransporter sällan konkurrenskraftiga i 

förhållande till lastbiltransporter. För att de ska vara värt för en kund att transportera gods på 

järnväg bör varje leverans motsvara minst en trailer som rymmer cirka 30 ton. Green Cargo 

marknadsförs genom direkt reklam och genom specialanpassade reklamblad som de skickar ut 

till befintliga och möjliga kunder. Green Cargo medverkar på mässor runt om i världen och 
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deltar även på så kallade kortbytardagarna där säljare och inköpare från olika företag träffas 

och byter visitkort.  

 

Kunder som har en omsättning på 5 miljoner och uppåt klassas som key accounts och har då 

en egen kontakt på Green Cargo. En säljare på Green Cargo kan ha flera mindre 

konton/kunder som de ansvarar för och sköter kontakten med. Säljarna är även uppdelade i 

olika team till exempel stålteam, pappersteam och intermodalteam. Vidare är säljarna inte 

”platsberoende” det vill säga kunden kan vara i Gävle men säljarna finns i Hallsberg.  Green 

Cargos största konkurrenter är alla större åkerier och stora företags egna båtsystem. Stora 

företag som exempelvis SCA har egna båtar som de transporterar gods till sina kunder med, 

de säljer även ledig lastkapacitet till andra företag som vill transportera sitt gods. Även andra 

tågaktörer som exempelvis Hector Rail och TågAB konkurerar med Green Cargo (Gyll, B, 

personlig kommunikation, 13 april). 

2.2 Örnsköldsvik 
I Örnsköldsvik är Green Cargos största konkurrenter inom järnvägstransporter Hector Rail, 

TX Logistis, TågAB, Rail care och Pettersson rail. Stora speditörer som exempelvis DB 

Schenker, DHL, DSV, Örnfrakt samt mindre åkeri konkurrerar också med Green Cargo. 

Enligt företaget har de inte marknadsfört sig särskilt mycket i Örnsköldsvikområdet de 

senaste 12 månaderna. Green Cargo har varit på ett fåtal kortbytardagar men de har inte 

annonserat i någon form.  Deras kommande marknadsaktivitet kommer att bli logistikdagen i 

Arnäsvall i slutet av maj där Green Cargo tillsammans med andra aktörer inom branschen 

kommer att arrangera dagen och ha montrar. Arrangörarna kommer att bjuda in ca 100 företag 

i Örnsköldsviksområdet och dessa företag är antigen befintliga eller möjliga kunder till 

arrangörerna (Gyll, B personlig kommunikation 11 mars och 11 april) 

 

I Örnsköldsvik är kombiterminalen beläget i Arnäsvall som ligger en bit utanför stadskärnan 

och den invigdes 2009. Örnsköldsvik Hamn och Logistik ansvarar för terminalen som är ett 

nav för intermodala transporter med lastbil, tåg och sjöfart. I dagsläget avgår Green Cargos 

tåg tre dagar i veckan (måndag, onsdag och fredag) med fasta tidtabeller från Örnsköldsvik. 

På terminalen finns det två spår som är 250 meter långa samt finns det lagerlokaler att tillgå. 

Enligt terminalansvarige har Green Cargo i dagsläget möjlighet att dubbla sin kapacitet på 

terminalen (besök på terminalen 13 april).   
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3. Metod  
 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi gått till väga för att genomföra studien. Vi har 

valt att göra en fallstudie och vidare förklarar vi vilken kunskapssyn vi haft samt vilket 

angreppsätt som vi valt att utgå ifrån. Sedermera diskuteras datainsamlingen om enkätutskick 

och intervjuer. Avslutningsvis förs en diskussion om studiens reliabilitet och validitet. 

 

 

3.1 Övergripande val av strategi 

3.1.1 Kunskapssyn 

I huvudsak finns det två kunskapsteoretiska uppfattningar inom företagsekonomisk forskning 

dessa är positivism och hermeneutik. Den positivistiska traditionen menar att vetenskapens 

uppgift är att förklara olika fenomen och söka lagbundheter. Medan det inom hermeneutisk 

tradition är forskaren inte lika angelägen att förklara olika fenomen utan framhåller i högre 

grad förståelse för texter eller mänskliga handlingar (Sohlberg & Sohlberg 2008:95). Inom 

hermeneutiken är forskarens mål att nå en så fullständig bild som möjligt av hur människor 

uppfattar situationer. Det positivistiska synsättet innebär att forskaren inte skapar det sociala 

livets mönster och regelmässigheter utan det upptäcker dem. Genom ett positivistiskt synsätt 

måste forskaren även vara helt objektiv vid studier och inte färga slutsatserna med sina 

erfarenheter (Desnocmbe 2004:25). Hermeneutisk inriktade forskare menar att den sociala 

verkligheten skapas av dess aktörer och att forskaren inte kan vara objektiv utan dennes 

förförståelse påverkar studiens resultat (Bryman & Bell 2005:443). 

 

Eftersom vi undersöker hur Green Cargo kan bli mer attraktiv på marknaden vill vi förstå vad 

som påverkar vad deras befintliga och möjliga kunder tycker om Green Cargo och 

järnvägstransporter i övrigt. Vi vill även veta vad Green Cargo har att säga om saken och 

därför har vi intervjuat företaget men också terminalansvarige på Arnäsvall samt trafikverket 

för att få deras åsikter. Detta för att få en djup förstålelse för hur olika parter uppfattar 

situationen samt vilken inverkan de har på Green Cargos verksamhet. Då syftet med denna 

undersökning är att ta reda på hur Green Cargo kan bli mer attraktiv anser vi att det inte är 

tillräckligt att endast undersöka befintliga och möjliga kunder. Green Cargos verksamhet är 

beroende av trafikverkets regler och den fungerande infrastrukturen på järnvägen, samt hur 

kapaciteten ser ut på kombiterminalen. Det är ett samspel mellan sociala aktörer och hur de 

agerar påverkar Green Cargos verksamhet. Detta anser vi är en hermeneutisk kunskapssyn 

men vi kan inte påstå att vi enbart ser saken ur denna synvinkel utan vi har även inslag av 

positivistiskt synsätt där vi även försöker förklara och se mönster i de undersökningar vi gör. 

Enligt positivisterna ska forskaren vara helt objektiv och helst utbytbar vi tror dock i likhet 

med hermeneutikerna att vår förförståelse påverkar resultatet, dock inte i allför stor 

utsträckning men den färgas av våra tidigare erfarenheter. Med detta menas att vi kommer att 

ha infallsvinklar från båda synsätten vi kan inte hävda att vi enbart använder en kunskapssyn.  

3.1.2 Angreppssätt 

Vi har under enkätkonstruktionen haft ett deduktivt angreppssätt det vill säga vi har utifrån 

befintliga teorier konstruerat enkäten (Bryman & Bell 2005:23). Vi har haft teorier i åtanke 

när vi konstruerat frågorna för att sedan koppla svaren till teorier i analysen. Men eftersom vi 

gör en fallstudie har vi med tidens gång tyckt att intervjuer bör tillkomma för att ge tillräckligt 

med underlag till studien. Vi har därför utifrån svaren från enkäten utformat intervjumallar för 
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att se vad Green Cargo, terminalansvarige samt trafikverket tycker om situationen. Därefter 

har vi utifrån intervjusvaren kopplat dessa till befintliga teorier där det varit möjligt. Vi har 

därmed varken använt oss av ett induktivt eller deduktivt angreppssätt utan av den abduktiva 

vägen då vi vidrört båda angreppssätten. Det vill säga vi bygger inte våra frågor på teorier 

utan på empiri och utifrån de svar vi erhåller från intervjuerna kopplat till befintliga teorier 

där det varit möjligt (Sohlberg & Sohlberg 2008:130).  

3.1.3 Fallstudie 

En fallstudie innebär att ett eller ett fåtal fall studeras djupgående exempelvis en organisation 

(Dencombe 2009:59). Vi har valt att samla data till denna studie genom att utföra en fallstudie 

eftersom vi endast kommer att utgå från Green Cargo och vi anser att denna metod stödjer 

syftet med studien. Green Cargo vill öka volymen på järnvägen och det är ett samspel mellan 

vad kunderna anser om företaget, hur trafikverket underhåller järnvägen, vilken kapacitet det 

finns på terminalen samt hur Green Cargo agerar. I en fallstudie används ofta fler metoder och 

det förespråkas även att forskaren gör det (Denscombe 2009:61). Vi har först och främst valt 

att undersöka Green Cargos befintliga och framtida kunder genom en enkätundersökning som 

baserats på teorier bland annat kring varumärken och marknadsföring. Utifrån enkätsvaren 

utformade vi intervjumallar och utförde intervjuer med Green Cargo, Örnsködsvik hamn och 

logistik samt trafikverket. Detta för att få en helhetssyn på problemet och få olika 

infallsvinklar som gör att vi kan få en djupare förståelse för hur parterna uppfattar situationen. 

Vi har även fortlöpande samlat information från Green Cargo genom informella samtal, 

besök, broschyrer och årsredovisningar. Eftersom vi redan från början var insatt i företagets 

verksamhet har det bidragit till att vi fått större förståelse som medfört till ökad trovärdighet 

av undersökningen. En fallstudie innefattar ofta ett kvalitativ och kvantitativ tillvägagångssätt 

(Bryman & Bell 2005:72). Detta är även fallet med vår studie, vi har en övergripande 

kvalitativ inriktning med inslag av kvantitativa analyser. Vi kommer i första hand försöka 

tolka och förstå respondenternas upplevelser och försöka se underliggande mönster i likhet 

med vad Patel & Davidson menar med kvalitativ forskning (Patel & Davidson.2003:14). I de 

hänseende vi kommer att använda kvantitativ analys vill vi visa statisktik på hur 

respondenterna har svarat på vissa frågor i enkäten. Fördelen med en fallstudie är bland annat 

att forskaren riktar in sig på ett eller ett fåtal enheter och att möjligheten ges att använda fler 

forskningsmetoder. Nackdelen med en fallstudie är hur tillförlitligt det är att generalisera 

resultaten just på grund av att det endast är ett eller ett fåtal fall som studeras (Descombe 

2009:71-72). Vi är inte ute efter att dra generaliserbara slutsatser utan vi är ute efter att ge 

förslag till Green Cargo hur de kan bli mer attraktiv i Örnsköldsvik. Dock kan resultaten 

eventuellt appliceras på andra tågaktörer, detta beror helt på svaren från enkätundersökningen. 

Om svaren är riktade enbart mot Green Cargo och deras sätt att agera är det inte 

generaliserbart på andra aktörer i branschen. Men om svaren är allmänna i den aspekten att 

det påverkar alla aktörer i branschen till exempel underhåll av rälsen är resultatet applicerbart 

på andra tågaktörer.  
 

3.2 Datainsamling enkäter 

3.2.1 Urval 

I en fallstudie görs inte urvalet slumpmässigt utan de väljs ut utifrån vissa kännetecken, 

urvalet ska vara signifikant för studien (Denscombe 2009:63).  Eftersom undersökningen är 

gjord på uppdrag av Green Cargo har de bestämt vilka som ska få delta i 

enkätundersökningen. Urvalet är gjort på Green Cargos nuvarande och möjliga kunder i 

Örnsköldsvik och det kännetecknet urvalet är baserat på är om företaget har volymen att 

transporterar gods på järnväg det vill säga signifikant för vår studie. Även speditörer är med i 
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urvalet, dessa transporterar inte eget gods men gör det i uppdrag av andra och kan välja vilket 

företag som ska transportera godset. Populationen består av 35-45 företag med detta 

kännetecken och urvalet är gjort på 35 av dessa. Orsaken till att vi valde att skicka ut enkäter 

till så pass stor del av populationen är därför att vi förväntade oss ett visst bortfall. Tanken 

med en fallstudie är inte att få en bredd på urvalet utan är mer inriktad på att få djup 

(Denscombe 2009:60). Enkäten är konstruerad med största delen kvalitativa frågor för att 

erhålla ett djup i svaren. 

 

Sedan går det även att diskutera att Green Cargo gjorde urvalet, men eftersom det är deras 

nuvarande och framtida kunder bör Green Cargo veta vilka företag som har möjlighet att både 

öka sin volym på järnvägen och börja transportera på järnvägen och vi litar på detta. Vi fick 

en lista av Green Cargo med företagen som skulle delta i enkätundersökningen, med namn på 

kontaktperson, telefonnummer och mailadress. Dessa företag är verksamma inom stål, kemi – 

och energi, skog – och papper, speditörer samt handelsbranschen. På vissa av företagen 

sakandes kontaktuppgifter och då sökte vi på internet för att få tag på rätt person som kunde 

svara på enkäten. Enkäten är skickad till bland annat logistikchefer, VD och marknadschefer 

på företagen, det står utförligt i empiriavsnittet vilken position respondenten har på företaget. 

3.2.2  Enkätkonstruktion  

I en fallstudie samlas ofta information in genom fler metoder, vi har bland annat valt att göra 

en enkätundersökning med både öppna och slutna frågor. Totalt formulerades 33 frågor med 

något fler öppna frågor än frågor med fasta svarsalternativ (Se Bilaga 1). De öppna frågorna 

är av mer kvalitativ art och syftar till att få reda på mer specifikt vad respondenten tycker om 

en viss sak och varför. De frågor med fasta svarsalternativ är av mer kvantitativ art och syftar 

till att visa på ett mer statistiskt sätt vad respondenterna tycker i vissa frågor. Vid utformande 

av enkätfrågor finns det en del saker att ha i åtanke exempelvis frågornas grad av 

standardisering och strukturering. Alla enkäter är standardiserade eftersom dessa redan har 

färdiga frågor till skillnad från en intervju där frågorna kan formuleras under intervjutillfället. 

När det avser grad av strukturering rör det sig om vilket svarsutrymme respondenten har. 

Frågor med fasta svarsalternativ är helt strukturerade, medan öppna frågor är graden av 

strukturering beroende på hur frågan är formulerad (Patel & Davidsson 2003:72). Enligt 

Bryman ska en enkät innehålla så få öppna frågor som möjligt därför att respondenten 

tenderar att tröttna på att kommentera (Bryman & Bell 2005:165). Detta är dock förstårligt då 

människor drar sig för att besvara enkäter, vi har ändå valt att utforma en enkät med större 

delen öppna frågor, på grund av att vi inte vill styra respondenterna utan vi vill att de ska 

svara fritt. Vid utformning av frågor med fasta svarsalternativ finns även ett svarsalternativ 

”annat” som respondenterna kan kryssa i och kommentera om det saknas angeläget 

svarsalternativ.  

 

Det är vanligt att inleda en enkät med neutrala frågor, oftast med bakgrundsvariabler (Patel & 

Davidsson 2003:98). Vi har valt att inleda vår enkät med bakgrundsvariabler såsom bransch 

(med fasta svarsalternativ), eftersom vi vill undersöka om det finns några skillnader mellan 

vilken bransch respondenterna verkar. Vi vet vilka som fyller i enkäten och vilket företag de 

jobbar på men vi ville ändå att respondenterna svarade på detta därför att de skulle underlätta 

vid administrationen. Vidare var vi intresserade av vilka transportsätt företagen använde idag, 

om de använde sig av tågtransporter och i sådana fall hur ofta samt om de anlitar Green Cargo 

då. Tåg förknippas med bra miljöval och vi vill därför veta hur viktig miljöaspekten är vid val 

av transport. Ytterligare ville vi ta reda på vilka kriterier som låg till grund för val av 

transporer och respondenterna fick därför rangordna de viktigaste kriterierna, där bland annat 

pris, miljö och leveranssäkerhet var möjliga alternativ. Med denna fråga vill vi ta reda på om 
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Green Cargo har möjlighet att anpassa sig efter vad respondenterna svarar. Om 

respondenterna skulle överväga att lägga sitt gods på tåg istället för andra transportslag vill vi 

veta vad som krävs och respondenterna fick svara helt fritt. Eftersom lastbilstransporter är det 

vanligaste transportslaget, vill vi veta vilka fördelar respektive nackdelar respondenterna 

förknippar med järnväg– och lastbilstransporter. Om svaret i sådana fall kan leda till att Green 

Cargo kan påverka sitt handlade eller om det ligger på trafikverkets ansvar. Ytterligare vill vi 

veta vad respondenterna associerar med Green Cargos varumärke för att sedan kunna koppla 

svaret till varumärkesteorier och om associationerna är negativa vad Green Cargo kan göra för 

att förändra det. Vidare vill vi veta vad respondentens top of mind är inom transportaktörer 

detta går också att koppla till varumärkesteorier eftersom de första två företagen som 

respondenten tänker på är ofta de som respondenten väljer mellan. Vi är också intresserade av 

att veta hur aktiva Green Cargo varit med sin marknadsföring genom att fråga respondenten 

om de erhållit reklam i någon form under de senaste 12 månaderna samt hur respondenten vill 

bli kontaktad av Green Cargo. Vidare vill vi ta reda på hur viktig de anser att den personliga 

kontakten är detta därför att det enligt marknadsföringsteorier mot B2B bör vara av betydelse. 

Dessutom är vi även angelägna om att veta vilka egenskaper med personliga kontakten som är 

betydelsefulla för respondenten. Eftersom Örnsköldsvik är en förhållandevis liten stad vill vi 

ta reda på om respondenterna hellre stödjer en lokal transportör framför en större och om så är 

fallet av vilken anledning.  

 

Det var vissa uppgifter som Green Cargo gärna ville få besvarade i enkätundersökningen som 

berör bland annat intermodala transporter och samkörning med andra företag. Dessa frågor 

kommer inte vi att lägga tyngd på om inte svaren är av sådant intresse att de går att förena till 

andra svar som kan kopplas till syftet med studien. Dessa frågor är även placerade långt bak i 

frågeformuläret, därför att vi misstänker att respondenterna tappar motivation ju fler frågor de 

måste besvara. Enkäten är uppdelad i två avsnitt där den första delen besvaras av både 

befintliga och möjliga kunder och den andra delen besvaras endast av befintliga kunder. Den 

andra delen innerhåller frågor som berör hur länge respondenterna varit kund, varför de valde 

Green Cargo samt vilka kriterier som ligger till grund för beslutet. Vidare är vi intresserade av 

hur kunderna upplever information från Green Cargo. Om respondenterna upplever 

informationen från företaget som bristfällig uppmanas de även att svara på vad som upplevs 

bristfälligt och ge förslag på hur kommunikationen kan förbättras.  Denna fråga vill vi ha med 

därför att brister i kommunikation ofta leder till missnöje och minskat förtroende hos kunder. 

Vanligen avslutas enkäten neutralt exempelvis med en fråga som respondenterna kan tillägga 

sådant som de saknat och som kan vara betydelsefull för respondenterna (Patel & Davidsson 

2003:73). Vi har valt att avsluta vår enkät med en fråga där respondenterna kan tillägga sådant 

som de anser vara viktigt men som de upplever inte funnits med i enkäten.  

 

Eftersom borfallet tenderar att öka vid enkätundersökning i jämförelse vid en intervju, vilket i 

sin tur påverkar studiens validitet finns det en del åtgärder att ha i åtanke. Först och främst bör 

ett bra introduktionsbrev utformats där syftet förklaras och varför det är viktigt att 

respondenterna besvarar enkäten (Bryman & Bell 2003:165). Vi har till vår 

enkätundersökning utformat ett introduktionsbrev där vi bland annat förklarar syftet med 

undersökningen samt att svaren behandlas anonymt. Vidare bör enkäten innehålla tydliga 

instruktioner och tilltalande layout. För att få enkäten att se mer tilltalande ut har vi försökt att 

ha ett luftigt avstånd mellan frågorna samt att vi har valt att ha svarsalternativen vertikalt vid 

slutna frågor. En ytterligare faktor som påverkar studiens bortfall är enligt Bryman att en 

enkät bör innehålla så få öppna frågor som möjligt, dock är detta inte fallet med vår 

enkätundersökning. Vi vill ha en mer kvalitativ undersökning för att få en djupare uppfattning 

om kundens åsikter. Eftersom vi skriver på uppdrag av ett företag måste vi ta hänsyn till vad 
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företaget vill ha ut av enkätundersökningen. Vi har konstruerat en enkät med frågor som båda 

parter är nöjd med. Anledningen till att vi valde enkäter framför intervjuer med deras 

nuvarande och möjliga kunder är därför att Green Cargo kände att de var bäst och vi hade 

inget emot detta. Vi anser att en kvalitativ studie är möjlig med enkäter då den till största del 

består av öppna frågorna.  

3.2.3  Enkätutskick 

Innan vi skickade ut enkäterna gjorde vi en pilotstudie på fem studenter vid Umeå universitet. 

Enligt Bryman bör en pilotstudie göras om det är möjligt innan en enkät skickas iväg 

(2005:191). Denna pilotstudie gav oss betydelsefull respons från deltagarna bland annat om 

hur frågorna var formulerade och formalia. Utifrån deltagarnas respons korrigerade vi mindre 

otydligheter för att minska missförstånd. Responsen från pilotstudien har bidragit till att vi 

kunnat utforma en bättre enkät. 

