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Sammanfattning av studien 

 

Svensk transportnäring upplever i skrivandets stund en ökad konkurrens kombinerat med 

sjunkande transportpriser och stigande kostnader.  För att vända denna utveckling krävs 

sannolikt insatser på samtliga fronter. Transportnäringen måste därför optimera hela sin 

verksamhet. Alla potentiella förbättringsområden måste utvärderas och sedan implementeras 

efter verksamhetens förutsättningar. Följande studie undersöker mottagligheten och 

drivkrafterna bakom en förändring riktad mot en mer energi- och miljöeffektiv hantering av 

lastbilsdäck. Studien är avgränsad till att undersöka denna mottaglighet på åkerier i 

Mellansverige.  

Följande studie är en kvalitativt baserad studie på åkerier i Mellansverige. Detta innebär att 8 

åkerier har djupintervjuats från en förbestämd mall. Intervjuerna bestod av 3 delar där den 

första illustrerade åkeriet struktur. Den andra synliggjorde respondentens syn på en optimal 

däckhanteringsmodell i nuläget och den sista inriktade sig på framtiden och hur en optimal 

däckhanteringsmodell kan bidra där. Respondenterna återger en skiftande bild över 

möjligheter och hot i nuvarande verksamhet. Samtliga är eniga om att konkurrensklimatet har 

tillstramats. Det är idag fler åkerier som konkurrerar om begränsade uppdrag. I denna 

utveckling har kostnader stigit men priserna på transporter har hållits på konstanta alternativt 

lägre nivåer. Detta har negativt påverkat åkerier i Mellansveriges möjligheter till lönsamhet 

och upprätthållande av marginal. Respondenterna beskriver det som svårare idag att generera 

intäkter. Den gemensamma källan till den ökade konkurrensen beskrivs härstamma från 

utländska aktörer. Respondenterna beskriver att dessa aktörer bedriver sin verksamhet med en 

skiftande kostnadsstruktur. Detta bidrar till en ständig prispress på inhemska transportpriser.  

Studiens resultat indikerar och fastställer ekonomins dominanta roll i förändringsprocesser 

riktade mot en optimal däckhanteringsmodell. Åkerier i Mellansverige drivs nära enkom av 

ekonomiska attribut. Respondenterna tillskriver däckhanteringsmodellen intresse utifrån dess 

möjligheter att förbättra åkeriets ekonomi. En brist i däckhanteringsmodellen är att den saknar 

möjligheten att kvantifiera vilka exakta besparingar den kan ge upphov till. Detta har 

sannolikt en hämmande effekt för mottagligheten respondenterna uppvisar mot modellen. 

Vidare omges teknik med en påtaglig nyfikenhet. Tekniska lösningar beskrivs som en 

möjliggörare i framtida förändringsbeslut. Eventuellt skulle därför kombinationen av ekonomi 

och teknik generera i ett större genomslag.  

Svensk åkerinäring står inför stora utmaningar. En tillstramad konkurrens kombinerat med 

stigande kostnader skapar stora utmaningar. Transportköparna innehar endast intresse för ett 

lågt pris, allt annat faller i skymundan. För att styra den inhemska åkerinäringen och 

uppmuntra till rätt beteende krävs således ekonomiska styrmedel. Ansvartagande och 

energieffektiva förändringar måste uppmuntras. Denna studie fastslår ekonomins dominanta 

roll i beslut riktade mot en optimal däckhantering. Hur ekonomi och andra attribut kan 

kombineras och förpackas är dock mindre tydligt. Inom detta område, på vilka modeller och 

sammansättningar som genererar i en ökad mottaglighet behöver mer forskning.  
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Summary of the study 

 

The Swedish transport industry is experiencing an increased rivalry combined with decreasing 

transport prices and rising costs. To change this negative trend it will require actions on all 

areas. The Swedish transport industry must therefore optimize their entire operations. All 

potential areas for improvement must be evaluated and then implemented after current 

capacity. The following study examines the responsiveness and driving forces behind a 

change towards a more energy- and environmentally-efficient handling of truck tires.  

This study is limited to examining the responsiveness of the optimized tire handling model on 

truck hauling companies located in the middle part of Sweden. The following study is 

qualitatively based; this means that the 8 depth-interviews with haulage companies have 

generated and contributed to the findings. All interviews were performed from a 

predetermined set-up of questions. The interviews consisted of 3 parts; the first part illustrated 

the company structure. The second part illustrated the respondent's views on the optimized 

tire handling model from the todays perspective, and the final part focused on the future and 

how the optimized tire handling model can provide benefits for the company in the future. 

Respondents illustrated a diverse picture on the opportunities and threats in current 

operations. All agree that the competitive climate has intensified. There are today more fleets 

competing for limited number of contracts. In this development, costs have risen, but prices 

on the transportation itself have remained constant or at lower levels. This has negatively 

affected the profitability and margin for truck hauling companies in Mid-Sweden.  

Respondents describe it as more difficult today to generate revenues. The common source of 

this increased competition describes as deriving from foreign companies. The respondents 

describes that these companies operates on a different and lower cost-structure. This 

contributes to a permanent pressure to decrease domestic transport prices. 

The findings from this study indicate and determine the economic attributes dominant role in 

every change the truck hauling company stands before. Haulage contractors in Mid-Sweden 

are therefore almost exclusively driven by economic attributes. The level of interest the 

respondents show for the tire handling model is based on its potential to increase savings. The 

tire handling models have a shortage in its lacks of quantifying the exact savings it may 

contribute to. This is likely to have a negative effect on responsiveness the respondent’s show 

for the model. Furthermore, is technical attributes surrounded with a notably higher degree of 

curiosity where technical solutions are described as possible opportunities and door-openers. 

Therefore will probably the combination of economic and technological attributes generate in 

a greater responsiveness for the model. Haulage companies in Mid-Sweden implements all 

there changes in an aspiration to improve their financial situation.  

Swedish haulage industry is facing major challenges. Intensified competition combined with 

rising costs will create major challenges. Transport buyers interested is focused on keeping 

the price at low levels, values except price is not of interest. To control the domestic haulage 

industry and encourage right behavior is financial instruments likely to be required. 

Responsible and energy-efficient changes need to be financially encouraged. This study can 

establish the economic attributes dominant role in all future decisions.  The finding is less 

clear on how economic and other attributes can be combined and packaged to generate higher 

responsiveness. In this area, on which models and combinations that generates highest 

responsiveness needs more research. 
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Inledning 

 

Introducerande scenario  

Föreställ dig att du är ägare till ett åkeri i Mellansverige. De senaste åren har varit 

prövande, samtidigt som dina kostnader har skenat genom stigande dieselpriser har 

miljökraven parallellt tillstramats. Du upplever att kraven på din verksamhet har ökat, du 

måste ständigt öka din transportvolym för att göra vinst dock med oförändrade resurser. 

Du upplever att konkurrensklimatet i branschen har trappats upp. Det är många åkerier 

som konkurrerar om begränsade uppdrag, detta gör att du upplever att priserna på 

transporter pressas nedåt. Du saknar ett manöverutrymme att påverka din egen situation. 

Du bestämmer dig därför för att undersöka den interna verksamheten med målet att 

effektivisera resursanvändningen. Du har redan relativt nya och bränsleeffektiva fordon 

men är fullt införstådd med att hitta något område som du kan förbättra. Detta leder efter 

en tid till att du funderar över däcken på fordonen. Du konstaterar senare att här finns 

förbättringspotential och bestämmer dig för att inleda ett arbete mot en mer miljövänlig 

och effektiv däckhanteringsmodell.   

1. Introduktion till studien 
Människan och företagens koldioxidavtryck blir allt tyngre och mer ekonomiskt 

sammankopplade. Denna utveckling leder till att nuvarande transportmetoder av människor 

och gods går oundvikliga ekonomiska och miljörelaterade utmaningar till mötes. Denna 

omställning till mer gröna och framförallt ekonomiskt effektiva transportformer påverkas och 

förstärks av en rad olika faktorer. För transportnäringen i stort, privata trafikanter och 

resenärer bidrar sannolikt den stigande drivmedelskostnaden till ökande kostnader och 

biljettpriser. Mellan åren 2000 till 2011 har dieselpriset i princip konstant stigit (Svenska 

Petroleum & Biodrivmedel institutet, 2012). I denna utveckling har samtidigt antalet lastbilar 

(lätta och tunga) i trafik stigit med 40,2 % (SCB, 2012).  Något som indikerar på att befintliga 

aktörer inom transportsektorn har ökat i storlek kombinerat med att fler aktörer har tillkommit 

och därigenom haft en inverkan på rådande konkurrensstruktur. Sammantaget har denna 

utveckling bidragit till att transportsektorn som helhet förbrukar 25 % av landets totala 

energianvändning, där vägtrafik står för hela 93 % (Sjöfart 2 %, Luftfart 2 % och Bantrafik 3 

%) (Energimyndigheten, 2010). På grund av denna energiförbrukning står transportsystemet 

för 30 % av Sveriges växthusgasutsläpp där godstransporter representerar 6 % (Vägverket, 

2006). Ytterligare, i en undersökning av Sveriges Åkeriföretag som utfördes 2010 uppgick 

andelen av utländskregistrerade lastbilar på svenska vägar till 40 % (Sveriges Åkeriföretag, 

2012 ).  

Detta indikerar på en trend av ökande godstransporter i en tid präglad av stigande 

drivmedelskostnader och miljökrav kombinerat med ökande andelar av utländska aktörer.  

Denna utveckling kommer vara pådrivande mot nödvändiga förändringar i attityder och 

beteendemönster för inhemsk transportnäring. Förutsättningarna och den externa omgivning 

som svensk transportnäring befinner sig i genomgår således förändringar, både i bemärkelsen 

av ökad inblandning av utländska aktörer samt stigande kostnader för drivmedel. Denna 

förändring i det externa landskapet kommer pådriva inhemsk transportnäring och därigenom 

skapa en mottaglighet inför rationaliseringar där ekonomiska besparingar utgör kärnan. Denna 

förändring och tillkommande mottaglighet kommer omfatta samtliga aktörer, om än i olika 
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utsträckning, att utveckla och implementera lösningar som är både kostnadseffektiva och 

skonsamma för miljön.  

1.1 Problembakgrund  
Svensk åkerinäring som bransch förändras av marknadskrafter som ligger utanför det enskilda 

åkeriets påverkan. Dessa förändringar i åkeriets externa omvärld kommer på olika sätt tvinga 

åkerierna till en ökad mottaglighet och engagemang inför rationaliseringar av den interna 

verksamheten. Hur dessa lösningar och åtgärder kommer yttra sig, vilka attribut som är 

pådrivande i denna omställning, finns i kontexten av svensk tranportnäring mindre kunskaper 

om. Denna bristfälliga kunskap kring hur åkerierna påverkas och drivs av marknadskrafter 

indikerar på betydelsen av att denna kontext placeras i ett sammanhang av teorier, vars syfte 

är att analysera marknadskrafternas påverkan på den enskilda aktören.   

Kring denna utveckling behövs mer kunskap. Detta för att förstå hur transportnäringen kan 

uppmuntras till ett engagemang och ökad mottaglighet inför ekonomiska lösningar, där både 

åkeriets ekonomi och miljöpåverkan står i fokus. I denna utveckling är det enligt denna studie 

därför viktigt att poängtera betydelsen av kunskap kring hur åkerinäringens mottaglighet är 

sammansatt. Detta främst för att kunna påverka åkerinäringen mot ekonomiska 

rationaliseringar som utgår från den interna verksamheten. De eventuella konsekvenser som 

uppstår av åkerinäringens förändringar ska även belysas, samt de eventuella effekter som en 

förändringsprocess har på det enskilda åkeriet. Det blir därför betydelsefullt att bidra med en 

större förståelse för de enskilda drivkrafter som leder åkeriet till att genomföra beslut. Det 

finns troligen en rad olika drivkrafter, där åkerier med skiftande arbetsuppgifter och 

geografisk position pådrivs olika.   

I en studie av (Piecyk & McKinnon, 2010, s. 31-42) undersöks hur koldioxidutsläppet 

kommer se ut år 2020 utifrån olika åtgärdsinsatser. I undersökningen belyste respondenterna 

olika hot mot verksamheten, regeringars nya miljökrav och slutligen att drivmedelskostnaden 

stiger är det största hotet mot verksamheten. Troligen är dessa fastslagna hot en pådrivande 

kraft till förändringar genomförda av det enskilda åkeriet. Tittar vi dessutom på 

drivmedelsprisutvecklings konstanta stigning de senaste tio åren kan vi konstatera att hotet är 

befogat (Svenska Petroleum & Biodrivmedel institutet, 2012). Studien fastslår även att 

effektiviseringsåtgärder såsom centraliseringar och ”Just-in-time” kan inte urholkas i all 

oändlighet. Problematiken som fastslås av Piecyk & McKinnon är att potentialen för att 

ytterligare hämta hem miljö och ekonomiska vinster på drivmedel och fordonets design börjar 

fylla sin kvot. Denna forskning fokuserar således på drivmedel, fordonens design och 

motorer, vilka alla förvisso har gjort stora framsteg. I en studie av vägverket om klimatsmarta 

transporter betonas att det finns tre olika verktyg att minska bränsleförbrukningen i ett fordon, 

minskat luftmotstånd, minskat rullmotstånd samt mer effektiva motorer.  Studien bedömer att 

en långsiktig potential kan innebära 20 % minskad bränsleförbrukning vilket skulle innebära 

stora miljö- och ekonomiska besparingar (Hedenus, 2007). Åkerierna investerar redan idag i 

nyare fordon, detta med bakgrunden i att nyare fordon blir mer bränslesnåla och därför mer 

effektiva att transportera godset med. Åkeriernas fordon och hanteringen av dessa är således 

något som åkerierna fortfarande kan påverka och förändra. Forskningen på området 

transporter och gröna effektiviserings åtgärder GSCM (Green Supply Chain Management) har 

som helhet gjort framsteg. Inom GSCM studeras miljöaspekten i hela logistikflödet, detta 

innebär således att fordonen inklusive däckens påverkan och förbättringspotential studeras 

som en del till helheten men utgör den inte exklusivt på egen hand. Forskningen inom Supply 

Chain Management är relativt etablerad men vilken definition som ska tillskivas GSCM är av 

olika åsikter. Definitionen kan innebära att företaget är selektiv vid val av leverantörer och 
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investerar i miljöfrämjande lösningar, eller ständigt arbetar för att minska koldioxid och 

relaterade utsläppsnivåer för kunden (Kainuma & Tawara, 2006, s. 99-108).   

Enligt presenterad forskning är alltså drivmedelskostnaden och ökande miljökrav två 

väsentliga hot. Dessa hot kan troligen driva enskilda åkerier mot förändringar som förbättrar 

deras förutsättningar inför dessa hot, således sänka åkeriets drivmedelsförbrukning och 

därigenom även dess miljöpåverkan. Vidare bör diskussionen även riktas mot det eventuella 

missnöje som åkerinäringen innehar mot att tvingas genomföra förändringar. Svensk 

åkerinäring bestod 2009 av 8078 åkerier (Trafikanalys, 2012). Denna näring karaktäriseras 

som omnämnt tidigare av en ökande konkurrens kombinerat med stigande 

drivmedelskostnader (SBI 2012). Dessa marknadsförutsättningar kommer tvinga 

åkerinäringen till att undersöka och utvärdera olika alternativ, bidragande till en mottaglighet 

inför olika åtgärder.  I en bransch med stort antal aktörer samt ökande kostnader kommer 

utmaningen i att skapa konkurrensfördelar för det enskilda åkeriet bli betydligt svårare. Det 

kommer därför att krävas en högre marknadskännedom och förståelse för marknadskrafter 

som påverkar det enskilda åkeriet. För att skapa en ökad förståelse till hur dessa förändringar 

kommer påverka svensk åkerinäring kommer studien delvis att underbyggas av Porters modell 

över det fem faktorerna som beskriver konkurrensstrukturen och maktbalansen inom en 

bransch. Detta för att belysa områden som åkeriet bör arbeta med för att förbättra sin 

konkurrenssituation.  

Ett område som till viss del negligerats men som enligt denna studie förtjänar mer 

uppmärksamhet är åkeriets fordons kontakt med underlaget, således däcken. Detta med 

bakgrunden i att ekonomiska och klimatsmarta åtgärder kan genomföras med relativt enkla 

kvalitetskontroller. En däckhanteringsmodell är därför framtagen. Modellen är konstruerad 

utifrån författarens egen förförståelse. Modellen är senare kontrollerad av Michelin Nordics 

tekniska experter som konstaterar att ett tillämpande av modellen skulle innebära lägre 

drivmedelsförbrukning samt däckrelaterade kostnader ur ett totalkostnadsperspektiv. Det ska 

dock betonas att de eventuella vinster som modellen kan ge upphov till erhålls oavsett 

varumärke, det finns således inga kopplingar till Michelin som produkter eller varumärke. Det 

bör även nämnas att sannolikt finns skillnader i olika produkter med avseende på kvalité, och 

därigenom även eventuella vinster. Dessa produktspecifika skillnader ligger dock utanför 

denna studie som inte kommer genomföra några produktspecifika kopplingar.  Oavsett 

varumärke, har dock denna hantering möjligheten till att sänka fordonets 

drivmedelsförbrukning och däckslitage, vilket sammantaget bidrar till en lägre kostnad för 

drivmedel och däck. Då däckhanteringsmodellen kan sänka dessa utgifter och därigenom 

lindra ett av Piecyk & McKinnon fastslagna hot kring stigande drivmedelskostnader, ska 

däckhanteringen lyftas fram som tänkbar åtgärd för åkerierna att genomföra. 

I en utveckling av stigande drivmedelspriser, ökad inblandning av utländska aktörer och 

ansträngande miljökrav ämnar därför denna studie att bidra med ett praktiskt bidrag i hur 

åkerierna ser på sin interna däckhantering ur ett ekonomiskt perspektiv.  Detta dels för att 

ekonomiska förluster görs med en felaktig hantering och för att ett däck består av mycket 

energi som genom rätt hantering kan utnyttjas mer långsiktigt och effektivt.  I kontexten av 

svensk åkerinäring behövs därför mer praktisk grundad kunskap, främst för att förändra 

åkerinäringen mot en mer ekonomisk och miljöeffektiv däckhanteringsmodell samt bättre 

förstå hur åkerinäringen kan förbättra sin ekonomi genom en mer resurseffektiv arbetslinje. 

Denna studie ämnar därför bidra med denna praktiskt grundade kunskap baserad på 

kvalitativa intervjuer av svensk åkerinärings verklighet.     
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Vidare får den implementerande processen en avgörande betydelse. Således när åkeriet har 

konstaterat en problematik av stigande kostnader så följer en process för att försöka vända 

denna utveckling. I denna studie utgör denna förändring en däckhanteringsmodell som har 

potentialen att minska åkeriets drivmedelsförbrukning, och därigenom förbättra åkeriets 

ekonomi. Forskningen inom området strategiska förändringar och beslut är behandlade under 

ämnet Strategic Management. Ämnet är som helhet beskrivet av det åtgärder och förändringar 

ett företag genomför långsiktig karaktär med fokus långsiktiga mål. (Wheelen, & Hunger, 

1998, s. 3).  

I kontexten av Svensk åkerinäringen är dessa strategiska modeller inte tillämpade. Det saknas 

en teoretisk kunskap om vilka drivkrafter dessa åkerier innehar. Det behövs därför en djupare 

kunskap kring de värden och yttre faktorer som uppmuntrar enskilda åkerier till förändringar. 

Vidare behövs en förståelse för vilken kunskapsnivå branschen förfogar över samt vilken 

individuell vilja till förändring de uppvisar För att skapa en förståelse över hur denna 

förändringsprocess ser ut för svensk åkerinäring kommer studien teoretiskt att förankras i 

strategiska beslutsmodeller. Där syftet är att beskriva hur åkerier som företag och 

organisationer bemöter och implementerar förändringar. Wheelen & Hunger strategiska 

beslutsmodell kommer utgöra grundbulten i den teoretiska förankringen. Eftersom Svensk 

åkerinäring är ett område som saknar beskriven teoretisk koppling kommer även denna 

modell att kompletteras med socialt ansvarstagande och värderingar, detta för att tydligt 

beskriva hur en rationaliseringsåtgärd i form av en mer ekonomisk däckhanteringsmodell 

skulle införas.    

Slutligen med ökande drivmedelskostnader och inblandning av utländska aktörer finns således 

belägg för att åkerierna måste rationalisera den interna verksamheten, och införa åtgärder som 

kan förbättra åkeriets ekonomi och konkurrenssituation. Hur åkerinäringens mottaglighet 

inför dessa förändringar är sammansatt och pådriven saknas en teoretisk kunskap kring. 

Studien ämnar därför bidra med ett teoretiskt bidrag i hur etablerade strategiska modeller och 

beslutsprocesser kan tillämpas och beskriva en ny kontext utgörandes av svensk åkerinäring.      
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1.2 Avgränsningar 

För att studien ska bli hanterbar och falla innanför det tids och ekonomiska ramverk som 

följande examensarbete är begränsad av kommer studien utföras på ett begränsat urval av 

åkerier i Mellansverige. Där Mellansverige innebär åkerier som befinner sig inom Svealand. 

Åkerierna kommer väljas utifrån vida kriterier med målsättningen att upptäcka och synliggöra 

olika typer av åkeristrukturer. Genom att tillämpa detta vida perspektiv kan troligen fler 

drivkrafter och aspekter upptäckas.             

1.3 Studiens syfte 
Studiens syftar till att undersöka mottagligheten i ett förändringsarbete hos åkerier i 

Mellansverige ur åkeriets perspektiv samt hur denna mottaglighet formar och färgar de beslut 

som tas inom företaget. Till vilken grad är åkerierna engagerade och beredda att lägga ner 

energi i ett förändringsarbete riktat mot en mer ekonomisk och miljövänlig hantering av 

lastbilsdäck. Studiens praktiska syfte är därför att bidra med kunskap kring åkeriernas: 

konkurrenssituation, kunskapsnivån och motivationsfaktorer. Med målsättningen att beskriva 

hur mottagligheten är sammansatt för att öka förståelsen om vilka krav som kan framföras 

mot åkerinäringen från styrande instanser, samt förstå vilka ytterligare resurser som realistiskt 

kan investeras av åkerinäringen utan extern inblandning. Vidare är en förutsättning för att 

genomföra en förändring att en faktisk kunskap existerar om vilka vinster som potentiellt går 

att hämta hem med en mer effektiv däckhantering.  

Motivationsfaktorer, förändringsarbete och beslut är inom förändringsprocessen hårt 

sammankopplade. Det blir därför viktigt att undersöka alla dessa delprocesser. Bidraget med 

att undersöka dessa delar blir att kunna definiera motivationsfaktorerna i denna specifika 

kontext utgörandes av svensk åkerinäring. Således se hur dessa motivationsfaktorer används 

samt hur de påverkar besluten utifrån beslutsprocessen. På detta sätt bidrar studien med 

teoretisk kunskap kring hur olika faktorer pådriver ett företag till att genomföra åtgärder 

baserade på förändringar i dess omvärld, samt hur besluten inom förändringsarbetet i sin tur 

påverkas av attribut baserade på motivationsfaktorerna.    

 

Studien kommer utgå ifrån följande problemformuleringar: 

Frågeställningar 

 Hur mottaglig och engagerad är åkeribranschen i Mellansverige för en 

förändringsmodell mot en mer miljövänlig hantering av lastbilsdäck?  

 

 I ett eventuellt förändringsarbete, vilka attribut är speciellt utmärkande och varför är 

specifikt dessa mer pådrivande?   
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Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1 Val av ämne  
Intresset för denna studie har växt fram genom min praktiska arbetslivserfarenhet av 

däckbranschen kombinerat med min ekonomiska Civilekonomutbildning med inriktning mot 

handel och logistik vid Umeå Universitet. Jag har länge funderat över vilka faktorer och 

drivkrafter som påverkade de åkerier jag tidigare hade som kunder. Efter undersökningar om 

tidigare forskning på området förändringsprocesser och åkerinäringen förstod jag att här fanns 

ett kunskapsgap att fylla. Åkerinäringen beskrevs av olika källor som en näring under 

förändring. Detta var för mig intressant, och jag började fundera hur jag kunde kombinera ett 

arbetslivsintresse med ett examensarbete. Jag förstod även att denna undersökning skulle 

kräva teknisk expertis och nätverk, mer än vad jag initialt förfogade över.  

 

Genom min tidigare arbetslivserfarenhet hade en kontakt till företaget Michelin etablerats. Jag 

valde därför att kontakta Michelin med en förfrågan om mitt valda ämne kunde intressera 

dem. Jag erhöll ett positivt svar och fick ta del av deras kunnande samt nätverk för att 

genomföra studien. Jag var tydlig på punkten att denna studie kommer genomföras helt 

objektivt och utan kopplingar till produkter eller varumärken. Jag var även tydlig på punkten 

att Michelin inte hade något mandat att styra eller påverka utfallet av undersökningen utifrån 

deras egna preferenser. Detta godtog Michelin och jag kunde genom min studie helt objektivt.  

2.2 Förförståelse  
En forskares förförståelse inför ett ämne har betydelse vid undersökningen. Vid kvalitativa 

undersökningar är det därför önskvärt att forskaren redogör förförståelse (Jakobsson, 2011, s. 

55). Då jag innehar en viss erfarenhet av däckbranschen som vidare kan influera och påverka 

denna studie väljer jag att i ett tidigt stadium redogöra för dessa. Jag vill betona att det endast 

är en forskare bakom denna studie, vilket är författaren. Således är kommande redogörelse 

över praktisk och teoretisk förförståelse beskrivande över hur jag som individ och forskare 

påverkas av mina erfarenheter. Vid tolkandet av studiens resultat bör en medvetenhet kring 

forskarens erfarenheter närvara.  Denna förståelse kan enligt Gummessons (2000, s. 67) delas 

upp i första och andrahandsförståelse. Där förstahandsförståelse innebär personens 

egenupplevda erfarenheter och lärdomar, samt andrahandsförståelse som skapas när personen 

tar del av andras förstahandsförståelse via skrifter, böcker och andra personers upplevelser.  

För att tydliggöra hur min personliga första och andrahandsförståelse kan påverka denna 

studie skall jag redogöra för dessa.    

2.2.1  Min förstahandsförståelse  
Min förstahandsförståelse för den här undersökningen har växt fram genom min 

arbetslivserfarenhets av däckbranschen. Jag har sammantaget under 2års tid arbetat i 

däckbranschen som montör av främst lastbilsdäck på en däckverkstad i Mellansverige. Denna 

däckverkstad hade då och har i dagsläget ett tätt samarbete med Michelin, där den initiala 

kontakten mellan mig och Michelin etablerades. Under denna tid framstod problematiken och 

potentialen i en bättre hantering av åkeriernas däckflotta för mig. Denna tid gav mig en 

utomstående inblick i hur åkerierna arbetar. Ur min personliga förförståelse växer olika 

faktorer fram som viktiga. De mest framträdande faktorerna under denna tid var ekonomiska 

kombinerat med driftsäkerhetstekniska.  
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2.2.2 Min andrahandsförståelse  
Den andrahandsförståelse jag innehar inför detta examensarbete har jag tillfogat mig genom 

min studietid på Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Utöver dessa studier har jag även studerat 

management som utbytesstudent på Grenoble Ecole de Management.  Dessa kurser, både 

inom management samt logistik gör att jag angriper denna studie med kunskaper och en 

förståelse för transportbranschen.  Jag misstänker att detta kan yttra sig i både styrkor och 

svagheter. En styrka är att jag genom min branschkunskap lättare kan navigera mig till 

relevanta källor. En eventuell svaghet är att min andrahandsförståelse kan färga min 

uppfattning, att jag medvetet eller omedvetet närmar mig problemet med en förutbestämd bild 

över det empiriska material som jag samlar in genom mina intervjuer. Det bör dock betonas 

att jag är väl medveten om dessa orsaksförhållandens eventuella inverkan. Bara genom min 

medvetenhet misstänker jag att dessa risker kan reduceras. 

2.3 Kunskapssyn 
Att bestämma vad som är kunskap är inte helt enkelt på grund av att den bestäms ur varje 

individs uppfattning av verkligheten (Johansson Lindfors, 1993, s. 39). Det är därför av vikt 

att forskaren tydligt beskriver vilken kunskapssyn som studien grundar sig på för att den 

enligt Johansson Lindfors (1993, s. 16-17) har betydelse för utformandet av metod och 

slutligen studiens resultatframställning. Enligt Sjöberg & Wästerfors (2008) handlar 

metodteori om att tolka och förstå verkligheten genom olika grader av teoretiskt närvarande 

och vidare beskrivande i vilken relation studien har till teori (Sjöberg  & Wästerfors, 2008, s. 

88).   

För att möjliggöra en replikerbarhet av denna studie kommer jag ingående att beskriva vilka 

utgångspunkter och val studien grundar sig på.  Min önskan är därför att tydligt beskriva och 

motivera studiens val av kunskapssyn, förhållningssätt till vetenskapen, forskningsmetodik 

samt insamlande av teoretiskt och empiriskt material. Då denna studie har som målsättning att 

bidra med en ökad förståelse, framför kvantifierbara och generella mönster för mottagligheten 

mot en mer ekonomisk, miljövänlig och energieffektiv hantering av lastbilsdäck på åkerier i 

Mellansverige, får detta senare betydelse för undersökningens kunskapssyn. Detta betyder 

således att studien lägger större vikt vid undersökandet av hur åkerierna uppfattar dessa 

pådrivande attribut snarare än att tillskriva attributet en exakt påverkningsgrad.  

Valet av tolkningsperspektiv är inte alltid helt självklart, vad forskaren kan göra är att ställa 

genererad data och tolkningsperspektiv i konflikt med varandra och därefter välja och 

beskriva sitt val (Allwood & Erikson, 2010, s. 105). Studiens empiriska material ställdes 

därför i konflikt mot valt tolkningsperspektiv. Styrkt av studiens strävan efter att tolka och 

förstå framför att kvantifiera ett problem kunde ett val genomföras. Jag valde därför att denna 

studie skulle utföras med en hermeneutisks syn på kunskap (Hartman, 2004, s. 105-106; 

Bryman, 2006, s. 30-31).  Det hermeneutiska synsättet innebär som metod att föreställningar 

om verkligheten alltid handlar om subjektiva och individuella tolkningar av den. Således är 

begrepp som subjektivitet och mänskliga relationer i fokus.  Detta bidra sedan till synsättets 

syfte, om att skapa en större förståelse för sociala kontexter resulterande i nya tolkningar av 

verkligheten (Sjöberg & Wästerfors, 2008, s. 102).  

Med tillämpning av detta synsätt kan jag skapa mig en större förståelse för vilka 

motivationsfaktorer som påverkar åkerinäringen mot ett förändringsarbete och åtgärder. Min 

vilja med detta arbetssätt är att studien skall generera samband för vilka drivkrafter som 

skapar störst motivation för förändring. För att skapa en förståelse kring dessa eventuella 

samband och skillnader kommer det empiriska underlaget att skapas via kvalitativa intervjuer. 
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Vid tillämpandet av den hermeneutiska kunskapssynen eftersträvar forskaren således en större 

förståelse för hur kontexten är skapad, det vill säga en större förståelse för den 

verkligenhetsuppfattning som respondenten innehar (Bryman & Bell, 2005, s. 443). Detta är i 

motsatsförhållanden till positivismen inriktning mot numeriska data och naturvetenskap 

(Bryman & Bell, 2005, s. 593). Då denna studies syfte är att skapa en större förståelse för 

drivkrafterna bakom förändringsprocesser är således en hermeneutisk syn på kunskap att 

föredra.         

Studien bör inte uppfattas som en generell sanning. Detta då det råder skilda meningar om hur 

kontexter skapas och kan påverkas utifrån individen. Dessa skilda meningar benämns senare 

som ontologiska ståndpunkter. Där uppfattningen kring att kontexter skapas utanför 

individens påverkan benämns som objektivism, och ståndpunkten kring att konstruktionen 

bygger på individernas uppfattning och handlingar benämns sedermera som konstruktionism. 

Med stöd i studiens syfte, att generera en ökad förståelse, blir konstruktionism och dess 

innebörd mer passande och tillämpbar på studien (Bryman, 2006, s. 30-31). Detta då 

konstruktionism motsätter sig idén om att attribut och åsikter skulle vara på förhand bestämda 

och inte kan påverkas av marknadskrafter eller styrande instanser (Bryman & Bell, 2005, s. 

33). 

2.4 Vetenskaplig ansats 
Ett ytterligare ställningstagande i forskningsarbetet är vilken relation forskningen har till 

teorin. Om teorin står i begrepp att kontrolleras genom undersökningen eller generas genom 

undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Denna gränsdragning genomförs och 

ytterligheterna utgör sedan skillnaderna mellan ett deduktivt och induktivt förhållningssätt till 

teorin. En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår ifrån generella principer, ifrån redan 

kontrollerade teorier och sedan framlägger bevis för vilka konsekvenser dessa teorier har 

inneburit i (DePoy & Gitlin, 1999, s. 17).  Motsatsen till detta angreppssätt utgörs av den 

induktiva ansatsen vilket innebär att teorin generas som ett resultat av forskningen.  

Som startpunkt använder jag den teoretiska referensramens fokusområden, således 

konkurrensfaktorer och marknadskrafter som skapar maktbalansen och slutligen 

konkurrensstrukturen på en marknad. Från dessa teorier ska sedan paralleller till studiens 

empiriska underlag dras och därigenom bidra med en ökad förståelse för studiens syfte. Att 

studiens undersökning kan bidra med en ökad förståelse för dessa teorier testade i en ny 

kontext. Således bidra med en djupare förståelse för hur motivationsfaktorer och pådrivande 

attribut påverkar förändringsprocesser mot en mer ekonomisk och energieffektiv hantering av 

lastbilsdäck. Sammantaget innebär detta att denna studie kommer genomföras med en 

deduktiv ansats, då den kommer utgå från teori till empiri (Bryman & Bell, 2005, s. 588).   

Gränsdragningen mellan dessa synsätt är dock inte alltid helt uppenbar men oavsett metod är 

målet att beskriva, förklara och förutsäga företeelser (DePoy & Gitlin, 1999, s. 17).  Således 

är det fastställda problemets karaktär och tidigare forskning av avgörande betydelse för vilken 

av dessa ansatser studien ska byggas på. Vidare är en faktor i detta om teorin är svagt 

tillämpad eller inte direkt passar in på den valda problemformuleringen. I dessa fall kommer 

en induktiv studie att vara mer passande (DePoy & Gitlin, 1999, s. 43). Detta är till viss del 

aktuellt i denna studie då valda teorier kring marknadskrafter och beslutsfattande tillämpade i 

kontexten av svensk åkerinäringens är begränsad, vilket är förutsättningar för den induktiva 

ansatsen. Jag är medveten om att det kan bli svårt för mig att enbart hålla en deduktiv ansats, 

då teorier kring marknadskrafter och beslutsfattande i kontexten av svensk åkerinäring är 

begränsade. Vilket skulle innebära en visst tillämpande av den induktiva ansatsen. En ansats 
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som skulle innebära, i kontrast mot den induktiva ansatsen, att jag utgår från insamlad data 

och analyserar detta för att komma fram till nya slutsatser (Johansson Lindfors, 1993, s. 55).   

2.5 Förklaring av vald undersöknings metod     
Med stöd i att studien finner större intresse i att tolka och sedermera illustrera åkerinäringens 

utmaningar och problematik i respondentens valda ord, framför kvantifierbar data påverkar 

detta senare valet av undersökningsmetod. Vidare innehåller detta perspektiv influenser av 

sociala fenomen. När dessa senare ska studeras beskrivs kvalitativa metoder som mer 

matchande framför kvantitativa. Denna matchning förstärks om området där forskaren önskar 

bidra med kunskap är mindre känt eller begränsat samt om forskarens önskan är att bidra med 

en tolkning för hur respondentens uppfattar sin omvärld (Sjöberg & Wästerfors, 2008, s. 114). 

En kvalitativ studie innebär mer konkret att forskaren tillämpar någon form av intervjumetod i 

strävan efter att generera ett underlag för tolkning av den fastställda problemformuleringen 

(Bryman, 2006, s. 251). Jag kommer i denna studie att tillämpa en kvalitativ intervjumetod. 

Denna metod möjliggör att erhålla kompletterande information utifrån studiens syfte 

(Svenning, 1997, s. 94). Tillämpad intervjumall är formulerad för att erhålla en djupgående 

förståelse för ställda frågor, genom att jag tillämpar en kvalitativ undersökningsmetod kan jag 

ställa följdfrågor tills jag erhållit denna förståelse. Det ger mig även möjligheten att 

återkomma till respondenten om tvetydigheter skulle uppstå. Detta innebär således att studien 

kommer tillämpa ett mer tolkande perspektiv framför en önskan att skapa generaliserande och 

replikerbara mönster. I förlängningen innebär detta perspektiv att studien kommer utgå ifrån 

observationer av en på förhand avgränsad population baserad på Michelin Nordics ABs 

kundbas. Att jag som forskare kommer använda mina sinnen med större precision och 

engagemang under en begränsad tid för att studera ett fenomen i sin naturliga kontext. 

Problematiken i denna metod blir att samla in och observera fenomenet objektiv (Halvorsen, 

1992, s. 83). Utmaningen kommer sannolikt att yttra sig i balansgången mellan att inte 

tillskriva respondentens svar personliga värderingar men samtidigt vara öppen och tillräckligt 

fokuserad för att fånga helheten. Ytterligare innebär denna metod att möjligheten ges till att 

markera en skillnad mellan vad personer gör genom dess handlingar och vad de initialt påstår 

att det gör (Ibid).      

En ytterligare dimension i detta är att människans omvärld är en konstruktion av dess 

erfarenheter. Denna omvärld är i sig komplex och kan inte tolkas eller förstås bara genom att 

analysera dess delar. Detta på grund av att byggstenarna: erfarenhet och kunskap skapas i 

sociala sammanhang och kontexter och bör således studeras i dess naturliga omgivning, med 

fördel i undersökningspersonens naturliga vardag (DePoy & Gitlin, 1999, s. 31). Anledningen 

till att jag tillämpar en kvalitativ baserad forskningsstudie är på grund av studiens syfte, 

således att skapa en bild över hur personerna uppfattar sin omvärld och motivationsfaktorer i 

åkerinäringen snarare än att kvantifiera dessa faktorer i siffror.  

Diskussionen kring strukturer i kvalitativa intervjuer är central. Intervjun kan bestå av en väl 

förutbestämd struktur respektive endast ett ämne som sedan diskuteras kring. Den avgörande 

faktorn i dessa sammanhang är att den valda strukturen passar till det problemområde som 

ämnas undersöka (Kvale, 1997, s. 119). Med hänsyn tagen till att jag kommer genomföra 

intervjuerna på egen hand, och kan således bli mindre uppmärksam på skillnader i hur jag 

lägger upp intervjun vill jag minimera risken för dessa fel genom att öka graden av kontroll. 

Studien kommer därför att tillämpa en mer strukturerad intervjumetod. Detta för att 

säkerställa att variationer i intervjun är beroende av verkliga skillnader i respondentens syn 

gentemot en förändringsmodell och inte hur jag utformar eller vinklar intervjun (Bryman,  

2006, s. 123). Vidare diskuteras en potentiell nackdel med strukturerade intervjuer av Darmer 

et al där en strukturerad intervjumetod kräver att frågorna måste vara tydligt avvägda och 
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riktade mot studiens frågeställning. Han framför att intervjumallen inte får vara ett resultat av 

stundens ingivelse utan måste vara välgrundad utsatt för en omfattande diskussion (Darmer & 

Freytag, 1995, s. 256). Då mina frågor i intervjumallen är baserade på teori anser jag att denna 

problematik minimeras då de är formulerade enligt fackspråk utifrån studiens syfte. 

Vetskapen kring denna eventuella problematik har påverkat studiens intervjumallar i 

bemärkelsen av att dess frågor har utsatts för en omfattande analys.       

Den kritik som omger kvalitativ forskning bör dock nämnas för att bidra till en helhetsbild 

över studiens valda undersökningsmetod. Enligt Bryman (2006) har kvalitativ forskning 

anklagats för att vara subjektiv och därigenom byggd på forskarens uppfattningar om vad som 

är intressant och värdefullt. Vidare diskuterar Bryman (2006) kring svårigheten i att replikera 

studiens resultat vilket även påverkar generaliserbarheten. Det är således svårt att utvinna 

mönster och därigenom generalisera resultatet. Slutligen tar Bryman (2006) upp 

genomskinligheten och bristen på sådan i kvalitativa studier (Bryman, 2006, s. 368-370). 

Dessa omständigheter, i enlighet med teorin försvårar således replikerbarheten i studien. 

Respondenterna i studien intervjuades under en koncentrerad tidsperiod. De ombeds svara på 

frågor utifrån föränderliga marknadsförutsättningar. Således är respondentens syn på 

nuvarande konkurrenssituation sannolikt korrelerad till de förutsättningar som rådde när 

frågan ställdes. Det råder därför en medvetenhet hos forskaren att rådande ekonomiska 

förhållanden kan vara svåra att replikera, vilket tillsammans minskar chansen för att 

respondenterna skulle svara likadant under skiftande förhållanden.  

Sammantaget, med kritiken i åtanke och stöd i studiens problemformulering, som ämnar 

undersöka motivationsfaktorerna hos de enskilda åkerierna i deras naturliga omgivning passar 

därför en kontrollerad kvalitativ metod bättre. Detta styrks ytterligare av möjligheten till 

följdfrågor och därmed en djupare inblick i åkeriets individuella situation och åsikter. Det är 

min önskan att detta sammantaget bidrar till att resultatframställning blir mer tydlig och 

slutligen att trovärdigheten för studien ökar.    

2.6 Urval 
För att denna studie ska generera ett tillförlitligt resultat krävs lämpliga metoder för att 

urskilja studiens respondentgrupper. För att detta ska var möjligt kommer således frågan att 

uppstå kring vem eller vilka respondenter som ska observeras eller intervjuas (Hartman,  

2004, s. 241). I dessa sammanhang uppstår vidare frågan kring vad som är praktiskt möjligt 

med avseende på hur stor den potentiella urvalsgruppen är. Ofta uppstår en problematik att 

den potentiella undersökningsgruppen är för stor för att övervaka. I detta läge uppstår således 

en utmaning om att urskilja en mindre grupp respondenter som kan representera den totala 

populationen (Ibid). I denna studie har den totala populationen begränsats till åkerier i 

Mellansverige, detta minskar således det totala antalet respondenter. Problematiken gällande 

populationens storlek kvarstår dock. Det blir därför en fråga kring vad som är praktiskt 

möjligt och vilka respondenter som är tillgängliga vid undersökningsperioden (Hartman,  

2004, s. 242).      

Vidare delas olika typer av urval upp i kategorierna sannolikhetsbaserat och icke 

sannolikhetsbaserat urval. Där den förstnämnda metoden bygger på sannolikhet, således att 

sannolikheten för vilka respondenter som ska bli valda är densamma i hela populationen 

(Hartman, 2004, s. 242). Då denna studie begränsas av ekonomiska, geografiska och 

tillgänglighetsaspekter är en sannolikhetsbaserad metod inte praktisk genomförbar. Detta 

betyder således att denna studies urvalsprocess kommer ske med ett icke sannolikhetsbaserat 

urval.  Den främsta fördelen med denna metodkategori beskrivs som mindre komplicerad och 

mer ekonomisk att genomföra (Hartman, 2004, s. 243).  Inom icke-sannolikhets baserade 
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urval finns ett par olika alternativ att tillgå.  För att skapa en ökad förståelse till studiens valda 

urvalsmetod ska dessa kortfattat diskuteras kring. Den första metoden inom denna kategori 

benämns som bekvämlighetsurval. Denna metod innebär att respondenterna väljs utifrån vilka 

som är tillgängliga och inom räckhåll, fördelen med denna metod beskrivs vara dess enkelhet. 

En klar nackdel med denna metod beskrivs vara representativiteten. När respondenterna väljs 

utifrån vilka som är tillgängliga kan denna grupp inneha karaktärsdrag som inte återfinns i 

hela populationen. Det framförs slutligen att det finns en svårighet i att urskilja om resultatet 

är representativt (Hartman, 2004, s. 243). Vidare metoder att tillämpa är kvoturval, vilket 

innebär att respondenterna delas upp i grupper utifrån givna omständigheter och därefter 

tillämpas bekvämlighetsurval i någon av dessa grupper. Detta skulle minska risken för att 

någon grupp av respondenter är dominanta (Hartman, 2004, s. 244). Slutligen återfinns 

metoden ändamålsenligt urval, vilket innebär att forskaren bortser från kraven på 

representativitet och därefter bestämmer vilka grupper och antal som behövs för att belysa det 

formulerade problemet (Hartman, 2004, s. 245).  

Vi kan således utläsa att urvalet kan ske utifrån olika metoder, bidragande till både fördelar 

och nackdelar för studien. Respondenterna i denna studie är kunder eller potentiella kunder 

till Michelin. Utifrån Michelins kundregister har studien således funnit kontakten till lämpliga 

respondenter. När dessa sedan skulle sorteras upplevdes initial kvoturval som lämpligt, att 

gruppera respondenterna utifrån vilken typ av område de främst var verksamma inom. Ett 

praktiskt dilemma kring tillgängligheten uppstod dock. De tillgängliga respondenterna, i 

termer av tid och geografi var till antalet begränsade. Detta betyder att frekvent hade 

respondenterna inte tid eller befann det sig för långt bort. Detta bidrog till valet och sedermera 

att urvalet skulle ske med ett bekvämlighetsurval. Fördelarna med detta beskrivs som 

omnämnt i termer av enkelhet och kostnadseffektivt. Att jag kontaktade respondenter inom ett 

geografiskt avstånd som var försvarbart, både ekonomiskt och tidsmässigt. Denna 

arbetsmetod styrks ytterligare av att ett examensarbete har begränsade mängder av tid och 

ekonomiska resurser. Nackdelen är dock huruvida respondenterna kan spegla 

representativiteten i den totala populationen. Således att det begränsade antalet kunder innehar 

unika drag som är lokalt präglade och således inte återfinns i den totala åkerinäringen. Detta 

får sedan negativa konsekvenser för huruvida studiens resultat går att generalisera. Jag vill 

dock betona att detta inte är studiens strävan. Studiens syfte är att bidra med teoretiska 

kunskaper kring hur olika drivkrafter påverkar åkerier till att genomföra förändringar. Samt 

praktiskt bidra med kunskap om åkeriernas motivationsfaktorer, konkurrenssituation och 

kunskapsnivå. Bekvämlighetsurvalets begränsande effekter på studiens generaliserbarhet är 

inte upplevt som ett problem eftersom studiens syfte inte är att presentera generella mönster 

för studiens formulerade problem.        

Kring dessa nackdelar finns en stor medvetenhet. Studiens resultat måste analyseras med 

dessa aspekter i åtanke.  

2.7 Tillvägagångssätt vid sökande av litteratur 
I studier som strävar efter att bidra med ett resultat som kan placeras i mer vetenskapliga 

sammanhang blir kraven på vetenskapligt underlag minst lika höga. Detta har sedermera 

påverkat arbetssättet vid inhämtande och bearbetning av vetenskapliga källor. De källor som 

används i denna studie och övriga vetenskapliga kontexter klassificeras utifrån två perspektiv. 

Källorna benämns antingen som primära eller sekundära källor. En primär källa utgörs av 

material som genererats under studiens genomförande, exempel på detta är de intervjuer jag 

står i begrepp att genomföra. Det är således intervjun som genererar källan, den uppstår i 

intervjutillfällen och jag blir den första att referera till den. Den återstående klassen innebär 

sekundära källor, vilket innebär tolkning och återgivelse över saker som har skett, exempelvis 
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böcker beskrivande väsentliga företeelser (Bell, 2000, s. 94). Den studie som genomförs 

kommer bestå av en kombination av dessa två klassificeringar, med främsta syftet att 

genererar primära källor styrkta genom sekundära källor. Att studiens resultat kan 

underbyggas, analyseras och bättre förstås genom ljuset av sekundära källor. Denna strävan 

gjorde att jag spenderade mycket tid på att söka efter ett teoretiskt underlag. Den arbetsgång 

jag tillämpade var att främst utgå från relevanta böcker och därefter söka vetenskapliga 

artiklar inom området. Från tidigare kurslitteratur kunde jag skapa mig ett grundläggande 

underlag, som jag senare kunde komplettera via sökningar från Umeå Universitets 

biblioteksalbum.   

I insamling av underlag till studien har artikeldatabasen EBSCO och främst databasen 

business source premier använts. Detta då den innehåller ett stort antal vetenskapliga artiklar 

inom ekonomi (Bell, 2000, s. 70). De sökord som jag har använt mig av för att erhålla 

underlag över den forskning som är gjort på gröna och energieffektiva tillväxtfaktorer och 

drivkrafter inom transportbranschen är: Environmental transports, Green transports, Eco-

Friendly Attitudes och Environmental responsibility. Dessa sökord resulterade i en rad olika 

vetenskapliga artiklar som studerar energiaspekten i transportbranschen. Underlaget som 

dessa bidrog med var en större förståelse för hur miljöbelastningen kommer utvecklas utifrån 

om olika åtgärder genomförs eller inte. Sökordens funktion är att illustrera vilken forskning 

som är gjord på drivkrafter mot energieffektiviseringar. Jag fann här att studier har gjorts med 

olika utgångspunkter. Detta innebär att det källor jag fann var tillämpade på andra kontexter 

och kunde således inte fullt ut täcka kunskapen på mitt valda område. Detta bidrog till att den 

teoretiska modellen beskrivande beslutsprocessen som studien delvis grundar sig på har 

kompletteras med sociala värderingar och omvärldsfaktorer. Jag upplevde att i kontexten av 

svensk åkerinäringen är de teoretiska glappen flera. Det saknas en kunskap om vilka faktorer 

som pådriver åkeriföretagen mot förändringsåtaganden. Genom att komplettera 

beslutsprocessen med områden som kan inneha påverkanskraft är det min önskan att studiens 

resultat och glappen relaterade till svensk åkerinäring bättre kan förstås.    

I sökandet efter artiklar tillämpades sökorden: Strategic Manegement, Strategic Decision 

Making Process, Strategy Formulation, Five Forces Modell, Criticism on Porter, Mintzberg´s 

Modell of Strategy Formulation och Criticism on Mintzberg´s modell of Strategy 

Formulation. Dessa sökord var stödjande för studiens teoretiska referensram samtidigt som de 

källor jag hittade utifrån dessa sökord också var kritiserande. Eftersom forskningen relaterad 

till svensk åkerinäring är bristfällig har detta påverkat hur jag använt mig av sökorden. Som 

en effekt av detta har jag använt sökord relaterade till teoriunderlagets olika delar. Detta för 

möjliggöra kopplingar och analys, dels mellan teorierna men främst av studien genererade 

data.  

Tillgången till dessa var alltså möjlig genom Umeå Universitets biblioteksalbum och 

databaser. Utöver detta har endast vetenskapliga artiklar som varit peer-rewied används då 

dessa genomgått granskning och får därför anses vara mer trovärdiga. Underlag till modeller 

som används i tolkandet av resultatet är dock hämtade från originalkällan i form av tryckta 

böcker.  

2.8 Val av teoretisk referensram  
Vidare vill jag betona bakgrunden till mitt val av teoretisk referensram. Svensk åkerinäring i 

termer av beslutsprocesser och marknadskrafter är ett område som är mindre utforskat. Mellan 

åkeriägaren och uppdragsgivaren finns inslag av makt påverkade av marknadskrafter. När 

antalet inhemska och utländska åkerier ökar kombinerat med stigande drivmedelskostnader 

påverkas sannolikt maktbalansen mellan dessa aktörer. Denna maktbalans, påverkad av 
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marknadskrafter i form av stigande drivmedelskostnader och aktörer bidrar till en 

tillstramning av konkurrensen inom åkerinäringen och slutligen till att miljön blir allt mer 

ansträngd på grund av ökande transportvolymer. Det är därför i detta läge värdefullt att bidra 

med ytterligare forskning av etablerade teorier i en ny kontext och beskriva hur 

åkerinäringens motivationsfaktorer påverkas av marknadskrafter och yttrar sig i 

beslutsprocesser ledande till förbättringsåtgärder. Detta för att bättre förstå hur incitament bör 

utformas för att få störst effekt i framtiden. Jag vill dock markera att denna studie är 

begränsad till att bidra med en ökad förståelse kring motivationsfaktorer för åkerinäringen i 

Mellansverige. Detta begränsar dock inte att studiens resultat är behjälplig vid utformande av 

incitament, även om detta inte är studien initiala syften.     

För att bidra med en större förståelse över dessa inslag av makt kommer teori som behandlar 

marknadskrafters påverkan på branschens konkurrensstruktur att presenteras. Detta med syftet 

att bidra med underlag till hur åkerinäringen uppfattar sin konkurrenssituation och på vilka 

grunder. När sedan denna maktskevhet är konstaterad kommer åkeriet undersöka möjligheter 

för att förändra detta. Vilket i förlängningen kommer innebära att åkeriet måste genomföra ett 

beslut av mer strategisk karaktär. På beskriven anledning kommer därför teorier som 

behandlar dessa processer i detalj att presenteras.     

Dessutom kommer den teoretiska referensramen att vara uppdelad i två delar. Där den första 

presenterar den strikt teoretiska delen bestående av modeller och vetenskapliga artiklar. 

Vidare kommer även en branschöversikt att presenteras som ämnar bidra med en historisk 

utveckling för åkerinäringen. Statistik beskrivande utvecklingen av svensk åkerinäring 

kommer presentera med utgångspunkterna: utveckling av lastbilar i trafik, 

drivmedelsprisutveckling, utveckling av mängden transporterat gods samt slutligen en 

presentation över arbetsmarknadsstrukturen.  Det kan anses som underligt att presentera 

statistik i en studie vars perspektiv är tolkande framför kvantifierande. Det kan dock finnas ett 

syfte i att presentera statistik över sociala samband även om det stundvis döljer tvetydigheter, 

det kan värdefullt bidra i kvalitativa studier (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56). 

Presentationen av statistikunderlaget kan bidra till en ökad förståelse över denna studies 

resultat. Denna studie vill initialt hävda att branschens struktur har en avgörande effekt för hur 

framtidens incitament och styrmedel bör utformas. Det är på beskriven anledning att denna 

studie söker stöd i detta och väljer att presentera kvantitativa inslag i kvalitativ forskning.         

2.9 Metodkritik  
Denna studie har genomgående strävat efter ett kritiskt förhållningssätt gentemot studiens 

olika delar. När respondenten svarat på frågor och när material har inhämtats har ett 

källkritiskt förhållningssätt riktats gentemot dessa.    

Att vara källkritiskt eller bedöma källor syftar till processen med att fastställa trovärdigheten i 

olika former av information. Syftet med att fastställa trovärdigheten är att bedöma hur 

användbart materialet är i studien (Befring, 1994, s. 175). Trovärdigheten i en källa kan ses ur 

tre olika perspektiv. Det första är en fråga om tid och när källan publicerades i förhållande till 

studien. Det andra perspektivet syftar till att synliggöra vilken motivation eller ställning 

upphovsmannen har till att förmedla ett trovärdigt material. Det sista perspektivet innebär om 

källans budskap överensstämmer med andra källor inom samma område (Befring, 1994, s. 

176-177). Ur dessa perspektiv har denna studies material hanterats. Den teoretiska 

referensramen består endast av väl betrodda källor och modeller som frekvent tillämpats i 

vetenskapliga sammanhang. Det som dock ska framföras är att vissa av modellerna och 

källorna inte är dagsfärska. Fördelen med detta är sannolikt att källorna har under en längre 

tid blivit utsatta för granskning och risken för bristfälligt eller felaktig information bör således 
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reducerats. Vidare har jag strävat efter att erhålla flera olika källor beskrivande samma modell 

eller information. Min önskan med detta är att synliggöra om källorna beskriver fenomenet 

liknande. Att genom olika källor markera fenomenet och skapa mig en egen uppfattning. I 

vissa fall, utmärkande där kritik riktas mot modeller eller fenomen anser jag att flera källor 

och tolkningar kan bidra med en mer trovärdig och heltäckande bild.        

Ovan diskuterad källkritik avser sekundära källor. Denna kunskap kommer därför tillämpas i 

granskandet av sekundära källor. I empiriska och materialgenererande sammanhang blir andra 

former av källkritik mer relevanta. Validitet och frågan om giltighet blir därför central. Ett 

bekymmer i dessa sammanhang blir hur forskaren ska undvika eventuella felkällor (Hartman, 

2004, s. 146).  En eventuell felkälla till detta är att de omgivande faktorerna är svåra att 

kontrollera, detta syftar till att undersökningsplatsen är skiftande och ofta utsatt för störande 

moment (Hartman, 2004, s. 147). Detta har bidragit till att intervjuerna sker i respondentens 

naturliga omgivning, närmare bestämt på respondentens arbetsplats.  

Vidare kommer respondenternas återgivelser och resultat att analyseras utifrån dessa 

principer. Under det kommande analyskapitlet kommer resultatet att granskas kritiskt. Studien 

kommer då att återvända till det nyligen genomgånga begreppen.         
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Luftkontroll:     

• Mer frekventa luftkontroller. Bör inte understiga 3 tillfällen per 
år 

 Kontroll av däckens kondition:   

• Kontroll av:  1. Mönsterdjup 2. Skador 3. Slitagebild                                                    
4. Påverkad kringsutrustning  5. Inventering av däckbestånd 

Resultat: 

• Mer matchad användning, rätt däckspecifikationer till rätt 
användningsområde. 

Teoretisk referensram. 

3.1 Inledning 
I kontexten av svensk åkerinäring är kunskapen kring hur branschen som vinstgenererande 

företag utvecklas och anpassas till en föränderlig marknad bristfällig. Då åkerier är att 

betrakta som vinstgenererande företag på en föränderlig marknad kommer studien att 

underbyggas med etablerade teorier som i denna studie ska tillämpas i en ny kontext. För att 

skapa en djupare förståelse för hur åkerier som företag agerar kommer etablerade teorier att 

presenteras, där tyngdpunkterna kommer placeras på konkurrensfaktorer och marknadskrafter 

som skapar maktbalansen och slutligen konkurrensstrukturen på en marknad. Därefter 

kommer företagets beslutsprocess, dess komposition samt interna och externa 

påverkningsfaktorer att betonas mer grundligt. Detta med målsättningen att belysa de 

processer som åkerierna står inför, vid genomförandet och omställningen mot en mer effektiv 

och miljövänlig däckhanteringsmodell.  