 

Vi skickade ut samtliga 35 enkäter den 26 april via mail. Anledningen till varför vi valde att 

maila ut enkäterna istället för att skicka med post är därför att vi tror att svarsfrekvensen ökar 

då. Vissa av kontaktpersonerna ansåg att någon annan var bättre lämpad att besvara enkäten 

och hänvisade oss därför till andra på företaget. Vi fick direkt två bortfall där ett av företagen 

ansåg att de inte ville delta på grund av de var kund till en av Green Cargos konkurrenter 

medan det andra tyckte att Green Cargo är dåliga och de vägrade delta. Dock uppmanade vi 

denna person att delta därför dennes åsikter också är av betydelse för vår undersökning, men 

utan resultat. Den 28 april började vi ringa runt till alla som fått enkäten för att kontrollera om 

det fanns funderingar kring enkäten. Efter detta märkte vi att svarsfrekvens tilltog och vi 

fortsatte att kontakta personer som inte svarat fram till sista svarsdagen 6 maj för att öka 

svarsfrekvensen. Vi ringde även upp respondenter som inte besvarat viktiga frågor för att 

undersöka om de ville svara över telefon för att undvika borfall. Under samtalen framgick det 

tydligt vilka som inte var intresserade av att delta dock var många positivt inställda och trevlig 

i sitt bemötande.  

3.2.4  Bortfall  

Av 35 utskickade enkäter fick vi tillbaka 20 enkäter vilket innebär en svarsfrekvens på 57 

procent. Bortfallet utgjordes av företag som ansåg att de inte har tillräckligt med volym att 

frakta gods på järnväg. Genom att vi ringt till respondenterna och kontrollerat om de funderat 

något kring frågorna tror vi att svarsfrekvensen ökat. Vi är nöjda med denna svarsfrekvens då 

vi har mycket data att basera vår analys på. Dock finns det även bortfall i det insamlade 

materialet och berör främst de sista frågorna på första delen av enkäten. Det var frågor som 

Green Cargo ville ha med men som vi inte hade tänkt lägga någon större vikt på så detta 

påverkar inte vår studie i någon större utsträckning. Dock har vi ett bortfall på fråga 13 där 

respondenterna uppmanades att nämna fler företag som transporterar gods på järnväg (Se 

Bilaga 1). Vi erhöll inte tillräckligt många svar på denna fråga. Frågan tillhörde inte en av de 

viktigaste frågorna därför påverkar det inte syftet och vi kan fortfarande göra en trovärdig 

analys. Tanken med denna fråga var om respondenterna kunde nämna andra aktörer inom 

tågbranschen, det vill säga konkurrenter till Green Cargo.  

3.3 Datainsamling intervjuer 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har intervjuat fyra personer, varav två av dessa jobbar på Green Cargo en som är major 

account manager och en som är driftområdeschef. Vi har även intervjuat terminalansvarig på 

terminalen i Arnäsvall och en som är marknadschef på trafikverket. Anledningen till att vi 

valde att intervjua två personer från Green Cargo var därför att vi ville skapa oss en tydligare 
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bild samt ta reda på om deras åsikter skilde sig åt. Anledningen till att vi valde dessa personer 

var främst för att en är säljare och har många kundkontakter. Den andra valde vi därför att 

driftområdeschefen är väl insatt i hur företaget fungerar. Vi ville även ha djupare förståelse 

för hur terminalen fungerar och vilka åsikter terminalansvarige har därför valde vi att 

intervjua honom. Utöver detta var vi även intresserade av att veta hur marknadschefen på 

trafikverket ser på godstrafik och vilken inverkan de har på tågaktörernas verksamhet. 

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med samtliga personer vilket innebär att vi 

utgått från en lista med frågor som vi ville ha besvarade. Intervjumallen har inte innehållit 

några fasta svarsalternativ vilket gjort att respondenten haft möjlighet att fritt formulera 

svaren utan vår påverkan (Bryman & Bell 2005:363). Samtliga intervjuer gjordes via telefon 

den 9 maj och alla intervjuer spelades in efter respondentens godkännande. Inspelningarna 

medförde att vi kunde sammanställa intervjuerna på bästa sätt och vara säker på att få med det 

som faktiskt sades under samtalet. Vi visste att vi kunde ta kontakt med Green Cargo och 

terminalansvarige när vi ville och de var redan insatta i studiens syfte. Vad det beträffar 

intervjun med trafikverket inledde vi samtalet med att presentera oss själva och syftet med 

studien och frågade om de ville delta. Vid intervjuer kan deltagaren påverkas av intervjuarens 

identitet det vill säga intervjueffekten, som innebär att intervjuarens sociala status, ålder och 

kön kan ha inverkan på hur respondenten svarar (Denscombe 2009:246). Samtliga 

respondenter var män och det fanns en ålderskillnad oss emellan. Vi tror inte att detta 

påverkade respondenterna då vi upplevde att vi fick trovärdiga svar.   

3.3.2 Utformning av intervjumall Green Cargo 

När vi konstruerade intervjumallen utgick vi från svaren som vi fått från enkätundersökningen 

(Se Bilaga 2). För det första vill vi få deras reaktion på svaren från enkäten samtidigt som vi 

vill få fram vad de anser om saken. Vi vill även ta reda på om deras åsikter skiljer sig från 

respondenterna i enkäten vid exempelvis varumärkesassociation, information och 

kommunikation. Till att börja med vill vi ha Green Cargos reaktion på att de inte tillhör 

kundens top of mind samt att många respondenter har negativa åsikter om järnvägstransporter. 

Vi vill även ta reda på vad de vill att kunderna ska associera till Green Cargos varumärke. 

Utifrån respondenternas negativa associationer till järnvägstransporter vill vi veta hur stor 

inverkan trafikverket har på sådana frågor. Då trenden går mot små frekventa transporter med 

lastbil samt att många ansåg att tågtrafiken inte har kapaciteten att möta marknaden 

eftersträvar vi att veta hur Green Cargo ser på den saken. Vidare vill vi ta reda på hur mycket 

volym ett företag måste transportera för att det ska vara värt att använda tågtransporter. 

Sedermera vill vi veta vad de använder för säljargument för att särskilja sig från övriga 

aktörer vid marknadsföring samt om de har marknadsfört sig i Örnsköldsvik de senaste 12 

månaderna. Vidare vill vi veta hur de ser på den personliga kontakten och vilka egenskaper de 

anser vara viktiga vid bemötande av kunder för att sedan kunna jämföra det med kundernas 

svar. Vi eftersträvar även att veta hur de uppfattar att informationen fungerar till kunder vid 

exempelvis förseningar, för att kunna jämföra med enkätsvaren. Vi vill också veta vilka 

kriterier som de tror att kunderna baserat sina val på när de valde att anlita Green Cargo. Då 

Örnsköldsvik är en förhållandevis liten ort och vissa respondenter hellre anlitar lokala 

transportörer för att stödja jobb på orten vill vi veta hur Green Cargo ser på den saken. 

3.3.3  Utformning av intervjumall terminalansvarig Arnäsvall 

Vi var intresserade av att veta vilka resurser som finns på terminalen och om de kan klara av 

en volymökning (Se Bilaga 3). Därför undrar vi hur kapaciteten ser ut idag och vilka resurser 

de har för att ta emot en volymökning av järnvägstransporter. Vi vill också veta om 

terminalen har något ansvar att rapportera till kunder vid förseningar. Vi upptäckte i enkäten 
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att vissa inte verkar känna till att terminalen flyttat till Arnäsvall därför vill vi veta om de 

informerat och marknadsfört detta.  

3.3.4 Utformning av intervjumall marknadschef trafikverket  

Vi är intresserad av att ta reda på vilken inverkan trafikverket har på Green Cargos 

verksamhet och i vilken utsträckning det begränsar deras transporter (Se Bilaga 4). Först och 

främst eftersträvar vi att ta reda på hur gods- och persontrafiken är prioriterad på mindre orter 

som Örnsköldsvik för att se om det påverkar förseningar vid godstransporter. Vidare är vi 

intresserad att veta hur informationen går till vid störningar på spåren främst för att se hur det 

påverkar Green Cargos information till sina kunder. Det upplevs att det är hög belastning på 

spåren vilket begränsar tågaktörernas framfart därför vill vi veta hur trafikverket ser på saken 

och om det kan underlättas på något sätt. Sedan vill vi ta reda på varför det installerats ett nytt 

system på botniabanan istället för det gamla ATC-systemet som finns på stambanan. Detta 

medför att Green Cargo inte kan använda botniabanan om de inte installerar detta system i 

sina lok. Trafikavgifterna på tåg är högre än för lastbilstransporter vilket har en negativ effekt 

på miljön, därför vill vi veta hur trafikverket ställer sig till det.  

3.4 Sanningskriterier   

3.4.1 Reliabilitet 

Innebär att studiens resultat skulle vara detsamma om den utfördes igen eller om studien 

påverkats av slumpmässiga och tillfälliga företeelser (Bryman & Bell 2005:48). Vi har fått 

den uppfattningen att respondenterna i enkätundersökningen besvarat frågorna på ett 

trovärdigt sätt och i den utsträckning de kunnat. Vi ringde till samtliga personer som fått 

enkätutskick för att kontrollera om det fanns tveksamheter kring enkätfrågorna och då fanns 

möjligheten för respondenten att få förtydliganden. Frågorna har inte enligt vår mening varit 

av känslig karaktär och eftersom svaren presenteras anonymt i uppsatsen har de inte behövt 

vara oroliga att bli uthängda. Vi valde också att skicka ut enkäter till mer än hälften av 

populationen för att få tillräckligt med svar samt att minska risken att svaren påverkats av 

tillfälliga företeelser. Respondenterna är väl insatta i sitt företags logistikarbete och vi har 

försökt konstruerat frågorna så de ska uppfattas på samma sätt av samtliga. Vi gjorde även en 

pilotstudie innan enkätutskicket för att undvika oklarheter i enkätformuleringen. 

 

Vad de beträffar intervjuerna fick vi klartecken att vi kunde ringa både Green Cargo och 

terminalansvarige när vi ville. Vi är medvetna om att Green Cargo skulle kunna besvara 

frågorna på ett övervägande positivt sätt för att inte framställa förteget i dålig dager. Av den 

anledningen valde vi att intervjua två personer på företaget för att få två synpunkter och vi har 

ställt samma frågor till båda deltagarna. Även vid detta moment prövade vi intervjumallarna 

på en testperson för att undvika otydligheter vid intervjutillfällena. Alla intervjuer spelades in 

och vi förde även anteckningar vid intervjun för att kunna transkribera materialet efteråt för 

att uppnå ett tillförlitligt resultat. Vi anser att vi utfört studien på ett trovärdigt sätt och att den 

förhoppningsvis inte påverkats av slumpmässiga företeelser.  

3.4.2 Validitet 

Med validitet menas att det som ska undersökas faktiskt är det som undersöks (Bryman & 

Bell 2005:48). Vi anser att studien har hög validitet då vi utgått från syftet och teorier när vi 

konstruerat enkätfrågorna. Dock upptäckte vi att fråga 13 i enkätundersökningen inte 

besvarats av flera respondenter (Se Bilaga 1). Frågan var menad att undersöka om 

respondenterna kände till fler tågaktörer i Örnsköldsvik. Frågan tillhörde inte en av de 

viktigaste i enkäten, men det hade varit intressant att veta om respondenterna kände till Green 

Cargos konkurrenter inom järnvägstransporter. Anledningen till att vi inte tog kontakt med 
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respondenterna när vi insåg detta, var på grund av att det skulle ta för lång tid att kontakta alla 

återigen. Vi anser att det inte kommer påverka syftet med studien nämnvärt eftersom vi har 

erhållit svar på alla frågor som varit viktiga för att utföra en trovärdig analys.  Det finns alltid 

en risk att respondenter uppfattar frågor fel men vi har försökt minimerar detta genom att 

ringa och kontrollera om respondenterna hade funderingar. Vad det beträffar validiteten i 

intervjuerna hade vi konstruerat intervjumallar och båda parter kunde under intervjuernas 

gång förtydliga om oklarheter uppstod, vilket bidrar till hög validitet. Alla deltagare i både 

enkätundersökningen och intervjuerna har en övergripande roll i respektive företags 

verksamhet och är insatta i det område som ville undersöka, vilket vi anser bidrar till hög 

validitet. 
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4. Teori 
 

 

I detta kapitel avser vi att presentera vilka teorier som vi valt att utgå ifrån. Vi kommer 

behandla teorier inom marknadsföring och logistikområdet. Med detta kapitel vill vi att 

läsaren ska få en teoretisk förståelse för den kommande analysen.  

 

 

4.1 Val av teori 
Vi kommer att behandla teorier inom marknadsförings– och logistikområdet, anledningen till 

det är att vi anser att de stödjer syftet med vår studie. Inom marknadsföringsområdet har vi 

bland annat använt marknadsföringsmixen (7P). Denna teori är grundläggande inom 

marknadsföringen och beskriver 7 element som påverkar marknadsaktiviteterna inom företag. 

Denna teori har vi valt att referera från en kursbok och inte till McCarthys ursprungsartikel 

från 60-talet. Detta på grund av att antal P har tillkommit sedan dess och kan appliceras bättre 

på tjänsteföretag. Det finns en risk att bearbetning av teorier kan påverkas av andra författares 

åsikter, men marknadsföringsmixen är en omtalad och refererad teori därför valde vi att 

referera till kursboken. Eftersom Green Cargos befintliga och möjliga kunder är andra företag 

har vi valt att diskutera vad som skiljer B2B från B2C och vad som karaktäriserar relationen 

mellan B2B. Grundläggande marknadsföringsteorier går att applicera på både B2B och B2C 

men utgår ofta från B2C. Även här har vi valt att referera till en kursbok, därför att vi anser att 

det är en trovärdig källa. Vi har även valt att komplettera med en artikel som poängterar 

vikten av hög service för att skapa en långsiktig relation mellan parterna. Eftersom Green 

Cargo vill bli mer attraktiva är ett starkt varumärke en förutsättning för att lyckas med detta. 

Vi har främst valt att använda Kellers customer based brand equity model (CBBE) och Berrys 

service branding model. Anledningen till att vi valt dessa modeller som bas när vi diskuterar 

varumärken är för att både Keller och Berry ofta refereras till inom varumärkesstrategier.   

Ytterligare har vi använt oss av artiklar som specifikt beskriver hur logistikaktörer kan bygga 

ett strakt varumärke vilket är aktuellt för vår studie eftersom Green Cargo är en logistikaktör 

som vill bli mer attraktiv. Vidare använder vi en artikel av Ravald & Grönroos som diskuterar 

värdeskapande, denna artikel är från 1996 men vi anser att den är lika aktuell i dagsläget. Vi 

anser att det är av stor vikt för Green Cargo att skapa värde för kunderna för att kunna öka 

volymen på järnvägen. Vi använder även en artikel av Panayides som undersöker hur ett 

logistikföretag kan prestera bättre på marknaden och vad som skapar värde för både kunden 

och företaget. I teorikapitlet har vi även valt att ta med för– och nackdelar med olika 

transportslag, detta för att läsaren ska få en förståelse för vilka faktorer som har betydelse när 

kunden väljer mellan olika transportsätt.  

 

Artiklarna har vi sök genom databasen Business Source Premier (EBSCO) och de sökord som 

använts är bland annat branding, b2b, logistics service provider, marketing, och buyer – seller 

relationship varefter vi hittade artiklar gav de i sin tur inspiration till nya sökord. EBSCO är 

en välkänd databas och många artiklar som återfinns där är peer reviwed vilket innebär att de 

blivit referensgranskade.  
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4.2 B2B 
Inom marknadsföring och försäljning finns det två stora kategorier av kunder vilka är företag 

till konsument (B2C) och företag till företag (B2B). Även då de grundläggande principerna 

inom marknadsföring och försäljning går att applicera på båda dessa grupper finns det ändå 

skillnader. B2B-marknader karaktäriseras ofta av professionella och inköpare. Inköparen 

kommer troligtvis att förhandla om pris, leverans och service är en speciellt viktig del (Jobber 

& Lancaster 2009:11). Inom denna typ av marknad är personlig försäljning av större 

betydelse än reklamfilm. Dock kan direktmarknadsföring ha stor effekt då mailadresser ofta är 

mer tillförlitliga och budskapet kan anpassas till den specifika kunden. Pris är nyckelfaktor 

inom denna marknad men kunder köper inte enbart för att de är billigt, utan det är det totala 

värdet av produkten/tjänsten som har betydelse (Jobber & Lancaster 2009:33).  

4.2.1 Relationen B2B 

Det finns några viktiga skillnader i inköpsbeteende mellan B2C och B2B som har betydelse 

för marknadsföringen av produkt/tjänst. Nedan diskuteras skillnaderna: 

 

Först och främst är det färre B2B företag, de företag som marknadsförs mot vanliga 

konsumenter är oftast fler, därför har B2B företag oftast färre potentiella köpare. Ofta säljs 80 

av företagets output till 10-15 kunder vilket innebär att en kund kan ha väldigt stor betydelse 

för företagets intäkter. Vidare är relationen mellan säljare och köpare av annan karaktär då de 

ofta är nära och långsiktiga relationer mellan parterna. Vikten av stora kunder innebär att 

relationen är viktig och det är därför av betydelse att investera i långsiktiga relationer (Jobber 

& Lancaster 2009:78-79). 

 

B2B företag är mer rationella i sina beslut, givetvis påverkas inköparna av emotionella 

faktorer såsom uppfattningen av säljaren, färgen på möblerna etc, men inköpsbesluten är mer 

rationella och den avgörande faktorn är priset. Detta därför att inköparna måste rättfärdiga 

sina beslut för andra medarbetare på kontoret. B2B företag vill ofta ha speciallösningar som 

passar just deras behov. Detta innebär att organisationen måste anpassa produkten/tjänsten till 

just den kunden vilket är lönsamt eftersom kunderna ofta tecknar långa avtal. B2B inköp kan 

vara mer riskabelt på grund av att kontrakt oftast skrivs på innan produkten är klar eller 

tjänsten blivit utförd. B2B inköp är ofta mer komplext på grund av att det involverar fler 

människor och stora summor pengar. Vidare är förhandling av stor betydelse mellan B2B 

eftersom båda parter är professionella köpare och säljare, vad som sedan blir kontrakterat 

beror på parternas förhandlingsförmåga (Jobber & Lancaster 2009:78-79) .  

 

Relationen mellan säljare och köpare i en B2B miljö undersöktes om förtroende och 

engagemang påverkade bevarande av kunderna i tjänsteföretag. Kunderna influerades av hur 

bra kvalitén de är på service och hur starka banden är mellan företagen. Genom att erbjuda 

hög kvalitet på service och knyta straka band leder det till att förtroendet ökar vilket i sin tur 

leder till engagemang från kundens sida. Detta är grundläggande för att upprätthålla relationen 

samt förbättra den. Anledningen till att kvalitén på servicen har stor inverkan på förtroendet är 

på grund av att tjänsteföretaget måste leverera vad som är överenskommet (Gounaris 

2005:135-136).  
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4.3 Marknadsföringsmixen (7 Ps) 
En grundläggande teori inom marknadsföringsaktiviteter är marknadsföringsmixen som 

ursprungligen består av 4 element, produkt, pris, promotion och plats (4 Ps). Denna har 

utvidgats med tiden för att även passa service företag. Det har tillkommit ytterligare 3 element 

människor (people), fysiska bevis (physical evidence) och process (7 Ps) (Jobber & Fahy 

2009:9,173). Eftersom vi skriver på uppdrag åt Green Cargo är 7 P aktuella för oss eftersom 

de är ett tjänsteföretag. Dessa element är nyckelområden och har stor betydelse när ett företag 

ska implementera marknadskoncept. Nedan följer en beskrivning av varje element. 

 

Produkt 

I fråga om tjänsteföretag står kunden inför en högre risk i sitt beslutsfattande och 

varumärkesnamnet har stor betydelse för effektiv marknadsföring. Namnet påverkar hur en 

service kommer att upplevas av kunden. Det har identifierats fyra egenskaper för ett 

framgångsrikt varumärkesnamn: 

 

1. Distinkt; Detta identifierar tjänsteföretaget och vad som särskiljer/differentierar dem 

från konkurrensen.    

2. Relevans; Detta kommunicerar vilka fördelar en service har. 

3. Minnesvärdhet; Lätt att lägga på minnet och komma ihåg. 

4. Flexibilitet; Det ska förmedla nuvarande tjänster men även vara bred nog för att kunna 

användas för framtiden (Jobber & Fahy 2009: 173). 

 

Pris 

Pris är ett nyckelverktyg inom marknadsföringen, på grund av tre orsaker; för det första en 

indikation på kvalitén då det är svårt att utvärdera en tjänst innan köp. För det andra är pris ett 

verktyg för att kontrollera efterfrågan, att kunna matcha utbud och efterfråga är kritiskt inom 

tjänstesektorn eftersom en tjänst inte kan lagras. Den tredje är en viktig segmenteringsvariabel 

inom tjänstebranschen vilket är priskänslighet. (Jobber & Fahy 2009:175).  

 

Promotion 
Det immateriella värdet av en service kan vara svår att kommunicera i en kampanj. Lösningen 

på det kan exempelvis vara att använda sig av materiella ting i marknadsföringen för att 

kunden enklare ska förstå budskapet. Reklam kan användas för att kommunicera och stärka 

image av en tjänst. ”Word of mouth” eller mun-till-mun-metoden har stor inverkan för hur 

framgångsrikt ett tjänsteföretag blir eftersom det är lättare för människor att ta till sig vad 

andra har att säga om en service som är upplevd istället för att läsa om den. Därför måste 

företaget ta hänsyn till hur dominant inverkan kunder har på varandra och framtida kunder. 

För att företaget ska kunna stimulera word of mouth processen finns det fyra 

tillvägagångssätt; övertala nöjda kunder att informera andra om deras nöjdhet, tillhanda 

broschyrer som kunder kan dela ut, rikta sig till opinionsbildare i reklamkampanjer och 

uppmuntra potentiella kunder att prata med nuvarande kunder. Företaget bör även 

kommunicera till sin personal med tanke på hur stor betydelse de har för att skapa och 

bibehålla service. Ytterligare bör företaget inte överdriva och utlova saker de inte kan hålla i 

sin marknadsföring (Jobber & Fahy 2009:174). 

 

Plats  
Distributionen av en service är ofta mer direkt än vid distribution av produkter på grund av att 

en tjänst är immateriell är tjänsteföretaget mindre angelägen av lagerutrymme. Ibland används 

agenter men ofta sker distributionen utan mellanhänder det vill säga direkt mellan företaget 

och kunden (Jobber & Fahy 2009:175). 
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Människor (People) 

Personalen i ett tjänsteföretag har en nyckelroll i att påverka kundernas uppfattning om 

tjänstens kvalitet, hur relationen mellan parterna ser ut och förtroendet sinsemellan. En 

undersökning om kundlojalitet i tjänstebranschen visar att 14 procent slutade att var kund på 

grund av att de var missnöjd med servicen och två tredjedelar slutade vara kund på grund av 

att de inte tyckte att personalen var tillräckligt hjälpsam. För att personalen ska kunna ge bra 

service måste företaget behandla dem väl. Detta kan göras genom utbildning och uppmuntran. 

Genom att anställa rätt människor och låta dem ha ansvar och befogenhet att fatta beslut 

(Jobber & Fahy 2009:175) 

 

Fysiska bevis (Physical evidence) 

Kunder letar efter ledtrådar för att undersöka om service är bra genom att undersöka de 

immateriella bevisen, exempelvis tittar kunderna på personalen, möblemanget, färg, form etc. 

(Jobber & Fahy 2009:177). 

 

Process 

Beslut av flöden i företaget påverkar hur en tjänst är levererad till en kund exempel beslut 

mellan självservice och att blir servad. Tiden kunden väntar/köar på en tjänst är en möjlighet 

för företaget att differentiera sig genom att reducera tiden eller genom att göra väntetiden mer 

tillfredställande. Vänta på en service är vanligt för kunder och är avgörande faktor för hur 

nöjd kunden är med tjänsten och kundens lojalitet till företaget. Genom att göra väntemiljön 

mer attraktiv innebär att kunderna blir mindre irriterade. Korta kötiden (ledtiden) är en viktig 

faktor för kundnöjdhet (Jobber & Fahy 2009:177).   

4.4 Värdeskapande 
Att skapa värde i relationen med kunden är en viktig konkurrensfördel för företag. Genom att 

addera värde till tjänsten försöker företag att öka kundnöjdheten, för att relationen ska stärkas 

och kunden ska bli lojal mot företaget. Det kunden uppfattar som värde är förhållandet mellan 

nyttan och uppoffringen i relationen (Ravald & Grönros 1996:21). Syftet med långsiktiga 

relationer med leverantören är att den uppfattade nyttan hos kunden ska få en djupare mening. 

I form av säkerhet, trovärdighet och kontinuitet ökar förtroendet för leverantören och 

uppmuntrar till lojalitet. Om kunden är nöjd blir denne mer säker på leverantören och 

förtroendet utvecklas som bidrar till att kundens uppoffringar reduceras. Detta förutsätter 

dock att leverantören vet vad kunden uppfattar som värdefullt så ett förtroende kan byggas 

upp. Marknadsföring är en process som involverar flera parter och är ett ömsesidigt byte och 

uppfyllande av löften som bygger på förtroende (Ravald & Grönroos 1996:24).  

 

En studie gjord på logistikföretag menar att logistikföretag som kunde differentiera sina 

tjänster från konkurrenterna har bättre förutsättningar att prestera bättre. Genom att 

differentiera sina tjänster skapar logistikföretagen både värde för sig själv och kunderna. Från 

kundens synvinkel innebär en differentierad tjänst att kunden ska kunna identifiera att tjänsten 

faktiskt adderar värde. På grund av en tjänst icke påtaliga attribut kan det vara svårt för 

kunden att förstå och uppskatta skillnader i utbud mellan olika logistikföretag. En ytterligare 

aspekt som skapar värde dock endast för logistikföretaget är att marknadssegmentering var 

positivt relaterad till ökad marknadsandel. Logistikföretag som är intresserade av att öka sin 

marknadsandel bör segmentera marknaden för att hitta passande målgrupp och positionera sig 

gentemot konkurrenterna. Att engagera sig i kostnadskontrollprogram och fokusera för 

mycket på vad konkurrenterna gör är enligt författaren ingen bra strategi. Logistikföretag som 

endast konkurrerar med lågt pris lyckades inte prestera lika väl (Panayides 2004:11-13).   
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4.5 Varumärke 
Ett varumärke kan vara ett namn, design, symbol, uttryck eller en kombination av dessa. De 

olika komponenterna kallas för varumärkeselement. Syftet med detta är att kunden skall 

kunna identifiera varan eller tjänsten och att företaget ska särskilja sig från konkurrenternas 

erbjudanden. Med ett starkt varumärke är det svårt för konkurrenterna att kopiera produkten 

eller tjänsten (Keller 2008:2-3). Varumärkets grundläggande funktion är att kunderna på ett 

enkelt sätt ska kunna identifiera tjänsten eller produkten som företaget representerar samt 

särskilja/differentiera den från konkurrenternas erbjudanden exempelvis genom högre 

kvalitet. Andra värdefulla funktioner som företaget får genom varumärket är att kunden 

känner till dess unika egenskaper och skapar en kvalitetsgaranti som medför att tjänsten eller 

produkten differentierar sig från konkurrenterna. De unika egenskaperna, exempelvis namnet 

eller hur tillverkningsprocessen går till bidrar till att värdet på varumärket ökar samt att det 

hjälper till att positionera varumärket på marknaden (Keller 2008:9). Till skillnad från företag 

som erbjuder produkter spelar varumärket en speciell roll för företag som erbjuder tjänster då 

företagets kunder har förväntningar och vill kunna lita på att de uppfylls när de köper en viss 

tjänst (Berry 2000:128). Skillnaden mellan en produkt och en tjänst är att marknadsföringen 

av en service är en större utmaning då en tjänst inte är lika påtaglig som en produkt. 

Kvaliteten är mer varierande med en tjänst än en produkt då den kan upplevas olika från 

person till person (Keller 2008:15). Varumärket hos ett starkt serviceföretag är egentligen 

utlovande om en framtida nöjdhet hos kunden. Det är en kombination om vad varumärket står 

för, vad andra säger om det och hur företaget utför servicen (Berry 2000:129).  

 

Keller har definierat varför det är viktigt för företag att bygga ett strakt varumärke. Kunden 

kan med hjälp av varumärket identifiera produkten/tjänsten från konkurrenterna. Härleda 

produktansvar genom varumärksnamnet kan kunden se vem som är tillverkare och enkelt 

återkoppla till företaget vid behov. Riskreducering genom ett strakt varumärke reduceras 

risken för kunden exempelvis social risk det vill säga att produkten/tjänsten accepteras av 

andra. Minska transaktionskostnad genom att kunden enkelt kan identifiera ett varumärke 

slipper kunden leta efter andra varumärken. Tyst överrenskommelse så länge kunden får vad 

som förväntas av varumärket är den lojal. Tillhörighet kunden kan känna tillhörighet med 

andra genom att använda ett varumärke, då signalerar kunden exempelvis åsikter och 

synpunkter. Kvalitets garant ett minimum av kvalitet förväntas av kunden (Keller 2008:7). 

Keller har utvecklat en modell för att bygga ”brand equity”, med detta menas varumärkes 

värde. Modellen kallas Customer based brand Equity och syftar till att bygga, mäta och 

förvalta varumärkets värde. Modellen utgår från kunden och innebär att varumärkets styrka 

ligger hos hur kunden uppfattar varumärket det vill säga vad kunden känner, har lärt sig, ser 

och hör om varumärket. Modellen bygger på tre grundpunkter; Differentierande effekt; 

kundens reaktion i jämförelse med andra varumärken. Varumärkeskännedom; detta beror på 

hur stor kännedom kunde har om varumärket. Konsumentens reaktion på marknadsföring; hur 

uppfattar kunden reklambudskap, val av medium med mera (Keller 2008:48-49). En 

grundförutsättning för att skapa brand equity är styrkan med detta menas hur medveten 

konsumenterna är om varumärket. Fördelaktigheten konsumenten måste koppla positiva 

associationer till varumärket samt unikheten vad är det som skiljer varumärker från andra och 

hur har företaget valt att positionera varumärket (Keller 2008:53). 

 

Kunden kännedom gör varumärket starkt, varumärkeskännedomen är nyckeln till att skapa 

brand equity. Varumärkeskännedomen är kopplingar som konsumenten gör mellan 

varumärket och associationer. Varumärkeskännedomen består varumärkesmedvetenhet och 

varumärkesimage. Med varumärkesmedvetenhet menas hur konsumenten kan identifiera 

varumärket under olika omständigheter, den är kopplad till varumärkets styrka i 
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konsumentens minne.  Varumärkesimage är vad konsumenten associerar till varumärket. 

Fördelarna med varumärkesmedvetenhet är bland annat att företaget får in sitt varumärke i 

kundens medvetande samt att det hjälper kunden vid beslut. Varumärket måste finnas med i 

kundens consideration set, det vill säga det måste finnas bland det varumärken kunder väljer 

emellan när den fattar ett beslut om köp. Finns inte varumärket med i kundens considerations 

set finns det ingen chans att den blir vald heller. Ett varumärke måste vara top-of-mind i 

kundens medvetande, om man ger en individ en produktkategori/tjänstekategori, exempelvis 

dryck det första två varumärkena som individen tänker på, är oftast något av de varumärkena 

som individen också väljer vid en köpsituation (Keller 2008:54-55). Varumärkesimage är de 

associationer som kunden gör till varumärket dessa måste vara positiva, fördelaktiga och 

unika. Därför är det viktigt att marknadsavdelningen förstår vad associationerna kommer från 

samt att de försöker styra dem i rätt riktning och använder dem i marknadskommunikationen 

(Keller 2008:57). 

 

Enligt Keller måste företaget genomgå fyra steg för att bygga ett starkt varumärke; 

1. Se till att konsumenterna kan identifiera varumärket och associationerna till 

varumärket i konsumenternas sinne. 

2. Etablera varumärkets innebörd hos konsumenterna genom att länka materiella och 

immateriella värden till associationerna. 

3.  Få fram avsedd respons på identifiering och betydelse av varumärket hos 

konsumenten. 

4. Omvandla responsen för att skapa en god relation och lojalitet till varumärket hos 

konsumenten (Keller 2008:60). 

4.5.1 Positionering 

Det är kunden som gör tolkningen av ett varumärke och bestämmer vilka egenskaper som är 

viktigast. Detta är viktigt att ta i beaktande när företag ska positionera sitt varumärke mot 

konkurrenter. Med positionering menas att företaget skall hitta den rätta platsen i kundernas 

medvetande så de tänker på produkten eller tjänsten när de exempelvis ser eller hör om 

varumärket. Detta resulterar i att potentiell vinst maximeras för företaget (Keller 2008:98). 

 

För att företaget ska kunna positionera sitt varumärke bör de veta vilken önskad 

sammansättning som skall finnas kring varumärket. Points of difference (POD) beskriver vad 

som är unikt och som skiljer varumärke från andra samt de fördelar som kunden upplever med 

varumärket som de inte kan hitta hos konkurrenterna (Keller 2008:107). Points of parity 

(POP) är det som är likheten med andra varumärken inom samma kategori och det måste vara 

minst lika bra som konkurrenterna för att överhuvudtaget kunna vara konkurrenskraftiga. När 

ett företag väljer att positionera varumärket finns det framförallt två viktiga aspekter med 

POD, vilket är att kunden känner att varumärket är attraktivt samt att de tror att företaget har 

förmågan att överlämna det (Keller 2008:109). 

 

Varumärkets grundvärderingar är väsentliga för att ge rätt budskap om vad varumärket står 

för och dessa kan beskrivas med de fem till tio viktigaste associationerna (Keller 2008:122). 

För att ytterligare klargöra vad varumärket representerar kan varumärkets mantra som 

beskriver dess hjärta och själ uppmärksammas. Detta består av korta fraser innehållande tre 

till fem ord som bygger på företagets kärnvärden, vad de står för och vad de vill 

kommunicera. Varumärkets mantra får dock inte blandas ihop med slogan som är riktad mot 

kunden (Keller 2008:122).  

Företagskunder kan bli influerade av såväl rationella som emotionella värden hos ett 

varumärke och kan överstiga funktionella kapaciteter för att skapa en emotionell relation med 
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kunden. Utveckling av emotionell relation kan vara meningsfullt för att stärka värdet hos 

varumärket och för att skapa fördelar gentemot konkurrenter (Lynch & De Chernatony 

2004:406). För att bygga ett starkt varumärke inom B2B bör företaget börja med att 

identifiera och definiera varumärkets grundvärden då de är nyckelvärden för kunders attityd 

och beteende (Lynch & Chernatony 2004:407). Allt fler företag väljer att differentiera sitt 

varumärke genom att använda emotionella kännetecken som exempelvis förtroende och 

säkerhet som resulterar i en mer långtgående konkurrensfördel (Lynch & Chernatony 

2004:407-408). 

För att bygga Coustomer based brand equity måste varumärkeselementen det vill säga 

varumärkes beståndsdelar såsom varumärkesnamn, logo, symboler, karaktär vara konsekvent. 

Varumärkets beståndsdelar används för att kommunicera varumärket genom att vara 

konsekvent i marknadsföringen skapar det större medvetenheten och troligtvis mer 

fördelaktiga associationer till varumärket (Keller 2008:140). För att behålla brand equity över 

tiden är den viktigt att vara konsekvent i sin kommunikation till marknaden. Detta är 

avgörande ur den synvinkeln att behålla varumärkets associationer som bidra till värde samt 

som förmedlar varumärkeskännedom- och image till kunderna. Dock är det viktigt att påpeka 

att konsekvent inte innebär att varumärket inte ska förnyas och utvecklas (Keller 2008:548-

549).   

4.5.2 Stärka varumärket 

Det finns två strategier för att stärka varumärket enligt Keller; öka varumärkeskännedomen 

genom ökad varumärkesmedveten hos kunden under köp eller konsumtionstillfällen. Andra 

strategin är att öka varumärkesimagen genom att förbättra styrkorna, fördelaktigheten och 

unikheten hos varumärket. Detta kan kräva marknadsföringsaktiviteter som riktar sig till 

befintliga eller nya varumärkesassociationer (Keller 2008:565). 

  

För att vitalisera varumärket kan företaget utveckla varumärkmedvetenheten, genom att hitta 

nya användningsområden för varumärket. Förbättra varumärkesmagen kan göras genom bland 

annat ompositionering eller förändring av varumärkeselementen. Varumärkesmedvetenheten 

kan vigdas genom att öka användningen antigen genom ökad volym eller frekvens. För att 

förbättra varumärkesimagen kan företaget använda marknadsföringsaktiviteter som 

konsekvent kommunicerar varumärkets innebörd till konsumenterna.  Ompositionera 

varumärket kan företaget göra genom att skapa mer övertygande pod:s vad är som påverkar 

att företagets varumärke är bättre än andras. Exempelvis kan det vara en historia om hur 

företagets grundades det vill säga hitta tillbaka till kärnvärden. Förändra 

varumärkeselementen kan vara att kommunicera ny information som innebär att varumärket 

har fått en ny mening(Keller 2008:566-569). 
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4.5.3 Logistikaktörer  

Tjänsteföretag inom B2B exempelvis logistikföretag kan inte differentiera sina tjänster genom 

specifika produktattribut som produktföretag kan. Istället bör företagen fokusera på att 

utveckla säregna erfarenheter hos kunden med varumärket genom meningsfulla 

kundrelationer då beslut ofta handlar om personliga relationer i slutändan. Detta förstärker 

medvetandet om varumärket och ökar dess betydelse med nuvarande och möjliga kunder 

(Marquardt Golicic, & Davis, 2011:48). Berry hävdar att det grundläggande för varumärket 

för ett tjänsteföretag är just företaget och med ett företag som erbjuder produkter är det 

produkten i sig själv som är varumärket. Berry har konstruerat en servicemodell som består av 

sex huvudsakliga komponenter. Det första är presentes brand som visar hur företaget har 

kommunicerat sin varumärkesidentitet genom exempelvis företagets namn, logo, symboliska 

associationer och kärnvärden. Här ska det framgå hur företaget vill uppfattas. Därefter 

kommer external brand communications som hänvisar till den okontrollerbara informationen 

som kunder tar till sig angående företaget och dess tjänster. Word of mouth och publicitet är 

de vanligaste källorna till den okontrollerbara informationen. Word of mouth är vanlig bland 

kunder som skall inhandla en service på grund av tjänstens ogripbara kärna. Kunderna är 

speciellt angelägna om att få opartisk information baserad på erfarenheter från andra kunder 

när konsekvenserna av att välja fel tjänsteleverantör är allvarliga. Den tredje principen är 

brand meaning som handlar om kundens uppfattning av företaget och vad kunden associerar 

till varumärket. Det innefattar även top-of-mind vilka företag kunden först tänker på när man 

nämner exempelvis transportaktörer. Dessa tre steg leder sedan till fjärde och femte steget 

som är brand awareness och brand meaning. Kännedom om varumärket behandlar huruvida 

kunden kan känna igen och återkalla varumärket när de blir exponerad för det. Varumärkets 

betydelse syftar till kundens uppfattning av varumärket. Som slutligen leder till sjätte steget 

som är brand equity det är den kombinerade skillnaden av varumärkeskännedom och 

betydelse som resulterar i varumärkets värde (Berry 2000:129-130).  

 

Figur 1. A service branding model (Berry 2000:130) 

 

Enligt Homburg et al är varumärkeskännedomen i en B2B miljö kopplad till företagets 

prestation. Under specifika förhållanden är varumärkeskännedomen mycket strakt kopplad till 

företagets prestationer såsom kvalitén på service. Studien är gjord på över 300 företag vilket 

innebär att resultaten går att generalisera enligt författarna. Ytterligare visade studien att 

relationen mellan varumärkeskännedomen och företagets prestationer var starkare på 
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marknader med hög tekniks turbulens som logistik- och datormarknaden (Homburg, 

Klarmann & Schmitt 2010:209). 

 

Varumärket hos ett logistikföretag är ofta företagsnamnet, därför bör företaget ha ett säreget 

namn som är lätt att komma ihåg. De bör även hantera sitt varumärke som en strategisk 

tillgång så att företaget kan kommunicera sina kärnvärden till kunder så som de vill uppfattas. 

Genom att ge en tydlig bild av vad varumärket står för minskas risken för missuppfattning hos 

kunder när de delar erfarenheter och information med varandra genom word of mouth (Davis, 

Golicic, & Marquardt 2008: 221). Varumärken med hög medvetenhet hos kunder har större 

chans att inkluderas vid deras val av tjänster. Relationen mellan varumärkesmedvetenhet och 

varumärkets värde är en viktig kombination för såväl kunder men också tjänster mellan B2B 

(Davis et al 2008:221). Logistikföretag måste utveckla och kommunicera vad de kan utföra 

och associera det till varumärkes namn. Studien visar att det som bygger värdet hos 

varumärket samt differentierar det från konkurrenterna är kundernas syn på varumärkets 

image (Davis et al. 2008:225). Enligt Davis et al. är kunder villiga att betala mer för tjänster 

som utförs av ett företag med ett starkt och positivt varumärkes image (2008:224). 

4.6 Godstransporter 
Det finns främst fyra olika transportsätt som används för att förflytta gods; sjö- järnvägs-, 

väg-, eller flygtrafik. Vi har dock avgränsat oss till att fokusera på järnvägs- och 

lastbilstransporter då det är mest relevant till denna undersökning och Green Cargos 

konkurrenter befinner sig inom lastbilstransporter. För att transporter ska vara möjliga att 

utföra krävs det att infrastrukturen fungerar med terminaler, hamnar, järnvägsspår, vägar och 

flygplatser. Infrastrukturen ägs normalt inte av de som genomför transporten utan av den 

offentliga sektorn. Detta medför då en begränsning för transportföretagen men är samtidigt en 

förutsättning för att kunna utföra en transporttjänst (Jonsson & Mattsson 2005:90). 