Innan dessa huvudområden behandlas och diskuteras skall studiens förändringsmodell 

presenteras. Nedan är modellen, konstruerad utifrån författarens förkunskaper inom 

däckhantering. Modellens delar är inte unika i sig utan består av välbeprövade åtgärder för en 

mer kostnads- och miljöeffektiv hantering av lastbilsdäck. Modellen har dock kontrolleras och 

valideras av personer som innehar mer kunskaper inom däckhantering än författaren själv. För 

att uppnå denna grad av kontroll och validering har modellen genomgått granskning av 

Michelin Nordics tekniska experter. Michelin har således bidragit med en kontroll och 

validering av modellens delar samt påstådda effekter vid tillämpning. Det bör dock betonas att 

modellen inte innehåller några kopplingar till Michelin som varumärke eller produkter. Nedan 

följer diskussion kring modellens delar.    

3.2 Definition av förändringsmodell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1   
Modellen är upprättad av författaren, senare validerad av teknisk avdelningen på Michelin Nordic AB 

Ovan är modellen illustrerande den förändringsmodell studien ämnar undersöka 

mottagligheten för. Modellens byggstenar är som omnämnt inget unikt i sig, de åtgärder den 

består av är väl betrodda åtgärder för en mer ekonomisk- och energieffektiv hantering av 

däck. Följande studie är dock avgränsad till att undersöka mottagligheten för denna modell på 
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åkerier och dess hantering av lastbilsdäck. Det finns dock inga begränsningar för modellen 

som sådan utan skulle med fördel kunna appliceras på exempelvis taxiverksamhet.  

Tillämpandet av modellen skulle innebära effektivare användning av däcken, resulterande i 

lägre kostnader och miljöbesparingar ur ett långsiktigt totalkostnadsperspektiv. Det skulle 

således innebära däck som rullar längre med avseende på mil och förbrukar mindre med 

avseende på bränsle. De exakta besparingarna som tillämpning av modellen skulle ge upphov 

till är en utmaning att fastställa. Detta har sin grund i att besparingarna är beroende på unika 

och individuellt präglade faktorer. Det går således inte med säkerhet att presentera generella 

besparingskalkyler. Det ska dock vidare betonas att det vinster som erhållas vid tillämpandet 

av däckhanteringsmodellen erhålls oavsett vilket varumärke som använts. Det ska dock även 

betonas att däckets specifika egenskaper har en avgörande betydelse för vilka förutsättningar 

modellen tillämpas med. Således är det potentiella besparingarna störst vid tillämpandet av 

modellen på åkerier som uteslutande använder lastbilsdäck ur premiumsegmentet.  

Det ska även betonas att modellen i denna studie tillämpas på Michelin Nordics AB befintliga 

kunder i Mellansverige. Dessa kunder kan genom utskick och kommunikation tagit del av 

Michelin arbetssätt vid optimal däckhantering. Genom att modellen påminner om Michelin 

däckrekommendationer kan mottagligheten för arbetssättet öka. Således att respondenterna 

redan innehar en mottaglighet för detta arbetssätt. Något som senare kan skapa en överdriven 

mottaglighet. Denna risk är väl medveten hos forskaren och var ständigt närvarande vid 

utformandet av studiens intervjumall och yttrade sig främst genom att inte presentera studiens 

förändringsmodell förens intervjuens andra del, då den kan vara påminnande om Michelins 

arbetssätt vid rekommenderad hantering av lastbilsdäck.   

Förändringsmodellen är i detta avseende begränsad till åkeriets användande av däcken. 

Begreppet hantering sträcker sig enligt studiens definition från att åkeriet köper in däcket, 

använder och sedermera byter ut däcket. De eventuella besparingar som kan göras före och 

efter användande ligger utanför denna studies avgränsningar. 

3.3 Teorier inom Strategic Management 
Strategic Management är som ämne beskrivet de strategiska beslut och åtgärder ett företag 

genomför av långsiktig karaktär vilket således påverkar företagets långsiktiga resultat. Detta 

med en fokusering både på den interna samt externa miljön.  Således placera företagets 

styrkor och svagheter i kontrast mot marknadens möjligheter och hot (Wheelen, & Hunger, 

1998, s. 3). Det kan ytterligare innebära att om en strategi tillåter företaget att överensstämma 

sina interna resurser och möjligheter mot marknaden konkurrensstruktur generande 

konkurrensfördelar är processen dit att betrakta som ämnet Strategic Management (Henry, 

2011, s. 7). Oavsett vilken benämning som väger tyngst är en djupare förståelse kring ämnet 

en nödvändighet för att djupare förstå resultatet av denna studie. Vidare är en förståelse för 

hur beslutsprocesserna ser ut en väl vald utgångspunkt för att begripa vilka utmaningar 

åkerinäringen som bransch och företag står inför.   

För att bidra med en större förståelse kring hur åkeribranschens konkurrenssituation ser ut kan 

olika modeller tillämpas. Kommande branschgenomgång indikerar på att en obalans i 

maktförhållandet inom åkerinäringen infinner sig. Detta är sannolikt en effekt av att det är ett 

stort antal, med tyngdpunkt på mindre företag som konkurrerar om begränsade uppdrag. Detta 

gör att den enskilde åkarens förmåga att individuellt påverka sin egen prissättning troligen är 

begränsad. För att illustrera denna obalans och bidra med en ökad förståelse för de faktorer 

som bidrar till strukturen i åkerinäringen kommer Michael Porters modell över de fem 

krafterna som skapar konkurrensstrukturen i en bransch att presenteras. Den välkända 
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modellen om det fem krafterna är omdebattera otaliga gånger, i både positiv och negativ 

bemärkelse men den har aldrig negligerats (Prasad, 2011, s. 131-137).  

  

 3.4 De fem faktornerna 

  
Figur 2 

Relevansen av Porters modell i denna studie utgörs av dess förmåga att beskriva hur olika 

marknadskrafter påverkar det enskilda åkeriet mot att införa åtgärder som förbättrar dess 

maktbalans och konkurrenskraft. Som omnämnt genomgår svensk åkerinäring växande 

utmaningar i form av stigande drivmedelskostnader och ökande inblandning av utländska 

aktörer. Denna modell appliceras därför för att skapa en ökad förståelse kring hur svensk 

åkerinäring påverkas och hanterar skiftande marknadsförutsättningar. Således i denna studie 

bidra med en ökad förståelse över vad som sker när transportköparens förmåga att påverka 

prissättning ökar eller när inblandningen av utländska åkerier ökar och vilka effekter detta 

teoretiskt får för inhemsk åkerinäring. Modellen kan därför bidra med underlag för en del av 

studiens syfte; att bidra med ökad förståelse för svensk åkerinärings konkurrenssituation.        

Modellen beskriver enligt ovan de fem olika faktorerna som påverkar ett företag möjligheter 

till att skapa vinster. Således beskriver sammansättningen av faktorerna att en konkurrenstålig 

strategi måste vara anpassad till de regler och konkurrensförutsättningar som marknaden är 

byggd på. Utmaningen för det enskilda företaget ligger i att anpassa och till viss del förändra 

dessa regler. Vidare anger styrkan på och mellan dessa faktorer hur attraktiv branschen är. 

Detta har sin grund i att dessa påverkar försäljningspris, kostnader och investeringskrav. 

Attraktionen i branschen har ingenting att göra med vilken produkt som säljs utan är strikt 

koncentrerad till vilken vinstpotential som branschen innehar (Porter, 1985, s. 4-5; Porter 

2008; Henry, 2011, s. 81).      
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Modellen bygger enligt Figur 1 på de fem olika krafterna: nya konkurrenter (Threat of new 

entry) vilket är ett konstant hot mot befintliga aktörer. Faktorn är beroende på vilka barriärer, 

vilket innebär vilka investeringar, teknik och tillgång till distributionsnätverk som krävs för 

att inträda marknaden men kan även utgöras av regelverk och stordriftsfördelar (Wheelen & 

Hunger, 1998, s. 63). Vidare innebär nya aktörer att ytterligare resurser tillförs och därför blir 

konkurrensen om marknadsandelarna mer intensiv. Detta blir mer påtagligt när aktörerna 

redan är etablerade och innehar stora resurser från andra marknader. För att exemplifiera: om 

hotet är högt kommer befintliga aktörer pressa ner sina priser eller kraftigt investera för att 

avskräcka nya aktörer från att inträda marknaden. En ytterligare dimension till denna barriär 

är vilken vedergällning som är att förvänta sig från befintliga aktörer. Det är således hotet om 

nya aktörer som pressar ner priserna, icke påverkad av om det faktiskt inträffar eller inte. 

Hotet om nya aktörer är begränsande i avseende på vilka möjligheter till vinst som 

branschstrukturen tillåter (Porter, 2008). Ett bekymmer uppstår för branscher där barriärerna 

för inträde är låga. Detta då denna barriär står i direkt relation till hur koncentrerad 

konkurrensensstrukturen sedermera utvecklas till (Henry, 2011, s. 81). För åkerierbranschens 

del är sannolikt inte dessa barriärer utestängande höga. Detta styrks av det stora antalet åkerier 

med lågt antal anställda (se Figur 10). Vilket skulle enligt modellen innebära att 

konkurrensstrukturen är intensiv samt att priserna pressas nedåt som barriär för hotet om nya 

aktörer.  

Leverantörens förhandlingsstyrka (Bargaining power of suppliers) är företagets möjlighet att 

justera pris och servicenivåer till deras fördel. Att behålla en större del av värdet i 

organisationen genom ett högre pris. Detta bestäms utifrån en rad faktorer, relevanta för den 

här studien är följande: branschen utgörs av ett fåtal aktörer, produkten som sådan är unik i 

sitt slag eller att substitut till produkten inte är tillgängliga (Porter, 2008; Wheelen & Hunger, 

1998, s. 64; Henry, 2011, s. 71).  Som tidigare nämnt är koncentrationen av åkerier i Sverige 

relativt hög. Det fanns under 2009, 8078 stycken aktiebolag som bedrev åkeriverksamhet. 

Med bakgrund i den siffran kan vi anta att leverantörens förhandlingsstyrka gentemot 

uppdragsgivaren är låg. Detta styrks ytterligare av att en stor andel av åkerierna är små vilket 

indikerar på att uppdragsgivarna är av mer central sammansättning (se Figur 10).    

Köparens förhandlingsstyrka (Bargaining power of buyers) grundar sig i hur väl företaget kan 

påverka prissättning, påverka servicenivåer och mervärden samt vilken förhandlingsposition 

företaget har gentemot leverantörer. Kan företaget påverka prissättning genom att konfrontera 

flera leverantörer samtidigt är köparens förhandlingsstyrka hög (Porter, 2008; Wheelen & 

Hunger, 1998, s. 64; Henry, 2011, s. 70). För åkerinäringens del i det här avseendet får de 

anses som leverantörer av en tjänst gentemot transportköparen. Den enskilda åkaren har 

troligen begränsad möjlighet att påverka pris vilket innebär att köparen av transporten kan 

tillämpa det tidigare nämnda förhandlingsfaktorerna till sin fördel, således är 

transportköparens förhandlingsstyrka hög.  

Substitut (threat of new entry) är produkter som till synes verkar vara annorlunda men kan 

fylla den funktion som den initiala produkten fyller (Wheelen & Hunger, 1998, s. 63). 

Närvarandet av substitut innebär att kunden kan inhandla substitutet istället för den initialal 

produkten som en reaktion på en prishöjning. Om förhållandet mellan pris och nytta är mer 

snarlikt är hotet om substitut mer närvarande. För att företaget ska belysa dessa substitut krävs 

en grundlig analys av samtliga tänkbara produkter som kan fylla den befintliga produktens 

ändamål (Henry, 2011, s. 73). För åkerinäringens del skulle detta främst innebära andra 

transportslag såsom flyg, båt och tåg. Användningen av dessa tre transportslag innebär 

sannolikt fördelar och nackdelar. Den flexibilitet som lastbilstransporter tillåter gör inte de 

andra transportslagen i lika stor utsträckning.  
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Dessa ovanstående faktorer påverkar slutligen den femte faktorn och således 

konkurrensklimatet mellan befintliga aktörer. De redan genomgångna fyra faktorerna har en 

effekt för konkurrensklimatet och slutligen rivaliteten, det finns dock ytterligare faktorer som 

påverkar. Ytterst har antalet aktörer betydelse för branschens rivalitet men även produkten 

eller tjänstens karaktär, fasta kostander samt hur höga utträdande barriärerna är (Wheelen & 

Hunger, 1998, s. 63). Styrkt av åkerinäringens höga antal åkerier med tyngdpunkt på mindre 

åkerier så indikerar detta på att rivaliteten mellan befintliga aktörer hög. Detta påverkar och 

begränsar således möjligheten att utveckla vinstskapande företag. Till vilken grad denna 

vinstbegränsning sker är beroende på hur intensiv konkurrensen är samt hur den är 

strukturerad. Ytterst är den beroende på om aktörerna är likvärdiga i storlek, tillväxten i 

branschen samt storleken på utträdande barriärer (Porter, 2008). För åkeriernas del är även 

faktorn kring ledningens hängivelse till branschen av betydelse. Förstärkt uttryck skulle detta 

kunna innebära att om ägaren till åkeriet innehar ett stark personligt intresse till branschen 

denne är verksam inom påverkas vinstpotentialen i branschen då det ineffektiva företagen 

stannar kvar och bidrar till den nedåtgående prispress som detta innebär (Porter, 2008).           

Porter framhäver att alla branscher är unika och ömsesidigt beroende. När en aktör förändrar 

sin struktur eller produkt påverkas branschen. Detta behöver inte alltid vara av godo för 

branschen som helhet betraktat då barriärer för inträde och konkurrens kan förändras. Ytterst 

betonas att en kritisk framgångsfaktor ligger i hur väl företaget kan tolka, förstå samt 

implementera faktorerna i sin verksamhet och sedermera utforma strategier utifrån detta 

(Porter, 1985, s. 7).     

Kritik mot Porters fem faktor-modell har genom åren framförts. Kritiken ska nu ytligt beröras 

då vetskapen om den sannolikt kan öka förståelsen när resultatet analyseras i ljuset av denna 

modell. En del av kritikerna mot modellen menar att för mycket focus ligger på branschen 

snarare än på det individuella företaget. Detta kräver då att de fem olika krafterna påverkar 

samtliga företag i likvärdig utsträckning, något kritikerna menar att sannolikt är verkligheten 

annorlunda. Vidare kritiseras modellen för att vara statisk i ett företagsklimat som ständigt 

förändras (Stonehouse & Snowdon, 2007, s. 256-273). Utöver detta kritiseras modellen från 

ett historisk och kulturellt perspektiv. Att länders historiska händelser och kulturella drag 

påverkar konsumtionsprocesser och beteenden. Kritikerna menar att faktorernas styrka skulle 

till viss del var en effekt av landets kultur och historia. Detta skulle, enligt kritikerna förklara 

varför konkurrensen i Japansk industri är så intensiv och varför konsumentkunder i Indien inte 

efterfrågar lika stor variation på bröd i sin konsumtion likställt med konsumtionskrav i väst. 

Kritiker menar att innan en fem faktors modell är skapad måste en grundlig analys av den 

sociala miljön utföras. Sammanfattningsvis ligger svaret till dessa och kommande variationer 

i landets historia och kultur och kan därför inte stimuleras fram genom att analysera och 

använda olika faktorers påverkan (Prasad, 2011, s. 131-137). Slutligen framförs en kritik på 

modellens antal faktorer, det framförs att det bör vara fler. Exempelvis har statlig inverkan 

diskuteras som potentiell ytterligare faktor (Henry, 2011, s. 73).    

3.5 Strategi Formulering  
När åkeriet enligt tidigare presenterad teori konstaterar att konkurrenssituationen och 

maktbalansen är skev börjar sedermera arbetet mot att konkretisera en process för att vända 

denna trend och korrigera maktbalansen. Det är därför i denna studie relevant att undersöka 

hur det enskilda åkeriets beslutsprocess rent teoretisk förklaras. Således i en mer detaljerad 

tappning undersöka vilka steg och analyser som omfattas när ett åkeri ska genomföra ett 

större beslut. För att möta de skiftande utmaningar som tidigare problematiserats kommer 

åkeriet behöva utforma en ny strategi, anpassad till marknadens struktur och mer matchad till 

företagets styrkor och svagheter. För att skapa en större insikt och bidra med en teoretisk 
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kunskap kring hur åkerierna i Mellansverige bör genomföra ett strategiformuleringsarbete ska 

teorier som behandlar detta diskuteras.  

När ett åkeri eller företag ska ta ett beslut som involverar deras strategi kan detta ske utifrån 

olika karaktäristiska drag och modeller. Enligt (Wheelen & Hunger, 1998 s. 19) har ofta dessa 

beslutsprocesser liknande drag till någon av de följande formerna: Entreprenöriska 

karaktärsdrag, innebärande att strategin för beslutet är gjord av en stark individ där focus 

främst ligger på möjligheten och sekundärt på problemet. När beslut tas med detta 

karaktärsdrag är detta något som genomsyrar företagets initiala strategi om att vara 

kontroversiell i sina beslut. I motsats till detta karaktörsdrag är det nästkommande draget av 

mer anpassningsbara metoder. Detta innebär att beslutsprocessen inspireras av att lösa 

problemen som de uppstår snarare än söka efter nya möjligheter. Detta karaktärsdrag återfinns 

mer frekvent hos stora organisationer, ofta även i statlig regi såsom skolor och sjukhus.  

Det sista karaktärsdraget och beslutsmodell är något som kommer presenteras djupare.  Den 

bakomliggande anledningen till detta är att den på ett tydligt och pedagogiskt sett illustrerar 

samtliga delar i en grundligt utförd beslutsprocess. Med hänsyn tagen till studiens 

problemformulering är det av betydelse att första hur komplex och invecklad en 

belslutsprocess kan vara, speciellt när ett strategiskt beslut om grönare profilering genom en 

bättre däckhantering ska tas. Vilket kan vara en realitet för respondenterna i denna studie.  

Det planerande karaktärsdraget är illustrerat enligt modellen som följer. Modellen och 

metoden innebär en systematisk inhämtning av information för att genomföra en grundlig 

analys. Den innehåller både den interna och externa miljön med hänsynstagande till tidigare 

resultat och framtida mål (Wheelen & Hunger, 1998, s. 19-21). Modellen är översatt från 

engelska till svenska. 
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3.6 Genomgång av den planerade beslutsprocessen delar 

 
Figur 3  

Relevansen av ovan illustrerad modell är dess detaljerade illustration över de olika steg en 

beslutsprocess genomgår. Den kommer att tillämpas som en översiktsplan över en 

beslutsprocess olika steg. Således kan åkeriets beslutsprocess teoretiskt stödjas och tydas mot 

modellen. Den kommer därför att bidra med en ökad förståelse kring hur åkerinäringen ska 

hantera den konkurrensanalys som Porters modell över det fem faktorerna bidrog med. 

Processen som illustreras är således att betrakta som den process åkeriet genomgår för att 

generera ett åtgärdsprogram som förbättrar dess marknadsposition och ekonomi.   
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Modellens grundstomme såsom de ursprungliga författarna valde att konstruera modellen 

utgörs av de gråa partierna. Det två tillägg som är gjorda i färgerna blått och grönt är 

kompletterade specifikt för denna studie. Det ska dock betonas att dessa tillägg är hämtade 

från andra modeller inom ämnet Strategic management. Bakgrunden till detta är att 

modellerna används i en ny kontext, ur åkerinäringens perspektiv. Den befintliga modellen är 

därför utökad med målsättningen att studiens resultat enklare kan tolkas och förstås om det 

presenteras en uttömmande modell som djupare kan skildra den problematik och utmaningar 

som åkerinäringen står inför. Syftet är således att mer djupgående presentera den externa 

omvärldsanalys som åkerinäringen måste genomföra. Vidare behöver arbetet kring åkeriets 

sociala ansvarstagande och ledningens värderingar beaktas som en viktig förutsättning i dessa 

beslutsprocesser.  

Modellens ursprungliga fält är således de gråa partierna av modellen. Beskrivning av dessa 

steg och processer är som följer:  

1(a) Utvärdera aktuell prestation och resultat utifrån ekonomiska nyckeltal. Hur presterar 

åkeriet i termer av relevanta nyckeltal? Måste företaget förändra något i sin strategi för att 

justera dessa nyckettal till dess fördel skulle eventuellt vara ett problemområde som 

uppkommer för åkerierna.     

1(b) Nästa område att angripa blir att utvärdera och analysera uppsatta mål, vision, strategi 

och policy. Detta i linje med hur åkeriernas mål överensstämmer med dess strategi och vision.  

2 Utvärdera styrningen och ledning av företaget. Även om dessa är svåra att byta ut i små 

organisationer så är frågan om dess lämplighet aktuell.   

3(a) I nästa steg riktas blicken utanför företaget och analyserar den externa miljön. Hur ser 

samhällsutvecklingen ut och vilka åtgärder kan företaget behöva ta för att följa den.  

3(b) Den externa miljön ska även analyseras utifrån vilka potentiella hot och möjligheter som 

kan uppstå och hur företaget ska använda dessa till sin fördel. 

4(a) När den externa miljön har fastställts ska blicken återigen vändas internt. Företagets 

interna miljö ska utvärderas och fastställas. Detta utifrån den interna strukturen, 

företagskulturen och tillgängliga resurser. För åkerinas del, i ett eventuellt miljöarbete skulle 

detta kunna innebära hur åkeriet ser på miljöarbete, hur företagets kultur är gentemot 

miljöarbete samt vilka resurser företaget besitter för att genomföra en förändring mot en mer 

miljövänlig däckhantering.     

5(a) Utvärdera och välj strategiska beslut bestämda av en SWOT-analys. Det vill säga 

resultatet från de föregående analyserna om företagets interna styrkor och svagheter samt 

externa möjligheter och hot som tillsammans skapar SWOT-analysen (Wheelen & Hunger, 

1998, s. 107).  

5(b) Granska och uppdatera både mål och strategi om nödvändigt. Stämmer åkeriets mål 

överens med den riktning företaget vill utvecklas i?   

6(a) Utifrån de insikter och slutsatser som företaget finner kan ett flera strategiska alternativ 

uppstå, dessa måste dock sedermera utvärderas.   

7 Implementera den valda strategin. Upprätta ett implementeringsprogram, en budget och 

tillvägagångssett som beskriver hur den nya eller uppdaterade strategin ska genomföras. 
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8 Utvärdera och kontrollera så att det faktiska beslutet har generat i en förändring som 

utvecklat företaget i en önskad riktning. 

Modellen är enligt föregående sida således uppbyggd av en rad olika processer som äger rum i 

en förutbestämd ordning. Då studiens primära syfte är att undersöka mottagligheten gentemot 

en förändringsmodell framför hur beslutsprocessen ser ut för åkerier i Mellansverige skapar 

dessa vissa funderingar och tankar. Ovan beskriven modell illustrerar hur ett strategiskt beslut 

tas i ett företag.  Sannolikt behöver dock inte detta innebära att beslutsprocesser i ett åkeri 

måste följa denna mall. Troligen är beslutsprocesser för åkerierna individuellt präglade. 

Ytterligare sker troligen några av dessa steg parallellt med varandra och troligen i mer eller 

mindre hög omfattning. Det ska dock betonas att sannolikt sker det ett konstaterande om att 

någon åtgärd måste genomföras som en effekt av en förändrad omvärld. Detta innebär även 

att den omvärld som åkeriet befinner sig i måste analyseras. Det är därför sannolikt att en 

process med inslag av tidigare modell tar vid.          

Det finns en bakgrund och syfte till valet gällande den komplettering som genomförts av 

modellen ovan. Den ursprungliga modellen har utökats i två steg. Det första steget innebär 

faktorer kring socialt ansvarstagande och ledningens värderingar. Steg två innebär en 

komplettering med ett ytterligare verktyg anpassad för analys av företagets externa miljö.  

Den första kompletteringen innebär rent konkret det två gröna fälten om socialt 

ansvarstagande och ledningens värderingar. Utifrån den mottaglighet som denna studie ämnar 

undersöka är områdena miljöhantering och effektivisering av betydelse. En ytterligare aspekt 

av ett miljöarbete är att den utgör en stor del av företagets sociala ansvartagande (Cruz & 

Pedrozo, 2009, s. 1174-1199). Detta arbete är troligen även beroende av ledningen 

värderingar inför begreppet och det arbete som väntar. Därför kan graden av ansvarstagande 

indikera på mottagligheten inför ett beslut som förvisso resulterar i kostnadsbesparingar, men 

vägen dit är i form av en mer miljöeffektiv däckhanteringsmodell som bidrar till lägre 

drivmedelsförbrukning och tillkommande kostnader. Sambandet mellan miljöarbete och 

socialt ansvarstagande är således relaterade till varandra. Därför behövs en djupare illustrering 

kring dessa områden. I den ordinarie modellen utgjorde inte socialt ansvarstagande en 

betydande del. Syftet med tillägget är således att beskriva och illustrera socialt ansvarstagande 

tillsammans med ledningens värderingar och hur det senare påverkar ett åkeris mottaglighet 

inför en förändringsmodell. Dessa två tillagda faktorer är hämtade ur Mintzberg´s modell över 

strategiformulering. Detta med bakgrunden i att Mintzberg´s modell inkluderar dessa aspekter 

men består samtidigt på en snarlik uppbyggnad. På grund av dessa likheter i modellens 

struktur tillåter det även att den kritik som riktas mot Mintzberg´s modell även kan till viss del 

riktas mot Wheelens & Hunger modell.       

Mintzberg´s modell benämnd som ”Design School Model” och representerar en väl 

applicerad modell över strategiformulering (fullständig modell finns tillgänglig i Appendix 2). 

Utgångspunkten i modellen är att den utvecklats ur föreställningen om att strategiformulering 

grundar sig i appliceringen av ett fåtal grundläggande faktorer. För att formuleringen ska 

utmynna i en lukrativ strategi är därför matchingen central, hur väl företagets styrkor och 

svagheter reflekteras i den senare valda strategin (Mintzberg, 1994, s. 36; Mintzberg, 

Ahlstrand & Lampel, 1998, s. 24).  Modellen bygger, enligt appendix på två perspektiv. Det 

båda sidorna är som Figur 3 influerade av en SWOT-analys där företagets interna styrkor och 

svagheter kompletteras med företagets externa möjligheter och hot, bidragande till en större 

insikt om hur företaget bör navigera. Ytterligare faktor och den väsentliga anledningen till att 

modellen illustreras är således för att den lägger vikt vid socialt ansvartagande och dess roll 

vid formulerande av strategi.  
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Den ena sidan av Mintzberg´s modell utgörs av att företaget analyseras ur ett externt 

perspektiv, detta ur perspektiven möjligheter och hot gentemot marknaden. Detta utmynnar 

sedan i framgångsfaktorer som sedan delvis kommer utgöra grunden för 

strategiformuleringen. Den andra sidan av modellen börjar med att den interna verksamheten 

analyseras utifrån organisationens styrkor och svagheter, detta leder senare till en 

konkretisering av den utpräglade konkurrensen. Dessa två sidor leder senare sammantaget till 

ett skapande av strategin (Mintzberg, 1994, s. 36).      

Det har tillkommit kritik mot modellen, även från konstruktören Mintzberg själv. Den kritik 

han framför växer ur enkelheten i att formulera en strategi. Mintzberg framför en skeptisk 

ståndpunkt till hur företag egentligen ska känna till och utvärdera sina styrkor och svagheter. 

Ytterligare måste dessa styrkor och svagheter definieras i en kontext. Detta innebär att 

modellen som sådan blir statisk i sin analys. Denna problematik förstärks ytterligare av att ett 

företags omgivande miljö sällan är statisk. En ytterligare problematik i detta tillkommer när 

företaget har utvecklat och ska implementera en ny strategi. Mintzberg menar att 

organisationen omöjligen kan radera den nuvarande strategin totalt utan att fragment av denna 

finns kvar och påverkar framtiden. I förlängningen påverkar alltså det förflutna även framtida 

organisationsutveckling vilket betonas som problematiskt när nya strategier implementeras 

(Mintzberg, 1990). 

Det andra komplementet till modellen innebär således ett ytterligare tillägg, detta på grund av 

att ett företags externa miljö är beskriven som långt ifrån statisk. Åkerinäringens externa miljö 

består av en rad olika påverkande faktorer som bör placeras under förstoringsglaset och 

analyseras grundligt. När dessa analyseras och genomförs finns olika verktyg och metoder att 

tillgå. Den tidigare nämnda SWOT- modellen som analyserar företagets externa miljö ur 

perspektiven möjligheter och hot är ett alternativ. Förmodligen innefattar företagets externa 

miljö mer än så och därför bör dessa belysas i en mer omfattande utsträckning. På beskriven 

anledning utökas därför den tidigare modellen med det externa analysverktyget PESTLE. 