Lastbilstrafik är det vanligaste transportsättet såväl för korta och långa transporter direkt från 

leverantören till kundens anläggning. Dess fördelar ligger därför vid att transportera gods till 

en utspridd marknad. Nästintill alla godsslag som får plats på en lastbil är möjliga att 

transportera. Lastbilstransporters största konkurrensnackdel i förhållande till 

järnvägstransporter är miljöpåverkan i form av avgasutsläpp, buller och köbildningar (Jonsson 

& Mattsson 2005:94-95). Fördelar med järnvägstransporter är framförallt att det är det mest 

miljövänliga alternativet av alla transportsätt. I jämförelse med vägtransporter kan järnvägen 

transportera stora mängder volymkrävande gods över långa sträckor. Det går att transportera i 

stort sett vilken typ av gods som helst men de förhållandevis långa transporttiderna leder till 

att högvärdigtgods genererar hög kapitalbindning och därför är det lämpligare att välja ett 

annat transportsätt vid de godstransporterna.  Järnvägsnätet är inte lika utbyggt som 

landsvägsnätet vilket bidrar till att järnvägstransporter inte är lika flexibla (Jonsson & 

Mattsson 2005:93). Denna nackdel går dock att lösa med hjälp av intermodala transporter som 

innebär att olika trafikslag som exempelvis järnväg- och vägtransport kombineras. Detta 

medför att fördelar från olika trafikslag kan erbjudas i ett helhetskoncept, exempelvis med 

järnvägens miljövänlighet och lastbilstransporterns flexibilitet (Jonsson & Mattsson 2005:97) 
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5. Empiri 

  

 

I detta kapitel kommer svaren från enkätundersökningen och intervjuerna att redovisas. 

Enkätsvaren presteras branschvis och enskilt för respektive företag. Avslutningsvis 

presenteras vissa svar från enkätundersökningen kvantitativt i staplar. Intervjuerna redovisas 

individuellt per respondent. 

 

5.1 Kemi- och energi branschen 

5.1.1 Företag 1 

Enkäten är besvarad av logistikansvarig på ett kemiföretag i Örnsköldsvik. Företaget 

använder lastbil och tåg vid transporter av sina produkter. De viktigaste kriterierna vid val av 

senaste transporten var: 1. Leveranssäkerhet, 2. Pris, 3. Miljö. De första företagen som 

logistikansvariga tänker på vid val av transporter, det vill säga top of mind, är Schenker och 

DHL.  Vid rankning av miljöaspekten anser respondenten att den är viktig vid val av 

transport. Företaget transporterar gods med tåg mer en gång i veckan och de anlitar då Green 

Cargo. Respondenten associerar osäkerhet i leveranser till Green Cargos varumärke. För att 

företaget ska välja tågtransporter framför andra transportslag krävs god leveranssäkerhet. 

Fördelar med tågtransporter i jämförelse med lastbilstransporter anser respondenten vara 

miljöaspekten. Nackdelar med järnvägstransporter tycker respondenten vara osäkerhet i 

leveranstiden. Fördelar med lastbilstransporter anser respondenten vara leveranssäkerhet och 

flexibilitet och nackdelarna är miljöpåverkan. 

 

Respondenten känner endast till Green Cargo som operatör för gods på järnväg. Företaget har 

inte fått någon reklam av Green Cargo de senaste tolv månaderna. Vid frågan hur de vill bli 

kontaktade av Green Cargo, svara respondenten att de har löpande kontakt med Green Cargo 

som fungerar bra. Respondenten anser att den personliga kontaken har stor betydelse vid val 

av transportör. Respondenten anser att de viktigaste egenskaperna med den personliga 

kontakten är flexibilitet och bra kommunikation vid störningar. Vid frågan om de hellre 

anlitar en lokal transportör framför en större svara respondenten nej. Internmodala transporter 

är ett intressant alternativ för respondenten. Respondenten svara att de i dagsläget samkör 

med andra företag. Järnvägstransporter är aktuella till Göteborg svarade respondenten på 

frågan om vilka orter Green Cargos transporter är aktuella. Respondenten svarade att de har 

varit kund hos Green Cargo så länge de funnits och de är direktkund det vill säga använder sig 

inte av speditör/samordnare. Respondenten svarade att orsaken till att de valde Green Cargo 

var därför att de är mindre risk för transportolyckor, på grund av lastens känslighet. 

Respondenten anser även att informationen från Green Cargo är okej i dagsläget. 

5.1.2 Företag 2 

Enkäten är besvarad av VD för en energileverantör i Örnsköldsvik. Företaget använder alla 

transportslag vid frakt av sina produkter. De viktigaste kriterierna vid val av senaste transport 

var: 1. Leveranssäkerhet, 2. Pris, 3. Lastkapacitet. VD´n har på frågan om vilka företag som 

denne först tänker på vid val av transportör, det vill säga top of mind svarat att det beror på 

vad som transporteras och att de inte transporterar något regelbundet. Respondenten anser att 

miljöaspekten är viktig vid val av transporter. Respondenten svarade även att de aldrig 

använder järnvägstransporter, på frågan om hur ofta de använder tågtransporter. 

Respondenten associerar Green Cargos varumärke med tågtransport med miljöprofil. 

Respondenten har svarat vet inte på frågan vad som krävs för att företaget ska använda 



 
 

24 
 

järnvägstransporter framför andra transportslag. Fördelar med järnvägstransporter i jämförelse 

med lastbilstransporter anser respondenten är stora volymer och miljövänligt. Nackdelar med 

järnvägstransporter anser respondenten vara komplicerat, att det kräver stora inköp av 

transporttjänster samt att en terminal behövs i anslutning. Fördelar med lastbilstransporter 

anser respondenten är flexibilitet och stor konkurrens. Nackdelen anser respondenten är 

miljöpåverkan. Respondenten kan inte minnas om de fått någon reklam av Green Cargo de 

senaste 12 månaderna. Respondenten svarade också att de inte vill bli kontaktade av Green 

Cargo. Respondenten svarade att de hellre anlitar lokala transportföretag och anledningen är 

att de vill stödja jobb på orten. Respondenten anser att Green Cargos tågtransporter inte är 

aktuella för deras företag. Företaget är i dagsläget inte kund hos Green Cargo. 

5.1.3 Företag 3 

Enkäten är besvarad av transportchefen på ett företag inom kemibranschen i Örnsköldsvik. 

Företaget använder främst lastbil och båt för transport av sina produkter. De viktigaste 

kriterierna vid val av deras senaste transport var: 1. Leveranssäkerhet, 2. Pris, 3. Miljö. De 

första transportörerna som respondenten tänker på vid transportföretag (top-of-mind) är 

respondentens eget företag och BDX. Respondenten är neutral vid frågan om hur viktig 

miljöaspekten är vid val av transport. Företaget transporterar sällan sina produkter med tåg, 

om det gör de anlitas Green Carog ibland. Respondenten associerar Green Cargos varumärke 

med oeffektivitet och oansvar. Respondenten har svarat större leveranssäkerhet på frågan om 

vad som krävs för att det ska välja järnvägstransporter framför andra transportslag. Fördelar 

med järnvägstransporter framför lastbilstransporter anser respondenten är stora 

leveransvolymer. Nackdelar med järnvägstransporter i förhållande till lastbilstransporter anser 

respondenten vara långa ledtider och osäkerhet när vagnar är på plats. Fördelar med 

lastbilstransporter anser respondenten är leveranssäkerhet och snabba leveranser. Nackdelar 

med lastbilstransporter anser respondenten är miljöpåverkan.  

 

Respondenten svarar ja på frågan om de fått någon reklam från Green Cargo de senaste tolv 

månaderna och då i form av mail. Respondenten har svarat att de vill bli kontaktade 

personligen på frågan hur de skulle vilja bli kontaktade. Företaget anlitar inte hellre lokala 

transportföretag framför större. Respondenten anser att den personliga kontakten har stor 

betydelse vid val av trasportör och svarar att erbjuda förtroendeingivande lösningar som den 

viktigaste egenskapen. Intermodala transporter är ett intressant alternativ anser respondenten. 

Företaget samkör med andra företag i dagsläget. Respondenten har svarat Skellefteå på frågan 

om var Green Cargos transporter kan vara aktuella. Respondenten svarade att transportörerna 

ska hålla överenskomna tider, på frågan om tidskrav.   Företaget har varit kund hos Green 

Caro i 10 år och de är direkt kund det vill säga använder sig inte av speditör/samordnare. 

Varför de valde just Creen Cargo har respondenten svarat att det inte finns några andra 

alternativ på de aktuella sträckorna. De undersökte DBSchenker, DHL Rail och Boliden innan 

de valde Green Cargo. Företaget fick kontakt med Green Cargo via kontakter. Respondenten 

uppfattar informationen av Green Cargo som mycket bristfällig på grund av sena 

meddelanden vid försening där orsak till förseningen saknas.  

5.1.4 Företag 4 

Enkäten är besvarad av distributionschef på ett företag inom kemibranschen i Örnsköldsvik. 

Företaget använder lastbil, tåg och båt vid transporter av sina produkter. De viktigaste 

kriterierna vid val av senaste transport var: Pris, miljö och leveranssäkerhet och de är lika 

viktiga anser respondeten och kan därför inte rangordna. 

 

När distributionschefen tänker på transportörer är Örnsköldsvik oljetransport, ADR-Hanpää 

och Green Cargo de första företag denne tänker på, det vill säga top of mind. Respondenten 
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anser att miljön är mycket viktig vid val av transport. Företaget använder tågtransporter mer 

än en gång per månad och anlitar då Green Cargo. Respondenten associerar Green Cargos 

varumärke med järnvägstransport, denne har både bra och dåliga erfarenheter av företaget 

men associerar de med trafikavbrott. Vad som krävs för att företaget ska välja 

järnvägstransport framför andra transportslag är frakt till slutkund, konkurrenskraftiga priser, 

flexibilitet, bra lokal service vid rangeringar, väl fungerande bokningssystem samt bra 

information vid störningar. Fördelar med järnvägstransporter i jämförelse med 

lastbilstransporter anser respondenten vara större lastmängder per enhet, förmodligen säkrare 

transport av farligt gods och miljövänligare. Nackdelar med järnvägstransporter i förhållande 

till lastbilstransporter anser respondenten vara att tåg inte alltid går direkt till slutkund för 

lossning, inte alltid så flexibelt samt vid störningar i trafiken är det svårt att få alternativa 

färdvägar. Fördelar med lastbilstransporter anser respondenten är flexibilitet och direkt till 

slutkund. Nackdelar med lastbilstransporter är miljöpåverkan. Respondenten har inte erhållit 

någon reklam från Green Cargo de senaste 12 månaderna. 

 

På frågan om hur de vill bli kontaktade svarade respondenten att de har en personlig kontakt. 

Respondenten anser att den personliga kontakten är av stor betydelse och menar att de 

viktigaste egenskaperna är engagemang i deras företags frågor, support vid behov och 

återkommande kontakter för att kontrollera status. Respondenten svarade att de hellre anlitar 

en lokal transportör än en större. Intermodala transporter är ett intressant alternativ. Företaget 

samkör i dagsläget inte med andra aktörer. Respondenten har höga krav på att tidtabeller 

hålls. Företaget har varit kund hos Green Cargo sen 80-talet och då använder de sig av 

speditör/samordnare det vill säga de använder mellanhänder. På frågan varför de valde Green 

Cargo svarade respondenten att de var det enda alternativet. Respondenten uppfattar 

informationen från Green Cargo som bristfällig och hänvisar till föregående vinter där 

företaget själva fick söka information om status för att i sin tur underrätta sina kunder som 

väntade på leveranser. Respondenten tilläger på frågan om övriga tankar och funderingar att 

denne anser att de skall finnas fast stationerad personal i Örnsköldsvik för rangering.  

5.1.5 Företag 5 

Enkäten är besvarad av marknadschefen på ett företag inom kemibranschen i Örnsköldsvik. 

Företaget använder främst tåg vid transport av sina produkter. De viktigaste kriterierna vid val 

av senaste transporten var: 1. Pris, 2. Leveranssäkerhet, 3. Miljö. Respondentens top of mind 

vad det gäller transportföretag är Schenker och DHL. Respondenten anser att miljöaspekten är 

viktig vid val av transporter. Företaget använder järnvägstransporter mindre än en gång per 

månad och anlitar då Green Cargo. Respondenten associerar Green Cargos varumärke med 

stora och tröga. Det som krävs för att företaget ska välja tågtransporter framför andra 

transportslag är pris, tillgänglighet och korta ledtider. Fördelarna med järnvägstransporter i 

förhållande till lastbilstransporter anser respondenten vara miljön. Nackdelarna med 

järnvägstransporter i förhållande till lastbilstransporter anser respondenten vara låg 

tillgänglighet och trögheten. Fördelarna med lastbilstransporter framför järnvägstransporter 

anser respondenten vara flexibilitet. Nackdelen med lastbilstransporter är miljöpåverkan. 

Respondenten har erhållit reklam från Green Cargo de senaste 12 månaderna och då i form av 

utskick. Respondenten anser att den personliga kontakten är av stor betydelse vid val av 

transportör och de egenskaper som är viktiga då är kunskap och personkemi. Intermodala 

transporter är ett intressant alternativ för respondenten. Företaget samkör i dagsläget med 

andra aktörer. På frågan om vilka orter som Green Cargos transporter skulle vara aktuella 

svarade respondenten hela Sverige. De tidskrav respondenten har gentemot sina transportörer 

är att hålla överenskommen tid. Företaget har varit kund hos Green Cargo sedan 2005 och de 

är direkt kund det vill säga utan speditör/samordnare. På frågan varför de valde just Green 
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Cargo har respondenten svarat pris och miljö, men sedan kommenterat att det inte finns någon 

annan leverantör att välja på. På frågan om vilka andra transportörer det undersökte innan de 

valde Green Cargo svara respondenten Cargonet. Det fick kontak med Green Gargo via 

kontakter. Respondenten uppfattar informationen från Green Cargo som bristfällig och 

svarade att det kan ta lång tid att få besked.  

5.2 Stålbranschen 

5.2.1 Företag 1 

Enkäten är besvarad av platschefen på ett företag inom stålindustrin i Örnsköldsvik. Företaget 

använder lastbil och tåg vid transport av sina produkter. De viktigaste kriterierna vid val av 

senaste transporten var: 1. Miljö, 2. Lastkapacitet, 3. Pris. Respondentens top of mind vad det 

gäller transportörer är Stena transport och Örnfrakt.  Respondenten anser att miljöaspekten är 

mycket viktig vid val av transport. Företaget använder sig av järnvägstransporter en gång per 

vecka men de anlitar inte Green Cargo då. Det respondenten associerar till Green Cargos 

varumärke är tågtransporter. De fördelar respondenten anser med järnvägstransporter i 

jämförelse med lastbilstransporter är miljö, kvantitet och pris. Nackdelar som respondenten 

anser med järnvägstransporter är plats på spåret. De fördelar respondenten ser med 

lastbilstransporter i förhållande till järnvägstransporter är smidighet. Nackdelar med 

lastbilstransporter anser respondenten är miljöpåverkan. Respondenten har inte fått någon 

reklam från Green Cargo under den senaste tolvmånadersperioden. Respondenten anser inte 

att den personliga kontakten har betydelse vid val av transportör. Företaget anlitar hellre en 

lokal transportör på grund av att stödja jobb på orten och priset. Respondenten anser att 

intermodala transporter är ett intressant alternativ. Vid frågan om de samkör med andra 

aktörer är svaret nej. På frågan vilka orter som Green Cargos transporter skulle vara aktuella 

svarade respondenten bland annat Luleå, Hofors samt andra orter söderut. Företaget är för 

närvarande inte kund hos Green Cargo. 

5.2.2 Företag 2  

Enkäten är besvarad av VD på ett företag inom stålbranschen i Örnsköldsvik. Företaget 

använder främst lastbil vid transport av sina produkter. De viktigaste kriterierna vid val av 

senaste transporten var: 1. Pris, 2. Leveranssäkerhet, 3. Relation till transportören. 

Respondentens top of mind vad det gäller transporter är Schenker och DSV. Respondenten 

anser att miljöaspekten är viktig vid val av transport. Företaget använder aldrig 

järnvägstransporter vid transport av sina produkter. Respondenten associerar Green Cargos 

varumärke med container. På frågan om vad som krävs för att företaget ska välja 

järnvägstransporter framför andra transportslag svara respondenten service, om de kan ta 

mindre volymer och kortare ledtider.  

 

Fördelar med järnvägstransporter i jämförelse lastbilstransporter anser respondenten vara att 

det är billigare och miljövänligare. Nackdelarna anser respondenten är osäkerheten och att tåg 

inte transporterar mindre leveranser. Fördelarna med lastbilstransporter i förhållande till 

järnvägstransporter anser respondenten vara säkra leveranstider och det enda valet för deras 

företag för tillfället. Nackdelarna med lastbiltransporter anser respondenten vara skador och ej 

möjlighet till samleveranser som sen kan splittras. Företaget har inte erhållit någon reklam 

från Green Cargo de senaste 12 månaderna. På frågan hur de skulle vilja bli kontaktade av 

Green Cargo svarar respondenten av den personligt ansvarige inom det område de tillhör. 

Respondenten anser att den personliga kontakten har stor betydelse vid val av transportör och 

att engagemang är den viktigaste egenskapen. Respondenten anlitar inte hellre en lokal 

transportör. Intermodala transporter är ett intressant alternativ för respondenten. Företaget 

samkör inte med andra aktörer i dagsläget. På frågan om vilka orter Green Cargos transporter 
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skulle vara aktuella är det Stockholm och andra större städer. Det tidskrav som respondenten 

har till sina leverantörer är 2 dagar. Företaget är för närvarande inte kund hos Green Cargo.    

5.2.3 Företag 3 

Enkäten är besvarad av logistikchefen på en aktör inom stålbranschen i Örnsköldsvik. Från 

deras verksamhet i Örnsköldsvik använder de sig främst av lastbilstransporter. Vid val av 

deras senaste transport var de viktigaste kriterierna: 1. Pris, 2. Relation till transportören, 3. 

Miljö. När respondenten uppmanas att tänka på transportörer och nämna de två första 

transportföretagen som dyker upp i huvudet är det Schenker och DHL. Miljöaspekten anser 

respondenten är viktig vid val av transport. Företaget transporterar gods med tåg från 

Örnsköldsvik mindre än en gång per månad och anlitar vid de tillfällena inte Green Cargo. 

Respondenten associerar att det är problematiskt med följesedlar till Green Cargos varumärke. 

För att detta företag skulle transportera sitt gods med järnväg istället för lastbils- och 

båttransporter kräver de tillgänglighet, korrekt leveranstid, ordning och reda och pris. 

 

Fördelar med järnvägstransporter i förhållande till lastbilstransporter anser respondenten vara 

miljön och priset är fördelaktigt. Nackdelar däremot anses vara att det är strul med tider och 

papper. Fördelar med lastbilstransporter i förhållande till järnvägstransporter anser 

respondenten vara tillgänglighet, tidtabeller och att det är ordning och reda. Nackdelarna är 

enligt respondenten miljöproblem. Företaget har inte fått någon form av reklam från Green 

Cargo de senaste 12 månaderna och de anser att personlig kontakt alltid är bäst när de vill bli 

kontaktade. Den personliga kontakten är av stor betydelse för respondenten och anser att de 

viktigaste egenskaperna är att få korrekt information, ta hand om problem som uppstår samt 

visa en vilja till vår gemensamma utveckling. Företaget anlitar inte hellre lokala 

transportföretag framför större aktörer. Intermodala transporter är av intresse för företaget. 

Företaget samkör inga transporter med andra aktörer i dagsläget. Detta företag transporterar 

inget gods från Örnsköldsvik då de nästintill alltid utgår från Umeå eftersom det är billigare 

och har en större tillgänglighet. Deras tidskrav gentemot transportörer är snarare att godset 

ska komma i rätt tid istället för snabbheten. 

5.3 Papper– och skogsindustrin  

5.3.1 Företag 1 

Enkäten är besvarad av logistik- och produktionssamordnare på ett företag inom papper och 

skog branschen. Företaget använder sig av lastbil och båt vid transport av sitt gods från 

Örnsköldsvik. Vid val av deras senaste transport var de viktigaste kriterierna: 1. Pris, 2. 

Lastkapacitet, 3. Leveranssäkerhet. Respondentens top of mind angående transportörer är 

“Rederi transatlantic”, SCA, Transforest. Respondenten anser att miljöaspekten är viktig vid 

val av transport. Företaget transporterar inget gods via järnväg från Örnsköldsvik i dagsläget. 

Respondenten associerar ”tågtransporter med högt miljötänk” till Green Cargos varumärke. 

För att detta företag skall använda sig av järnvägstransporter istället för lastbils- och 

båttransporter för leveranser från Örnsköldsvik skulle det krävas korta ledtider, att det är 

kostnadseffektivt, tillgänglighet och lastkapacitet. Fördelarna med att använda 

järnvägstransporter istället för lastbilstransporter anser respondenten är att det är miljövänligt 

och att stora volymer kan transporteras. De negativa aspekterna däremot anses vara att det 

krävs fler omlastningar samt att respondenten ifrågasätter om dagens järnväg går att lita på? 

Fördelar med lastbilstransporter enligt respondenten är att leveranserna kan gå direkt till kund 

och det medför få omlastnings- och hanteringskostnader. Små volymer och tillgängligheten på 

lastbilar i Örnsköldsvik regionen anses som nackdelar.  
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Respondenten kan inte nämna fler företag som transporterar gods på järnväg via 

Örnsköldsvik. Företaget har fått reklam av Green Cargo det senaste 12 månaderna i form av 

broschyrer men skulle föredra att bli kontaktade personligen via telefon. De anser även att den 

personliga kontakten har stor betydelse vid val av transportör och anser att viktiga egenskaper 

är öppenhet, ärlighet, högt kunnande om transport och hantering, vara ett kundstöd när det 

gäller transport. Företaget främjar inte att stödja lokala företag framför större transportörer. 

Företaget samkör inte transporter med andra aktörer i dagsläget. Respondenten tycker att 

intermodala transporter är ett intressant alternativ. Tidskravet gentemot sina transportörer är 

att överrenskommen tid gäller. Företaget har inte varit kund länge hos Green Cargo men 

nyligen körde de tre testvagnar till Lübeck från Arnäsvall terminal. Anledningen till att de 

valde Green Cargo var att de hört av andra inom branschen och undersökte inga andra 

alternativ. De transporterar via speditör/samordnare. Företaget fick kontakt med Green Cargo 

via kontakter och informationen från Green Cargo uppfattas som okej. 

5.3.2 Företag 2 

Enkäten är besvarad av logistik– och produktionssamordnare på detta företag som är verksam 

inom papper och skog branschen. När företaget transporterar gods från Örnsköldsvik 

använder de sig av lastbil, tåg och båt och vid val av deras senaste transport var de viktigaste 

kriterierna; 1. Pris, 2. Leveranssäkerhet, 3. Miljö. När respondenten tänker på transportörer är 

de första företagen som dyker upp i huvudet Örnfrakt och BW skogsbilarna. Miljöaspekten 

anses som viktig vid val av transport. Transporter av gods med tåg från Örnsköldsvik används 

mindre än en gång per månad och då anlitas Green Cargo. Associationen till Green Cargos 

varumärke enligt respondenten är ”varierande grad av service”. Kriterier som krävs för att de 

ska välja järnvägstransporter framför lastbils- och båttransporter för leveranser från 

Örnsköldsvik är pris, leveranssäkerhet, pålitlighet och information. 

 

Fördelar som respondenten ser med järnvägstransporter är att mycket volym som kan flyttas 

på kort tid och att det är låga kostnader för fjärrtransporter. Nackdelar anses vara 

driftstörningar (snö, is, bristande underhåll, signalfel, lokhaverier), informationsproblematik 

(sen ankomst, osäker) samt att det ställer större krav på mottagande industri och tillförsel 

(lastbilstrafik). Respondenten kan inte nämna fler företag som transporterar gods på järnväg 

via Örnsköldsvik. Företaget har inte fått någon reklam från Green Cargo det senaste 12 

månaderna men om Green Cargo skulle kontakta dem skulle de vilja bli det via mail. Den 

personliga kontakten har stor betydelse vid val av transportör och då anses egenskaper som 

tillgänglighet, tydlighet och ansvar som viktiga. De anlitar inte något lokalt transportföretag 

framför ett större. Företaget har varit en mindre kund till Green Cargo tidigare men är inte det 

i dagsläget och företaget fick då kontakt med Green Cargo på något annat sätt än via 

kontakter, direktreklam eller via mässdagar. Företaget använder sig av speditörer/samordnare 

vid sina transporter och när de valt tåg som transportsätt har de kollat på Green Cargo, 

Railcare och Hector Rail. Informationen från Green Cargo uppfattas som bristfällig då 

informationen borde komma tidigare samt vara tydligare. Ytterligare en fundering från 

respondenten är när problemen kring det nya systemet ERTMS ska försvinna. 

5.3.3 Företag 3 

Enkäten är besvarad av råvaruchefen på detta företag som verkar inom skog– och 

pappersindustrin i Örnsköldsvik. Företaget använder i dagsläget lastbil, tåg och båt vid 

transport av sina produkter. De viktigaste kriterierna vid val av senaste transporten var: 1. 

Pris, 2. Relation till transportören, 3 Miljö. Respondentens top of mind är VTG, Örnfrakt och 

Green Cargo. Respondenten anser att miljöaspekten är viktig vid val av transporter. Företaget 

transporterar gods med tåg 4-5 gånger i veckan och de anlitar Green Cargo men även andra 

tågaktörer. Respondenten associerar Green Cargos varumärke med stort, stabilt, statligt och 
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mindre flexibelt. På frågan om vad som krävs för att företaget ska välja tågtransporter framför 

andra trasportsätt vid leveranser svara respondenten konkurrenskraftiga priser, bra kontakt 

med transportbolaget, stabila leveranser samt flexibilitet.  

 

Fördelarna med järnvägstransporter i förhållande till lastbilstransporter anser respondenten 

vara att det är bra på längre avstånd, miljövänligt och stabila leveranser. Nackdelen med 

järnvägstransporter anser respondenten vara oflexibilitet, måste ha tillgång till terminaler, i 

vissa fall hög prisbild samt att de fungerar sämre på korta avstånd. Fördelen med 

lastbilstransporter anser respondenten vara att de är bra på kortare avstånd och flexiblare. 

Nackdelen med lastbilstransporter anser respondenten vara miljöpåverkan och att det fungerar 

sämre på långa avstånd. På frågan om företaget fått någon reklam från Green Cargo de 

senaste 12 månaderna svarar respondenten nej. På frågan hur företaget skulle vilja bli 

kontaktade av Green Cargo svara respondenten att de redan har kontakt. Respondenten anser 

att den personliga kontakten är av stor betydelse vid val av transportör och att egenskaper 

såsom förtroendeingivande, flexibilitet, serviceminded och konstruktivt hitta nya lösningar är 

viktiga med den personliga kontakten. Företaget fördrar inte en lokal transportör på frågan om 

de hellre anlitar en lokal transportör. Intermodala transporter intresserar inte respondenten.  

 

Företaget samkör till viss del med andra företag/aktörer. De tidskrav som företaget har på sina 

transportörer svara respondenten att offertmässigt kan de tycka att 14 dagar är en rimlig 

tidshorisont, inte som det är idag då det kan ta flera månader. Företaget har varit kund hos 

Green Cargo i ca 4 år och de är direkt kund, det vill säga använder inte mellanhänder. På 

frågan varför de valde just Green Cargo har respondenten svarat pris, miljö, leveranssäkerhet 

och tillgänglighet. De fick kontakt med Green Cargo genom telefon och mail. Respondenten 

uppfattar informationen från Green Cargo som bristfällig och syftar till att Green Cargo borde 

bli snabbare på att ge information till lastande och lossande företag. Samt påpekar 

respondenten att de vill ha information via telefon vi brådskande ärenden och via mail vid 

mindre brådskande ärenden. Vid yttrligare kommentarer tillägger respondenten att Green 

Cargo borde ha större flexibilitet samt snabbare offertarbete.     

5.4 Speditions- och transportbranschen   

5.4.1 Företag 1 

Enkäten är besvarad av företagets sales manager och företaget är verksam inom spedition. De 

använder sig av alla fyra transportsätt, lastbil, tåg, båt och flyg. För dem som speditör är det 

många saker att ta hänsyn till när de väljer sina transporter, bland annat tar de hänsyn till 

kundens krav om när det är klart, när det är framme med mera. Företaget tar fram ett pris till 

kunden och ibland blir det accept och ibland blir det för dyrt. Därför är de viktigaste 

kriterierna vid val av transport; 1. Pris, 2. Leveranssäkerhet, 3. Specialanpassade lösningar. 

Miljöaspekten vid val av transport anser de som viktig men om de tar miljövänliga alternativ i 

alla lägen när de tar fram ett pris till en kund händer det ofta att de inte kan konkurrera med 

deras konkurrenter. Två transportörer som först dyker upp i huvudet hos respondenten är 

Plams åkeri och Eurolink. Företaget transporterar inte gods med tåg från Örnsköldsvik men 

när de fraktar gods med järnväg anlitar de Green Cargo. Till Green Cargos varumärke 

associerar respondenten miljövänligt alternativ. Respondenten anser att Green Cargo inte har 

den kapacitet som behövs för att klara marknadskraven och tycker att de har en del att fundera 

kring angående combitrafiken. Respondenten tycker fortsatt att Green Cargo bör skapa 

kapacitet och en prisbild som kan konkurera mot framförallt utländska åkare. Krav på vad 

som skulle krävas för att välja järnvägstransporter istället för lastbils- och båttransporter för 

leveranser från Örnsköldsvik anser respondenten är pris, kapacitet och ledtider.  
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Fördelar med järnvägstransport enligt respondenten är att miljöaspekten är överlägsen men 

tyvärr bidrar kapacitet till nackdelar som ger en ledtid som blir för lång. Föredelar med 

lastbilstransporter är enligt respondenten att flexibiliteten är hög, tillgängligheten och ledtid. 

Respondenten anser inte att järnvägen kan konkurrera med andra aktörer när det handlar om 

partisändningar då för många omlastningar gör att ledtiden blir cirka två dagar längre till 

Sydsverige med järnväg jämfört med lastbilstransporter. Respondenten nämner Stena Metall 

och SSAB Virkestransporter vid förfrågan om vad det finns för fler företag som transporterar 

gods på järnväg via Örnsköldsvik. Respondenten kan inte uttala sig om de fått någon reklam 

från Green Cargo de senaste 12 månaderna då denne nyss börjat jobba på företaget. Företaget 

skulle vilja bli kontaktade med personliga besök då den personliga kontakten har stor 

betydelse vid val av transportör enligt respondenten. Egenskaper som anses viktiga är att man 

skall få svar på alla frågor man ställer vid träffar. Vidare tycker respondenten att en 

kontaktperson är viktig när man begär priser om transporter samt att man ska få svar i rimlig 

tid.  

 

Respondenten anlitar hellre ett lokalt transportföretag än en större aktör då denne anser att de 

större aktörerna idag får mer och mer problem då det blir för stora system och svårare att få 

hjälp när det krånglar. Priset och servicen är två anledningar till att företaget hellre väljer 

lokala transportörer då de tycker att service är när någon bryr sig och det kan inte stora företag 

erbjuda enligt respondenten när det blir mer att ringa till callcenter som inte är uppdaterade. 

Intermodala transporter är ett intressant alternativ för företaget i fråga och de samkör redan till 

viss. Orter som kan vara aktuella för järnvägstransporter från Örnsköldsvik är Göteborg, 

Malmö och Trelleborg. Deras tidskrav gentemot deras transportörer är max två dagar från 

Örnsköldsvik. Företaget är speditörer men använder sig också av andra speditörer/samordnare 

vid transporter och har varit kund hos Green Cargo i många år. Anledningen till att de valde 

Green Cargo var pris och miljö. Respondenten anser att de har en bra bild av vilka 

transportmöjligheter som finns från Örnsköldsvik till Sydsverige. De känner väl till Green 

Cargo och det var genom denna kunskap som en kontakt etablerade sig. Respondenten anser 

dock att informationen från Green Cargo är mycket bristfällig då de måste få information när 

en vagn är försenad, och då pratar respondenten inte om timmar utan om halv- och heldagar. 

Vidare anser respondenten att en viktig fråga huruvida mer gods ska transporteras på järnväg 

är att kunden/näringslivet börjar tänka om, för att använda miljövänliga alternativ så måste 

man lägga längre ledtider. Så länge kunden/näringslivet jobbar efter just in time så är det svårt 

samt att om Green Cargo ska bli mer attraktiva måste kapaciteten ordnas upp. Slutligen tycker 

respondenten att innan Botnia banan är färdig är järnvägstransporter inget alternativ. 

5.4.2 Företag 2 

Enkäten är besvarad av VD på företaget som är verksamt inom åkeribranschen. Vid 

transporter av gods från Örnsköldsvik använder sig företaget av lastbilar. De viktigaste 

kriterierna vid val av den senaste transporten var; 1. Pris, 2. Leveranssäkerhet, 3. 

Lastkapacitet. Miljöaspekten anser respondenten vara mindre viktig. De två transportörer som 

först dyker upp i respondentens medvetande är Örnfrakt och DHL. Företaget transporterar 

aldrig gods via järnvägen och till Green Cargos varumärke associerar respondenten SJ och 

kombitrafik. En bra tidtabell och möjlighet till kombitrafik är vad som krävs för att detta 

företag skulle välja järnvägstransporter istället för andra alternativ.  

 

Fördelar med järnvägstransporter enligt respondenten är att det är lågt pris samt bra miljöval. 

Nackdelar däremot är att det är störningskänsligt och oflexibelt. Fördelar med 

lastbilstransporter anser respondenten vara att det är flexibelt med kundanpassning samt dörr 
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till dörr med precision. Nackdelen är att det är hög kostnad per ton. Företaget har inte fått 

någon form av reklam från Green Cargo de senaste 12 månaderna, men om de skulle bli 

kontaktade vill de bli det genom ett personligt besök. Den personliga kontakten har stor 

betydelse vid val av transportör och det viktiga är att ha förståelse för kundens behov enligt 

respondenten. Företaget anlitar hellre ett lokalt företag än ett större transportföretag för att 

stödja jobb på orten. I dagsläget kör företaget samtransporter med andra aktörer. Intermodala 

transporter är ett intressant alternativ för dem. Orter som är aktuella för järnvägstransporter 

från Örnsköldsvik är till Syd- och Västsverige. Tidskraven gentemot sina transportörer är att 

det skall gå lika snabbt som med lastbil. 

5.4.3 Företag 3 

Enkäten är besvarad av en person som är transportledare och säljare på företaget som är 

verksamt inom transport och spedition. Företaget använder i dagsläget främst lastbil vid 

transport. De viktigaste kriterierna vid val av senaste transporten var; 1. Leveranssäkerhet, 2. 

Specialanpassade lösningar, 3. Miljö. Respondentens top of mind när de tänker på 

transportörer är sitt eget företag och Bilfrakt. Respondenten anser att miljöaspekten är viktig 

vid val av transport. De använder tågtransporter ca 1 i veckan och då anlitar de Green Cargo. 

Respondenten associerar Green Cargos varumärke till logistik. På frågan om vad som krävs 

för att de ska välja tågtransporter framför övriga transportslag svarar respondenten bättre pris 

och kortare ledtider.  

 

Fördelar med järnvägtransporter i förhållanden till lastbilstransporter anser respondenten vara 

bra vid långa transporter med stora volymer till exempel stål och papper och att det är säkert. 

Nackdelen med järnvägstransporter anser respondenten vara att det är oflexibelt och lägre 

tillgång. Fördelar med lastbilstransporter anser respondenten vara flexibilitet och att lastbilar 

klarar dörr till dörr. Nackdelen med lastbilstransporter anser respondenten vara 

miljöpåverkan, större olycksrisk, mer slitage och skador på godset. Företaget har inte erhålligt 

någon form av reklam från Green Cargo de senaste 12 månaderna dock har de redan har 

kontakt med Green Cargo. På frågan om den personliga kontakten är viktig vid val av 

transportör svarar respondenten både ja och nej. Företaget anlitar hellre en lokal transportör 

framför en större och anledningen är att stödja jobb på orten. Intermodala transporter är ett 

intressant alternativ tycker respondenten och företaget samkör i dagsläget med andra aktörer. 

Orter som skulle vara aktuella att transportera gods till är Gävle, Stockholm samt andra orter 

söderut.  De tidskrav företaget har gentemot sina transportörer är att de levererar enligt 

överenskommelse. Företaget har varit kund hos Green Cargo sedan 2004 och valde Green 

Cargo på grund av pris och relationer till företaget. På frågan hur de fick kontakt med Green 

Cargo svarar respondenten att de blev ombud för företaget. Respondenten upplever 

informationen från Green Cargo som mycket bra.  

5.4.4 Företag 4 

Enkäten har besvarats av marknadschefen på detta företag som arbetar med transport och 

spedition. Transportsätt som används från deras verksamhet i Örnsköldsvik är lastbil. Vid val 

av den senaste transporten var de viktigaste kriterierna; 1. Pris, 2. Leveranssäkerhet, 3. 

Lastkapacitet. Miljöaspekten vid val av transport är mindre viktig enligt respondenten. De 

första transportföretagen som dyker upp i respondentens medvetande är Nordprotekt och 

DHL. Respondenten associerar förseningar till Green Cargos varumärke. Företaget använder 

sig inte av järnvägstransporter men om de skulle göra det skulle de anlita Green Cargo och för 

att välja järnvägstansporter istället för lastbilstansporter skulle det krävas en förbättring av 

ledtider, tillgänglighet och prisnivå. 
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Fördelar som respondenten ser med järnvägstransporter framför lastbilstransporter är att det är 

ett miljövänligt alternativ men nackdelen är att järnvägstransporter inte är flexibla. Fördelar 

med lastbilstransporter är att det är mer flexibelt men det innefattar höga kostnader som anses 

som negativt. Respondenten kan nämna ett annat företag som transporterar gods på järnväg 

och det är Stena Recycling. Företaget har inte fått någon reklam från Green Cargo de senaste 

12 månaderna och de vill inte bli kontaktade. Den personliga kontakten vid val av transportör 

har stor betydelse och viktiga egenskaper är lyhördhet och snabba svar. Företaget anlitar inte 

ett lokalt transportföretag framför ett större transportföretag. Intermodala transporter anses 

vara ett intressant alternativ. I dagsläget samkör de inte med några andra aktörer eller 

producenter. Tidskravet gentemot sina transportörer är över natten- trafik. 

5.5 Handelsbranschen 

5.5.1 Företag 1 

Enkäten är besvarad av butikschefen på detta företag. Vid transport av gods från Örnsköldsvik 

använder företaget lastbil och de viktigaste kriterierna vid val av senaste transporten var; 1. 

Leveranssäkerhet, 2. Miljö, 3. Pris. Respondentens top of mind vad det gäller företag inom 

transportbranschen är DHL och Schenker. Respondenten anser att miljöaspekten är mycket 

viktig vid val av transport. Företaget använder aldrig tågtransporter vid transport av sina 

produkter. Respondenten associerar Green Cargo med miljö. Fördelar med 

järnvägstransporter i förhållande till lastbilstransporter anser respondenten vara bättre för 

miljön. Nackdelar med järnvägstransporter anser respondenten omständigt. Fördelar med 

lastbilstransporter anses vara bättre logistik och mer praktiskt. Nackdelarna med 

lastbilstransporter anser respondenten vara miljöpåverkan. Företaget har inte erhålligt någon 

form av reklam från Green Cargo de senaste 12 månaderna. Respondenten anser att den 

personliga kontakten är av stor betydelse vid val av transportör och svarar att bemötande och 

trovärdighet är viktiga egenskaper med den personliga kontakten. På frågan om de hellre 

anlitar lokala transportföretag svarar respondenten ja och anledningen är att stödja jobb på 

orten. Intermodala transporter är ett intressant alternativ tycker respondenten och orter som 

Green Cargos transporter skulle vara aktuella svara respondenten Stockholm. Företaget är i 

dagsläget inte kund hos Green Cargo.    

5.5.2 Företag 2 

Enkäten är besvarad av butikschefen och företaget är verksam inom handelsbranschen. De 

använder sig av lastbilar vid transporter och vid val av deras senaste transport var de 

viktigaste kriterierna; 1. Leveranssäkerhet, 2. Miljö, 3. Pris. De första transportörerna som 

dyker upp i respondentens huvud är posten, DHL och Bilspedition. Miljöaspekten anses vara 

viktig för respondenten. Företaget transporterar inget gods via järnvägen och vad som skulle 

krävas för att det skulle vara aktuellt bestäms på central nivå. Respondenten vet inte vad 

denne associerar till Green Cargos varumärke. Fördelar med järnvägstransporter anser 

respondenten vara att det är ett miljövänligt alternativ och som nackdel ifrågasätter 

respondenten om godset kommer fram i rätt tid? Fördelar med lastbilstransporter tycker 

respondenten vara att det är ett snabbt leveranssätt men att det påverkar miljön negativt. 

Frågan om huruvida respondenten kan nämna fler företag som transporterar gods på järnväg 

via Örnsköldsvik ges svaret ”SJ?” Företaget har inte fått någon reklam från Green Cargo 

under de senaste 12 månaderna och de ser heller inget behov av att bli kontaktade av dem. 

Respondenten anser inte att den personliga kontakten har betydelse vid val av transportör och 

de anlitar inte lokala transportföretag för att stödja dem framför större aktörer. Intermodala 

transporter anses inte vara ett intressant alternativ för företaget. De samkör i dagsläget inte 

med några andra aktörer/producenter.  
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5.5.3 Företag 3 

Enkäten är besvarad av platschefen på detta företag. Företaget använder lastbilstransporter för 

leveranser av produkter. De viktigaste kriterierna vid val av senaste transport var; 1. 

Leveranssäkerhet, 2. Miljö, 3. Pris. Respondentens top of mind är Scheneker och ASG. 

Respondenten anser att miljöaspekten är mycket viktig vid val av transport. Företaget 

använder aldrig tågtransporter. Respondenten associerar Green Cargo med miljö och tycker 

att fördelar med järnvägstransporter i förhållande till lastbilstransporter är miljön och priset. 

Nackdelen med järnvägstransporter anser respondenten är omlastning. Fördelar med 

lastbilstransporter anser respondenten är hastighet, enkelhet och att lastbil går direkt. 

Nackelden med lastbilstransporter anser respondenten vara miljöpåverkan. Respondenten har 

inte erhålligt någon form av reklam från Green Cargo de senaste 12 månaderna. 