Modellen beskrivs i denna kontext av faktorerna: Politiska, Ekonomiska, Sociala, 

Teknologiska, Legala, Miljömässiga (Environmental) (Henry, 2011, s.48). Modellen kan 

bestå av olika sammansättningar av faktorer. Essensen i modellen är inte vilka faktorer som 

omfattas eller bortses ifrån. Värdet i att applicera modellen ligger i förståelsen om hur den kan 

belysa ett företags externa miljö, bidra med manöverutrymme inför förändringar och bättre 

navigera mot uppsatta mål. Det framförs vidare att användaren av modellen bör vara 

medveten om dess brister (Henry, 2011, s.49). Vid tolkandet av modellen bör dess utgörande 

faktorerna inte bedömas som snäva och begränsade till sina ord, det bör snarare betraktas som 

områden varför det kan utvidgas i olika sammanhang (Ibid).    

Nedan följer en beskrivning till de olika delarna: Politiska, innebär en analys av regeringens 

arbete och framförallt EU-samarbetets arbete. Vilka indikationer finns som pekar på 

förändringar i regeringens arbete. Aktuellt för åkerinäringen är sannolikt skattepolitik, 

arbetsmarknadspolitik och investeringar som kan utmynna i mer transportarbete för det 

enskilda åkeriet (Henry, 2011, s.49). Exempel på detta är den nya däckmärkningen som införs 

i Europa. Denna kan sannolikt både bidra med möjligheter för åkerierna men även hot om det 

inte lever upp till märkningens standard. Vidare områden som modellen behandlar innebär 

ekonomiska påverkansfaktorer. Dessa innebär mer konkret indikatorer såsom räntenivåer, 

disponibel inkomst, arbetslöshetsnivåer, inflationstakt, valutakurser samt BNP (Henry, 2011, 

s.51). Ytterligare faktor och högst kännbart för åkerierna är energikostnader, och i synnerhet 

råoljepriser som senare påverkar dieselpriserna och därför till stor del utgör åkeriets kostnader 

(Wheelen & Hunger, 1998, s. 55). Dessa ekonomiska faktorer är sannolikt stora för det 

enskilda åkeriet att individuellt övergripa och analysera. Vi kan dock fastslå att det 
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övergripande ekonomiska klimatet är av stor betydelse för det enskilda åkeriet, varför dess 

utveckling sannolikt hålls under kontinuerlig bevakning. Nästkommande faktor är av social 

karaktär. Detta innebär mer konkret kulturella förändringar, ofta gentemot miljö. Att 

preferenserna gentemot en mer hållbar konsumtion eventuellt skulle förändras (Henry, 2011, 

s.52). Detta skulle eventuellt yttra sig i formen av att transportköparens krav gentemot 

miljömässig hantering skulle förändrats, något som senare skulle påverka åkerier mot en 

omställning. Detta kommer senare utgöra ett område som intervjufrågor utfromas kring, 

varför studien kommer återvända till denna faktor längre fram.      

Vidare faktorn i ordningen är den teknologiska faktorn. Den innehar en stor påverkanskraft 

och kan således skaka om företagets externa miljö. Det innebär som ordet beskriver nya 

teknologiska förändringar och uppkomster (Henry, 2011, s.54). Denna faktor påverkar olika 

branscher i olika hög utsträckning. Främst är omsättningshastigheten för teknologiska 

produkter i branschen av avgörande betydelse (Ibid). Inom transportnäringen återfinns 

självklart en teknologisk utveckling, den är dock sannolikt inte att jämföra med mer 

elektronikintensiva branscher som tillverkningen av datorer. Det bör dock betonas att nya 

tekniska lösningar som presenteras är enligt det studier som redan utförts till huvuddel 

inriktade mot energieffektivisering, något som eventuellt skulle kunna bidra till uppkomsten 

av krav från transportköparens sida. Att det kräver en viss teknisk standard från transportören 

som en del av företagets miljöpolicy.  

Nästkommande faktorn är egentligen starkt besläktad med den politiska faktorn och utgörs av 

legala faktorer. Den innebär således vilka förändringar som skulle kunna ske med kommande 

lagstiftning (Wheelen & Hunger, 1998, s. 54-55). Denna faktor och eventuella komplement 

till denna i form av nya lagar är ett område som sannolikt hålls under nära bevakning. Ett 

aktuellt exempel på detta är diskussioner kring att eventuellt utöka lagstiftningen på 

vinterdäck för lastbilar (Trafikverket, 2012). Den sista faktorn i modellen utgörs av 

miljömässiga (environmental) påverkans faktorer. Det innebär vilket avtryck nuvarande 

verksamhet resulterar i för miljön och innebär ytterligare hur beroende verksamheten är av 

fossila bränslen (Henry, 2011, s. 54).   

Modellen i sig innehar dock vissa brister. När modellen tillämpas som analysverktyg måste 

faktorerna i någon utsträckning markeras och fastställas.  Det är förenat med vissa utmaningar 

då detta förutsätter att företaget fastställer ett värde, möjlighet eller hot i en faktor som 

ständigt förändras (Henry, 2011, s. 58). För att översätta denna problematik till 

åkeribranschen skulle utmaningen sannolikt utgöras av att fastställa och definiera exempelvis 

legala, kunders preferenser och ekonomiska faktorer. Något som förmodligen både förändras i 

skiftande omfattning samt omges av begränsad insyn ur det enskilda åkeriets synvinkel.            

Genomgående har marknadskrafter ur ett påverkande perspektiv för åkerinäringen lyfts fram. 

Syftet med detta är att bidra med en uttömande referensram som slutligen bidrar till en ökad 

förståelse över studiens resultat. Enligt tidigare nämnt är miljöfrämjande arbete av central 

betydelse för denna studie. På grund av dessa miljömässiga faktorers centrala betydelse 

behövs en ytterligare teoretisk modell som beskriver dessa i en konkurrenskontext. Att 

tidigare presenterad kunskap kan kompletteras med hur miljöfaktorer av både internt samt 

externt slag kan påverka en miljöpolicy. De pådrivande faktorerna till att ett företag inför en 

miljöpolicy kan som modellen skildrar grunda sig i varierande faktorer. På grund av detta bör 

dessa faktorer och pådrivande krafter illustreras i en kontext som genererar i ett miljöarbete. 

Detta då tidigare presenterade modeller bygger på att analysera varierande faktorers påverkan 

på företaget utmynnande i en strategiformulering, att det enskilda företaget upplever en 

skevhet eller konkurrensnackdel som måste justeras genom ett uppdaterat arbetsätt. Således är 
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syftet med kommande modell att öka förståelsen kring utmaningen och möjligheten ett åkeri 

står inför när det ska definiera och senare implementera en miljöpolicy.      

 

3.7 Konkurrensfaktorer som påverkar en miljöpolicy: 

 
Figur 4 

Relevansen av modellen ovan utgörs av att den illustrerar hur olika faktorer påverkar ett 

företag mot en miljöpolicy. Således bidrar denna med en kompletterande bild över ett åkeris 

åtgärder som en reaktion på en förändrad omvärld. Ett åkeri som genomfört Porters 

konkurrensanalys och därigenom dragit slutsatsen att något måste göras.  Därefter analyserat 

och genererat dessa åtgärder genom den planerande beslutsprocessen och slutligen inför en 

miljöpolicy som åtgärd. Detta för att upprätthålla en däckhanteringmodell, då den bidrar till 

ekonomiska besparingar genom lägre drivmedelsförbrukning. Det är därför relevant att 

komplettera den teoretiska bilden med ytterligare kunskaper kring drivkrafterna bakom 

åkeriets arbete mot en miljöpolicy. Som tidigare problematiserats är stigande 

drivmedelskostnader och tillstramad konkurrensstruktur ett kännbart problem för inhemsk 

åkerinäring. Detta leder till misstanken om att vissa krafterna ovan är mer eller mindre 

framträdande. 

Modellen består enligt ovan av de 5 faktorerna: ledarskap, marknadskrafter, teknik, tryck 

utifrån och organisations kultur. Dessa har sedan en inverkan på hur en organisation arbetar 

mot skapandet eller uppdateringen av en miljöpolicy. Författaren beskriver även att vissa 

delar i denna process måste vara mer framträdande och därmed inta en mer påtryckande och 

aktiv position.  

Innebörden av modellens delar är enligt följande: Den första delen, ledarskap beskrivs som 

det fundamentala verktyget i styrandet av en organisation. Det är i ledarskapet en miljöpolicy 
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måste vara grundad, konstruerad och sedermera kommunicerad vidare ut i organisationen. 

Detta då det anställda i olika utsträckning vänder blicken mot ledarskapet för vägledning i 

varierande frågor. Detta omfattar även vilken inställning det bör inneha mot en eventuell 

miljöpolicy. Om ledningen genuint anser att miljöarbete kan bidra till kostnadsbesparingar 

och konkurrensfördelar är sannolikheten större att även det anställdas inställning gentemot 

miljöarbete är positiv. Om fallet är skiftande och ledningen uppvisar en negativ eller skeptisk 

inställning sprider sig denna negativitet troligen vidare i organisationen (Madu, 1996. s. 50-

51).   

Den andra delen: organisations kultur och förändring är en central förutsättning för att 

miljöarbetet ska bli genomförbart. För att organisationen eller åkeriet som modellen kommer 

tillämpas på i denna studie ska genomföra ett förändringsarbete är således inställning 

gentemot förändringar och miljö av central betydelse (Madu, 1996, s. 53).               Denna 

kulturella inställning kommer därför innefatta hur åkeriet i fråga bemöter, arbetar och 

sedermera implementerar åtgärder kring miljöfrågor. Det aktuella arbetssättet som senare 

införs kan se annorlunda ut, både i form samt utsträckning. Det kan vara begränsat till internt 

men även innefatta externt arbete och därför omfatta leverantörer (Ibid). För åkeriernas del 

med studiens konkretiserade däckhanteringsmodell innebär detta hur det arbetar och ser på 

arbetet kring det arbetssätt som modellen beskriver.  Vidare kan sannolikt graden av 

mottaglighet åkeriet uppvisar mot däckhanteringsmodellen berätta något. Mottagligheten kan 

sannolikt berätta hur organisationens inställning är gentemot förändringar och miljöarbete. 

Denna är dock beroende och i olika utsträckning styrd av ledarskapet i organisationen (Madu, 

1996, s. 54).  

Den tredje delen innebärande teknik beskrivs av författaren som både anledning till 

framväxten av dagens miljöproblematik genom ökade produktionsvolymer och transporter 

men även som lösningen. Teknikframväxten beskrivs även som lösningen på det problem som 

den initialt bidrog till. Detta då åkerier strävar efter nya metoder och verktyg att bemöta nya 

utmaningar och hot. I denna process är ny teknik en viktig hörnsten och möjliggörare (Madu, 

1996, s. 51). För åkerinäringens del har stora framsteg tagits av olika tillverkare i form av 

effektivare fordon och motorer. Detta möjliggör att åkerier genom investering i nyare fordon 

kan genomföra en förändring mot ett mer miljövänligt åkeri.  

Den fjärde faktorn i modellen utgörandes av marknadskrafter innebär marknadens syn och 

inställning gentemot företagets tjänster. Detta innebär att företaget måste vara lyhörd för 

förändringar i kunders preferenser och ständigt anpassa företaget därefter (Madu, 1996. s. 53). 

En tillkommande utmaning i detta är att det kan vara bekymmersamt att definiera och 

konkretisera vad kunden uppfattar som värdefullt (Madu, 1996. s. 54). Författaren betonar att 

vi kan inneha en generell bild över vad kunder anser är värdefullt, rätt eller fel men att 

omsätta detta i strategier och miljöpolicy utifrån vad kunder är beredda att betala för är inte 

fullt lika lätt. Att vara lyhörd och driva utvecklingen framåt genom att flytta gränserna för vad 

som anses vara tillräckligt kan innebära fördelar.  Det kan innebära att företaget eller åkeriet 

blir mer attraktiva för nuvarande och potentiella kunder (Ibid).       

Den femte och sista faktorn i modellen utgörs av tryck utifrån. Den är i sin karaktär snarlik 

den fjärde faktorn och till stor del beroende av förändringar i kunders preferenser (Madu, 

1996. s. 52-53). Detta innebär att företaget eller åkeriet måste inneha en kunskap om 

kundernas preferenser idag och i framtiden. Vidare att forma verksamheten kring värden som 

kunden senare uppfattar som värdefulla vilket förhoppningsvis bidrar till en större lojalitet 

och köpfrekvens hos kunderna (Ibid). Detta förstärks av åkeriers önskan att uppnå eller 

bibehålla en marknadsledande position. Författaren betonar att för att det ska vara möjligt 
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räcker det inte att bara fokusera på befintliga kunder utan det måste även fokuseras på 

företagets generella omgivning. Genomföra åtgärder som skapar en positiv klang kring 

företaget verksamhet.                   

Det bör dock nämnas att en viss kritik och brister kan riktas mot modellen. Tidigare 

presenterad kritik gentemot Porters Five Forces modell kan vara aktuella att framföra även 

här. Kritiken presenterad i (Stonehouse & Snowdon, 2007. s. 256-273) innebar att Porters 

modell var statisk i en föränderlig miljö. Detta innebär även att denna kritik om att modellen 

bidrar med en statisk analys bör belysas. Samtidigt ska det framföras att åkerinäringen inte är 

utmärkande föränderlig. Sannolikt är dock legala och externa faktorer mer föränderliga och 

därför svårare för det enskilda åkeriet att överblicka.       
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4.1 Historisk utveckling för transportnäringen 
Relevansen av kommande branschöversikt är att läsaren skall ges möjligheten att tillgodose 

sig kunskap kring det strukturella förändring som ägt rum i undersökande näring. Jag anser 

således att branschens komplexitet och studiens valda ämnen förutsätter en viss förståelse för 

åkerinäringen. Min önskan är att kommande branschgenomgång är tydlig och pedagogiskt 

upplagd.  

I Sverige under 2009 fanns det 8078 åkerier representerande 51 386 tusen anställda och 32 

722 tunga fordon (Trafikanalys, 2012). Dessa siffor speglar förvisso hela Sverige under 2009 i 

en studie som är begränsad till att undersöka situationen i Mellansverige. Det vittnar dock om 

att potentialen för ett miljöarbete begränsat till Mellansverige är stor.       

  

Figur 5 

Ovan ser vi utvecklingen av miljarder tonkilometer i Sverige under en närmast en 40 års 

period. Vi noterar enligt ovan att en konstant ökning har skett. Vi noterar dock samtidigt ett 

antal nedgångar. Utan att närmare spekulera i de bakomliggande faktorerna till detta kan vi 

dock misstänka att dåvarande ekonomiska situation har någon form av påverkan.  
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Figur 6 

Ovan ser vi utvecklingen av växthusgasutsläpp för inrikes transporter. Med bakgrund i ökande 

andel transporterade ton-kilometer är en ökning av växthusgaser att förvänta sig. 

Växthusgasen har i storlekordningen endast ökat med 7 procent under åren 1990 till 2009 

(Trafikverket, 2012). Detta skulle kunna vara en indikation på att en utveckling av lastbilen 

har bidragit till mer effektiva transporter. Detta styrks av (Hedenus, 2007) som framhåller att 

baserat på dåvarande Vägverkets egna uträkningar har lastbilarnas bränsleförbrukning 

reducerats med 18-19 %. Utan att stirra sig blind på siffror så förstår vi med ökningen av 

transporterade ton kombinerat med relativt stabila utsläppsnivåer att en effektivitetsutveckling 

har ägt rum.  
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4.2 Dieselprisets utveckling och beståndsdelar:  
Nedan ser vi hur diselpriset har utvecklats de senaste 10 åren. Vi kan utläsa en tämligen stabil 

trend bortsett från konjunkturella nedgångar. Tidigare har hotet om högre dieselpris betonas. 

Det indikationer vi kan se från Figur 7 är att åkerierna har under de senaste tio åren erfaret 

högre kostnader genom högre dieselpriset. Att drivmedelspriset har stigit får anses vara 

allmänt vedertaget men hur dess beståndsdelar har förändras beskrivs i Figur 8.    

 

Figur 7      

 

Figur 8 

Enligt ovan har dieselpriset i linje med övriga figurer stigit. Tänkvärt att studera är prisets 

beståndsdelar. Det vi kan utläsa ovan är att skatten och momsen är två stora delar. I slutet av 

2011 utgjorde skatten och momsen 53 %. Detta bör hållas i åtanke när ökande skattepålägg 

diskuteras som eventuella lösningar till att minska utsläppen.     

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utveckling dieselpriser i Sverige (SEK).  

Utveckling dieselpriser i

Sverige (SEK)

Källa: SPBI 2012 

0

1

2

3

4

5

6

7

2
0

0
1

-…

2
0

0
1

-…

2
0

0
2

-…

2
0

0
2

-…

2
0

0
3

-…

2
0

0
3

-…

2
0

0
4

-…

2
0

0
4

-…

2
0

0
5

-…

2
0

0
5

-…

2
0

0
6

-…

2
0

0
6

-…

2
0

0
7

-…

2
0

0
7

-…

2
0

0
8

-…

2
0

0
8

-…

2
0

0
9

-…

2
0

0
9

-…

2
0

1
0

-…

2
0

1
0

-…

2
0

1
1

-…

2
0

1
1

-…

Bruttomarginal

Produktkostnad

Skatt

Moms

Dieselprisets beståndsdelar.  

Källa: SBPI 2012 



32 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Anställda

Nettomsättning
(miljoner kronor)

Antal anställda och nettoomstättning.  

Källa: Trafa 2012 

4.3 Ekonomisk utveckling  

Figur 9 

 

Ovan ser vi utvecklingen av antal anställda och nettoomsättning i transportbranschen. Att 

spekulera i direkta orsaker till denna utveckling är riskabelt men vi kan nämna några faktorer. 

Med stöd i publikation från vägverket har transportbranschen genomgått en omfattande 

effektivisering ur fordonsaspekt samt drivmedel. Således skulle en omfattande effektivisering 

ägt rum under den tid grafen visar. Att åkerierna idag är mer effektiva och därmed kan öka 

den transporterade volymen med likvärdig personal styrka. Det nämndes vidare att denna 

effektivisering börjar fylla sin kvot med bakgrund i grafen ovan är detta inte osannolikt. 

Samtidigt har sannolikt det ekonomiska klimatet en avgörande betydels till nedgången från 

2008.     
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4.4 Vägtransportnäringens arbetsmarknadsstruktur  
Nedan ser vi strukturen på arbetsmarknaden för åkerier i Sverige. Nedan framgår fördelningen 

av aktiebolag efter hur många anställda de har. Av totalt 8162 stycken registrerade aktiebolag 

inom vägtransport har 5 512 stycken (68 %) endast 0-4 anställda, vilket indikerar på att det 

finns ett stort antal smååkerier runt om i Sverige. Om detta ses i ljuset av tidigare beskriven 

teori om maktförhållanden kan vi anta att dessa mindre åkerier har begränsad förmåga att 

påverka förhandlingar till sin fördel. 

 

Figur 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11  

Ovan ser vi hur det totala antalet anställda på 60 823 personer i vägtransportbranschen under 

2009 var fördelade. Nu framgår en skiftande bild i jämförselse med föregående modell. De 

medelstora företagen står för huvuddelen av arbetsstyrkan. Detta är isig inte avvikande men 

anledningen till att detta bör demonstreras är för att det ökar förståelse för det utmaningar och 

förändringar som åkerinäringen går till mötes. Strukturer i branschen har sannolikt stor 
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betydelse för hur problematiken ska angripas och förändras. En större insikt om hur 

åkerinäringen värderar olika attribut kommer bidra med en ökad förståelse när denna 

förändring ska genomföras.  

4.5 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Svensk åkerinäring är en bransch vars marknadsförutsättningar förändras. Studiens teoretiska 

underlag har syftat till att beskriva etablerade teoretiska modeller i en ny kontext. Studien 

undersöker drivkrafter bakom ett förändringsarbete utifrån en definierad förändringsmodell, 

som avser att effektivisera åkeriets användande och arbetssätt med lastbilsdäcken.  

 

Den teoretiska referensramen har som utgångspunkt att beskriva hur företag tar långsiktiga 

beslut. Detta för att korrigera och utveckla företagets styrkor och svagheter i ljuset av 

marknadens möjligheter och hot. Som omnämnt tidigare bestod Svensk åkerinäring 2009 av 

8078 företag (Trafikanalys, 2012), vilket vittnar om att aktörerna är många. Utöver detta var 

40 % av lastbilarna på svenska vägar utlandsregistrerade (Sveriges Åkeriföretag, 2012 ). 

Vilket sammantaget indikerar på ett intensivt konkurrensklimat. För att skapa en förståelse 

över detta konkurrensklimat tillämpas Porters fem-faktors modell som ämnar beskriva detta. 

Således bidra med mer konkret bild över vilka områden åkeriet bör arbeta med för att stärka 

sin konkurrenskraft. När sedan denna bild är fastställd ska riktlinjer och åtgärdpaket utformas. 

För att förstå denna process implementeras den planerade beslutsprocessen, som ämnar bistå 

med en översiktskarta över de olika processer som beslutsfattandet genomgår. När sedan 

åkerierna väljer att tillämpa däckhanteringsmodellen skulle det kunna beskrivas som ett arbete 

mot införandet av en miljöpolicy. Därför avslutas den teoretiska referensramen med Madus 

modell över drivkrafter som påverkar en miljöpolicy.  

 

Sammantaget syftar den teoretiska referensramen att bistå med en djupare förståelse till 

studiens empiriavsnitt. Således förstå hur mottaglighet är sammansatt och varför eventuella 

skillnader kan förekomma.   
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Praktisk metod 

5.1 Bakgrund till valet av respondenter  

5.1.1 Michelin 
Jag vill här betona min ställning till Michelin. Jag kontaktade Michelin under hösten 2011 

med en förfrågan kring examensarbete inom valt problemområde. Min vädjan var att få 

undersöka min problemformulering utan kopplingar till varumärket eller dess produkter. Jag 

vill dock framhäva att mina slutsatser troligen är värdefulla för Michelin. Samtidigt, när inga 

kopplingar till företaget produkter finns, kan även liknande företag tillgodoses sig och finna 

intresse i mina slutsatser.  

Michelin fann intresse i min förfrågan och ställde upp på mina önskemål. Detta gjorde att jag 

objektivt kunde undersöka mina problemformuleringar på Michelins kundkrets. Jag vill 

ytterligare klargöra att studiens respondenter är befintliga eller potentiella kunder till 

Michelin. Således har kontakten till respondenten möjliggjorts av att de vid ett tidigare 

skeende har etablerat kontakt med Michelin.  

Vid utformandet av studiens förändringmodell och intervjumall var detta sakförhållande 

närvarande. Att kunden vid tidigare tillfällen kan fått ta del av Michelins kommunikation om 

skötsel av däck, något som senare kan få en färgande inverkan på dess mottaglighet inför min 

definierade förändringsmodell. Vid utformandet av studien intervjumall var detta förhållande 

vägledande. Där min strävan varit att ställa frågor så neutralt och icke förutsägbara som 

möjligt.  

5.1.2 Studiens respondenter  
Att boka in intervjuer med åkerier bedömdes i inledande skeenden av studien som mindre 

tidskrävande. Initialt var bilden att åkerier välvilligt skulle ställa upp på intervjuer. Detta 

visade sig vara svårare och mer problematiskt än förutspått. Jag vill dock här betona att de 

åkerier som senare ställde upp svarade välvilligt och uttömande, även på mina följdfrågor.  

Detta bidrog dock till vissa förändringar, den initiala tanken om strikta urvalskriterier fick 

lindras.  De tidigare uppsatta kriteriernas kärnpunkt var att studien initialt önskade att 

undersöka stora åkerier som transporterade godset långa sträckor. Detta innebar att studien 

initialt önskade undersöka åkerier som främst ägnade sig åt fjärrkörningar. När sedan denna 

kriterier-ram fick lättas på innebar det att jag började kontakta åkerier även utanför dessa 

begränsningar. Den upptäckt som gjordes då var högst intressant och föll naturligt i studiens 

syfte. Skillnader i åkeristruktur med avseende på antal fordon, anställda och ytterst typ av 

körning kunde med stöd i teorin bättre beskriva åkeriets mottaglighet inför en 

förändringsmodell. Denna upptäckt bidrog senare till att studien önskades att bygga på 

mångfald framför koncentrerat till en viss struktur. Studien fortsatte därför att byggas kring 

respondenter som utgjorde skillnader mot varandra. Det visade sig senare att dessa skillnader 

hade mycket att berätta.   

Genom bekvämlighetsurvalet och ett antal kontaktade åkerier bokades och genomfördes 

sedan 8 intervjuer. Bakgrunden till att urvalet begränsades till specifikt 8 respondenter är på 

grund av att svaren indikerade på likvärdiga fenomen, således hade en teoretisk mättnad 

uppnåtts (Sjöberg & Wästerfors, 2008, s. 120). Det ska även betonas kring en eventuell 

inskränkning i respondenterna förmåga att representera den totala populationen av åkerier i 

Mellansverige. Det bör således råda en medvetenhet om att åkerier placerade utanför studiens 

geografiska avgränsningar kan inneha karaktärsdrag som inte delas av studiens undersökta 



36 
 

respondenter. Vid tolkandet av studiens resultat bör således dessa urvalskriterier vara 

närvarande.  

5.2 Access  
För att genomföra en studie, oavsett område krävs en tillgång till den sociala verklighet som 

forskaren eftersträvar att undersöka (Bryman & Bell, 2005, s. 336). Vidare beskrivs att detta 

försvåras i sociala kontexter som är mer slutna, processen med att då tilldelas åtkomst 

beskrivs inneha mer problematiska omständigheter som kan bidra till en mer utdragen process 

(Ibid). Detta indikerar således på att tillgången till åkerier i Mellansverige kan för en student i 

undersökande syften vara begränsad. Tillgången till undersökningens respondenter har alltså 

möjliggjorts genom åkeriets kontakt till Michelin Nordic AB. Således är respondenterna 

kunder eller potentiella kunder till Michelin. Det är således en form av bekvämlighetsurval 

som har varit aktuell i denna studie (Bryman & Bell, 2005, s. 124-125).  

Detta ska dock inte inneha någon betydelse för studiens trovärdighet. Detta då studien 

genomförs utan paralleller eller kopplingar till specifika produkter eller varumärken. Således 

studeras mottagligheten för däckhanteringsmodellen utan att definiera vilka produkter som 

modellen eventuellt skulle baseras på.   

5.3 Konstruktion av förändringsmodell  
Förändringsmodellen konstruerades med syfte att kunna fånga de motivationsfaktorer som 

skulle kunna påverka åkerinäringen och i sin tur påverka graden av mottaglighet för 

förändring hos åkerinäringen. Motivationsfaktorer som valts ut grundas av författarens egna 

förkunskaper inom däckhantering. Modellen presenterades sedan för Michelin som genom sin 

expertis gav godkännandet att denna modell bidrar till ekonomiska besparingar. Michelin är 

dock tydlig på punkten att det föreligger en svårighet att bestämma de exakta värdena som 

kan bespararas. Detta försvaras med att yttre omständigheter i form av underlag, klimat, 

chaufförer, belastning och skötsel är svåra parametrar att övervaka. Dock medger Michelin att 

tillämpningen skulle medföra besparingar, exakt hur stora dessa skulle vara är dock svårare 

svara på. Michelin menar dock att kalkyler kan genomföras på enskilda åkerier men 

förutsätter omfattande uppgifter om åkeriet. Således går dessa verktyg inte att generaliseras 

till graden av tillämpning i ett examensarbete.  

Jag anser dock inte att detta är ett problem då studien syftar till att undersöka hur 

mottagligheten inför förändringar är sammansatt och pådriven. Vilka exakta värden som 

erhålls vid tillämpandet av däckhanteringsmodellen ligger utanför studiens avgränsningar.  

5.4 Konstruktion av intervjumall  
Intervjumallen konstruerades med studiens syfte i fokus. Att formulera frågor som bidrog med 

ett vitt och beskrivande perspektiv över respondentens inställning till studiens formulerade 

frågor. De intervjuer som genomförts i studiens syfte har genomgående haft målet att se 

åkerinäringens problematik och utmaningar ur deras eget perspektiv, detta styrks ytterligare 

av att huvudsyftet med intervjuer är att se omvärlden ur respondentens synvinkel (Ely, 1993, 

s. 66). 

Intervjumallen är uppbyggd kring tre huvudsakliga delar (se Appendix 1).  Innan själva 

intervjun ägde rum fick varje respondent svara på frågor som hade för avsikt att fastställa 

demografiska skillnader i populationen, det fick således ange sitt kön, ålder och vilken 

befattning det hade på åkeriet. Vidare konstruerades intervjumallen för att illustrera åkeriernas 

demografiska strukturer. Detta genom att fastställa åkeriernas dagsaktuella verksamhet och 

synen inom olika områden riktade mot att belysa respondenternas grad av intresse och 
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åtagande för miljön. Den första delen av intervjun avrundas med att belysa respondentens syn 

på branschens konkurrensstruktur, samt vilken utsträckning respondenterna ansåg sig inneha 

förmågan att förhandla till sin fördel. Således var målsättningen med den första delen av 

intervjun att belysa de demografiska aspekterna av åkeriet samt bidra med teoretiska 

kopplingar till främst Porters modell beskrivande konkurrensklimatet och maktbalansen (figur 

2).  

Nästkommande del konstruerades konkret utifrån däckhanteringsmodellen. Först presenteras 

däckhanteringsmodellen, dess beståndsdelar och vilka eventuella vinster den kan ge upphov 

till. Vidare följer en rad frågor riktade mot denna modell. Tanken bakom detta är att det bidrar 

med fler perspektiv, fler vinklar att begrunda pådrivande krafter ur. Denna del hade för avsikt 

att belysa och illustrera kopplingar till åkeriets syn och arbetssätt mot strategiska förändringar, 

således bidra med teoretiska kopplingar den planerande beslutsprocessen (figur 3).  

Vidare innehåller studien två rangordningar som respondenten, under intervjun ombad att 

utföra. Dessa rangordningar är konstruerade efter tänkbara påverkansfaktorer. Syftet är att det 

ges en möjlighet att jämföra respondenternas värderingar av olika attribut. Denna rangordning 

kan sannolikt även bidra med en större insikt till vilken grad strukturen av åkeriet påverkar. 

Det ger således en möjlighet att vidare undersöka hur strukturen i termer av antal anställda, 

antal fordon, typ av huvudverksamhet och slutligen syn på övriga områden påverkas av 

respondentens rangordningar av olika attribut. Dessa olika strukturer och attribut syftar till att 

skapa teoretiskt kopplingar till det fem konkurrensfaktorerna som påverkar uppkomsten av en 

miljöpolicy (figur 4). 

Vidare tillämpas två tidsperspektiv i studien. Den första delen frågor ställdes ur perspektivet 

nuläget, det vill säga ett besvarande av frågor utifrån dagens verksamhet. Med rådande 

ekonomiska problematik i åtanke vidgades studien med ett ytterligare tidsperspektiv, 

respondenterna ombads i del tre att besvara frågor utifrån en definierad framtid. I denna studie 

definieras framtiden som 5 till 7år fram i tiden. Respondenterna får det dock förklarat att det 

inte är åren i sig som är det viktiga utan det ekonomiska klimatet. Respondenterna ombads 

svara ur, enligt dem själva mer hälsosamma ekonomiska tider. Det bidrar dock till en 

eventuell felkälla, att respondenterna illustrerar ekonomiskt hälsosamma förhållanden olika. 

Vilket då skulle bidra till skiftande förutsättningar för vilken frågan besvaras ur.  Samtidigt 

upplever respondenterna sin nuvarande verksamhet skiftande och vidare är definitionen 5 till 

7 år flytande och skulle därför sannolikt bidra till en snarlik problematik. Det bör dock 

framföras att syftet med två tidsperioder inte överskuggas av skiftande föreställningar om 

specifika tidsperioder. Syftet är att urskönja skillnader i respondenternas återgivelser på 

grunder av konjunkturella skillnader.         

Vidare avslutas intervjuen med en del avseende kommande däckmärkning. Syftet med detta är 

att illustrera mottagligheten för en på förhand förpackad och kommunicerad sammansättning 

av attribut. Synpunkter och mottagligheten på däckmärkningens energideklaration skulle 

därför illustrera ett bra exempel på hur attribut kan klassificeras och senare kommuniceras. 

Det finns därför sannolikt lärdommar att dra från hur denna mottaglighet ser ut. Lärdommar 

som senare kan tillämpas vid utformande och kommunicerande av däckhanteringsmodeller.    

5.5 Genomförande av intervjun    
Följande stycke redogör detaljerat hur intervjuprocessen gick till. Vilka frågor som ställdes, 

frågornas syfte och slutligen en vidare förklaring till varför frågorna ställdes. Innan intervjun 

påbörjades uppmanades respondenten att finna en plats där vi kunde sitta ostört. Vidare 
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beskrevs vilken vetenskaplig nivå studien genomförs på och vilka tillkommande krav detta 

medför. Samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in och senare transkriberades.  

Intervjun påbörjades som tidigare berört med frågor kring respondentens demografi, både 

personliga och åkeriets. Därefter tog den första egentliga delen av intervjun vid, här ombads 

respondenten att svara på en rad frågor med syftet att kartlägga och illustrera åkeriets struktur. 

Respondenterna fick svara på frågor kring storleken på deras åkeri, i termer av antal anställda 

och antal lastbilar. Det fick även ange när företaget startade med sin verksamhet. När dessa 

inledande frågor var besvarade kunde en struktur börja urskönjas kring det åkeri jag 

intervjuade. Nästkommande fråga var riktad mot deras åsikter kring vad en miljövänlig 

däckhantering är för dem idag. Detta var intressant och med en väl förkonstruerad tanke 

bakom. Frågan var ställd på detta vis för att undersöka vad åkeriägaren ansåg var miljövänlig 

däckhantering idag, vilka värden det lägger i begreppet och hur det sedermera drar paralleller 

till sin egen verksamhet. Denna fråga gav sedan upphov till många funderingar som senare 

utmynnade i följdfrågor. Vidare ställdes frågan kring åkeriets miljöarbete och hur det jobbar 

med detta idag med följdfrågan hur det ser sig förbättra denna ur ett miljöperspektiv. Ur 

denna fråga illustrerades främst åkeriets miljömedvetenhet och arbete. Något som senare 

kunde avvändas i tolkningen av övriga svar. En möjlighet uppstod här, i tolkningen av 

nästkommande svar, kunde åkeriets syn på miljömedvetenhet bidra till en större förståelse. 

Graden av miljömedvetenhet kunde således hänföras till synen på många andra miljöinriktade 

åtgärder.  

När sedan dessa miljömässiga aspekter var avklarade gick intervjun vidare och inriktades då 

på respondentens syn på marknaden och vidare med tyngdpunkt på åsikten kring hur 

konkurrensen var strukturerad. Studien önskade vidare att illustrera åkeriägarens syn på 

branschens konkurrensstruktur med betoning på om strukturen isig nyligen hade förändrats, 

och om så är fallet, i vilken riktning och framförallt varför. Vidare var det med studiens syfte i 

åtanke en självklarhet att försöka återge en tolkning av branschens maktstruktur ur 

åkeriägarens perspektiv. I vilken utsträckning anser det själva att det kan påverka denna 

maktbalans, vilken grad av förhandlingsstyrka förfogar de över samt vilken tyngd det innehar 

i förhandlingar. Detta frågeområde var för studien högintressant då den initiala uppfattningen 

är att det finns en skevhet i maktbalansen gentemot det enskilda åkeriet. Att det enskilda 

åkeriet har begränsade möjligheter till att påverka sin egen situation. På detta område återgavs 

en skiftande bild. Troligen även mer nyanserad när kriterierna för vilka åkeri som intervjuas 

utvidgades. Variationer i åkeriets struktur har visat sig var källan till fler frågor än vad jag 

initialt förutspådde. När svaren på frågorna sågs i ljuset av åkeriets struktur blev svaret, eller 

den tolkning som åkeriägaren illustreade mer logisk. Det kunde således hänföras till 

variationerna och karaktären av åkeriet i fråga.      

Det är nu nästa huvuddel av intervjun tar vid. Denna är i sammanhanget del två och tar sikte 

på nuläget. Den har för avsikt att undersöka mottagligheten för en förändringsmodell ur 

perspektivet nuläge. Vilka faktorer eller attribut som är pådrivande i dagsläget och varför. Det 

är först inför denna del som däckhanteringsmodellen konkretiseras och förklaras, det är 

således här respondenterna får en definition kring begreppen förändringsmodell och 

däckhantering. Såsom den tidigare frågan var ställd kring vad åkerierna anser är miljövänlig 

däckhantering idag, och de helt skilda åtgärderna som återgavs då indikerar på att ett behov av 

konkretisering och förklaring var nödvändig. Detta främst för att undvika missvisande 

föreställningar eller subjektiva tillskrivningar till begreppen däckhantering och 

förändringsmodell. Därför togs beslutet att inför denna del av intervjuen grundligt presentera 

vad jag syftar på. Detta av främst två anledningar: för att säkerställa att när respondenten 

konfronteras med frågan kring åkeriets däckhantering så menar jag utifrån det 
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användarintervall som uppstår från att däcket monteras och används, tills att de förbrukas och 

sedermera plockas av fordonet. Den andra anledningen är för att säkerställa att vi syftar på 

samma förändringsmodell. Förändring som begrepp behöver en förklaring för att inte bara 

betyda att något ska, obestämt när genomföras på ett annorlunda sätt, positivt eller negativt 

förtäljs inte av ordet i oförklarad form. Jag vill därför säkerställa att vi båda syftar på en 

kontinuerlig besiktning av däcket under den period det avser användas. Jag anser därför att det 

är centralt att beskriva och presentera detta för respondenten innan denna del av intervjun 

påbörjas. Detta ytterst för att minska felmarginalen att respondenten klär begreppet 

förändringsmodell och däckhantering utifrån personliga preferenser och bortser från 

möjligheten, utmaningen och eventuell problematiken, med vad jag syftar på när jag vänder 

mig med begreppen förändringsmodell och däckhantering.   

Det ska dock betonas att studiens syfte är att tolka åkerinäringens inställning av pådrivande 

faktorer mot en bättre och mer miljövänlig hantering av lastbilsdäck. Jag vill därför djupt 

betona att jag inte genomför några försök till att färga respondentens svar eller påverka 

personen i någon riktning. Motivet till att påförhand presentera denna förändringsmodell är 

för att detta ökar trovärdigheten för studien genom minskandet av felkällor. Att jag med större 

säkerhet och underlag kan presentera ett resultat som kan tillämpas och tolkas utifrån en given 

modell. Det är således inte min avsikt att på något vis avge en vriden eller påverkad studie 

kring denna förändringsmodell.                 

Den andra delen av intervjun utgår och startar ifrån att respondenten ombads att rangordna ett 

antal åtgärder utifrån vad de tror ger störst miljövinster utifrån deras eget perspektiv. Jag har 

förvisso redan konkretiserat vad jag menar med optimal däckhanteringsmodell och möjligen 

vagt antytt vilka delar som jag menar tillhör det ”optima”. Skulle respondenten vara skärpt 

kanske den medvetet eller omedvetet dras till att rangordna åtgärderna efter influenser av den 

tidigare omnämnda modellen. Samtidigt är intervjuer inte en fråga om att svara rätt. Jag 

medger innan intervjun startar att intervjun kommer bandas men är fullständigt anonym. Jag 

tar inga namn och det ligger inte i studiens syfte eller intresse att på något vis hänföra åsikter 

till specifika åkerier. Ytterligare betonas i inledningsfasen av intervjun att jag är ute efter 

åkeriets individuella åsikter och inget annat. Slutligen är alternativet att inte beskriva min 

förändringsmodell sannolikt riskabelt och tvetydigt. Detta styrks ytterligare av min tidigare 

fråga kring synen på vad åkeriet anser är miljövänlig däckhantering idag. Min poäng är 

således att om inte respondenten vet vad den ska svara på blir svaren svåra att tolka och sätta i 

relation till svar från andra respondenter. Då jag ämnar undersöka ett ganska smalt och 

koncentrerat områden som en däckhanteringsmodell anser jag därför att en presentation av 

modellen är nödvändig.    

Vidare börjar således del två med en rangordning av attribut som sedan följs av frågan kring 

vilken av dessa åtgärder som åkeriet skulle införa först. Detta med det huvudsakliga syftet att 

markera om det finns en skillnad mellan vad åkeriägaren tror ger störst miljövinster och 

vilken åtgärd denne först skulle införa i sin verksamhet. I nästkommande del ställs frågor 

kring åkeriägarens syn på verksamhetens utsläppsnivåer samt vilket intresse det uppvisar i att 

reducera denna. Ett intresse i att reducera utsläppsnivåer kan tyckas vara en självklarhet men 

frågan på hur det ska uppnås skildradas ur olika perspektiv och angreppssett. Efter detta ställs 

frågan kring krav, och mer bestämt vem som kan framföra krav som skulle framtvinga en 

förändring.  

Det centrala för ett åkeri är givetvis att få betalt för sina tjänster. Därför ställs nästkommande 

fråga kring vilka möjligheter det anser sig ha att ta extra betalt för en transporttjänst som kan 

klassificeras som ”grön transport”. Vidare blir även marknadsföringsvärdet kring en eventuell 
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grön transport aktuellt, därför ställs även en fråga kring detta. Slutligen avrundas den andra 

delen med ett större perspektiv och frågan ställs utifrån ett sammantaget perspektiv utifrån 

vilka värden som åkeriägaren ser med en mer miljövänlig däckhanteringsmodell.   

Den andra delen undersökte således mottagligheten för en förändringsmodell ur perspektivet 

nuläget, således utifrån verksamheten idag. Åkerinäringen är likt många andra branscher 

utsatt för stigande kostnader till oförändrad eller lägre lönsamhet. Detta påverkar sannolikt 

studien då kan vara en besvärlig tid att undersöka mottagligheten inför en mer miljövänlig 

däckhanteringsmodell. Den rådande ekonomiska situationen begränsar sannolikt åkeriets 

intresse för miljöfrämjande åtgärder. Samtidigt ska det framföras att den modell studien 

presenterar inte är begränsad till endast miljövinster. Om modellen appliceras fullt ut kommer 

den bidra till resursbesparingar både i termer av lägre däckslitage, lägre drivmedelförbrukning 

och lägre slitage på fordonen. Dessa besparingar för åkeriet yttrande sig i kostnadsbesparingar 

innebär även lägre utsläpp och en mindre ansträngd miljö. Det finns således möjligheter till 

både rent ekonomiska men även miljömässiga vinster, det ena behöver alltså inte utesluta de 

andra.   

Innan den tredje delen av intervjun påbörjas beskrivs således att nästkommande del tar sikte 

på framtiden och mer normala ekonomiska förhållanden. Framtiden definieras i detta 

sammanhang som 5 till 7 år fram i tiden. Det framförs även här en skeptisk inställning till 

begreppet normala ekonomiska förhållanden. De senaste årens ekonomiska klimat kan 

närmast beskrivas som turbulent, därför har sannolikt ord som normalitet i ekonomiska 

sammanhang snarare glidit ifrån varandra. I vilket fall beskriver jag en normalitet för 

åkerierna som en period av högre lönsamhet och mer körningar. 

Den tredje delens frågor är i uppbyggnaden snarlika till den tidigare delen, dock som 

omnämnt i ett annat tidsperspektiv.  Detta med huvudsyftet att synliggöra skillnader mellan 

nutid och definierad framtid. Den inledande frågan som ställdes var återigen inriktad på 

åkeriets utsläppsnivåer och företagets önskan att sänka dessa i framtiden. Vidare ställs 

återigen frågan kring marknadsföringsvärdet och om det är troligt att profilera åkeriet som det 

gröna alternativet. Detta ställs även i relation till däckens bidrag, och hur det ser på 

däckhanteringens bidrag i en grön profilering. Sedan uppkommer frågan kring miljökrav, 

dock med en viss justering. Den är under denna del ställd utifrån kunden och om åkeriägaren 

tror att kundens preferenser gentemot miljöhantering kommer bli strängare i framtiden. Detta 

då den tidigare versionen av denna fråga ur perspektivet nuläget är bred och ger därför även 

möjlighet till väldigt varierande svar. Även denna del avslutas med en fråga ur ett mer 

sammantaget perspektiv och inriktar sig på helheten med hur en mer miljövänlig 

däckhantering i framtiden ska bidra med fördelar för åkeriet. Denna del består även av en 

rangordning som respondenten ombeds göra som avslutning. Denna rangordning består av en 

rad olika faktorer som eventuellt kommer påverka åkeriet i att hantera däcken mer 

miljövänligt i framtiden. Den är uppbyggd som den tidigare men med viss justering i 

frågorna. Den är inte lika teknisk inriktad som den tidigare utan lägger mer fokus på externa 

värden.  Den fokuserar på de externa värdena såsom marknadsföring via profilering 

bidragande till möjligheten om högre prissättning och slutligen ansvarstagande för miljön.    

Syftet med att införa två stycken rangordningar är att detta ger möjligheten till att värdera det 

olika åtgärderna. Denna värdering blir sannolikt mer användbar när den genomförs ur två 

tidsperspektiv. Detta då nulägets rangordning bidrar med möjligheten att tolka hur tidigare 

insatser bemöts och arbetas med idag. Det går således till viss del att ana hur tidigare insatser, 

marknadsföringsåtgärder och incitamentprogram haft för framgångar. När detta sedan ställs 
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mot framtidens rangordning kan detta ge vissa föraningar om vilka värden som tyngdpunkten 

bör utgöras av.   

Intervjun når slutligen den avslutande delen kring däckmärkning. Ett nytt beslut, förordningen 

(EG/1222/2009) om märkning av däck till lätta och tunga lastbilar, personbilar, bussar som 

tillverkas efter den 1 juli 2012 och saluförs inom Europa från november 2012 ska märkas, 

alternativ kompletteras med information om däckets miljöklassning (ETRMA 2012). Den 

avslutande delen består därför av frågor kring mottagligheten för denna klassificering. 

Frågorna är utformade kring vilken kunskap åkeriet innehar om denna kommande 

klassificering, hur deras nuvarande syn är på märkningen, samt slutligen och av stort intresse, 

hur det ser sig själva använda denna märkning. Vidare med fokus på om denna märkning 

kommer underlätta miljökommunikationen gentemot uppdragsgivare och slutligen kunder.                     

5.6 Behandling av insamlad data     
För att möjliggöra en noggrann analys av respondenternas svar är en inspelning och 

utskrivning av intervjuerna närmast ett krav. Genom att spela in samtliga intervjuer skapas 

möjligheten att vid flera tillfällen lyssna över intervjuen (Bryman & Bell, 2005, s. 374). 

Vidare med bakgrund i att kvalitativa forskare inte bara är intresserad i vad respondenten 

säger utan även hur, det vill säga i vilka ordalag och ton som respondenten framför sina 

åsikter är detta fördelaktigt (Ibid). Det framförs dock nackdelar med inspelningsutrustningen 

närvaro. Om inte respondenterna känner sig fullt trygg i sina återgivelser kan dessa bli 

bristfälliga, således att respondenten håller tillbaka åsikter som en effekt av att intervjun 

bandas (Bryman & Bell, 2005, s. 375).  Slutligen innebär inspelande av intervjuerna att 

materialet utgörs av intervjupersonens återgivelser och inte intervjuarens tolkningar och 

anteckningar (Sjöberg & Wästerfors, 2008, s. 172). Vidare återfinns även en 

trovärdighetsdimension i detta. Trovärdigheten för studiens resultat ökar om materialet finns 

inspelat (Ibid).     

Insikten om inspelandets betydelse har medfört att samtliga av studiens intervjuer har spelats 

in och senare skrivits ut. Innan intervjuen påbörjades framfördes både vikten av att intervjun 

spelades in men även att insamlande av data sker anonymt. Det betonas att det inte återfinns 

något intresse i att koppla enskilda svar till enskilda respondenter.  Vidare betonas att stor vikt 

läggs vid att detta inte ska vara möjligt. Och slutligen framförs att syftet med studien är att 

undersöka mottagligheten för en däckhanteringsmodell i en given population och inte på 

nivån av enskilda respondenter.    
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Empiri 

6.1 Respondenternas demografiska struktur:         
Respondenternas demografiska bakgrund var av påminnande karaktär. Samtliga utgjordes 

exklusivt av män där flertalet var mellan 35-55 år gamla. Huvuddelen av respondenterna 

utgjordes av åkeriets huvud eller delägare, något som sannolikt speglas i den högre åldern hos 

respondenterna. Strukturen och storleken i antal fordon och anställda skiftade över 

populationen. Respondenterna representerade skiftande storlekar även om huvuddelen 

utgjordes av större åkerier. Dessa större åkerier utgörs i denna studie av åkerier med kring 40 

fordon och 100 anställda. Åkerier av denna större skala ägnade sig uteslutande åt fjärrkörning 

inom Sverige. Detta betyder kort beskrivet att det trafikerar och hanterar gods över större 

områden på väg inom Sverige.  

Utöver detta fanns även andra typer av åkerier representerade. Bland respondenterna fanns 

även timmerbilsåkerier som således tranporterar timmer samt även bulkbilsåkerier som 

tranporterar större volymer av vätskor och pulver. Åldern på själva åkeriets uppkomst 

varierande även stort. Det var dock till synens uppdelade i två läger. Antingen var åkeriet 

startat länge tillbaka på 1930-40-50 tal eller var det kring år 2000. Åldern på åkeriet och typen 

av körning åkeriet huvudsakligen ägnade sig åt illustrede inga direkta mönster. Det ska dock 

återigen nämnas att studiens syfte inte är att påvisa generella mönster utan attityder och 

drivkrafter gentemot en påförhand bestämd förändringsmodell.     

Den senare struktur som illustrerades av intervjuns inledande del kommer senare att ligga till 

grund och tillämpas i nästkommande analyskapitel. Denna struktur och dess skillnader 

kommer även att ställas i ljuset av den teoretiska referensramen.            

6.2 Synen på miljöfrågor och däckhantering idag: 
Åkeriernas nuvarande syn på miljövänlig däckhantering beskrevs i skiftande tolkningar och 

återgivelser. Huvuddelen av respondenterna uttryckte att denna, miljövänliga däckhantering är 

koncentrerad till vad som händer med utslitna och kasserade däck. Att specifikt denna 

hantering sker korrekt och däcken framförallt inte hamnar ute i naturen när det är förbrukade. 

Vidare uppkommer synpunkter på vilka kemiska sammansättningar däcket innehåller, med 

tyngdpunkt på vad det inte innehåller. Flertalet uttrycker att däcket ska vara fritt från 

cancerogena ämnen och HA-oljor. Slutligen framförs även åsikter kring att använda däckets 

stomme upprepade gånger. Detta syftar på processen att regummera utslitna däck. Denna 

process nämns av flertalet respondenter som miljövänlig hantering av däck. Slutligen 

diskuteras även rent tekniska och prestandaaspekter av däcket. Ett miljövänligt däck beskrivs 

som ett däck som går långt och energisnålt kombinerat med låg ljudvolym.  

Åkeriernas syn på miljövänlig däckhantering skiftar som synes. Jag vill dock påminna om att 

detta var frågans initiala syfte. Att illustrera vilken hantering respondenten syftar på när denne 

blir ställd frågan kring vad respondenten anser är miljövänlig däckhantering idag. Följdfrågan 

som ställdes efter deras återgivelse var om denna hantering kunde skötas bättre ur ett miljö 

perspektiv. Denna förbättringspotential beskriven av respondenterna yttrade sig främst i en 

bättre hantering och inlämnade av utslitna däck. Utöver detta nämndes dock kontrollen av 

däckets lufttryck och kondition som område med förbättringspotential. Respondenten 

uttryckte och ansåg att en mer kontinuerlig kontroll av dessa parametrar kunde resultera i en 

högre effektivitet och miljö besparingar. Vidare framförde dock en mindre del av 

respondenterna att denna förbättringspotential och till viss del ansvar har åkeriet outsourcat 

till en lokal däckverkstad. Andra nämner även att det kontrollerar men efter tid och möjlighet. 
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När det ges möjlighet och fordonet står inne så kontrolleras ekipaget men någon förbättring i 

denna hantering kan av praktiska skäl vara svårare att införa.     

Åkeriernas eget miljöarbete uttryckte sig således i en skiftande grad av engagemang och 

omfattning. En mindre del av åkerierna arbetade med en ISO-certifiering där ett miljöarbete 

står i fokus. Av naturliga skäl hade dessa åkerier nått längre i sitt interna miljöarbete. En 

ytterligare mindre del av åkerierna ingick i större avtal, där de körde för en större befraktare. 

Dessa åkerier ingick då under större centrala avtal och miljöbestämmelser. Det framfördes 

dock av det åkerier som bedrev sin verksamhet under dessa former att kontrollen var 

bristfällig samt att den enskilda förmågan till förändring var mer begränsad. Det framfördes 

av ett specifikt åkeri att det enskilda åkeriets insats lätt blev ”en i mängden”. Vidare hade 

storleken på åkeriet en betydelse för hur åkeriet svarade på frågor kring deras interna 

miljöarbete. De större åkerierna tenderade att uppvisa ett större engagemang och tillhörande 

handlingsplan för miljöfrågor i åkeriet. Samtidigt uttryckte huvuddelen, nära samtliga att 

miljöarbetet för åkeriet i stort handlar om att kontinuerligt investera i nya, mer energieffektiva 

fordon. Att åkerierna följer tillverkarnas utveckling i termer av högre energieffektivitet. 

Vidare uppkommer även planering av laster. Att en del av åkeriets miljöarbete är att mer 

effektivt planera sina körningar. För att citera respondent 8 så sa han ”Vi försöker optimera 

allting, desto mindre kilometer vi tar ut på den givna sträckan, desto bättre är det för miljön”. 

Vidare uttryckte samma respondent att detta har sin drivkraft i ekonomiska besparingar men 

samtidigt att det energibesparingar som genomförs parallellt bidrar till en bättre miljö.       

6.3 Konkurrensstruktur och maktbalans:   
Samtliga åkerier är eniga samt bekymmersamt uttrycker att konkurrensstrukturen har 

intensifierats kännbart den senaste tiden. Det framförs mer specifikt att konkurrensstrukturen 

har förändrats, snedvridits och ytterst ökat. Den konkurrens som i dagsläget är riktad mot 

svenska åkerier har således intensifierats men beskrivs härstamma från en gemensam källa. 

Den huvudsakliga anledningen, ur åkeriernas perspektiv, är den ökade andelen utländska 

chaufförer på Svenska arbetsmarknaden. Detta har bidragit till att det har skapats en ohållbar 

konkurrenssituation för Svenska åkerier och dess tillhörande personal. Respondenterna 

framför att de utländska åkerierna med sina chaufförer bedriver sin verksamhet med en helt 

annan kostnadsstruktur. Lönen som de utländska chaufförer får utgör endast en bråkdel av vad 

det svenska chaufförerna kräver, och uttryckt av åkerierna själva, förtjänar. Vidare är det 

utländska chaufförernas anspråk på arbetsmiljö nära obefintliga.  

Det framförs av åkerierna att det större, uttryckt av åkerierna själva, ansvarstagande företagen 

innehar ett mycket begränsat intresse i något annat än själva priset för transporten. I inledande 

skeenden av förhandlingen utgör arbetsmiljöfrågor, trafiksäkerhet och miljö hörnstenarna av 

upphandlingen. I en märkbar frustration framförs att i inledande skeende av förhandlingen är 

dessa områden väl beskrivna i fina ordalag. Detta ska dock förändras i den kommande 

förhandlingsprocessen.  I de senare delarna av förhandlingen flyttas dessa områden längre ner 

på kravlistan, för att slutligen bli omkörd av priset och senare falla i glömska. Detta gör att 

åkerierna uttrycker att kraven som ställs saknar betydelse och substans. Det framförs att dessa 

körningar upplevs som ”bluff”.  Respondenterna framför att de krav som initialt ställs och 

som åkeriet försöker möta upp genom investeringar i nyare fordon och utbildande av personal 

senare saknar innebörd. Oavsett dessa kraftansträngningar så går körningen åt ett åkeri som 

saknar förmågan att uppfylla dessa krav, men till skillnad från respondenters åkeri kan 

erbjuda ett påtagligt lägre pris. Vilket gör att dessa åkerier, ofta med utländsk personal får 

körningen.  
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Respondenterna framför att karaktären på denna konkurrens är främst utländska åkerier eller 

att svenska åkerier antingen anställer utländsk personal alternativ startar dotteråkerier i 

utlandet. Dessa olika typer trafikerar senare inrikes med eller utan tillstånd, enligt 

respondenterna. Utan att kommentera ägarstrukturen så framför respondent 8 ett 

konstaterande om hur länge deras åkeri ska stå emot dessa åkeriers personalpolicy. Han ställer 

sig frågan när deras åkeri måste se över deras egen personal och enlig honom själv, anställa 

utländsk personal på det mindre komplicerade arbetsuppgifterna.  

Samma respondent vill senare berätta en historia kring hans personliga upplevelser av detta. 

Han berättar att han befanns sig i en mindre stad i Norrasverige där han försökte få tag i en 

körning som kunde ta honom söderut. Det uppdagas då att ett företag i kvarteret bredvid 

önskar just detta. Han kontaktar företaget men får senare svaret att det pris han kan erbjuda 

inte är intressant. Körningen går då, enligt hans egen utsago till ett företag som först måste 

köra upp ekipaget från Mellansverige, sannolikt i tom bil för att sedan göra samma resa ned 

igen. Detta i en bil som sannolikt är mindre energieffektiv, förbrukar sämre diesel och 

slutligen är mer skadlig för miljön. Respondenten framför att detta är en utveckling som inte 

är gynnsam för åkerinäringen eller Sveriges ekonomiska och klimatmässiga utveckling. 

Vidare framför dock respondenten att han anser att konkurrens är bra och något som han 

välkomnar. Han väljer att uttrycka sig enligt följande: ”Konkurrens är bra men det ska vara 

på lika villkor. Detta för att det sätter press och höjer ribban hela tiden. Du får jobba hårdare 

och vidareutvecklas som människa och företag”. Han beskriver att den konkurrensen får dem 

ständigt behöva utveckla sin verksamhet. Vidare beskriver respondenten att han ser sig själv 

vara verksam inom kollektivtrafik. Han framför att vi kör gods kollektivt och säger att ”Vi 

samlastar en massa, maximerar allting. Vi åker inte med en millimeter tom yta för att vi inte 

har råd att göra det”. Han påstår senare att dessa andra åkerier med en helt annan 

kostnadsstruktur kan köra med fler bilar och det är fortfarande billigare.  Detta menar han är 

en tråkig utveckling. Han framför slutligen en viss rädsla för att den utveckling som nu sker 

håller på att slå ut en hel näring.   