Respondenten anser inte att den personliga kontakten är viktig vid val transportör och anlitar 

hellre en lokal transportör än en större för att stödja jobb på orten. Företaget tycker att 

intermodala transporter är ett intressant alternativ.  

5.5.4 Företag  4 

Enkäten är besvarad av platschefen och företaget är verksamma inom handelsbranschen. De 

använder sig av lastbil och tåg vid transporter från deras verksamhet. De viktigaste kriterierna 

vid val av deras senaste transport var; 1. Pris, 2. Miljö, 3. Leveranssäkerhet. De första 

transportföretagen som dyker upp i respondentens medvetande är Schenker, BDX, Björn 

Flaten och Bring frigo. Miljöaspekten vid val av transporter anses vara mycket viktiga. Alla 

deras leveranser går från Umeå så inga tåg går från Örnsköldsvik. De anlitar inte Green Cargo 

om de transporterar gods med tåg. Respondenten associerar Coop leveranser till Green Cargos 

varumärke. Förbättrade ledtider, pris och leveranspunkter är vad som skulle krävas för att 

transportera gods med järnvägstransporter istället för lastbil- eller båttransporter.  

 

Respondenten tycker att fördelar med järnvägstransporter är att det är miljövänligt och det 

negativa att det är förseningar och svårigheter med identifiering var transporten befinner sig. 

Positivt med lastbilstransporter är enligt respondenten att det klarar snö och kyla och är 

anpassningsbara. Negativt är utsläppen från lastbilarna. Respondenten kan inte nämna fler 

företag som transporterar gods på järnväg via Örnsköldsvik. De har inte fått någon reklam 

från Green Cargo under de senaste 12 månaderna. Då företaget anlitar Schenker och BDX vid 

sina transporter handhar dom deras tranporter på järnväg och det är i sådana fall dem som ska 

kontaktas. Den personliga kontakten har enligt respondenten stor betydelse och viktiga 

egenskaper anses vara att det ska finnas en vilja att utveckla affärerna. De anlitar hellre lokala 

transportföretag framför större aktörer för att stödja jobben på orten. Intermodala transporter 

är ett intressant alternativ för dem. I dagslägen samkör företaget inte med andra aktörer. 

Prismässigt får Green Cargo gärna lämna in en offert. Orter som skulle vara aktuella för att 

transportera gods från Örnsköldsvik är Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Norrköping 

och Stockholm. Tidskrav de har gentemot sina tranportörer är två till tre timmar. 

5.6 Byggbranschen  

5.6.1 Företag 1 

Enkäten är besvarad av platschefen på detta företag som verkar inom byggbranschen. 

Företaget använder främst lastbil vid transporter och de viktigaste kriterierna vid val av den 

senaste trasport var; 1. Leveranssäkerhet, 2. Specialanpassade lösningar, 3. Lastkapacitet. När 

respondenten tänker på transportörer är det första som denne tänker på Örnfrakt och Atlas. 

Respondenten anser att miljöaspekten är mycket viktig vid val av transport. Företaget 

transporterar gods på järnväg mindre än en gång per månad och har både svara ja och nej på 

frågan om de anlitar Green Cargo. Respondenten associerar Green Cargo med svårighet att få 
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anbud och idélösningar. På frågan vad som krävs för att de ska välja järnvägstransporter 

framför andra transportsätt svara respondenten att de vill ha ett anbud med totalpris inklusive 

forsling med lastbil den sista sträckan fram till byggplats samt ett priset ska vara attraktivt. 

 

Fördelar med järnvägstransporter i jämförelse med lastbilstransporter anser respondenten vara 

längre transporter (större lastkapacitet). Nackdelar med järnvägstransporter anser 

respondenten vara viss tröghet. Fördelar med lastbilstransporter anser respondenten vara 

flexibilitet och nackdelen att det är få konkurrerande transportsystem. Respondenten kan inte 

nämna andra järnvägstransportörer. Respondenten har inte fått någon form av reklam från 

Green Cargo de senaste 12 månaderna. På frågan om hur de skulle vilja bli kontaktade av 

Green Cargo svara respondenten med affärsmässiga förslag på samarbete. Respondenten 

anser att den personliga kontakten har stor betydelse vid val av transportör och svara att 

tillgänglighet och snabba svar på förfrågningar är viktiga egenskaper. Respondenten anlitar 

inte lokala transportföretag framför större och samkör inte med andra aktörer i dagsläget. 

Respondenten anser att intermodala transporter är ett intressant alternativ. Orter som skulle 

vara aktuella för Green Cargos järnvägstransporter är bland annat Luleå och Kiruna. 

Respondenten svarar att tidskravet är mycket viktigt gentemot transportören speciellt med just 

in time transporter och att det innebär stora kostnader vid förseningar av gods. 

  

5.7 Intervju major account manager Green Cargo 
Bertil Gyll arbetar som major account manager på Green Cargo. Vi inledde intervjun med att 

fråga vad han tror att det beror på att ingen av de tillfrågade i enkäten nämnde Green Cargo 

som top of mind när de uppmanades att nämna vilka transportaktörer som de först tänker på 

vid val av transport. Han trodde det berodde på att det är riktigt stora kunder som tänker på 

Green Cargo och att det är andra speditörer samt större företag som anlitar Green Cargo. 

Lokala företag som i Örnsköldsvik har inte Green Cargo som ett förstahandsalternativ. Vidare 

ville vi veta vad han trodde att det berodde på att de flesta respondenterna hade negativa 

associationer till Green Cargo i form av exempelvis låg leveranssäkerhet, lång ledtid och 

oflexibilitet. Han trodde att många företag ser historiskt på Green Cargo och förknippar dem 

med gamla SJ gods. Järnvägen fungerar dåligt och har fått dåligt rykte under exempelvis den 

gångna vintern med mycket snö och kyla som bidragit till mycket förseningar. Bertil tror även 

att Botniabanan som inte fungerar optimalt ännu bidrar med negativa konsekvenser även för 

godstågen som inte ens börjat gå där. Han trodde även att när många i Örnsköldsvik ser att 

persontågen inte kommer fram i tid drar de även slutsatsen att det gäller detsamma för Green 

Cargo. Järnvägen norr om Bräcke är även sårbar på det sättet att det endast finns enkelspår 

därifrån och norrut. Detta bidrar till att om det händer en olycka som gör att trafiken blir 

stående på stambanan under några dagar orsakar att kunderna inte ser Green Cargo som en 

pålitlig transportör. Han skulle dock önska att kunderna istället associerar miljövänliga 

transporter och att de kommer fram i tid i över 90 % av transporterna till Green Cargos 

varumärke. Enligt respondenterna ansåg många att nackdelar med tågtransporter främst var 

osäkerheten och långa ledtider, därför frågade vi vad Green Cargo kan göra åt det? Bertil 

svarade att problemet i Örnsköldsvik är att tåg bara avgår tre gånger i veckan. Om det skulle 

fraktas större volymer skulle transporterna bli snabbare då större frekvens och desto mer 

företag transporterar leder till att allt går fortare och det blir bättre förutsättningar.  Lyckas 

inte frekvensen och volymen ökas är det onödigt att en ny terminal har byggts. 

 

Eftersom trenden går mot små frekventa transporter med lastbil ville vi höra Bertils syn på det 

och hur Green Cargo ska bemöta det. Han ansåg att enda sättet att bemöta det och få nya 

segment är att försöka få åkerier och speditörer att köra med dem samt att försöka samordna 
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så mycket som möjligt. Green Cargo har inte resurser att bearbeta små företag utan siktar in 

sig på större företag. Respondenter från enkäten ansåg att Green Cargo inte har kapacitet att 

möta marknaden med exempelvis direktlastning och direktlossning, därför frågade vi Bertil 

hur Green Cargo bemöter det samt vad de gör för att öka kapaciteten.  Han svarade att innan 

Botniabanan blir klar förekommer det att transporter från Örnsköldsvik måste gå omvägar för 

att komma till slutdestinationen, exempelvis via Vännäs för att sen gå söderut igen. Detta 

medför att det blir längre ledtider och för att undvika detta måste volymen öka genom 

exempelvis att blanda laster i kombitransporter. För att det ska vara värt för företag att 

transporterar gods på järnväg bör varje transport motsvara en trailer som är 13 meter och som 

rymmer ungefär 30 ton. Argument som Green Cargo använder vid annonsering för att 

kunderna ska välja dem är att de kan transportera stora volymer, är miljövänligt och det är 

flexiblare än båt då de kan gå till fler destinationer. Green Cargo skiljer sig från konkurrenter i 

tågbranschen genom att de kan transportera till destinationer i stort sett hela Sverige och andra 

tågaktörer kan oftast bara transportera mellan två till tre punkter. Förut marknadsförde sig 

Green Cargo med stora annonser i DN och DI men numer vänder de sig till företag via mässor 

och kortbytardagar samt annonsering i branschorganisationer. De kontaktar även företag och 

ber om ett personligt möte. Bertil tycker att den personliga kontakten är viktig när man träffar 

kunder och det viktigaste är att lyckas skapa ett förtroende. Det kan förslagsvis göras med ett 

produktblad eller använda sig av olika referensföretag som kan berätta om deras erfarenheter 

av att anlita Green Cargo. Bertil uppfattar att informationen till kunder om exempelvis 

förseningar är väldigt bra. Han säger att ett mail skickas automatiskt på en gång vid försening 

till kunden. Om kunden har egna vagnar eller är inhyrda kan de själva kolla i systemet för att 

spåra var godset befinner sig. Enlig Bertil går det att sätta gpssändare på godset och då kan 

kunden se mellan vilka stationer godset befinner sig. Kommunikationen till kunderna kan 

enligt Bertil förbättras genom att samarbetet med trafikverket blir bättre. Exempelvis kan i 

dagsläget förseningar av tågen bero på att oplanerade tågmöten skett som lett till sena 

ankomster och då har trafikverket skyllt på att tåget avgått i sen tid när de i själva verket 

orsakat förseningen.  Detta skulle kunna påverkas om Green Cargo hade möten med 

trafikverket där detta kunde tas upp.  

 

Enligt Bertil har Green Cargo inget emot att företag i Örnsköldsvik stödjer jobb på orten 

genom att anlita lokala transportörer framför större aktörer då de gärna vill vara en 

underleverantör till dem. Dock kan företagen styra speditörerna till att transportera gods på 

järnväg. Bertil poängterar också att många kunder på större orter inte ens vet om att deras 

gods går på järnväg. Anledningen till att kunderna valde Green Cargo framför andra aktörer 

på marknaden tror Bertil beror på att logistikkedjan fungerar bra, miljö, kapacitet, priset är 

okej, upplägget passar bra och de kompletterar med annat om det behövs. Han säger även att 

Green Cargo är det enda alternativet vid exempelvis specialtransporter med farligt gods då de 

har kraftigare behållare vid järnvägstransporter än med lastbil samt att företagen inte vill att 

sådant gods ska gå på landsväg i onödan. Enligt Bertil har Green Cargo inte direkt informerat 

kunderna om att rangeringen nu sker på terminalen i Arnäsvall istället för i Örnsköldsvik, 

endast till sina kunder som de har direktkontakt med. 

5.8 Intervju driftområdeschef Green Cargo 
För de första berättade vi att de flesta respondenterna i enkätundersökningen inte hade Green 

Cargo som top of mind och vi vill veta vad han tror det beror på. Håkan svarar att det 

förmodligen har att göra med historian som finns, många av kunderna använder i huvudsak 

lastbilstransporter och tänker på Green Cargo som specialtransportör. Vi har haft dåliga 

anslutningar i Örnsköldsvik under lång tid, men det blev färre avgångar under mitten på 90-

talet till och från Örnsköldsvik. Kunderna ser inte Green Cargo som en förstahandslösning 
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utan mer som något komplement. Vidare informerade vi att de flesta i enkätundersökningen 

hade negativa associationer till Green Cargo i form av låg leveranssäkerhet med mera, och vi 

var intresserade att veta vad han tror de beror på. Håkan menar att leverandstider är väldigt 

styrda system i och med att de kör enligt tabell och eftersom vi endast kör via Örnsköldsvik 3 

dagar i veckan kan det vara svårt att köra ett dygn tidigare om man kör tåg. Vidare undrade vi 

vad han ville att kunderna skulle associerar till Green Cargo och det är hög kvalitet och bra 

precision i transporter, +-30 min i leveransprecision. Många respondenter i 

enkätundersökningen ansåg att långa ledtider och låg leveranssäkerhet var nackdelen med 

tågtransporter. Enligt Håkan så när Green Cargo får in i Botniabaanan systemet, få fler 

av/ankommer mån ons fre samt andra möjligheter och ökad flexibilitet efter 2012. Flertalet av 

respondenterna ansåg att miljöaspekten var viktig vid val av transporter, men när de fick 

ranka kriterier till val av senaste transport valde inte alla miljö som top tre, vad tror du detta 

beror på? Priset är fortfarande den avgörande faktorn och ledtiderna givetvis är miljön viktig 

men priset kommer först.  

 

Trenden går mot små frekventa transporter med lastbil, hur ska ni bemöta detta? Intermodala 

transporter samt samköra med andra. Längre transporter det vill säga mer än 30 mil, inte korta 

distanser. Mellan 50-70 mil är vi konkurrenskraftiga och är det ännu längre till exempel 100 

mil är det ännu bättre. På frågan om vilka säljargument de använder för att kunder ska välja 

Green Cargo framför andra transportörer svara Håkan trafiksäkerhet, bra leveransprecision, 

kan bygga lösningar för en kund som behöver speciella transporter. Stort nätverk inrikes ca 

100 avgångar vi kan nå vilken stad som helst kombinerat med lastbil/tåg. Jobbar med stor 

hamnar, speditörer och bygger nätverk. Vi samarbetar med Örnsköldsvik hamn och logstik 

och med bland annat Örnfrakt, transbohtnia och Schneker i Örnsköldsvik. Vad som särskiljer 

oss från andra tågaktörer är att vi har större nätverk fler punkter, de andra tågaktörerna har 

endas 2-3 punkter. Håkan anser att den personliga kontakten är viktig med kunden, man måste 

föra en dialog det går inte sälja något som inte går att producera. Håkan anser att Green Cargo 

skulle kunna vara mycket bättre på att informera sina kunder om leveransförseningar etc. Ett 

eget system som ska ha all kundkontakt men det är lite si och så med informationen. Green 

Cargo lider mycket på grund av detta. Systemet idag är inte användarvänligt när det gäller att 

spåra gods. Vi måste modernisera systemet likt det som Schenker använder. Vidare går 

flödena åt fel håll, kunderna ringer inte till kundcenter som de ska göra för att få information. 

 

På frågan hur de ska kunna konkurrera på en marknad där många kunder väljer lokala 

transportörer framför större. Svarar Håkan att vi måste titta på vad vi är bäst på och jobba med 

det. Kommer aldrig åt den marknaden, vi måste ta de som passar vår tågprodukt bäst det vill 

säga långa och specialtransporter och farligt gods. Vi ville veta vad Håkan tror om varför 

kunderna valde just Green Cargo och han svara trygghet, säkerhet, det vi lovar håller vi bra. 

lite godsskador, lite reklamationer, säkert, skaplig precision. Tåg är säkert och det kommer, 

kanske inte alltid rätt tid men det kommer! Vidare informerade vi att vissa kunder valde 

Green Cargo därför att det inte fanns något annat alternativ inte för att de hade positiva 

associationer till företaget. Håkan säger att inom kemibranchen använder järnväg därför att de 

har farligt gods och vill ej transportera de på lastbil och att det kräver leveransprecision. 

Vidare ville vi veta hur han ser på relationen till trafikverket. Relation mellan Green Cargo 

och trafikverk är bra för det mesta båda vet vad vi står, framkomlighet och tidtabell. 

Prioriterar persontåg framför godståg. Infrastrukturen som helhet begränsar, trångt på spåren 

och underhåll. Borde finnas mer flexibel system. Tågplan en gång per år svår att ändra på, kan 

göra mindre justeringar men det är svårt! 1½ år innan fastställande av tidtabell som gäller 1 

år. 

 



 
 

37 
 

Överlag anser Håkan att Örnsköldsvik är en mindre ort som har specialtransporter som kemi, 

massa, lite färdig produkt, industristad som skulle kunna nyttja järnvägen betydligt mer! Lyft 

2013 när banan är öppen, kombitrafik. Blir helt andra möjligheter. Kan släppa gods som är på 

väg till Umeå då.  För att öka antalet avgångar måste det finns mer volym att frakta från 

Örnsköldsvik, men kapaciteten finns! 

5.9 Intervju med terminalansvarig vid Arnäsvall 
Enligt Claes som är terminalansvarig vid Arnäsvall går det i dagsläget att öka kapaciteten till 

viss del. Exempelvis skulle Green Cargo kunna komma med heltåg varje dag samt öka sina 

transporter med 100 procent jämfört med i dagsläget. Det skall utföras ombyggnationer av 

spårnätet på terminalen så skulle det ske en markant ökning av kapaciteten just nu skulle de 

vara tvungna att vänta tills ombyggnationen är färdig för att klara av det ökade trycket. 

Rapporteringen till kunden om information om exempelvis förseningar och så vidare är helt 

och hållet Green Cargos ansvar. Terminalen är bara en liten del i systemet och enligt Claes 

spelar det ingen roll för kunden huruvida rangeringen sker i Örnsköldsvik eller i Arnäsvall. 

Han säger dock att förut på den gamla terminalen kunde kunder komma och lasta lite vind för 

våg själva, men nu på den nya terminalen där pengar är satsade måste de ta betalt för att göra 

tjänsten. Dock tar de fullt ansvar när de lastar och säkrar godset vilket gör det tryggt för 

kunden. Marknadsföringen av terminalen i Arnäsvall har skett genom kundbesök, uppsökande 

av verksamhet, VD´n för Örnsköldsvik handel och logistik har besökt företag för att 

presentera terminalen. Claes säger att som det ser ut idag när inte Botniabanan är färdig och 

systemet inte fungerar korrekt bidrar det till att järnvägstrafiken inte kommer bli bättre förens 

efter 2012 när allt är klart och fungerar. Enligt Claes måste järnvägen öka tillgängligheten och 

det är dålig kapacitet på stambanan vilket kommer förbättras när den nya Botniabanan är 

färdig och fungerar. 

5.10 Intervju Trafikverket 
Vi har intervjuat Mikael Eriksson som är marknadschef på Trafikverket. Trafikverket 

startades 2010 och samtidigt avvecklades banverket, vägverket och SIKA. Trafikverket 

ansvarar för infrastrukturplaneringen samt på drift och underhåll av statliga vägar och 

järnvägar (Trafikverket, 2011).  

 

För det första ville vi veta hur trafikverket prioriterar person och godstrafik på små orter som 

Örnsköldsvik. Finns det prioriteringsregler mellan gods – och persontåg när tågplanen görs? I 

vissa fall har persontåg företräde och i andra fall godståg svarar Mikael och påpekar att det 

inte är någon skillnad i prioritet på person och godtåg på Botniabanan. Vid störningar och 

förseningar går informationen ut via system till tågaktörerna, vad det är som har hänt och 

prognoser. Green Cargos transportledningen i Hallsberg får på en gång reda på om det hänt 

något enligt Mikael. I fråga om orsaken till förseningen beror de på vad som har hänt. De ges 

alltid någon form av prognos, men de kan även bero på tågaktörerna om det är försening på 

grund av att ett lok gått sönder. Men vi går alltid ut med information om vad som hänt och 

vad tågaktörerna kan förvänta sig. På frågan om rälsen var för högt belastad eftersom det 

upplevs som mycket trafik på spåren svara Mikael att det är väldigt mycket trafik på vissa håll 

i landet. Väldigt mycket på stambanan och malmbanan och bli det störningar då kan det bli 

problematiskt. Sundsvall till Stockholm är fullt dygnet runt men inte norrut under hela dygnet. 

 

På frågan om varför de installerat ett helt nytt system på Botniabanan istället för de gamla 

ATC-system (Vilket medför att Green Cargo inte kan köra på Botniabanan på grund av det 

nya systemet om de inte byter till de nya). Svara Mikael att när Botniabanan skulle byggas 

slöts ett avtal mellan staten och regionen, där tågen skulle gå i 250 km/h. Det gamla systemet 
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klarar inte mer än 200 km/h och enligt EU-regler får Trafikverket inte utveckla det gamla 

sysmet. På frågan gällande trafikavgifter på järnväg i förhållande till lastbil, där tågaktörer 

kan känna att denna avgift inte är i proportion till den volym som transporteras. Svarar Mikael 

att det är en komplicerad historia, principen för att ta ut trafikavgifter är 

marginalkostnadsprissättning, avgiften ska motsvara trafikens samhällsekonomisak externa 

marginalkostnad. Dock är tanken att pengarna ska gå till drift och underhåll av järnvägen 

detta är ett beslut av politikerna.  Vidare frågade vi hur de ser på miljöaspekten när de höjer 

avgifterna på tågtransporter. Mikael svar att höjda avgifter inte är bra ur ett klimatperspektiv, 

de kan driva utvecklingen åt fel håll det vill säga att fler väljer lastbilstransporter framför 

järnvägstransporter. Å andra sidan har Sverige en av de lägsta avgifterna i Europa, Norge har 

lägre. Ytterligare undrade vi varför de ska inför avgifter vid tågförseningar. På detta svarar 

Mikael för att säkerställa att alla parter håller kvalitén, det kommer att införas ett vitesystem 

och den som förorsakar förseningen får betala vite till den som drabbas och detta involverar 

även trafikverket. Det vill säga om trafikverket orsakar förseningen får de betala vite till 

drabbade parter. Från och med december blir det lagkrav som omfattar trafikverket och alla 

järnvägsaktörer detta för att tvinga fram att parterna måste jobba med kvalitetsfrågor. 