Utöver åsikter kring externa förändringar i åkeriets omgivande konkurrens så är förändringar i 

den interna kostnadsstruktur problematiska och bidragande till den utveckling vi ser idag. 

Enkelt och konkret uttryckt, framför åkerierna att kostnaderna har stigit men priset hållits 

konstant. Ett timmerbilsåkeri framför att fordonen används idag på kortare avstånd men med 

mer last, dock till oförändrade eller lägre pris på transporten. Respondent nummer 3 framför i 

eget valda ord ”Jag kan tänka mig att vi hade samma prislista som för 15 års sedan. Det är 

bara att titta på chaufförslöner – det har inte blivit billigare”. Denna kostnad och 

prisutveckling stöds av huvuddelen av åkerierna. De bedriver idag sin verksamhet med lägre 

marginaler och lönsamhet. Beskrivet av åkerierna själva får detta effekten att utrymmet för 

misstag är praktiskt taget borta. Uppstår misstag som kräver reparationer eller dyra böter 

genom försenade laster är hela förtjänsten med transporten borta. Detta beskrivs som en 

drivkraft som påverkar åkerierna att ständigt se över sin verksamhet.  

Vidare ställdes frågor kring åkeriet nuvarande syn på maktbalansen. Konkret beskrivet: vilken 

förmåga det enskilda åkeriet har att föra sin egen talan och förhandla till sin fördel. Vid 

närmare granskning av svaren respondenterna återger på detta område kan vissa mönster 

urskönjas. Dessa kan vidare hänföras till åkeriets struktur med avseende på vilken typ av 

körning åkeriet i huvudsak åtar sig. Åkerier som är mer ensamma på sin typ av verksamhet 

beskriver en större möjlighet till att påverka. Detta i kontrast till åkerier som i huvudsak ägnar 

sig åt en verksamhet där det är mindre ensamma. För att koppla detta till olika strukturer på 

åkerier så framför bulkbilsåkerier att det kan påverka. Respondent nummer 2 framför att ”vi 

har ganska mycket att säga till om”. I siffror vad denna förmåga innebär är inte för studien 
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intressant utan snarare ställa denna attityd om deras egen situation gentemot övriga åkerier 

attityd. Det uppstår klara kopplingar mellan exklusiviteten och förmågan att förhandla. Vidare 

framför respondent 7, som även innehar lagerhantering att deras förmåga att erbjuda kunden 

en helhetslösning påverkar deras förhandlingsförmåga och slutligen möjlighet till pris 

märkbart positivt. Samma respondent framför att transportköparen har ett stort ansvar i det 

hela. Antingen tar denna med miljöaspekten i transportlösningen eller skippar man den. Han 

menar att transportköparen till stor del styr hur åkerinäringen utvecklas. Efterfrågas mer miljö 

skulle hans åkeri besvara dessa önskemål. Han beskriver ytterligare att det måste komma som 

önskemål från dem som köper frakten. Han menar att åkerinäringen inte på egen hand kan 

bedriva ett miljöarbete som inte efterfrågas av kunden.   

Vidare beskriver respondent 6, som transporter timmer i både egna och mer centrala avtal att 

förmågan att förhandla skiljer sig radikalt med storleken och antalet som delar på avtalen. I 

det avtal som är mer centralt förhandlade är hans egen förmåga att förhandla obefintlig. Han 

uttrycker situationen i dessa mer centrala avtal som ”Take it or leave it”. Han beskriver 

ytterligare att hans individuella arbetsinsatts i dessa sammanhang snabbt blir en del av 

helheten och att hans extra ansträngningar inte förbättrar den enskilda förmågan att förhandla. 

Vidare beskriver han egna avtal han haft i annorlunda ordalag. I dessa sammanhang har han 

haft en större förmåga att enskilt förhandla till sin fördel. Han menar även att i dessa avtal kan 

han i större utsträckning konkurrera med sin tjänst. Konkret framhäver respondenten att hans 

individuella arbetsinsats kan ligga till grund för vilka möjligheter han senare har att positivt 

påverka sin situation.       

Ytterligare framkommer, från respondent 5 att möjligheten till att förbättra den egna 

situationen ligger på det enskilda företagets förmåga att pressa och kostnadsskära i den interna 

verksamheten. Han beskriver att ”Kör vi mjukt, med litet slitage på bilen och lägre 

drivmedelskostnader. Då får vi lägre kostnader”. Han menar senare att drivkraften bakom 

detta är att öka företagets möjlighet till att tjäna mer. Han uttrycker att detta gör att vi borde 

tjäna mer, vi borde inte ge bort dessa ansträngningar till kunden. Han menar slutligen att dessa 

aktiviteter och ansträngningar inom den interna verksamheten dock bidrar till att priset senare 

kan reduceras, vilket ökar deras förmåga till att påverka sin situation.  

Ytterligare framhäver samtliga åkerierna att det yttersta medlet det innehar för att förbättra sin 

situation och förhandlingsförmåga är att erbjuda en högre kvalitet. Något som i dessa 

sammanhang definieras i termer av: hög fyllnadgrad, flexibilitet, passande av tidsfönster och 

få incidenter med skador på det transporterade godset. Genom en ansträngning och 

kontinuerlig förbättring av dessa punkter kan svenska åkerinäringen ständigt förbättra sin 

situation och stå emot utländsk konkurrens, enligt dem själva.   
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6.4 Presentation av respondentens rangordning av åtgärder:  

 

1. Av följande åtgärder:  

  A. Tätare genomförda luftkontroller.  

  B. Tätare genomförda däckbesiktigningar, avser kontroll av mönsterdjup, slitagebild, 

skador samt relaterad kringutrustning.          

  C. Mer matchad användning, d.v.s. rätt däckspecifikationer (mönster, lufttryck 

anpassad efter last, dimension) till rätt körning. 

  D. Ökad användning lättrullade däck. 

  E. Ökad användning av regummerade däck.  

  F. Ökad användning av mönsterskurna däck.    

 

1. Rangordna ovanstående åtgärder (1,2,3,4,5,6) utifrån vad du tror ger störst miljövinster 

för ert åkeri. 

2. Utifrån ovanstående. Vilken åtgärd skulle du genomföra först?   

Enligt cirkeldiagramet ovan ser vi fördelningen av olika åtgärder. För en större förståelse för 

vilken kontext, dvs. vilka frågor som ställdes före och efter rangordningen genomfördes finns 

tillgänglig i Appendix 1. Det bör ytterligare betonas att rangordningen ovan är den 

sammantagna bilden över samtliga rangordningar, detta innebär att utifrån respondenternas 

rangordningsval har attributens tillskrivits ett värde och klassificerats där första valet får 6 

poäng och sista valet 1 poäng. Diagrammet ovan visar sedan den sammantagna bilden där 

lufttryckskontrollen får högst poäng och därför störst del av diagrammet. Vilket indikerar på 

att samtliga respondenter lägger stor vikt och tilltro till en mer kontinuerlig kontroll av 

luftrycket. I övrigt placerar huvuddelen av respondenterna en mer kontinuerlig däckbesiktning 

och mer matchad användning högt. Åkerierna anser således att dessa åtgärder skulle innebära 

en hög miljöavkastning för det enskilda åkeriet. Jag vill redan här framföra att detta är ett 

kvantitativt inslag i kvalitativ studie. Syftet och bakgrunden till valet att modellen ovan 

presenteras är för att möjligheten ges till att kanalisera och rangordna åtgärderna. Det har 

dock framkommit tankar kring modellen och det resultat den visar. Dessa tankar och 

funderingar kommer belysas och diskuteras vidare i nästkommande analys kapitel.  Det som 

dock är viktigt att belysa är att oavsett hur vi väljer att tolka resultaten från ovan modell så 

pekar det på en tydlig överenstämmelse kring lufttryckets betydelse för energieffektiviteten. 

Samtliga åkerier framför dock att denna kontroll är begränsad av praktiska skäl. Det är således 
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svårt att finna tid och möjlighet att utföra denna kontroll då tillfällen när fordonen står stilla är 

sällsynta. Samtliga respondenter framför ytterligare att den åtgärd det först skulle införa är 

lufttryckskontrollen. Respondenterna är överens om att här finnas en stor potential bara dessa 

kontrollsystem kan införas i verksamheten. En stor del av respondenterna framför även att det 

skulle införa lufttryckskontrollen parallellt med däckbesiktningen. Dessa åtgärder ligger nära 

varandra, det är dock framfört att tiden är den begränsande faktorn i dessa sammanhang.             

6.5 Åkeriets aktuella syn på verksamhetens hot och möjligheter:   
Åkerierna bedriver sin verksamhet i en föränderlig omgivning. Hot och nya möjligeter 

uppkommer för dem som har innovationsförmågan att lokalisera dem och kanske vågar satsa. 

För att belysa den nuvarande synen inom detta område ställdes en rad frågor som illustrerade 

detta närmare. Hur dessa frågor senare bidrar till ett hot eller möjlighet ligger sannolikt i 

åkeriets förmåga att positivt arbeta med dessa områden i verksamheten.   

Respondenterna blev ställda frågan kring hur det idag ser på åkeriets utsläppsnivåer. Inom 

detta område återgavs skiftande syner och tolkningar. Även om synen på och arbetsmetoden 

mot att sänka utsläppsnivåerna varierade, så var den sammanlänkande faktorn ekonomin. 

Samtliga framförde ekonomins styrande kraft i arbetet med dessa frågor. En del framförde att 

ekonomins styrande kraft främst yttrade sig i investeringsplaner. Dessa respondenter beskrev 

ekonomin som den bestämmande faktorn i vilken takt åkeriet skulle investera i nya fordon. 

Dessa åkerier framför således att arbete med att sänka utsläppsnivåerna styrs av det 

ekonomiska utrymmet i att investera i nya fordon. Dessa respondentgrupper framför dock att 

det inte är en sänkning av utsläppsnivåerna som utgör incitamentet i dessa investeringar. Det 

är enligt respondenterna det mest kostnadseffektiva. Att kontinuerligt investera i nya fordon 

efter en viss cykel. Anledningen till detta, enligt åkerierna själva är på grund av att när 

fordonet når en viss ålder eller miltal börjar reparationsbehovet överstiga kostnaden av att 

investera i nyare fordon.  

Den andra gruppen respondenter framför att ekonomins styrande kraft innebär att åkeriet 

främst ser över vilka hastigheter fordonen maximalt får transporteras i. Detta betyder mer 

konkret att denna grupp åkerier har infört hastighetsreducering på sina fordon. En del av 

respondenterna har valt att begränsa fordonens hastighet till 83 km/h i timmen varav ett åkeri 

har begränsat hastigheten till 80 km/h. Där den sistnämnda även infört GPS-kontroll av 

fordonets position och hastighet. Om föraren frångår åkeriets riktlinjer avseende hastighet blir 

denna person uppringd och konfronterad kring orsakerna av detta. En mindre grupp 

respondenter framför även att den största påverkan och därför potential till förbättring 

innehavs av en person, chauffören. Dessa åkerier framför att det riktar åtgärder i form av 

utbildning till chaufförerna. Denna utbildning är främst i Eco-driving vilket kort innebär en 

hantering av fordonet som är mer bränsleeffektiv.  Dessa åkerier framför även att likande 

system som hjälper föraren till att köra mer bränsleekonomiskt finns och utvecklas på nyare 

fordon.  

En ytterligare mindre grupp av åkerier tittar på alternativa bränslen och dess potentiella 

fördelar. Dessa åkerier framför dock, bortsett från ett specifikt åkeri att dessa planer främst 

utspelar sig i framtiden. Anledningarna till detta är enligt dessa åkerier att deras fordon 

trafiker godset stora sträckor. Koncentrerat till större städer finns alternativa bränslen 

tillgängliga men inte ute på landsbygden, då dessa produkter inte saluförs i samma 

utsträckning där. Detta skapar av naturliga orsaker problem vid påfyllningen av drivmedel. 

Dock framför en mindre grupp av respondenterna att det har tittat på alternativa lösningar för 

deras fordon som trafiker gods i närområdet. Dessa grupper framför även med viss besvikelse 

att de ekonomiska incitamenten för att ytterligare investera i dessa lösningar är blygsamma. 
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Det framhäver betydelsen av detta i kommande investeringsplaner då dessutom dessa nya 

lösningar ofta kräver merarbete och ytterligare administration.  

En mindre del av åkerierna har eller planerar att införa bonusgrundande system. Dessa åkerier 

tittar således på lösningar som kan bidra till att en bränsleeffektiv hantering av fordonen ska 

bidrar till ekonomisk ersättning för det chaufförer som bidrar till detta. Det respondenter som 

tittar på detta skiljer sig åt hur det har, eller kommer utforma allokeringsgrunder bonusen ska 

baseras på. En specifik respondent framförde en viss problematik, han framförde att det inte 

är helt lätt att finna bonusgrunder som upplevs rättvisa av alla. Han uttryckte vidare att det 

uppdrag som åkeriet har åtagit sig är väldigt varierande av främst två faktorer. Körningen 

består av olika typer av vägar, är det bara rakt eller med mycket kurvor och backar. Vidare har 

även lasten betydelse då med fokus på dess vikt. Han avslutar dock med att meddela att 

åkeriets nyare bilar är utrustade med en viss teknisk utrustning som gör det möjligt att följa 

upp en rad parameterar, som eventuellt skulle kunna utgöra grunder för bonusgenerande 

system.      

Vidare ställdes frågor mer konkret riktade mot åkeriets däckhantering. I studiens syfte 

efterfrågades mer kunskap kring vem, med betoning på vem som skulle kunna framföra krav 

riktade mot åkeriets hantering av däcken. Respondenterna framförde överlag en grubblande 

inställning mot denna fråga. Jag fick känslan att åkerierna inte har funderat särskilt mycket på 

just detta kravställande. Den bild som återges är därför aningen spretig, den illustrerar således 

inga påtagliga mönster. Några av respondenterna framförde att den som eventuellt skulle 

kunna framföra ett liknande krav är deras uppdragsgivare. Samtidigt framförs dock, med 

tyngdpunkt på specifikt två respondenter att med dessa krav följer en kontroll. Det återger, 

med en viss kritik att framföra krav som kräver en omfattande kontroll inte är realistiskt. En 

större grupp av respondenterna framför vidare att eventuellt skulle staten kunna framföra krav 

i denna kategori. En respondent framför kravet kring vinterdäck på lastbilar, vilket skulle 

kunna påminna om krav på däckhantering, enligt denna respondent.  Gemensamt är dock en 

viss kritisk inställning till hur dessa krav och kontroller skulle vara praktiskt genomförbara.       

I en ansträngning mot en mer energieffektiv däckhantering föreligger sannolikt värden och 

incitament som pådrivande faktorer i denna utveckling. För att illustrera vilka eventuella 

värden detta kan vara ställdes frågor riktade mot just detta. Frågorna var riktade och 

formulerade utifrån syftet att illustrera dessa externa värden. Tidigare frågor har ställs vars 

uppgift var att upptäcka de interna värdena i form av kostnadsreducering och 

miljöbesparingar. Frågorna som ställdes i syfte att upptäcka de externa värdena var riktade 

mot möjligheten till att ta ut ett högre pris för transporten samt marknadsföringsvärdet i gröna 

transporter. Viktigt att betona här är att gröna transporter inte definieras. En mindre del av 

respondenterna genomför en ISO-certifiering av åkeriet. Sannolikt har därför dessa åkerier en 

större insikt om vad som skulle krävas av åkeriet för att erbjuda gröna transporter. Sannolikt 

kommer även detta skilja sig åt utifrån vilken definition som används. Den gemensamma 

nämnaren är dock synen på att det förmodligen både innebär investeringar och administrativt 

arbete.  

Respondenterna gav en samstämmig och negativ bild till möjligheten att ta ut ett högre pris. 

Redan i inledande skeenden av intervjun och i kontrast till nuvarande konkurrenssituation är 

respondenternas återgivelser kring detta i linje med övriga svar. Således återger 

respondenterna även här, med en hög grad av beslutsamhet att transportköparna inte skulle 

betala mer för en ”grön” respektive ”vanlig” transport. En mindre grupp, närmare bestämt 2 

framför dock att det skulle kunna finnas fall då detta är aktuellt. En respondent framför att i 

fall där transportköparen har bra ekonomi och är mån om sitt varumärke skulle detta kunna bli 
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aktuellt, dock framför samma respondent att sannolikheten för att finna dessa kunder troligen 

är låg. Den andra respondenten som såg värden i detta menade att det skulle vara möjligt om 

detta var en del i ett större ansvartagande för miljön. Han menade att exempelvis vid bygget 

av energieffektiva hus skulle detta kunna vara något som den byggherren skulle kunna vara 

intresserad av. Han förklarar vidare att detta skulle vara på grund av det helt går i linje med 

den produkt som byggherren försöker marknadsföra och slutligen sälja. Även denna 

respondent framför dock senare att sannolikt är dessa möjligheter få och kan därför inte 

försvara en satsning. Huvuddelen av åkerierna ser således mörkt på möjligheten att ta ut ett 

högre pris enkom baserat på möjligheten till att erbjuda gröna transporter.  

Utöver möjligheten till att höja priset på gröna transporter ställdes även frågan kring vilket 

marknadsföringsvärde respondenten såg sig se i kommunicerandet av gröna transporter. 

Respondenterna återgav en positiv syn på denna möjlighet. En del av respondenterna hade 

befraktare som inte tillät marknadsföring på bilarna men framförde då att andra möjligheter 

kan finnas, som exempelvis egen hemsida. Vidare framförde en mindre del av respondenterna 

att detta skulle bidra till att stärka den egna förhandlingsförmågan. I en händelse av att två 

åkerier, erbjudande samma pris, där en kan erbjuda gröna transporter skulle sannolikt den som 

erbjuder gröna transporter slutligen få uppdraget. I händelse av en situation liknande den som 

beskrivits ser respondenterna värden med att både kommunicera och erbjuda gröna 

transporter. Det anser dock, som omnämnt tidigare att tranportköparen inte skulle betala extra 

för dessa mervärden, men skulle alltså resultera i positiva effekter på deras 

förhandlingsförmåga. Det ska även nämnas, då det sannolikt haft betydelse för deras 

återgivelser. De åkerier som främst såg detta som en möjlighet var åkerier som i huvudsak 

ägnade sig åt timmerbilstransporter. Båda framförde att det skulle kunna finnas ett värde och 

eventuellt gensvar för detta i den tranportnisch dessa åkerier befinner sig i.  

Den andra delen av intervjun avrundas med att be respondenterna att ge sin syn på vilka 

värden den tidigare presenterade däckhanteringsmodellen kunde innebära för deras åkeri. 

Syftet med att avrunda intervjuns första del är för att det ger en möjlighet att se vilket gensvar 

en bättre hantering av däcket skulle resultera i. Att respondenterna skulle, genom intervjuns 

gång förändrat sin syn gällande en bättre däckhantering, samt vilka värden det fäster vid 

hanteringen. Respondenterna återgav skiftande meningar i denna hantering. Det var således 

både positiva och negativa värden som återgavs. En del av respondenterna ansåg att deras 

åkeri redan etablerat en optimal däckhanteringmodell. Övriga återgivelser illustrerade 

praktiska skäl som försvårande omständigheter. Det framförde att sannolikt skulle det bidra 

med fördelar men att allt kostar. Skulle det välja att införa ytterligare kontrollerande 

funktioner i verksamheten betyder detta i realiteten timmar som någon måste betala för. Som 

det ser ut nu, framför respondent 7, ”ingen vill betala för det”. Skulle kunden vilja betala 

ytterligare för en tranportlösning som ständigt uppfyller dessa krav skulle han gärna införa 

förändringarna, men fastslår samtidigt att det kräver att någon i ledet är villig att stå för de 

merkostnader denna hantering skulle innebära.   

Utifrån del ett kan vi se att respondenterna återger en nyfikenhet på vad en miljövänlig och 

energieffektiv däckhantering kan bidra med för åkeriet. Respondenterna framför dock, 

överhängande överens, att ekonomin är det enda som styr verksamheten. Grunden och målet 

med alla beslut och förändringar är att det ska bidra till en bättre ekonomi. När övriga ledet 

inte är beredda att betala för en bättre miljö stannar därför mycket av miljöarbetet på ett 

nyfiket stadium. Några av respondenterna framför att miljöarbete idag främst är en 

skrivbordsprodukt, varken anpassad eller lämplig utifrån deras verklighet. 
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Samtliga ställer sig dock bakom att en mer kontinuerlig kontroll skulle bidra till en mer 

energieffektiv däckhantering och ekonomi i verksamheten. Problemetiken är att det även 

skulle bidra till merkostnader som det i dagsläget inte finns gensvar för hos kunden.   

6.6 Presentation påverkningsfaktorer i framtiden 
Åkerinäringen har under senaste tiden genomgått en prövande tid med tilltagande konkurrens 

och sjunkande lönsamhet. Detta har sannolikt haft en inverkan på hur respondenterna har 

svarat på mina frågor kring nuläget. För att urskönja dessa negativa effekter av rådande 

ekonomiska klimat ställs även frågor ur ett annat tidsperspektiv. I nästkommande del 

uppmanas respondenten av besvara frågorna utifrån framtiden. Något som i denna kontext 

definieras som 5 till 7 år fram i tiden. De exakta åren är i sig inte viktiga utan snarare att 

respondenten försöker besvara frågorna ur mer hälsosamma ekonomiska förhållanden. Av 

förståerliga skäl kan detta vara problematiskt att föreställa sig. Att respondenterna svarar 

utifrån olika förhållanden bidragande till skiftande återgivelser som en effekt av detta. Detta 

överskuggar dock inte syftet med att frågorna ställs i två tidsperspektiv. Syftet är att se om 

konjunkturella cykler har en inverkan på hur åkerierna ser på miljöarbete och 

däckhanteringsmodellen.  

Den tredje delen av intervjun tar således avstamp i framtiden och inriktar sig på hur olika 

värden, medförda av en bättre däckhantering skulle utspela sig i framtiden. Den första frågan 

som ställdes i denna del var hur åkeriet såg på arbetet med att sänka åkeriets utsläppsnivåer i 

framtiden. Inom detta område återgavs olika tolkningar och intressenivåer. Gemensamt är att 

huvuddelen framför att detta arbete främst är beroende av samma faktorer som idag. Det beror 

således ytterst på om åkeriet har ekonomin att fortsätta med investeringar i nya fordon. 

Huvuddelen framför att åkerierna följer tillverkarna i denna utveckling. I takt med att 

tillverkarna utvecklar nya, mer energieffektiva fordon bidrar detta till att åkeriet sänker sina 

utsläpsnivåer. En mindre del av respondenterna framför att det hänger även till viss del på den 

egna verksamhetens fortsatta ansträngningar. Han framför att vi måste fortsätta att optimera 

vår verksamhet och planera bättre. Ständigt sträva efter en högre optimering och ständigt göra 

rätt. Vidare återger en större del av respondenterna en känsla av det gör så mycket det kan. 

Det framför att tillverkaren sätter gränserna och samtidigt bidrar med möjligheterna. Ytterst 

menar det, i enlighet med idag att mycket mer än att fortsätta investera i nya fordon kan det 

inte göra. En respondent framför bestämt att detta är begränsningarna för vad åkerinäringen 

kan göra. Han menar att vi kan ju inte köpa in ekologiska kläder till våra chaufförer. Slutligen 

framför och betonar en mindre del av respondenterna även ekonomin. Denna grupp framför 

samstämmigt att det måste vara ekonomiskt försvarbart. Ansträngningarna måste vara ett led i 

att optimera och kostnadseffektivisera verksamheten. Det räcker således inte, enligt dessa 

åkerier att miljön ensamt utgör incitamentet för ansträngningen.  

Vidare belystes värdet kring profilering och marknadsföring av åkeriet som det ”gröna 

alternativet” fram i den definierade framtiden. Samtliga respondenter framför en positiv 

inställning gentemot profilering av åkeriet. En större del framför dock en reservation över 

kostnaden för denna ansträngning. Det är välkomnat om det är en del av en 

kostnadsreducering. Exempelvis framför ett åkeri att om vi endast skulle köra på lättrullade 

däck, då skulle vi kunna profilera oss med detta. Men samtidigt framför respondenten att 

huvudincitamentet i en sådan förändring skulle vara att spara bränsle inte möjligheten till 

profilering. Vidare framför en mindre skala av respondenterna en förhoppning om att de stora 

drakarna, formulerat av respondent 9 ska börja ta ansvar. Han framför i en viss förtvivlan att 

de stora drakarna måste vara med och ta ansvar. Så länge ingen vill göra detta kommer denna 

utveckling att fortsätta. Han framför slutligen att ”Vi pratar så fint om miljö men ingen vill 

vara med och betala för det. Men jag tror vi kommer bli tvungna”. Han framför senare en viss 
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kritik mot dagens samhälles fokusering på kortsiktiga vinster. Han uttrycker i viss aggression 

att det råder en girighet i dagens samhälle som han hoppas ska mattas ut. Han fortsätter 

ytterligare och lyfter detta till en höge dimension. Han uttrycker, ”jag har också barnbarn. 

Jag vill ju lämna efter mig nått bra. Jag har levt i den här näringen hela tiden och jag vill ju 

inte att mina barnbarn ska säga att farfar var med och bidrog till att vi inte kan leva vidare ”. 

Denna respondent tillsammans med ytterligare en uttrycker en utmärkande ansvarskänsla. Det 

uttycker både en hög grad av hängivelse till den bransch det är verksamma inom. Båda 

uttrycker dock en viss rädsla för den framtid branschen går till mötes. De uttrycker vidare att 

branschen måste fortsätta, ”Vi måste ständigt vässa klorna” formulerat av respondent 8 för att 

överleva. Även om det båda glider ifrån den initiala frågan om värdet i en profilering så 

illustrerar dessa svar i kombination med övriga respondenter en välkomnande inställning 

gentemot konkreta ansträngningar.   

Vidare, med det initiala syftet i fokus ställdes kommande fråga konkret kring däckhanteringen 

i framtiden. Frågan ställdes huruvida kundernas krav gällande åkeriets hantering av däcken 

skulle öka i framtiden. En del av åkerierna framför att detta är sannolikt, dock finns inga 

tendenser som pekar på detta i dagsläget. Respondenten framför vidare att det är troligt men 

inte inom 5 – 7 år, han avslutar dock med att det sannolikt kommer bli aktuellt i framtiden. 

Vidare framför en mindre del av respondenterna att miljökrav har framkommit men inte 

specifikt på däcken. Vanligt förekommande är regleringar gällande vilken miljöklassning 

fordonet har. Med detta menas vilken euro-klassning fordonet uppfyller. En mindre del 

framför även att vissa regleringer har framkommit gällande vilka produkter åkeriet använder, 

här med tyngdpunkt på vilka hydrauloljor. Gemensamt för det krav som framförs är att det 

reglerar utsläpp direkt genom miljöklassning eller indirekt genom vilka hydrauloljor som 

nyttjas. Respondenterna framför således, i viss samstämmighet att däcken är ett relativt snävt 

område som det inte ser några direkta kravtendenser på. Åkeriets har framfört att hantering av 

däck främst driv av en kostnadseffektiv hantering. Även om tidigare svar pekar på att samtliga 

åkerier ser en förbättringspotential i den interna däckhanteringen så framstår inte dessa 

externa krav särskilt utmärkande.      

Även framtidsperspektivet avslutas med en återkoppling till den däckhanteringsmodell som 

initialt diskuterats. Respondenterna konfronteras med frågan hur det sammantaget ser på 

däckhanteringsmodellen. Detta med fokusering på vilka möjligheter den skulle kunna bidra 

med för deras åkeri. På detta område är respondenterna slående överens, det finns en 

ytterligare potential och värden att erhålla vid en mer disciplinerad tillämpning i framtiden. 

Denna övertygelse bromsas dock något av det praktiska skäl som en mer disciplinerad 

användning skulle kräva. Vidare betonar återigen en större del av respondenterna den 

ekonomiska bakgrunden i alla deras beslut. För att ytterligare anstängningar ska utföras krävs 

att det är ekonomiskt försvartbart samt att det någonstans finns finansiering för detta.   

Vidare uttrycker två respondenterna, som tidigare utryckt ett stort ansvarstagande att 

branschens nuvarande utveckling kommer kräva en förändring mot en mer effektiv hantering 

av däcken. Följaktligen för att stå emot utländsk konkurrens och säkerställa inhemsk 

åkerinäring kommer dessa förändringar vara oundvikliga, framför dessa respondenter. Vid 

ytterligare konfrontering och följdfrågan, vad som skulle krävas medger en specifik 

respondent dieselpriset som centralt. Skulle kostnaden för drivmedel öka uppemot 25kr litern 

skulle dessa förändringsar vara oförsvarbara att inte genomföra. Vi ser således att däckens 

betydelse för ytterligare ansträngningar möter skiftande åsikter kring det utmaningar och 

möjligheter det eventuellt medför. Även denna del av intervjuen avslutandes med en 

rangordning av olika faktorers drivkraft i framtiden. Jag vill dock påminna om att syftet med 

att be respondenter i en kvalitativ studie att utföra rangordningar är för att vissa möjligheter 
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Fördelning av åtgärder i framtiden. Figur 13  
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öppnas. Det ger en möjlighet att illustrera hur respondenter ser på dessa drivkrafter. Detta kan 

senare ställas i kontrast till hur respondenten upplever sin nuvarande situation.            

 

 

Vilken av följande faktorer kommer påverka dig  

mot en mer miljövänlig däckhantering i framtiden ? 

Gradering 1-6 där 1 är 

det mest pådrivande 

attributet  

A Ger ekonomiska besparingar:    

B Möjlighet till lägre utsläppsnivåer:    

C Positiv profilering:    

D Ger möjlighet till högre pris   

E Kan skapa konkurrensfördel      

F Ansvarstagande för miljön     

 

Se Appendix 1 för det sammanhang frågorna ställs ur. Denna rangordning är utformad och 

uppbyggd enligt den tidigare med avseende på poängsystem.  

Utifrån resultatet ovan kan vi utläsa mer och mindre framstående mönster. Vi ser även här att 

ekonomin hamnar genomgående i topp.  Utifrån tidigare återgivelser är dock detta att vänta 

sig. Vad som däremot är utmärkande i denna rangordning är rangordningen av övriga 

faktorer. Det tenderar inte att vara något självklart val. Det lämnar således ett visst glapp att 

vidare diskutera och analysera. Även om betraktaren kan inneha olika åsikter kring designen 

av rangordningen så illustreraer den en viss spretighet. Den återger inga klara mönster för hur 

respondenten väljer att rangordna det övriga (B till E) påverkansfaktorer. Vi kan dock 

konstatera att det alla innehar en likvärdig drivkraft för förändring. Vi kan ytterligare utläsa 

att respondenterna väljer att placera ansvartagande för miljön på sista plats. Detta går dock i 

linje med vad respondenterna tidigare har återgett, miljön utgör inte på egen hand en drivkraft 

för förändring.  Det som dock är intressant att fundera kring är vilka sammansättningar av 

drivkrafter som ger störst genomslag. Bidragande till högre motivation för att genomdriva 

förändringarna.  Detta kommer vidare diskuteras i kommande analyskapitel.  
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6.7 Intervjuns avslutande del kring energimärkning av däck   
Sannolikt är attributens pakettering och sammansättning av mer central betydelse. Inom detta 

område kommer intervjuns avslutande del att bidra med mer inblickar och slutligen kunskap. 

Senast presenterade rangordning lämnar som omnämnt ett utrymme för vidare diskussion. Ur 

rangordningen kan vi utläsa att sannolikt skulle flera typer av sammansättningar fungera, 

förutsatt att fundamentet utgörs av ekonomiska besparingar. En ny form av däckmärkning är 

på väg att inträda marknaden. Denna är omnämnd tidigare och bygger på en energideklaration 

där rullmotstånd, våt grepp och ljud utanför fordonen presenteras utifrån en given skala. 

Intressant med deklarationen i detta sammanhang är att den presenterar faktorer i en 

pedagogisk förpackning. Det är således enkelt för både privatpersoner och företag att ta till sig 

denna information och senare tillämpa den i verksamheten. I den avslutande delen av 

intervjun konfronterades respondenterna om deras åsikter kring denna energideklaration. Det 

ska även nämnas att en broschyr från Michelin fanns på plats som respondenten kunde 

bläddra i. Samtliga respondenter kände till deklarationen och uppvisade en positiv inställning 

till att den skulle utökas till att även omfatta däck. Graden av kunskap om hur den kommer 

utformas var dock varierande men samtliga hade förstått kärnan. Respondenterna återger 

samstämmigt att detta kommer göra det enklare för dem att jämföra däck från olika 

tillverkare. En problematik som framförs är dock att livslängen, som för många är avgörande, 

inte är inkluderad i denna deklaration. 

Vidare framför en mindre grupp att totalkostnaden fortfarande är central. En specifik 

respondent framför att däcken som tilldelas en högre klassificering genom sitt låga 

rullmotstånd troligen kommer innebära en högre initial kostnad. Han tror således att däcket 

kommer vara dyrare i inköp. Han framför vidare att deras åkeri även i framtiden kommer 

genomföra sina beslut utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Han betonar att deras 

användningsområde för däcket är för norr till söder, vilket innebär att det krav han ställer på 

däcken skiftar stort. Det ska således både fungera i snöstorm och på torra vägar samt inneha 

en lång livslängd.  

Ytterligare ställdes frågan om detta är något åkerierna ser sig använda. Frågan ställdes 

konkret gentemot om denna märkning skulle göra det lättare för åkeriet att kommunicera 

miljömedvetenhet. På denna fråga återger respondenterna skiftande åsikter och tankar. 

Huvuddelen framför ett positivt användande av märkningen. En respondent framför att 

deklarationen är lätt att förstå och är konkret. Men tillägger senare, med viss besvikelse att vi 

har haft liknande redogörelser förut och det har varit dåligt gensvar från transportköpare.     

En ytterligare respondent skiljer sig dock något, han framför en tydlig positiv inställning till 

märkningen och menar att detta kan hjälpa honom att förmedla trygghet till kunden. Han ger 

exemplet att han bara skulle köra med däck som innehar en viss energiklassificering. Han tror 

att detta skulle förmedla en känsla av trygghet och ansvarstagande till hans kunder. Han 

framför dock en påtagligt kritisk inställning till huruvida kunderna skulle vilja vara med och 

betala för det. Slutligen framför en mindre grupp att detta endast skulle utgöra ett komplement 

vid inköpstillfället av däcket. Denna grupp menar att det har utformat en däcklösning som 

fungerar för deras verksamhet. De framför att om inga drastiska skillnader illustreras kommer 

åkeriet inte att förändra deras köpvanor av däck.          
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6.8 Sammanfattning av studiens genererade resultat:  
Studiens respondenter består av olika demografiska strukturer. Vidare finns flera olika typer 

av åkerier representerade i populationen. Skiftande åsikter och skildringar kan frekvent 

återkopplas till den varierande strukturen på åkeriet. Vidare innehar den specifika strukturen 

en stor betydelse för hur åkeriet ser på maktbalansen och den enskilda förmågan att förhandla. 

Åkerier som i huvudsak är verksamma inom mer specialiserade transporter ser mer positivt på 

den enskilda förmågan att förhandla. Detta återgår i deras återgivelse av branschens 

konkurrensklimat. De mer specialiserade transporterna ser påtagligt mer optimistiskt på 

konkurrensklimatet samt deras lönsamhet. I kontrast ser det mindre specialiserade åkerierna 

dystrare på både deras möjlighet att förhandla samt branschens lönsamhet. Anledningarna till 

detta är främst att de mindre komplicerade transporterna har under senare tid upplevt en ökad 

konkurrens från främst utländska aktörer. I kombination med den ökade konkurrensen har 

även åkeriernas kostnader för att bedriva verksamheten ökat. Detta under en tid där priset för 

transportet hållits på lägre alternativt konstanta nivåer. Respondenterna bedriver således 

verksamheten idag med en helt annan kostnadsstruktur.       

Respondenterna uppvisar en nyfikenhet för åtgärder riktade mot en högre energieffektivitet 

genom en mer energieffektiv däckhantering. Åkerierna är överhängande överens om vilka 

vinster som kan uppnås genom en mer kontinuerlig kvalitetskontroll. De framför vidare att ett 

övervakande av parametrar som lufttryck och däckbesiktningar skulle medföra ekonomiska 

och miljömässiga vinster. Åkerierna innehar ett varierande intresse i miljöfrågor och dess 

tillkommande arbete. En del av respondenterna har utformat specifika åtgärder för att reglera 

detta. Dessa har då infört tekniska lösningar som reglerar maximala hastigheten för fordonet. 

De åkerier som delar denna uppfattning betonar frekvent vikten av utbildande av personal. 

Dessa framhäver att den största miljömässiga vinsten uppnås genom att chauffören förändrar 

sitt körbeteende. Om chauffören kör mjukt med mindre hårda gaspådrag och tillkommande 

inbromsningar bidrar detta till en bättre totalekonomi. För att uppnå detta beteende tittar en 

större del av respondenterna på bonussystem uppmuntrande till detta beteende. En 

problematik som framförs är att allokeringsgrunder är bekymmersamma att fastställa. En 

fråga om vad som anses är rättvis för alla inblandade genomsyrar denna debatt. 

Genomgående betonas ekonomins dominanta betydelse för alla investeringsbeslut som 

genomdrivs av åkerinäringen i Mellansverige. Ett miljöarbete tas emot med öppna armar men 

det kan inte innebära ytterligare kostnader. Samtliga respondenter framför i en samstämmig 

besvikelse att miljön gärna talas om i fina ordalag men ingen vill vara med och betala. Några 

respondenter framför en högre grad av ansvar och lyfter frågan om miljö och branschens 

utveckling utöver den interna verksamheten. Dessa respondenter uttrycker en oro för främst 

två scenarier. Den inhemska personalen som i dagsläget är verksamma inom branschen, vart 

ska dessa ta vägen om utländsk personal pressar bort dem. Vidare lyfter även dessa 

miljöaspekten, branschen måste börja ta ett större ansvar och bidra till en bättre miljö. När 

miljömedvetenheten förpackas och senare är styrande i utformning av incitament är således 

möjligheten till att spara pengar av dominant betydelse. Enligt åkerierna själva uppvisar 

transportköparen ett mycket begränsat intresse i miljöfrågor. Även för dem är priset på egen 

hand avgörandet. Intervjun avrundandes med en inblick i hur en attributförpackning skulle 

kunna påverka åkerierna i beslutstagande sammanhang. Den aktuella däckmärkningen 

diskuterades utifrån tre frågor. Samtliga respondenter delade en positiv inställning till denna 

nyhet. Själva förpackningen av informationen ter sig således vara av stor betydelse för 

intressenivån. Ett större genomslag uppnås när informationen presenteras både pedagogiskt 

och är lättsamt att ta till sig. 



55 
 

Analys och diskussion 

7.1 Åkerinäringens verklighet idag:  
I tidigare kapitel har respondenterna bidragit med en insyn i både vardag och social 

verklighet. Deras svar ska nu analyseras, kopplingar mellan teori och återgivelser ska belysas 

och slutligen begrundas. Vidare ska även intervjuns beståndsdelar och desposition analyseras. 

Många funderingar dels kring respondenternas svar men även utformande av studien kommer 

utsättas för vidare analys. I grunden är syftet med detta kapitel att söka efter anledningarna till 

varför respondenten svarade som den gjorde. Jag vill återigen repetera, och lyfta fram studien 

syfte. Syftet med studien är att undersöka mottagligheten för en mer effektiv och miljövänlig 

däckhanteringsmodell. Initialt byggdes studien kring att åkerier i Mellansverige upplever en 

skevhet i maktbalansen. Respondenterna upplever det idag svårare att förhandla till sin fördel. 

Den enskilda förmågan att föra sin egen talan har således reducerats. Priserna för transporter 

har beskrivit som konstanta alternativt lägre i en konkurrensutsatt marknad där de interna 

kostnaderna stiger. För att korrigera detta krävs att åkerierna optimerar den interna 

verksamheten i samtliga led. Denna studie söker en djupare förståelse för hur drivkraften 

bakom en sådan förändring ser ut, vilka faktorer som har störst påverkan och varför.        

Studiens respondenter består av åkerier vars strukturer varierar stort. Denna variation har 

sannolikt haft betydelse för hur respondenterna sedermera svarade på mina frågor.  

Verkligheten för de enskilda åkerierna skiljer sig kraftigt åt. Åkerierna består av skiftande 

storlek och typ av huvudsyssla. Enligt tidigare nämnt uppstår mönster mellan strukturer på 

åkerier och inställningar mot ställda frågor och ytterst däckhanteringmodellen. Fundamentet 

och byggstenarna till åkerinäringens konkurrensstruktur är beskriven enligt tidigare 

teorikapitel som 5 olika påverkansfaktorer. Dessa är återigen: hotet om nya konkurrenter, 

substitut till tjänsten eller produkten samt sammansättningen med tyngdpunkt på antalet av 

leverantörer och köpare. Dessa bidrar sedan till konkurrensstrukturen mellan befintliga 

aktörer (Porter, 1985, s. 4-5; Porter, 2008; Henry, 2011, s. 81). Vidare ska en konkurrenstålig 

strategi vara anpassad utifrån det rådande regler och förutsättningar som marknaden bygger 

på. Detta signalerar om att en kritisk framgångsfaktor för åkerierna i Mellansverige är att 

formulera en strategi som på bästa sätt utnyttjar marknadens möjligheter.   

Vidare beskrivs branschens attraktionskraft utifrån vilka möjligheter till vinster som rådande 

sammansättning tillåter (Porter, 1985, s. 4-5; Porter, 2008). Enligt respondenternas tidigare 

återgivelser ger dessa ett sken om att rådande attraktionskraft på marknaden är låg. Detta 

förstärks av hur en rad respondenter vittnar om att möjligheten till vinster är begränsade. En 

del beskriver ytterligare att det är en utmaning isig att få ekonomin att bara gå ihop. Dessa 

åkerier har således svårt att matcha sina intäkter mot kostnader. Utifrån porters modell om de 

fem faktorerna påverkas detta följaktligen av hotet av nya konkurrenter. Hotet, om det faktiskt 

inträffar eller inte har mindre betydelse. Det får oavsett en nedåt pressande effekt på 

leverantörens möjlighet till vinster. Det pressar således ned marknadspriset på produkten eller 

tjänsten. Hotet realiserades för åkerinäringen i Mellansverige. Respondenterna beskriver att 

nya konkurrenter med tyngdpunkt på utländska aktörer har påtagligt skakat om branschen. 

Dessa beskriver vidare att priset fått en märkbar negativ utveckling. Intressant i denna tid är 

att åkerierna har agerat påminnande utifrån vad modellen beskriver. När nya aktörer inträder 

marknaden och således sätter press på priset i negativ bemärkelse måste befintliga aktörer, 

enligt modellen vidta åtgärder. Dessa åtgärder yttrar sig i att kraftigt pressa ned priset eller 

kraftigt investera, båda med syftet att skapa en avskräckande effekt. Respondenterna beskriver 

ett konkurrensklimat som inte upplevs rättvist, det beskriv ytterligare vara konkurrens på olika 

grunder. Det framför, i bekymmersamma återgivelser att den utländska konkurrensen bedrivs 
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av företag med en helt annan kostnadsstruktur. Respondentera framhäver ytterst skillnader i 

chaufförslöner och krav på arbetsmiljö, men även att det fasta kostnaderna för dessa utländska 

aktörer sannolikt är mycket lägre. För att stå emot denna nya konkurrens har inhemska 

åkerier, i enlighet med Porters modell kraftigt investerat. Inhemska åkerier har spänt sina 

ekonomiska muskler och fortlöpande investerat i en kontinuerlig uppdatering av 

fordonparken. Det har således investerat i nya, mer energieffektiva fordon efter åkeriets 

ekominska möjligheter. Vidare, som ytterligare förstärker detta beteende är att en del av 

respondenterna har genomfört ansträngningar mot att utvidga sin verksamhet och erbjuder nu 

en helhetslösning med lagerhantering. Sannolikt har en skevhet och hot om nya konkurrenter 

varit pådrivande i denna utveckling. Att dessa ansträngningar i grunden bottnar sig i en 

rustning inför hot om nya konkurrenter. Att åkerier når ett beslut, ett behov på mer 

manöverutrymme i den interna verksamheten, eventuellt yttrande i ett beslut gällande en mer 

effektiv däckhantering. Detta som ett led i ett rustande för att bättre stå emot utländsk 

konkurrens.  Detta leder oss sammantaget till indikationen, med Porters modell i ryggen 

beskrivande agerandet vid hot om nya aktörer, att svenska åkerier rustar inhemsk åkerinäring 

för att öka motståndskraften att stå emot hot om nya aktörer.  

Vidare beskriver Porters modell hur antalet och sammansättningen mellan leverantörer och 

köpare primärt påverkar konkurrensstrukturen och sekundärt parternas enskilda förmåga att 

förhandla. Leverantörernas förhandlingsstyrka beskrivs som åkeriets möjlighet till att justera 

pris och servicenivåer till deras fördel, att konkret behålla en större del av värdet i det 

producerande företaget (Porter, 2008; Wheelen & Hunger, 1998 s. 64; Henry, 2011, s. 71). 

Styrkan och sammansättningen av denna faktor beskrivs enligt modellen som hög, när antal 

aktörer i branschen är låg, hotet om substitut är lågt samt slutligen att produkten eller tjänsten 

är unik i sitt slag. Verkligheten för åkerierna i Mellansverige är som beskrivet tidigare 

skiftande från de kriterierna som gäller när leverantörernas förhandlingsstyrka är hög. Vi kan 

således närma oss indikationen att förhandlingsstyrkan hos åkerier i Mellansverige är 

anstängande låg. Detta styrks ytterligare av att under 2009 fanns 8078 aktieföretag som 

bedrev åkeriverksamhet i Sverige (Trafikanalys, 2012). Även om denna siffra beskriver hela 

Sverige, under 2009 så illustrerar oavsett siffran ett högt antal aktörer. I denna siffra är inte 

utländska åkerier representerade och utöver detta, med allt att döma från respondenternas 

återgivelser har antalet Svenska aktörer ökat. Vidare beskrivs av Figur 9, att 68 % av 

företagen utgörs av bolag med 0-4 anställda, något som vidare indikerar på att en stor del av 

åkerierna är små i jämförelse mot sannolikt mer centralt sammansatta köpare.  

Detta leder sammantaget till föreställningen om att inhemska åkeriers förhandlingsstyrka 

gentemot köparen är låg. Dessa förstärks ytterligare av respondenters återgivelser som ingår 

under mer centrala avtal, således i konstellationer med ett högt antal aktörer påverkas den 

enskilda förmågan att förhandla negativt.  

Efter denna redogörelse riktar jag därför mitt intresse i att spekulera över hur dessa åkerier ska 

förbättra sin situation, Och vidare, krävs det för åkerinas överlevnad? Eller är det krasst så, att 

åkerierna snarare måste anpassa sig efter marknadens nya spelregler? Exempel på detta skulle 

eventuellt vara åkerier som specialiserat sig till en typ av transport där aktörerna är glesare 

sammansatt. Dessa styrks ytterligare av respondenterna som är verksamma inom dessa typer 

av transporter, dessa återger en mer positiv syn på deras generella tillvaro. Vilket slutligen 

skulle indikera på att företag som antingen lyckas anpassa sig eller varit mer lyckosamma i 

valet av transportyp står bättre emot den nya konkurrensen.       

Bidragande till konkurrenssituationen och egentligen andra sidan av myntet för leverantörens 

förhandlingsstyrka är sammansättningen av köpare. En hög förhandlingsstyrka hos köparen 
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innebär konkret att denne kan konfrontera flera leverantörer samtidigt och därigenom öka 

konkurrensen bidragande till lägre pris för köparen (Porter, 2008; Wheelen & Hunger, 1998 s. 

64; Henry, 2011, s. 70). Med redogörelsen, bidragande till slutasatsen om åkerinäringens som 

leverantör betraktads låga förhandlingsstyrka bör detta påverka köparens förhandlingsstyrka 

positivt. Detta styrks vidare av en del respondenters återgivelser kring transportköparens 

köpbeteende. Denna grupp betonar att köparens är väldigt välvillig till att ta in ett stort antal 

anbud. Tekniken dessa köpare tillämpar, i enlighet med modellen är att konfrontera flera 

leverantörer samtidigt och därigenom utnyttja sin förhandlingskraft bidragande till ett lägre 

pris är problematisk för inhemska åkerier. Åkerierna har tidigare betonat, i mindre smickrande 

ordalag att prisutvecklingen har varit obefintlig. En respondent uttrycker problematiken 

genom att beskriva prislistan. Han påpekar att denna har varit konstant i 15 år, detta i en tid 

med stigande kostnader i form av både diesel och chaufförslöner.  Mönster från tidigare 

återgivelser kring strukturen på åkeriet parallellt med synen på den egna lönsamheten återgår 

även i inställningen mot köparens förhandlingsstyrka. Åkerierer som är verksamma inom 

transporttyper med mindre konkurrenter återger köparens förhandlingsstyrka som lägre, 

respektive åkerier som är mer konkurrentutsatta. Även detta förhållande och återgivelser är i 

enlighet med modellens beskrivning. Att åkerier som är mer ensamma inom sin typ av 

transport i större utsträckning har möjligheten att behålla värdet inom organisationen. Detta 

skulle då vara en effekt av att köparen har svårare att tillämpa sin förhandlingsteknik, detta då 

antalet att konfrontera är lägre vilket urholkar effekt av tekniken. Även här når vi slutligen 

indikationen att de mer specialiserade åkerierna intygar om en mer positiv ekonomisk tillvaro.  

Dessa samband kan troligen vara behjälpliga i berättandet om hur en konkurrenstålig strategi 

bör vara formulerad för att navigera åkeriet till vinstpotentialen inom branschen. Vidare har 

en ytterligare faktor betydelse för konkurrensintensiteten på marknaden. Hotet eller 

närvarandet av substitut till produkten eller tjänsten. Ett substitut innebär att köparen kan 

vända sig till ett substitut som en reaktion på en prishöjning. Med substitut menas produkter 

som vid första anblick verkar vara annorlunda men som senare innehar möjligheten till att 

uppfylla kundens behov (Wheelen & Hunger, 1998, s. 63). För åkerinäringen skulle dessa 

substitut uttrycka sig genom att transporten skulle utföras med andra transportslag. Således 

skulle transportköparna skicka godes med exempelvis tåg istället för lastbil som en reaktion 

på en prishöjning för den lastbilsburna transporten. Som tidigare illustrerat finns idag ett stort 

antal aktiva åkerier. Detta bidrar till att leverantörens förhandlingsstyrka och därigenom 

möjlighet till prishöjningar är begränsade. Det är således sammantaget mindre troligt att hotet 

om substitut skulle öka. Att nuvarande transportköpare skulle genomföra ett aktivt val och 

sända sitt gods via andra transportslag som en reaktion på en prishöjning. Tillkommande till 

detta, sannolikt innehavande en stor roll är sammansättning med focus på antal leverantörer 

avgörande i dessa prisutvecklande sammanhang. Är antalet få i jämförelse, som exempelvis 

inom järnväg, är sannolikheten för prishöjningar från dessa företag högre. På en marknad där 

ett stort antal aktörer återfinns är sannolikheten för priskrig fram till avgrunden sannolikt 

högre. Det vill säga att konkurrensen är så påtaglig att det ineffektiva företagen saknar 

förmågan att bedriva en vinstgenererande verksamhet.     

Slutligen bidrar således dessa genomgångna faktorer till rivaliteten mellan befintliga aktörer 

(Wheelen & Hunger, 1998, s. 63). Vid tillämpandet av Porters fem faktors modell över 

åkerinäringen så illustrerar detta vissa mönster. Vi når en insikt om den begränsade 

attraktionen i branschen. Möjligheten till vinster är enligt respondenternas återgivelser 

begränsade, sannolik till följd av en konkurrensintensiv marknad. Detta skapar en nyfikenhet 

till varför åkerinäringen är en konkurrensutsatt marknad med begränsade möjligheter till 

vinster. Barriärerna för inträde beskrivs inneha en betydande roll i dessa sammanhang (Ibid).  

För att starta ett åkeri, verksam inom enkel transport mellan två platser krävs sannolikt inte 
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omfattande investeringar. Givetvis krävs en investering i fordon och personal men i 

jämförelse med exempelvis läkemedelsindustri så får den anses vara relativt låg. Detta 

påverkar troligen konkurrensintensiteten inom Svensk åkerinäring i tillstramande riktning. 

När det är relativt lätt att starta upp verksamten är det sannolikt fler som försöker och detta 

bidrar senare till en intensivare konkurrensstruktur. Vidare är barriärerna för utträde inte 

utestängande. Det skulle då bli en fråga om försäljande av åkeriet fordonet och avskedande av 

personal. Det är dock en del respondenter som framför att åkeriverksamhet är det enda de 

känner till. Detta påverkar sannolikt dessa åkerier att acceptera en hög konkurrens och lägre 

marginaler. Denna effekt förstärkas sannolikt av åkeriägarens hängivenhet till branschen 

(Porter, 2008). En stor del av respondenterna uppvisar en särskilt utmärkande känsla av 

hängivenhet till branschen. Detta skulle enligt modellen begränsa effektiva företags möjlighet 

till att skapa vinster. Detta på grund av att de ineffektiva fortsätter och bedriver en knappt 

försvarbar verksamhet. En del av respondenterna uppvisar tendenser till livsstil. Att 

åkerinäringen är vad det känner till, de har tagit över familjeföretag och stolt bär fanan framåt, 

även om det är svårt att generera intäkter. 

I detta läge bör respondenterna slutligen anlända vid ett vägskäl. Ska åkeriet fortsätta, måste 

det transformeras och inrikta sig mot branschens mer lönsamma transportformer. Detta 

kommer således resultera i en förändring, som vidare måste konkretiseras och formuleras. 

Detta kommer med stor sannolikhet att yttra sig i en ny, omformulerad strategi. Innan 

processen med att tillämpa och införa den nya och omformulerande strategi kommer åkeriet 

sannolikt beröra och genomgå ett par delprocesser. För att beskriva dessa i en kontext vill jag 

återigen lyfta fram det inledande scenariot till denna studie. Att en åkeriägare har upplevt 

oförändrade intäkter kombinerat med stigande kostnader. Något som senare yttrar sig genom 

att åkeritet analyserar den interna verksamheten på jakt efter kostnadsreduceringar. Detta 

sökande leder senare till åkeriets däckhantering. Kommande förfarande bidrar med en större 

förståelse till drivkrafterna bakom en sådan omformulering av strategin.  

Enligt den planerande beslutsprocessen innefattar formulerandet av en ny strategi genom en 

rad steg olika delprocesser. Dessa beskriver detaljerat förfarandet vid förarbetet till den nya 

och omformulerad strategin. Dessa delprocesser är till antalet stort och samtliga innehar en 

snäv och detaljerad funktion.  Detta leder till en misstanke om att dessa processer sannolikt 

sker parallellt och vidare i mer eller mindre påtaglig utsträckning. Processen börjar dock, i 

enlighet med åkeriernas återgivelser och det inledande scenariot att nuvarande prestation inte 

återspeglar en tillfredställande verksamhet. De ekonomiska nyckeltalen speglar inte ledningen 

vision och målsättning för verksamheten. Detta innebär, enligt modellen och från 

respondenternas återgivelser att någoting måste justera för att vända detta till en lukrativ 

verksamhet. Detta har således sitt avstamp i ett konstaterande om att åtgärder måste vidtas.  

Efter detta konstaterande kommer sannolikt åkeriet närma sig en process som i sin helhet kan 

beskrivas av den planerande beslutsmodellen (figur 3). Det kommer således att ske en analys 

av den interna verksamheten. Dess styrkor och svagheter kommer sedan att försöka matchas 

mot branschens möjligheter och hot. 

Exempel på tillvaratagande av värden inom en organisation är förändringsarbete mot en mer 

energi och kostnadseffektiv hantering av åkeriets däck. Detta som ett led i att åkeriet 

fastställer att nuvarande verksamhet inte reflekterar företagets mål och vision. Samtidigt skall 

det dock betonas att däckhanteringen sannolikt är ett led i en större omformulering av 

strategin. Drivkrafterna bakom en sådan förändring beskrivs och skulle sannolikt genomföras 

av åkeriet i en process illustrerad av den planerande beslutsmodellen (figur 3). Sannolikt 

avslöjar flera områden en förbättringspotential i en sådan process. Vägen och drivkrafterna till 

en sådan förändring är sannolikt påminnande. Det ska dock understrykas att denna studie är 
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framställd och vinklad för att finna drivkrafterna bakom förändringen ledande till en mer 

energieffektiv däckhantering. Studien kan endast indikera på hur processen, ledande till 

övriga strategiska beslut eventuellt skulle utspela sig. De enskilda drivkrafter som skulle 

inneha en pådrivande roll i dessa beslut kan inte denna studie ge svar på.  Den kan dock, 

genom respondenternas genomgående fokusering på ekonomi beskriva att sannolikt skulle 

ekonomiska drivkrafter inneha en dominant roll även i dessa förändringar. Vidare bidra med 

en indikation till varför dessa övriga beslut anses nödvändiga och potentiella lösningar på det 

konkretiserade problem.       