 

5.11 Kvantitativ sammanställning av enkätsvar 

 
Figur 2.  Majoriteten av respondenterna anser att miljöaspekten är viktig vid val av transport, 

endast två anser att det är mindre viktigt. 

 
 

Figur 3. Något fler av respondenterna i Örnsköldsvik anlitar inte en lokal transportör framför 

en större. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Oviktig

Mindre viktig

Neutral

Viktig

Mycket viktig

Hur viktig är miljaspekten vid val av 

transport?

0 5 10 15

Ja

Nej

Anlitar ni hellre lokala transportföretag och 

stödjer dem framför större transportaktörer?



 
 

39 
 

 
Figur 4. Majoriteten av de tillfrågade anser att den personliga kontakten har stor betydelse vid 

val av transportör. 

 

 
Figur 5. Intermodala transporter är ett intressant alternativ anser majoriteten av 

respondenterna. 
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6. Analys 
 

 

I detta kapitel kommer vi analysera svaren som vi fått från enkätundersökningen samt svaren 

från intervjuerna och koppla detta till teorier inom om bland annat B2B och varumärke.  

   

 

6.1 B2B 
Överlag är pris och leveranssäkerhet det viktigaste kriterierna vid val av transport för de 

företag som deltog i undersökningen vilket stämmer överrens med teorierna kring B2B som 

menar att företag är mer rationella i sina beslut. Priset är en nyckelfaktor men inte det enda 

kriteriet som beslut baseras på (Jobber & Lancaster 2009:33). Även miljöaspekten var högt 

rankad av majoriteten respondenter. Dock fanns det skillnader i urvalskriterierna som går att 

hänvisad till vilken bransch företagen var verksam. Inom stålbranschen kunde vi se att 

relationen till transportören var en viktig aspekt vilket stämmer överrens med Jobber & 

Lancaster som påpekar att det är viktigt att investera i långskitiga relationer (2009:78-79). 

Lynch & De Chernatony menar att emotionella relationer är av vikt för att skapa fördelar 

gentemot konkurrenter (2004:403). Endast ett företag inom stålbranschen rankade 

leveranssäkerhet som ett viktigt kriterium vilket skiljer sig från resterande branscher.  Inom 

skog och papper var det pris och leveranssäkert som var högt prioriterade. I spedition och 

transportbranschen var pris och leveranssäkerhet men även specialanpassade lösningar högt 

rankade.  Eftersom dessa företag arbetar med att samordnar transporter är specialanpassade 

lösningar en viktig aspekt för att de ska kunna uppfylla sina kunders önskemål. Miljöaspekten 

var inte speciellt viktigt vid val av deras transporter på grund av att de främst använder 

lastbilar. Inom handelsbranschen anser respondenterna att miljö och leveranssäkerhet var det 

viktigaste och pris kom på tredje plats. Eftersom dessa företag verkar inom 

livsmedelbranschen förstår vi att de värderar leveranssäkerheten högt då deras gods till stor 

del består av färskvaror som måste komma fram till kunden på överrenskommen tid. Inom 

byggbranschen var det endast ett företag som medverkade i enkätundersökningen men denna 

respondent värderade leveranssäkerhet och specialanpassade lösningar högt därför att de 

transporterar skrymmande gods som kräver detta. Sammanfattningsvis stämmer 

respondenternas kriterier vid val av transporter överrens med B2B teorier. 

 

Många respondenter ansåg att miljöaspekten var viktig vid val av transport, ändå väljer 

företagen att transportera stor del av sitt gods med lastbil som har negativ miljöpåverkan. 

Respondenterna säger att miljön var viktig men i slutändan var det pris och leveranssäkerhet 

som var avgörande faktorer. Inom kemibranschen ansåg företagen att säkerhet är en fördel 

med tågtransporter på grund av att de fraktar farligt gods. Därför föredrar de tågtransporter 

framför lastbilstansporter då de vill undvika att transportera farligt gods på landsvägar för att 

undvika olyckor. Tre av fyra företag inom kemi- och energibranschen i enkätundersökningen 

är kund hos Green Cargo. 
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6.2 Vad krävs för att järnvägstransporter ska bli mer attraktivt? 
När vi frågade respondenterna i enkätundersökningen vad som skulle krävas för att de ska 

välja järnvägstransporter framför andra transportslag var de förhållandevis eniga. Ökad 

leveranssäkerhet, kortare ledtider, ökad flexibilitet, bättre pris och bättre information var det 

som diskuterades. Det var även dessa faktorer som de flesta respondenter ansåg vara fördelen 

med lastbilstransporter och uppfattades som bra service hos ett transportföretag. Vi frågade 

inte specifik vad som krävs för att de ska välja Green Cargo utan järnvägstransporter i 

allmänhet. Enligt Green Cargo har de en relativt hög leveranssäkerhet då 9 av 10 tåg 

ankommer i tid. Järnvägstransporter är inte konkurrenskraftiga i förhållande till 

lastbilstransporter på sträckor under 30 mil och lasten bör vara kring 30 ton för att det ska 

vara värt att frakta på järnväg enligt intervju med Green Cargo. Tåg lämpar sig bäst på längre 

sträckor med stora godsvolymer. När vi frågade till vilka orter Green Cargos transporter 

skulle kunna vara aktuella svarade respondenterna Göteborg, Stockholm, Malmö med mera. 

Till samtliga orter är det längre än 30 mil, vilket innebär att järnvägstransporter skulle kunna 

vara ett alternativ för dessa företag. Vad det beträffar ledtiden avgår Green Cargos transporter 

för tillfället tre dagar i veckan (måndag, onsdag och fredag) från terminalen i Arnäsvall. 

Vilket innebär att det kan bli 1 dag fördröjning om kunderna vill skicka gods på tisdagar och 

torsdagar. Ur denna aspekt blir ledtiden längre i förhållande till lastbil som inte behöver 

anpassa sig till en fast tidtabell utan är mer flexibel. Även trafikverket har ett ansvar att 

underhålla järnvägen och planera bra tågmöten för att undvika förseningar. Förra vintern var 

extrem beträffande snö och kyla vilket medförde många förseningar på järnvägen. Detta 

medför att kunderna som blivit drabbad kan få negativa associationer till järnvägstransporter 

och möjligen föredrar andra transportslag som känns mer pålitliga. 

 

För att Green Cargo ska kunna erbjuda bättre service i form av kortare ledtider och högre 

flexibilitet måste volymen på godstransporter från Örnsköldsvik öka. Istället för tre avgångar i 

veckan skulle Green Cargo med mer volym kunna öka till fem avgångar i veckan från 

terminalen enligt Green Cargo. Utbudet är beroende av efterfrågan, för att ledtiderna ska 

minska kräver det att volymen ökar, samtidigt ökar flexibiliteten om Green har fler avgångar 

att välja på. Enligt terminalansvarig har Green Cargo i dagsläget möjligheten att dubbla 

kapaciteten på terminalen. När hela Botniabanan är färdigställt och det nya signalsystemet 

fungerar korrekt kommer troligtvis ledtiden att minskas eftersom att transportsträckan 

minskar söderut. Botniabanan beräknas vara färdig 2012. 

 

6.3 Varumärke  
Green Cargo har förutsättningarna att bli mer attraktiva i Örnsköldsvik med utgångspunkt i 

vad respondenterna kräver för att välja järnvägstransporter som exempelvis leveranssäkerhet, 

flexibilitet och kortare ledtider. Green Cargo har redan relativt hög leveranssäkerhet och 

ledtiderna kommer att minska i och med Botniabanan och flexibiliteten kommer att förbättras 

när volymen ökar då antalet tider kommer att utökas. Men för att lyckas med detta måste 

Green Cargo stärka sitt varumärke och kommunicera det till marknaden. 

 

Varumärkets grundläggande funktion är att kunderna på ett enkelt sätt ska kunna identifiera 

och särskilja företaget från konkurrenterna. Varumärket ska också underlätta för att kunderna 

ska kunna urskilja de unika egenskaperna med företagets tjänster (Keller 2008:9). Berrys 

servicemodell består av sex huvudsakliga komponenter där det första steget visar hur 

företaget ska kommunicera sin varumärkesidentitet och hur de vill uppfattas bland annat 

genom namn och kärnvärden (Berry 2000:129-130). Davis et al. menar att ett logistikföretag 

bör ha ett säreget namn som är lätt att komma ihåg som även kommunicerar företagets 

kärnvärden så som de vill uppfattas (2008:221). Varumärkesnamnet har även stor betydelse i 
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marknadsföringen då namnet påverkar hur en kund upplever tjänsten. Enligt 

marknadsföringsmixen ska namnet identifiera företaget och vad som särskiljer tjänsten från 

konkurrenterna (Jobber & Fahy 2009:173). Enligt dessa författare uppfyller 

varumärkesnamnet Green Cargo vad företaget vill förmedla. Ett av Green Cargos kärnvärden 

är miljö och enligt enkätundersökningen associerade vissa av respondenterna Green Cargo 

med miljö. Ur den aspekten har företaget valt ett passande namn eftersom de vill associeras 

med miljövänligt transporter. För att stärka ett varumärke enligt Kellers brand equity model 

krävs unika, positiva och fördelaktiga associationer. I dagsläget har kunderna framförallt 

negativa och icke fördelaktiga associationer till Green Cargos varumärke i form av bland 

annat låg leveranssäkerhet, förseningar, oflexibelt. För att förändra detta bör företaget koppla 

unika, positiva och fördelaktiga associationer till varumärket för att stärka varumärket i 

kundens medvetande. Green Cargos unika egenskaper är deras stora nätverk som innebär att 

de kan nå över 100 destinationer i Sverige i jämförelse med andra tågaktörer som endast kan 

transportera mellan två till tre punkter. Vad det anbelangar fördelaktigheten är Green Cargo 

ett miljövänligt alternativ, de har relativt hög leveranssäkerhet (9 av 10 tåg är i tid), säkert att 

transportera (färre olyckor) och deras speciallösningar exempelvis vid skrymmande och 

farligt gods.  Alla dessa aspekter är positiva associationer och Green Cargo har en grund att 

arbeta utifrån dock har de inte lyckats koppla dessa associationer till varumärket.  

 

Det är kunden som gör tolkningen av varumärket och bestämmer vilka egenskaper som är 

viktigast. Detta är betydelsefullt när företaget ska positionera varumärket mot konkurrenterna, 

det vill säga hitta en plats i kundens medvetande (Keller 2008:98). För att företaget ska lyckas 

med detta bör Green Cargo enligt Keller veta vilka Pop´s de önskar, det vill säga att det som 

företaget erbjuder marknaden ska vara minst lika bra som andra i samma bransch (Keller 

2008:109). Samt vilka Pod´s de önskar, det vill säga unikheten med företagets tjänster och det 

som särskiljer varumärket från konkurrenterna (Keller 2008:107). De Pop´s som Green Cargo 

har är att det är miljövänliga transporter i likhet med andra tågaktörer. Vad det gäller 

lastbilstransporter har Green Cargo svårt att vara minst lika bra vad det gäller flexibilitet och 

korta distanser. Green Cargos Pod´s är deras storlek (största aktören på järnvägen), nätverk 

och lång erfarenhet i branschen i förhållande till andra tågaktörer. I jämförelse till 

lastbilstransporter är Green Cargos Pod´s miljöaspekten, säkerhet (färre olyckor), 

specialtransporter, bra på långa distanser samt stor lastkapacitet.   

 

Andra steget i Berrys servicemodell behandlar hur kunder tar till sig den okontrollerbara 

informationen om företaget och dess tjänster (Berry 2000:129-130). Om företaget kan 

förmedla en tydlig bild av vad varumärket står för minskar risken för missuppfattning när 

kunder delar erfarenheter och information med varandra (Davis et al. 2008:221). Enligt 

marknadsföringsmixen har word of mouth stor inverkan på hur framgångsrikt ett 

tjänsteföretag blir eftersom människor lätt tar till sig av vad andra kunder har att säga om 

upplevd service och erfarenhet (Jobber & Fahy 2009:174). Kunderna upplever en högre risk i 

sitt beslutfattande när de ska inhandla en tjänst i förhållande till en produkt och är därför 

angelägna om att få opartisk information baserad på erfarenheter från andra kunder (Berry 

2000:129-130). Företag kan försöka påverka detta genom att bland annat uppmuntra 

potentiella kunder att prata med nuvarande kunder om deras upplevda nöjdhet (Jobber & Fahy 

2009:174). Enligt Bertil använder sig Green Cargo av referensföretag vilket innebär att 

potentiella kunder kan ta del av befintliga kunders erfarenheter av Green Cargo. Detta kan 

dock uppfattas som att kunden inte får en objektiv och tillförlitlig bild av tjänsten då Green 

Cargo självfallet inte skulle hänvisa till ett företag som varit missnöjd. Den potentiella kunden 

kanske därför på egen hand söker upp ett företag som varit kund hos Green Cargo för att få en 

mer sanningsenlig uppfattning om tjänsten. Utifrån vår enkätundersökning kan vi konstatera 
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att flertalet av respondenterna hade negativa associationer till Green Cargo vilket skulle bidra 

till att word of mouth skulle få en negativ effekt vilket inte är gynnsamt för Green Cargo.  

 

Det tredje steget i Berrys servicemodell behandlar vad kunden associerar till företaget samt 

kundens top-of-mind (2000:129-130). I enkäten ville vi ta reda på om Green Cargo tillhör 

kundernas top-of-mind, det vill säga att vi frågade respondenterna vilka företag som först dök 

upp i deras medvetande när vi uppmanade dem att tänka på transportaktörer. Det var endast 

två respondenter som nämnde Green Cargo och då på tredje plats. Majoriteten tänkte på DHL, 

Schenker och lokala transportföretag i Örnsköldsvik. Om ett varumärke överhuvudtaget ska 

ha en chans att bli vald måste det finnas med i kundens considerations set. Med andra ord 

måste varumärket finnas i kundens medvetande vilket ofta är de två första varumärkena som 

kunden tänker på. Om inte varumärket finns med i kundens top-of-mind minskar möjligheten 

att kunden väljer det vid en köpsituation (Keller 2008:54-55). Det spelar ingen roll om Green 

Cargo har hög leveranssäkerhet om befintliga och möjliga kunder inte är medvetna om det. 

Om företaget inte lyckas förmedla vad de står för och är bra på kommer volymerna inte att 

öka. När vi frågade respondenterna i enkätundersökningen vad de förknippar med Green 

Cargos varumärke hade många negativa associationer i form av osäkerhet i leveranser, 

förseningar, oflexibilitet, SJ och tröga. Dock fanns även positiva associationer och det var 

miljöaspekten och att Green Cargo är ett stort företag. Vi frågade Bertil och Håkan vad de 

trodde att de negativa associationerna berodde på och båda påpekade historiken att Green 

Cargo förknippas med gamla SJ. Men även att Botniabanan inte fungerar som den ska och det 

smittar av sig på Green Cargo. Vi undrade vad Green Cargo ville att kunderna skulle 

associera till varumärket och det var hög leveranssäkerhet, miljövänliga transporter och hög 

kvalitet. Detta stämmer inte överens med vad respondenterna i enkätundersökningen tycker 

om Green Cargo och vad Green Cargo vill att befintliga och möjliga kunder ska associera till 

varumärket.  

 

Dessa tre steg i Berrys servicemodell leder sedan till det fjärde och femte steget som är 

varumärkeskännedom och varumärkets betydelse. Slutligen resulterar det i varumärkets värde 

(brand equity) som är det sista steget (Berry 2000:129-130). Homburg påpekar att det finns en 

stark koppling mellan varumärkeskännedomen och företagets prestation. Det är speciellt 

påtagligt på en marknad med hög teknisk turbulens som logistikmarknaden (Homburg et al. 

2010:209). Detta tyder på att Green Cargo måste bli bättre på att förmedla vad företaget vill 

att kunderna ska förknippa till varumärket. Genom detta ökar förhoppningsvis 

varumärkeskännedomen och de positiva associationerna samt att Green Cargos skulle prestera 

bättre på marknaden enligt Homburg.  

6.4 Relationer 
Det är en viktig konkurrensfördel för företag att skapa värde i relationen med kunden för att 

öka kundnöjdheten som bidrar till att kunden blir lojal mot företaget (Ravald & Grönros 

1996:21). Logistikföretag inom B2B bör fokusera på att utveckla säregna erfarenheter hos 

kunden med varumärket genom meningsfulla kundrelationer då beslut i slutändan ofta baseras 

på den personliga relationen (Marquardt et al. 2011:48). Utifrån enkäten ville vi få svar på om 

respondenterna angåg att den personliga kontakten har stor betydelse samt vilket egenskaper 

som är viktigast. Majoriteten tyckte att den personliga kontakten hade stor betydelse och 

egenskaper som de ansåg som viktiga var bland annat trovärdighet, erbjuda 

förtroendeingivande lösningar, bra kommunikation, engagemang och ärlighet. Vi ställde även 

denna fråga till Green Cargo för att undersöka om deras svar stämde överrens med 

respondenternas. Green Cargo tyckte att det var betydelsefullt med personliga kontakter och 

nämnde att det är viktigt att skapa ett förtroende hos kunden. Inom B2B börjar allt fler företag 



 
 

44 
 

att differentiera sitt varumärke genom att använda emotionella kännetecken som exempelvis 

förtroende och säkerhet som resulterar i en mer långtgående konkurrensfördel (Lynch & 

Chernatony 2004:407-408). Utifrån svaren från enkätundersökningen och från intervjuerna 

med Green Cargo kan vi konstatera att båda parter värdesätter bland annat förtroende som en 

viktig egenskap vid den personliga kontakten. Förtroende är viktigt i relationen mellan säljare 

och köpare som leder till engagemang från kundens sida vilket är grundläggande för 

relationen. Genom att erbjuda hög kvalitet och knyta starka band ger det en grund för ett 

förtroendeingivande förhållande (Gounaris 2005:135-136). Även marknadsmixen påpekar att 

personalen har stor inverkan på kunders uppfattade kvalitet på service, hur relationen ser ut 

och förtroendet sinsemellan (Jobber & Fahy 2009:175). Dock är inte respondenterna särskilt 

nöjda med Green Cargos service exempelvis i form av att de upplever låg leveranssäkerhet 

vilket har stor inverkan på förtroendet. För att Green Cargo ska få ett förtroende hos kunden 

måste de förmedla att de faktiskt kan hålla vad som är överrenskommet. Om kunden känner 

säkerhet, trovärdighet och kontinuitet för leverantören ökar förtroendet och lojaliteten 

uppmuntras (Ravald & Grönros 1996:24). Respondenterna tyckte enligt undersökningen att 

bra kommunikation är en viktig faktor i den personliga relationen. Vi frågade de befintliga 

kunderna hur de uppfattade att informationen från Green Cargo fungerade i samband med 

exempelvis förseningar. Majoriteten svarade att den uppfattades som bristfällig eller mycket 

bristfällig på grund av att det tar för lång tid att få besked om sena leveranser, saknar orsaker 

till förseningar och att systemet inte är marknadsanpassad. Utifrån våra intervjuer från Green 

Cargo erhöll vi olika svar när vi frågade hur de upplevde att informationen till kunderna 

fungerade. En utav dem ansåg att informationen till kunderna skulle kunna vara mycket bättre 

och att Green Cargo lider mycket av detta. Den andra däremot tyckte att informationen till 

kunder fungerar väldigt bra men det beror också på godsets betydelse. Hur väl informationen 

till kunderna fungerar uppfattas tydligen olika. Dock uppfattar kunderna informationen som 

bristfällig och om Green Cargo vill ha ett förtroende i relationen bör informationen förbättras 

annars påverkar det Green Cargos trovärdighet enligt Gounaris (2005:135-136)..   

 

När vi frågade befintliga kunder varför de valde att bli kund hos Green Cargo svarade vissa 

att det inte hade något annat alternativ på grund av sitt gods. Detta var inom kemibranschen 

där de kräver en viss säkerhet av godset vid transport. De blev inte kund för att de hade 

positiva associationer till företaget utan de kände att det inte hade något val. Dessa kunder är 

inte nöjda med Green Cargo överlag och därför finns risken att de byter transportör om det 

dyker upp en konkurrent som kan erbjuda liknande säkerhet i sina transporter. Därför är det 

mycket viktigt att koppla positiva associationer till sitt varumärke och inte bara förlita sig på 

att de kan överleva på säkra transporter som är unikt för Green Cargo idag. 
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7. Slutsats 
 

 

Utifrån vårt syfte med studien och problemformuleringen kommer vi presentera vilka 

slutsatser vi kommit fram till samt ge rekommendationer till Green Cargo. Vidare kommer vi 

även att diskutera huruvida problemformuleringen är besvarad. 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Green Cargo kan bli mer attraktiv på 

marknaden i Örnsköldsvik samt få en uppfattning om vad befintliga och möjliga kunder anser 

om företaget. Det finns i dagsläget möjlighet för Green Cargo att dubbla sin kapacitet på 

terminalen i Arnäsvall. Enligt vår enkätundersökning framgick det att befintliga och möjliga 

kunder hade negativa associationer till Green Cargos varumärke och då främst i form av låg 

leveranssäkerhet, oflexibilitet och tröghet. Vilket inte överensstämde med vad Green Cargo 

vill att befintliga och möjliga kunder ska associera till varumärket. För att respondenterna 

skulle välja tågtransporter framför andra transportsätt ansåg de att ledtiden skulle minskas, 

leveranssäkerheten ökas och flexibiliteten ökas. Om Green Cargo får mer volym på sina 

transporter och Botniabanan blir färdigställd kommer troligen ledtiden att minskas då antalet 

avgångar kommer att öka och det kommer att gå fortare att transportera gods. I och med detta 

kommer det att bli mer flexibelt att transportera gods med Green Cargo. Green Cargo har 

relativt hög leveranssäkerhet men respondenterna är inte medvetna om det, därför måste 

företaget förmedla detta till befintliga och möjliga kunder. Genom att koppla fördelaktiga, 

positiva och unika associationer till sitt varumärke det vill säga förbättra varumärkesimagen. 

Företaget har en god grund att arbeta utifrån och måste förmedla de positiva associationer 

kontinuerligt till marknaden genom förslagsvis direkt mail och personlig kontakt. Trafikverket 

har inverkan på godstransporters leveranssäkerhet därför att de underhåller järnvägen och 

planerar bland annat tågmöten. Trafikverket kommer att införa förseningsavgifter där den som 

orsakat förseningen måste betala vite till den drabbade parten. Troligen kommer detta få en 

positiv effekt på förseningar då parterna förhoppningsvis kommer bli mer noggrann att sköta 

underhåll av järnväg, lok och vagnar.   

 

Utöver detta uppfattades Green Cargos information som bristfällig från respondenterna då de 

ansåg att de fick information om förseningar för sent och utan orsak till förseningen. Detta 

skapar irritation bland kunderna som även påverkar förtroendet för Green Cargo och bidrar till 

negativa associationer till varumärket. Delvis uppfattar Green Cargo systemet som omodernt 

och lider mycket på grund av det.  Ett nytt informationssystem innebär en kostnad men det 

leder till ökad trovärdighet för kunderna om de får korrekt information i tid. Det innebär även 

en kostnad för Green Cargo att förmedla positiva associationer till varumärke på ett 

kontinuerligt sätt. Marknadsaktiviteter är nödvändiga för att skapa en positiv bild av företaget 

i kundens medvetande. Annars kommer befintliga och möjliga kunder fortsättningsvis ha 

negativa associationer till företaget och detta kommer inte medföra en ökad volym på Green 

Cargos transporter i Örnsköldsvik. 
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7.1 Rekommendationer 
Våra rekommendationer till Green Cargo för att bli mer attraktiv är att öka varumärkesimagen 

det vill säga att stärka/förbättra positiviteten, fördelaktigheten och unikheten hos varumärket 

(Keller 2008:565). Detta är enligt Keller en av strategierna för att stärka varumärket och det 

kan genomföras genom att använda marknadsföringsaktiviteter som konsekvent 

kommunicerar varumärkets innebörd. De positiva, fördelaktiga och unika associationerna är 

miljöaspekten, leveranssäkerheten, säkra transporter, specialtransporter, stor lastkapacitet, bra 

på långa avstånd och stort nätverk. Genom att stärka varumärkesimage kan företaget vara mer 

övertygande med sina pod´s, det vill säga det som differentierar dem från konkurrenter 

exempelvis specialtransporter, nätverk och säkerhet. Logistikföretag som kan differentiera 

sina tjänster från konkurrenterna har bättre förutsättningar att prestera bättre då en tjänst som 

inte har några påtagliga attribut kan vara svår att förstå samt se skillnader från andra 

logistikföretag (Panayides 2004:11-13). Detta måste Green Cargo kommunicera ut till sina 

kunder exempelvis via direktmail eller personlig kontakt som har visat sig vara bra i B2B 

miljöer. Utifrån enkätundersökningen kan vi konstatera att respondenterna vill bli kontaktade 

personligen eller via mail. Det är viktigt att Green Cargo på ett kontinuerligt vis 

kommunicerar positiva associationer så att det fortsättningsvis är vad som kommer finnas i 

kundens medvetande. Givetvis är det grundläggande att kunna koppla positiva associationer 

till sitt varumärke, men det förutsätter att Green Cargo håller hög kvalitet i servicen och kan 

hålla vad som är överrenskommet. Detta är viktigt för förtroendet mellan parterna då det är en 

grundsten i att bygga och upprätthålla en långsiktig relation med kunden.  

 

Dock kräver det att trafikverket underhåller järnvägen så att förseningar minskas. När 

Botniabanan väl är igång och fungerar korrekt kommer transportsträckan minska som gör att 

ledtiden förkortas. Vidare bör Green Cargo utveckla sitt informationssystem som i dagsläget 

uppfattas som bristfälligt hos respondenterna och skapar irritation och negativa associationer. 

Kunderna vill bli informerade om sitt gods gällande förseningar och orsaker till detta. Dock 

innebär detta en kostnad men det är troligt värt pengarna om kunderna får rätt information i 

tid som även bidrar till en bättre relation samt att trovärdigheten ökar. Detta bidrar även till att 

de negativa associationerna minskas. När Green Cargo bygger upp sin varumärkesimage har 

de bättre förutsättningar att nöjda kunder pratar med potentiella kunder (word of mouth) som i 

sin tur leder till bättre ryckte som förhoppningsvis generar mer volymer.  

 

Enligt enkätundersökningen anlitar vissa respondenter hellre lokala transportaktörer framför 

större företag för att stödja jobb på orten samt hade många respondenter lokala företag som 

top-of-mind. Green Cargo kan genom att jobba mer med intermodala transporter ta sig in på 

den marknaden och enligt enkätundersökningen var respondenterna intresserade av 

intermodala transporter. Det kan förslagsvis börja samarbeta med lokala åkerier vilket innebär 

att kunderna anlitar en lokal tranportör som i sin tur anlitar Green Cargo och då stödjer 

samtidigt kunden jobb på orten. Green Cargo kan ytterligare satsa på det som de verkligen är 

bra på och som även differentierar (pod´s) dem från konkurrenterna. Vilket är miljö, säkerhet, 

specialtransporter och transporter på långa avstånd. Förutsättningar för att de ska lyckas med 

detta är att de måste göra reklam som kommunicerar deras styrkor. Det vill säga vad vi 

tidigare nämnt om varumärket och koppla positiva associationer på ett kontinuerligt sätt till 

nuvarande och potentiella kunder.  

 

Därför rekommenderar vi att Green Cargo satsar på marknadsaktiviteter för att göra befintliga 

och potentiella kunder medveten om varumärkets styrkor. Genom att föra en kontinuerlig 

dialog med befintliga kunder om vad det faktiskt vill ha samt skicka direktreklam till både 

befintliga och potentiella kunder. Vi rekommenderar vidare att Green Cargo genomför en 
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undersökning som är fokuserad på relationer mellan kunder och företaget. Eftersom vi i 

undersökningen upptäckte att kunderna var missnöjda med informationen från företaget. Detta 

för att kunna förbättra kommunikationen mellan parterna för att öka kundnöjdheten.  

7.2 Besvarande av forskningsfrågor 
Utifrån syftet med studien kan vi besvara forskningsfrågorna: 

 

Vad associerar befintliga och möjliga kunder till Green Cargos varumärke? 

 

Vilka kriterier ligger till grund när befintliga och möjliga kunder väljer transportsätt? 

 

Vilka förutsättningar har Green Cargo att öka volymen i Örnsköldsvik genom övergripande 

undersökning om hur Green Cargo agerar i nuläget samt vilken inverkan trafikverket och 

terminalens kapacitet har på företagets verksamhet? 

  

Green Cargos befintliga och möjliga kunder har övervägande negativa associationer till 

varumärket. Vi anser därför att Green Cargo bör förbättra varumärkesimagen det vill säga 

koppla fördelaktiga, positiva och unika associationer till sitt varumärke. Det Green Cargo vill 

att varumärket ska associeras med och vad befintliga och möjliga kunder associerar stämmer 

inte överrens. För att respondenterna ska välja järnvägstransporter framför andra 

lastbilstransporter krävs ökad leveranssäkerhet, kortare ledtider, ökad flexibilitet och bättra 

information. Företaget har förutsättningarna att bli ett attraktivare transportsätt och måste nu 

på ett kontinuerligt vis genom marknadsföringsaktiviteter kommunicera vad de är bra på och 

vad de kan erbjuda marknaden det vill säga det som differentierar dem från konkurrenterna. 

Ytterligare anser vi att Green Cargo bör investera i ett informationssystem då information 

uppfattades som bristfällig av respondenterna och delvis Green Cargo som skapar irritation 

vilket leder till negativa associationer. Associationerna till varumärket måste förbättras men 

det förutsätter delvis att underhållet av järnvägen (trafikverket) fungerar annars fortsätter 

kunderna att ha negativa associationer till Green Cargo.  
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8. Studiens vetenskaplighet 
 

 

Vi kommer i detta kapitel återkoppla till studiens reliabilitet och validitet samt diskutera 

studiens praktiska användbarhet. 

 

 
8.1 Återkoppling av studiens reliabilitet och validitet 
Vi har genomfört en fallstudie med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att få en 

trovärdig helhetsbild av syftet med studien.  Vi är medvetna om att brister finns på grund av 

bortfall i enkäterna men vi har haft tillräckligt med underlag för att genomföra en trovärdig 

analys. Vi har intervjuat olika parter för att få en djupare uppfattning. Green Cargo är 

angelägna om att öka sin volym på transporter och därför bör de vara angelägna att svara 

sanningsenligt för att resultatet av studien ska vara användbart. Dock finns en risk att de ger 

en övervägande positiv bild, både medvetet och omedvetet, därför har vi valt att intervjua två 

personer inom företaget. Befintliga och möjliga kunder bör också vara angelägna om att svara 

sanningsenligt på enkätfrågorna eftersom det påverkar deras transporter och detta var en 

möjlighet för dem att få uttrycka sin åsikt om Green Cargo och järnvägstransporter. Dock 

finns det en risk att respondenterna misstolkar frågor, men vi har försökt påverka detta genom 

att ringa och kontrollera om det funnits oklarheter.  

8.2 Praktisk användbarhet 
Eftersom syftet med denna studie var att undersöka hur Green Cargo kan bli mer attraktiv i 

Örnsköldsvik valde vi att göra en fallstudie för att få en helhetsbild. Det finns begränsningar 

med att generalisera resultaten från en fallstudie. Vårt syfte med denna studie var inte att dra 

generaliserbara slutsatser utan att ge förslag till Green Cargo hur de kan bli mer attraktiv i 

Örnsköldsvik. Det resultat vi har fått går att applicera på Green Cargos verksamhet i 

Örnsköldsvik. Vidare skulle vi kunna misstänka att det går att applicera på andra städer i 

Norrland eftersom det bara finns ett spår. Vilket innebär att kunderna kan uppfatta att det är 

större risk för störningar i norra Sverige och därför har negativa associationer till varumärket. 

Det går dock att diskutera om resultaten från vår studie är användbar för Green Cargos 

verksamhet i resten av landet. Utifrån vår enkätundersökning och våra intervjuer med Green 

Cargo påpekade delvis båda parter att det fanns brister i informationssystemet. Det är samma 

system i hela landet och vi kan ana att fler har den uppfattningen. Detsamma gäller de brister 

som uppfattas av respondenterna beträffande underhållet av järnvägen och som är 

trafikverkets ansvar. Eftersom alla inom järnvägsbranschen är beroende av infrastrukturen på 

järnvägen och de påverkar både Green Cargos verksamhet i andra delar av landet samt övriga 

tågaktörer. Urvalet är begränsat och vi vill därför vara försiktiga med att dra generaliserbara 

slutsatser. Sammanfattningsvis är resultatet av vår studie applicerbart på Green Cargos 

verksamhet i Örnsköldsvik främst vad det gäller varumärkesbyggande och främst i form av att 

koppla positiva associationer till varumärket samt vilka kriterier som ligger till grund för val 

av transportslag.   
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10. Bilagor  
 

Bilaga 1: Enkät 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser tredje året på civilekonomprogrammet med inriktning mot 

handel och logistik på handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi skriver nu vår 

kandidatuppsats på uppdrag av Green Cargo. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Green 

Cargo kan bli mer attraktiva i Örnsköldsvik och vilka faktorer som påverkar detta. Vi har 

utformat en enkät som har skickats ut till Green Cargos nuvarande och möjliga kunder i 

Örnsköldsvik. Enkäten består av 33 frågor som beräknas ta ca 15-20 min att besvara. Denna 

enkät är ett viktigt underlag till vår uppsats och vi skulle verkligen uppskatta om ni tog er tid 

att besvara samtliga frågor innan den 6:e maj. Alla svar kommer givetvis att behandlas 

anonymt.  

 

Tack på förhand!  

 

 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Karin Jansson och Jenny Jonasson  
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1. Inom vilken bransch är Ni verksamma? 

 

 

 

 

 

Annat______________________________________________________________ 

 

2. Hur många anställda har Ni i företaget? 

 

- 10 

- 49 

- 249 

- 

 

3. Vad använder Ni för transportsätt från din verksamhet i Örnsköldsvik? ( Flera 

alternativ är möjligt) 

 

tbil 

 

 

 

 

4. Vilka var de viktigaste kriterierna vid val av er senaste transport? (Rangordna 3 

viktigaste kriterierna, där 1 är viktigast) 

 

__ Pris 

__ Miljö 

__ Leveranssäkerhet 

__ Relation till transportören 

__ Specialanpassade lösningar 

__ Lastkapacitet 

__ Information 

__ Annat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. När Ni tänker på transportörer vilka är det första företaget som dyker upp i 

huvudet (Ange minst två transportörer)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Hur viktig är miljöaspekten vid val av transport?  

 

  

 

 

 

 

 

7. Om Ni transporterar gods med tåg från Örnsköldsvik, hur ofta använder Ni 

dessa transporter? 

 

vecka 

vecka 

månad 

månad 

 

 

8. Om Ni transporterar gods med tåg (från Örnsköldsvik) anlitar Ni då Green 

Cargo? 

 

 

 Nej 

 

9. Vad associerar Ni till Green Cargos varumärke? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10. Vad krävs för att Ni som företag ska välja järnvägstransporter i stället för 

lastbils- och båttransporter för era leveranser från Örnsköldsvik? (Exempelvis 

tillgänglighet, lastkapacitet, ledtider etc.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Vilka fördelar ser Ni med järnvägstransporter respektive lastbilstransporter? 

 

Järnvägstransporter:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Lastbilstransporter:__________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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12. Vilka nackdelar ser Ni med järnvägstransporter respektive lastbilstransporter? 

 

Järnvägstransporter:_________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Lastbilstransporter:__________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Kan Ni nämna fler företag som transporterar gods på järnväg via Örnsköldsvik? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Har Ni fått någon form av reklam från Green Cargo det senaste 12 månader? 

 

 

 

 

15. Vid svar Ja på fråga 14, vilken typ av reklam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Hur skulle Ni vilja bli kontaktade av Green Cargo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Har den personliga kontakten stor betydelse vid val av transportör?  
 

 

 

 

18. Vid svar Ja fråga 17, vilka egenskaper är viktiga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Anlitar Ni hellre lokala transportföretag och stödjer dem framför större 

transportaktörer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5(7) 
 

 
 

20. Vid svar Ja fråga 19, Varför? 

 

 

- släktrelationer 

Stödja jobb på orten 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. Är intermodala transporter (järnvägstransporter kombinerat med 

lastbilstransporter) ett intressant alternativ för Er? 

 

 

 

 

22. Samkör Ni med andra aktörer/producenter i dagsläget? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

23. Vilket pris tycker Ni är rimligt att betala för Green Cargos järnvägstransporter 

exempelvis mellan Örnsköldsvik - Göteborg? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

24. Till vilka orter från Örnsköldsvik kan Green Cargos järnvägstransporter vara 

aktuella för ert företag? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Vilka tidskrav har Ni gentemot Era transportörer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Om ni är befintlig kund hos Green Cargo vänligen besvara följande frågor,  

annars tackar vi för Er medverkan! 

 

26. Hur länge har Ni varit kund hos Green Cargo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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27. Använder Ni speditörer/samordnare eller transporterar Ni utan mellanhänder? 

 

 

 

itör/samordnare 

 

28. Varför valde Ni Green Cargo? ( Välj 3 alternativ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

29. Vilka andra transportsätt/logistikföretag undersökte Ni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

30. Hur fick Ni kontakt med Green Cargo? 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

31. Hur uppfattar Ni att informationen från Green Cargo är, exempelvis om 

transporter blir försenade?  

 

 

 

 

 

 

 

32. Vid svar mycket bristfällig och bristfällig på fråga 31, vad upplevs som 

bristfälligt i kommunikationen och hur kan det förbättras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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33.  Har Ni ytterligare tankar kring tågtransporter från Örnsköldsvik, tillägg gärna 

här! 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 2: Intervjumall Green Cargo 
 

1. De flesta tänkte inte på Green Cargo vid frågan om vilka transportörer som först dyker 

upp i huvudet när de uppmanades att tänka på transportaktörer, det vill säga top-of-

mind. Vad tror ni det beror på? 

2. Flera respondenter hade negativa associationer till Green Cargo i form av låg 

leveranssäkerhet, lång ledtid och oflexibilitet. Vad tror ni det beror på och vad vill ni 

att de ska associera till Green Cargo? 

3. Det respondenterna ansåg vara nackdelen med tågtransporter var främst osäkerheten 

och långa ledtider. Vad kan ni göra åt det?  

4. Fördelen med tågtransporter ansåg de flesta respondenterna vara miljön samtidigt som 

många ansåg att miljöaspekten var viktig vid val av transport. Men respondenterna 

använder lastbilstransporter.  Vad tycker ni om det?  

5. Trenden går mot små frekventa transporter med lastbil. Hur ska ni bemöta detta? 

6. Respondenter anser att ni inte har kapacitet att möta marknaden med exampelvis 

direktlastning- och dirketlossning. Ledtiden ökar med två dagar om transporten sker 

med järnväg istället för lastbil till Sydsverige. Hur bemöter ni det?  

7. Hur stor volym måste kunden transportera för att de ska vara ”värt” att använda 

tågtransporter? 

8. Vad använder ni för argument vid er annonsering för att kunderna ska välja er? Vad är 

det som differentierar er från era konkurrenter (pod´s)? 

9. De flesta respondenter säger att de inte erhålligt någon reklam från er de senaste 12 

månaderna, stämmer detta?  

10. Tycker ni att den personliga kontakten är av stor vikt i bemötandet av kunder och vilka 

egenskaper tycker ni i sådana fall är viktiga?  

11. Hur uppfattar ni att informationen till kunder fungerar vid exempelvis förseningar? 

12. De flesta respondenter upplevde informationen från er som bristfällig eller mycket 

bristfällig, när exempelvis transporter var försenade och orsaken till förseningen. Vad 

anser ni om det? 

13. Vissa av respondenterna anlitar hellre en lokal transportör för att stödja jobb på orten. 

Hur vill ni konkurrera med det? 

14. Varför tror ni att kunderna valde Green Cargo framför andra aktörer på marknaden? 

15. Fler respondenter har svarat att de valde Green Cargo därför att det inte fanns några 

andra alternativ, exempelvis på grund av speciell last, inte på grund av en positiv 

association till er, vad anser ni om detta? 

16. Vissa respondenter verkar inte veta om att rangeringen är flyttat till Arnäsvall, har ni 

informerat om detta? 

17. Övriga kommentarer? 
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Bilaga 3: Intervjumall terminalansvarig Arnäsvall 
 

1. Hur ser kapaciteten ut, i form av resurser att öka användningen av järnvägstransporter 

på terminalen? 

 

2. Har terminalen ansvar att informera kunden vid förseningar etc? 

 

3. Vissa respondenter känner inte till att terminalen har flyttat till Arnäsvall eftersom de 

saknar rangering i Örnsköldsvik. Har ni informerat om detta? 

 

4. Hur har ni marknadsfört terminalen i Arnäsvall? 

 

5. Övrig kommentar? 
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Bilaga 4: Intervjumall Trafikverket 
 

1. Hur prioriterar ni godstransporter från mindre orter ex. Örnsköldsvik? 

 

2. Hur fungerar information vid exempelvis förseningar och störningar till tågaktörer? 

 

3. Det upplevs som att det finns för mycket trafik på spåret, som kan leda till oplanerade 

tågmöten som bidrar till förseningar. Är rälsen för högt belastad och kan ni förbättra 

det på något sätt? 

 

4. Varför har ni installerat ett helt nytt system på Botniabanan istället för det gamla atc 

systemet? 

 

5. Tågaktörer känner att trafikavgiften är hög jämförelse med lastbils i förhållande till 

mängden volym de transporterar. Varför ska trafikavgiften ökas? 

 

6. Hur ser ni på miljöaspekten när ni höjer avgifterna på järnvägstransporter istället för 

lastbil? 

 

7. Övriga kommentarer?  
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