Modellen över den planerande beslutsprocessen indikerar således att processen ledande till en 

ny strategi knappast titulerar som enkel. I kritik som framkommit mot modellen, även 

applicerbar på liknande statiska modeller framkommer kritik riktad mot stelheten i modellen 

(Mintzberg, 1990). Vidare beskrivs att företagets styrkor och svagheter måste definieras i en 

bestämd kontext (Ibid). Detta bidrar onekligen till kritiken då företagens externa omgivning 

frekvent betonas som ständigt skiftande. Sannolikt förstärks detta ytterligare av ett tänkbart 

tidsglapp som råder innan åkeriet sjösätter och inför den nya strategin, eller likväl 

förändringen. När förändringen senare införs kan förutsättningarna och grunderna den 

baserats på förändrats, säkerligen i både positiv och negativ bemärkelse. Ett exempel, kopplat 

till däckhaneteringmodellen skulle vara lufttryckskontrollen. I en händelse av att åkeriet vill 

införa en kontinuerlig lufttryckskontroll och väljer därför att investera för att säkerställa 

möjligheten för dessa kontroller.  Detta skulle eventuellt innebära investering i verkstad eller 

mer personal. När sedan dessa ansträngningar är genomförda kan omständigheterna beslutets 

togs på förändrats. Exempelvis skulle omständigheterna gällande tekniska aspekter förändrats. 

För att timmerbilsåkeriet i framtiden ska få transportera virket för uppdragsgivaren krävs 

centrala lufttryckssystem på fordonen. Med detta, avses system som genom bilens interna 

kompressor justerar lufttrycket på däcken. Detta krav är inte helt osannolikt då lufttrycket 

rimligen har en inverkan på hur grusvägarna klarar av belastningen. Detta styrks ytterligare av 

tänkbara krav som respondenter verksamma inom timmertransport framför som eventuella i 

framtiden. Sannolikt bromsas dock denna utveckling i realiteten av att den förutsätter 

ekonomiska möjligheter till investeringar i dessa system. Om dessa krav skulle blir en realitet 

skulle detta förmodligen innebära dyrare transporter. Vilket skulle vara en utveckling som 

motsäger nuvarande transportköpares köpbeteende vid upphandling av transporter. Kritiken 

gällande fast data i en föränderlig marknad skulle detta scenario utspela sig enligt följande: 

Den initiala investeringen åkeriet genomförde, i den interna verkstaden och utökad personal 

får minskat genomslag. Det har därför lagt resurser på ett område som kunden inte efterfrågar. 

Detta illustrerar sannolikt svårigheten och den tillkommande utmaningen i att grunda 

strategiska beslut på fast data i en föränderlig omvärld. 

Vidare enligt den beslutstagande modellen så är det en rad faktorer och områden som ingår i 

denna process. Detta ställer sannolikt stora krav, bidragande till både frustration och 

funderingar hos det enskilda åkeriet. Detta stärks av respondenter som i en märkbar 

frustration återgav det nya konkurrensklimatet. Dessa återgivelser har frekvent utmynnat i ett 

konstaterande om att ”vi måste göra mer”. En del åkerier, som är verksamma inom 

transporttyper där det råder en intensiv konkurrensbild, beskriver analysprocesser som liknar 

den planerande beslutsmodellen (figur 3). Dessa beskriver ett konkretiserande om en 

tilltagande konkurrens. Vilket föranlett till att åkerierna skapat samarbetsformer bidragande 

till en ömsesidig förbättring av respektive situation.  Detta innebär konkret att åkerierna 

samlastar och hjälper varandra. Detta indikerar på ett aktivt beslut med en strävan att öka den 

interna effektiviteten, bidragande till en starkare förhandlingsposition.         
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Vidare beskriver den beslutstagande modellen hur processen generellt ser ut för ett 

beslutstagande företag. Till studien har modellen kompletteras med två områden. Dessa ska 

härmed belysas och vidare begrundas då dessa tillägg sannolikt har en mer framstående roll. 

Det första tillägget till modellen utgjordes av en mer omfattad och konkretiserad 

omvärldsanalys. Denna analys utgår ifrån en omvärldsanalys bestående och utmynnande från 

tillämpandet av ett antal faktorer.  Av frågor riktade mot dessa omvärldsfaktorer är synen på 

kundens krav gällande åkeriets däckhantering återigen ett bra exempel. Inom detta område 

återgavs, enligt tidigare kapitel varierande synpunkter. En del framförde att kraven gentemot 

däckhantering har förstärkts från kunder men då i termer av frånvarandet av kemiska 

substanser. Vidare har vinterdäckslagstiftning för lastbilar beskrivit som ökande krav, dock 

inte från kunder utan som tillstramad lagstiftning. Detta skulle beskriva tillämpandet av 

analysen, bidragande till en beskrivning av de yttre omvärldsfaktorerna för åkerierna. Denna 

analys tenderar att innefatta ett stort antal olika scenarier. Vilket senare illustrerar en 

utmaning vid tillämpandet av modellen. Säkerligen är det ytterst problematisk och svårt att 

utföra dessa analyser för ett enskilt åkeri. Dessa får sannolikt även en inskränkande effekt på 

omfattningen av analysen när den genomförs av åkeriet. Jag vill dock betona att sannolikt har 

detta endast mindre betydelse. Åkerierna upplever hot och ser möjligheter utifrån deras 

perspektiv och nivå. På dessa grunder genomför senare beslut bidragande till förändringar 

inom organisationen. Denna studie indikerar att genomgående för åkerinäringen i 

Mellansverige finns tendenser som betonar ekonomins dominanta roll. Sannolikt kan detta 

återkopplas till maktbalansen beskriven i Porters fem faktors modell. Den skevhet som 

upplevs skapad av ökad konkurrensintensitet, bidragande till negativ prispress leder åkerierna 

till omvärldsanalyser och förändringar därefter. Sannolikt skulle ytterligare beslutet om en 

bättre däckhantering därför genomgå och beröra dessa delprocesser i olika utsträckning. Att 

beslutet som gror ur en strävan att korrigera maktbalansen senare utmynnar och tar form i mer 

miljövänlig och energieffektiv däckhantering.       

Ytterligare tillägg till den planerade beslutsprocessen beskriver ledningen värderingar och 

socialt ansvartagande. Dessa två områden gav sedan möjligheter till att dra paralleller och se 

tendenser till mönsterbildning. Närvarandet av ledningens värderingar riktade mot 

miljöfrämjande arbete och graden av socialt ansvartagande visade sig senare inneha en stor 

roll. Inställningar gentemot däckhanteringsmodellen kunde hänföras till sammansättningen 

och graden av dessa faktorer. Vidare beskrivs ett företags miljöarbete till stor del utgöras av 

företagets sociala ansvarstagande (Cruz & Pedrozo, 2009, s. 1174-1199). Begreppet 

ledningens värderingar innehar sannolikt även det en påverkande roll till inställningen 

gentemot förändringsmodellen. Vidare uppvisar respondenter som initialt ger sken av en 

högre grad ansvartagande ett större gensvar för modellen. De två respondenter med en särskilt 

utmärkande grad av ansvarstagande uppvisade ett större gensvar för modellen. Dessa 

respondenter beskrev i dyster framställning transportköparnas föga intresse i något annat än 

ett lågt pris. Dessa framförde ytterligare en tro om att samhället kommer bli tvungna att börja 

betala för en bättre miljö.  

De respondenter som framförde en svagare framtoning till begreppen ledningens värderingar 

och socialt ansvarstagande illustrerade skiftande drivkrafter till däckhanteringsmodellen. För 

dessa respondenter är ekonomin på egen hand drivkraften till att genomföra förändringar. Det 

var således endast jakten på kostnadsreduceringar som påverkade åkerierna mot åtgärder 

riktade mot en mer energieffektiv däckhantering. Det var således två läger av pådrivande 

faktorer. Jag vill dock betona att genomgående drivs förändringar av ekonomiska incitament. 

Det fanns dock en skillnad i hur respondenter valde att framföra värdet i att ta ett större 

ansvarstagande för miljön. Ur de respondenter som uppvisade ett större ansvartagande 

uttrycktes en uppenbar besvikelse att marknaden endast värdesatte priset. Ur den andra sidan 
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beskrevs miljövinsten som en eventuell bonus av beslut riktade mot effektiviseringar. Det var 

således en skiftande grundinställning mot miljöfrågor. Denna inställning kan senare kopplas 

till den rangordning respondenterna ombads att göra vid intervjutillfället. Även om miljön 

sammanslaget kvalade in på sista plats så erhöll ansvartagande för miljön varierade poäng på 

ett individuellt plan. Respondenter som uppvisade ett större ansvarstagande visade större 

ånger vid sätta miljön på sista plats. Det respondenter skyllde dock på marknadens ständiga 

strävan efter lägsta möjliga pris. Vi ser således att drivkrafters påverkan kan ses i ljuset av 

dels, åkeriets struktur men även ledningens värderingar inför begreppet och graden av socialt 

ansvartagande. Att dessa två faktorer kan utgöra en delförklaring till varför åkerier uppvisar 

en skiftande inställning gentemot modellen.               

Vidare bidrog tillämpandet av kommande miljömodell till en ökad förståelse varför ett åkeri 

drivs till införandet av en miljöpolicy. I denna process gällande en mer energieffektiv och 

miljövänlig däckhantering har sannolikt olika faktorer en skiftande påverkan. Ur den 

planerande beslutsmodellen (figur 3) illustreras olika faktorer som enligt teorin innehar 

påverkande roll. I dessa sammanhang beskrivs ledningens inställningar mot miljöarbete som 

central. Detta då denna inställning senare inspirerar och viss mån avgör vilken inställning det 

anställda senare kommer utveckla (Madu, 1996, s. 50-51). Enligt modellen läggs ytterligare 

vikt vid ledarskapet och organisationskulturen. Detta då det bidrar till den inställning företaget 

senare uppvisar mot en förändring (Madu, 1996, s. 53). Betydelsen av denna faktor återgår i 

respondenternas svar. De respondenter som uppvisade en större grad av ansvarstagande 

kombinerat med intresse uppvisade en större mottaglighet för studien däckhanteringsmodell. 

Detta leder oss till indikationen att intresset och ansvartagandet är av avgörande betydelse i 

dessa sammanhang. Finns inte intresset för miljön utan förändringen endast är pådriven av 

ekonomiska incitament är sannolikheten för en ansvartagande miljöinriktad åtgärd betydligt 

lägre. Åtgärden för åkerier som inte innehar intresse för miljön skulle sannolikt även kunna 

yttra sig i lösningar som är sämre för miljön men bidragande till kostnadsreduceringar. Vidare 

enligt miljömodellen innehar tekniken en avgörande betydelse. Den beskrivs både som 

orsaken till dagens miljöproblem och samtidigt som lösningen (Madu, 1996, s. 51). Detta är 

intressant då detta område beskrivs av respondenterna som en möjliggörare.  Åkeriets största 

möjlighet till reducering av utsläppsnivåer och därigenom bli mer skonsamma mot miljön 

beskrivs återfinnas i tekniken. Tillgången till denna teknik återfås främst när åkeriet inhandlar 

nya mer energieffektiva fordon.  

Detta styrks vidare av den historiska utvecklingen för åkerinäringen i Sverige.  Tittar vi på 

utvecklingen i Figur 5, över miljarder tonkilometer transporterat av Svensk inrikes trafik ser 

vi en tydlig trend av konstant ökande. Vi noterar dock även perioder av negativ utveckling, 

både under 1990 talets samt 2000 talets början och slutligen en mer påtaglig trend kring 2008. 

Sannolikt är dessa nedåtgående trender korrelerade med dåvarande ekonomiska problem. 

Vidare kan vi i nästkommande modell över utvecklingen av växthusgaser notera att ökningen 

inte varit utmärkande stor. Den ökade med 7 % mellan åren 1990 till 2010, tänktvärt att notera 

är att växthusgaserna var på högre nivåer innan den senaste ekonomiska krisen. Sannolikt är 

därför 7 % en förskönad bild av verkligen. Att den låga siffran inte bara är en effekt av mer 

energieffektiva fordon utan även en kombination av en minskad efterfråga på transporter. 

Vidare styrks denna effektivisering av Figur 9 och kurvan över antal anställda respektive 

nettoomsättning. Denna graf indikerar på att åkerinäringen har blivit mer effektiv. Åkerierna 

transporterar idag i dag större volymer med relativt oförändrad arbetsstyrka. Detta styrks 

vidare av respondenternas återgivelser i detta avseende. Vidare framför respondent 3 att de 

använder idag bilarna på kortare sträckor men med högre fyllnadsgrad. Detta beskriver 

således indikationen om att en effektivitetsökning har ägt rum. Sannolikt är denna 

effektivitetsökning tillstor del möjlig genom ny teknik i mer effektiva ekipage. Även om 
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tekniken i dessa sammanhang är möjliggöraren så har sannolikt den tillstramande 

konkurrensen inom branschen varit pådrivande. Konkurrensen har dock sannolikt inte 

påverkat tillverkarna i samma utsträckning som åkerierna. Tillverkarna drivs sannolikt av en 

strävan att ständigt förbättra sin produkt på en konkurrensutsatt marknad. Troligen har 

konkurrensklimatet bidragit till en nyfikenhet och större efterfrågan på energieffektiva 

lösningar från svensk åkerinäringen. Efterfrågan från åkerinäringen riktad mot 

lastbilstillverkarna har sannolikt i nämnvärd utsträckning påverkat tillverkarna. Vidare 

beskriver en del av respondenter att det kontinuerligt undersöker möjligheter med alternativa 

bränslelösningar. En utveckling som beskrivs reduceras något av praktiska skäl, såsom 

bristfällig tillgänglighet av alternativa bränslen på landsbygden. Sammanslaget antyder dock 

detta på teknikens stora inverkan och pådrivande kraft när åkerier ska införa beslut riktade 

mot miljö. Vetskapen om detta sakförhållande bör därför infogas i en analys av en 

däckhanteringsmodell. Att möjliggöraren teknik troligen pådriven av ekonomiska incitament 

innehar en dominant roll i dessa sammanhang. Det betyder i klarspråk riktade mot en 

däckhanteringsmodell att teknik kombinerat med ekonomi sannolikt genererar i en högre 

nyfikenhet och därmed mottaglighet.           

Utöver teknik framställer miljömodellen att marknadskrafter innehar en viktig roll. Detta är 

dock intressant då detta motsäger respondenternas återgivelser. Marknadskrafterna riktade 

mot ett större ansvarstagande är begränsade. Enligt återgivelser av respondenter är endast de 

ekonomiska aspekterna i fokus. Vidare uppkommer tryck utifrån som faktor innehållande 

kraft att påverka. Enligt respondenternas återgivelser verkar tryck utifrån inte utgöra någon 

större påverkan. Vi kan således se tendenser att åkerier i Mellansverige främst drivs av 

ekonomiska incitament. I dessa sammanhang får dock som omnämnt tekniken bära rollen som 

möjliggörare och därigenom bidragaren till kostnadsreduceringar. Tekniken kan dock bidra 

till möjligheten att göra detta med ansvar. Således utforma modeller som både kan bidra till 

lägre kostnader och samtidigt en bättre miljö. Detta kan framstå som en obegriplig ekvation 

men studiens däckhanteringsmodell skulle kunna vara ett exempel på en sådan åtgärd. 

Däckhanteringsmodellen skulle dock eventuellt behöva hjälp och viss pådrivning av teknik 

som gör kontrollen av lufttryck lättare. Nu utgör dock inte kontrollen av lufttryck hela 

modellen, en mer kontinuerlig kontroll av däckens kondition samt mer matchad användning 

utgör även viktiga beståndsdelar. Av respondenternas återgivelser att döma är dock 

lufttryckskontrollen ansedd som bristfälligt utförd idag.         

Detta styrks ytterligare av respondenternas rangordningar. Enligt Figur 12 framgår hur 

respondenterna rangordnar ett antal olika åtgärder utifrån vilken miljöbesparing åtgärden 

skulle bidra till för deras åkeri. Samtliga respondenter placerar då luftkontrollen som åtgärden 

där den största miljöbesparingen återfinns. Detta är intressant då respondenterna samtidigt 

placerar kontroll av lufttryck som bristfällig. Respondenterna tenderar således uppvisa en 

tydlig vetskap om det positiva värden en mer kontinuerlig luftkontroll kan bidra till, men 

väljer således, av varierande aktiv grad att bortse från denna möjlighet. Sannolikt bottnar 

denna attityd i praktiska skäl. En större del av respondenterna framför att den kontrollen är 

begränsad av rent praktiska skäl. Dessa beskrivs vidare som att de tillfällen då fordonden står 

stilla är sällan inträffande. Samtidigt kvarstår dock motsättningen i åkeriernas beteende. Mer 

konkret överensstämmer inte åkeriet beteende med insikten om hur det borde agera utifrån ett 

effektivitetsperspektiv. Det är därför intressant på en konkurrensintensiv marknad att denna 

kontroll inte utförs mer kontinuerlig när samtliga är överhängande överens om fördelarna den 

skulle ge. Jag vill dock framföra att en del av respondenterna genomförde en beskrivit av dem 

själva, kontinuerlig kontroll utifrån däckhanteringsmodellen. Dessa respondenter framförde 

kostnadsaspekten som begränsande faktor i utökandet av kontrollen. Att i realiteten skulle 

detta innebära timmar som någon måste betala för. Det verkar således återfinnas en 
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överenstämmelse om att värden finns i en mer kontinuerlig kontroll men i vilken utsträckning 

är svårare att bestämma. Sannolikt skapar detta därför en hämmande effekt att vidare 

investera i åtgärder riktade mot en mer kontinuerlig kontroll. Det är dock intressant att 

samtliga framhäver en ringande överens om potentialen och samtidigt beskriver denna åtgärd 

som bristfällig i den aktuella verksamheten. Troligen har svårigheten i att bestämma värdet av 

en mer kontinuerlig kontroll betydelse. Det är således sannolikt svårare att värdera denna 

åtgärd mot andra tänkbara åtgärder. Vidare reflekterar jag över områdets storlek. Kan det 

eventuellt anses vara snävt sedd ur hela verksamheten. Att i rådande konkurrensklimat 

fokusera mer på direkta åtgärder där den upplevda alternativt bestämda vinsten är större. 

Därav faller denna kontroll i skymundan och energi, både i ekonomi och tid mätt investera på 

andra åtgärder. Samtidig fastslås värdena av en mer kontinuerlig däckkontroll främst i högre 

livslängd och lägre bränsleförbrukning. Detta innebär att kostnaden för däck och drivmedel 

bör utgöra incitament pådrivande mot en bättre däckhantering. Frågan att ställa blir därför hur 

kostnaden för drivmedel och däck står i relation till uppfattningen om vad en bättre 

däckhantering kan bidra till. I dagens läge med stigande kostnader för åtminstone drivmedel 

kan således inställningen och incitamentet att införa en mer kontinuerlig kontroll förändras i 

framtiden.  I takt med att kostnaderna når punkten när det upplevda värdet av en kontinuerlig 

kontroll är större kommer sannolikt kontrollen tillämpas därefter. Detta styrks av att det råder 

inget tvivel om värdena som återfinns i en mer kontinuerlig kontroll. Den bromsande effekten 

i dagsläget påverkas sannolikt av svårigheten att bestämma värdet. Därför fråntas möjligheten 

att ställa insatsen parallellt men liknande åtgärder. Vidare påverkas sannolikt 

drivmedelsförbrukningen ytterst av förarens körbeteende. Detta är även en parameter som är 

svårare att kontrollera och styra.                      

Det har dock nämnts av åkerier som studerar tänkbara bonussystem att detta skulle vara vägen 

till att uppmuntra rätt beteende. Luftryckskontrollen skulle eventuellt vara en parameter en i 

dessa sammanhang. Det tenderar således vara av betydelse hur åtgärden paketeras. Om åkeriet 

kan skapa en modell där chaufförer kontrollerar luften utifrån ett givet schema skulle således 

bromsen utgörandes av praktiska skäl lätta. Ytterligare skulle körbeteendet kunna införas som 

bonusgrundande. Att chaufförer som kör mjukt med få hårda gaspådrag och inbromsningar får 

en bonus därefter. I detta tillkommer dock en filosofisk dimension över vilka parametrar som 

kan uppfattas rättvisa. När omständigheterna inte är konstanta, det vill säga att vägar, väder 

och typ av last förändras blir det därför svårare att utforma bonusgrunder som kan uppmuntra 

till rätt körbeteende. Samtidigt framförs tekniska hjälpmedel som eventuella pådrivare till 

detta. Att ett system kunde övervaka dessa parametrar på mer avancerad nivå. Att det 

eventuellt kunde avläsa rådande terräng och bidra med handikapp där efter. Att fordon som 

kör på småvägar med stora höjdskillnader tillåts köra mer aggressivt då det inte är fysiskt 

möjligt att köra på annat vis på dessa vägar.  Poängen skulle utgöras av att båda dessa skulle 

generara i samma bonus, även om den enskilda bränsleförbrukningen skulle skifta. Detta är 

dock endast på spekulativt stadium, denna teknik finns således inte tillgänglig idag. Det ska 

dock framföras att tillverkarna har nått långt gällande tekniska hjälpmedel för chaufförerna 

riktade mot ett mer energieffektivt körbeteende. Det verkar således finns skäl att titta på 

alternativa vägar i strävandet efter de mervärden en bättre däckhantering kan generera i.  
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Slutsatser 

8.1 Slutsatser kring studien: 
Jag vill återigen lyfta upp studiens initiala syfte och bidrag. Studien syftar till att bidra med 

teoretiska kunskaper kring hur olika drivkrafter påverkar ett åkeri till att genomföra 

förändringar. Studiens praktiska bidrag är att öka kunskaperna kring svensk åkerinärings 

konkurrenssituation, kunskapsnivå och motivationsfaktorer.   

Åkerier i Mellansverige bekräftar läget om en tillstramad konkurrens. Respondenterna 

upplever att kostnaderna stiger i kombination med konstanta eller lägre priser på transporter. 

Åkerierna framför att en skevhet i maktbalansen råder. Åkerierna har idag det svårare att föra 

sin tala och förhandla till sin fördel. Orsaken bakom beskrivs som en ökad inblandning av 

utländsk personal och åkerier. Detta får sammantaget effekten av en negativ prispress på 

transporter. Transportköparna är idag därför mer benägna att ta in anbud från flera aktörer. 

Detta påverkar åkeriernas möjligheter till prissättning negativ. Detta gör att marginalerna 

sjunker och likaså lönsamheten. För att vända denna negativa trend måste åkerierna sannolikt 

analysera en palett av åtgärder.  I strävan efter en högre energieffektivitet och ansträngningar 

mot kostnadsreduceringar kan däckhanteringsmodellen bidra stort, dock inte på egen hand 

vända utvecklingen.       

Åkerierna uppvisar skiftande grad av intresse för däckhanteringsmodellen. Dominerande är 

jakten på ekonomiska vinster. Således är attributet ekonomi och möjligheten till att förbättra 

denna det mest betydelsefulla attributet. Bakgrunden i detta är åkeriernas allt mer ansträngda 

ekonomiska situation. Förstärkande till detta är att transportköparna i dagsläget uppvisar ett 

bristande intresse i värden utöver priset. Åkeriernas ansträngningar i utbildande av personal 

och miljöcertifieringar är således av mindre intresse utifrån transportköparens perspektiv. 

Vidare leder den konkreta utformningen av incitamenten till frågetecken. Sambanden är 

mindre tydliga kring attributen utöver det ekonomiska och deras eventuella påverkan. 

Tekniska attribut framstår som både möjliggörare och omgiven av ett stort intresse. I 

kombination med ekonomi kan eventuellt denna kombination generera i större genomslag. 

Vilka kombinationer av ekonomiska och tekniska attribut som skulle resultera i störst 

genomslag återstår dock att undersöka.  

Sammansättningen och kommunikationen av attribut tenderar även inneha en stor betydelse. 

Den kommande däckmärkningen studerades utifrån vilka värden respondenterna såg sig se 

med energideklarationen. Respondenterna uppvisade ett stort intresse för denna nyhet. Både i 

bemärkelsen av att använda energideklarationen vid inköpa av däck men även i 

kommunikationssyften gentemot transportköparen. Således tenderar sammansättningen av 

attributen att inneha en central betydelse. Studien understryker dock att åkeriernas 

mottaglighet för däckhanteringsmodellen till största del är pådriven av ekonomiska 

incitament. Åkerierna innehar ett relativt stort intresse för däckhanteringsmodellen förutsatt 

att den kan bidra till dessa ekonomiska besparingar. I ett eventuellt förändringsarbete är därför 

strävan efter ekonomiska besparingar genomgående dominant. Åkerierna undersöker 

konsekvent möjligheter att öka det interna manöverutrymmet, således kostnadsskära i den 

interna verksamheten. Däckhanteringsmodellen tillskrivs intresse efter dess förmåga att utföra 

detta. I dagsläget råder en oklarhet kring vilka exakta värden en mer slaviskt tillämpad 

däckhanteringsmodell kan resultera i. Detta har en hämmande effekt på åkeriets mottaglighet 

inför modellen.  

Slutligen är således ekonomin av dominant betydelse i en konkurrensutsatt näring. Vetskapen 

om detta förhållande bör därför infogas i en vidare diskussion och forskning. Åkerinäringen 
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innehar ett stort intresse för energieffektiviseringar och miljöfrämjande åtgärder, med fördel 

yttrande sig i däckhanteringen. Ska åkerinäringen uppmuntras till att förändra sitt beteende 

krävs riktade ekonomiska incitament. På samma sätt som åkerierna studerar bonussystem 

uppmuntrande sina anställda till rätt beteende måste samhället göra detsamma för åkeriet. Ska 

åkeriet ytterligare satsa på däckhanteringsmodeller, nyare fordon och utbildande av personal 

måste samhället ekonomiskt visa uppskattning för detta.     

8.2 Mina egna reflektioner:  
Min initiala uppfattning bestod av en viss förutfattad bild över den verklighet jag skulle 

studera. Med min förkunskap för branschen misstänkte jag att åkerierna skulle inneha ett stort 

engagemang och intresse för vad en bättre däckhantering kunde bidra till. Min initiala 

uppfattning var till viss del fel. Åkerierna innehar ett intresse, dock mindre för däcket som 

produkt och nära enkom för vad däcket kan bidra med i termer av förbättrad ekonomi. 

Sannolikt är det mitt eget intresse för däcket som tekniskt produkt som färgar min 

uppfattning. Jag vill dock framföra att jag initialt var av uppfattningen att intresset och 

kunskaperna skulle vara mer rotade i åkeriet.   

Utöver detta kom åkeriernas ekonomiska situation som en obehaglig överraskning. Jag trodde 

inte att branschen skulle vara under sådan ekonomiskt press som den senare visade sig vara. 

Det kan därför vara ett illa valt tillfälle att utföra en studie på. Att i den rådande ekonomin 

undersöka mottagligheten för en mer miljövänlig hantering av däcken. Att åkerier idag är fullt 

upptagna om att hålla ihop verksamheten för nästkommande dag. Jag vill betona att en bättre 

däckhanteringsmodell inte bara bidrar med en bättre miljö. Resultatet är en bättre miljö men 

vägen dit innebär kostnadsreduceringar i form av att däcken rullar längre och kräver mindre 

drivmedel. Ur ett längre tidsperspektiv är tillämpandet således ytterst intressant. Intresset 

borde även förstärkas i rådande ekonomiska tid. I jakten efter kostnadsbesparingar borde detta 

ligga helt rätt i tiden.  Troligen bromsas dock effekten och det tillkommande intresset att det 

är en utmaningen att kvantifiera vilka besparingar denna modell kan bidra till.  Det finns 

förvisso program framtagna av tillverkare som kan ge en fingervisning kring vilka 

besparingar som är aktuella. Dessa kan användas och bidra med en indikation, men även 

dessa bygger på ett stort antal variabler. Detta bidrar således till komplexiteten att säkerställa 

siffror.   

En ytterligare reflektion är att rådande tid kan vara ett väl valt tillfälle att utföra studien i. Med 

bakgrund i rådande ekonomi är det naturligt att ekonomiska drivkrafter innehar en central 

betydelse men till vilken grad påverkar ekonomin det övriga attributen. Studien bidrar med 

insikter och tolkningar från en bransch som är ekonomisk press. Studiens resultat kan således 

vara vägvisande i utformandet av åtgärder i mer problematiska tider, sett ur en ekonomisk 

synvinkel. Detta kan således indikera på att i stramare ekonomiska tider ska huvuddelen av 

åtgärden grunda sig i ekonomiska åtgärder. Företag som är verksamma i näringar med 

stramare ekonomi reagerar således på åtgärder som kan bidra till en bättre ekonomi. Detta är 

måhända isig inte förvånande eventuellt är detta förhållande starkare än vad vi kanske trodde. 

Åkerier och övriga företag verksamma under dessa förhållanden måste sammanföras med 

verktyg som kan förbättra deras situation. Det ligger således både i åkerinäringens intresse 

men även i Sveriges intresse om åkerinäringen kan förbättra sin energieffektivitet och bli mer 

grön. Riktade åtgärder mot näringen kan således säkerställa inhemska transporter och 

samtidigt öka chanserna att uppfylla kommande klimatmål. Det finns därför skäl att studera 

studiens resultat och fastställda problematik i en större dimension.  

Frågan som vi bör ställas är hur vi i framtiden ser på inhemsk åkerinäringen. Vill vi att den 

ska fortsätta utvecklas eller ersättas av utländska företag. Det kan även finnas en 
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kontrolldimension i detta. Sannolikt minskar graden och möjligheten av kontroll och 

därigenom möjligheterna att styra näringen om andelen inhemska företag minskar. Sverige 

som styrande organ skulle eventuellt tappa en del av sin styrförmåga i dessa frågor.  Det 

skulle således bli svårare att styra näringen och attityder i en eftersträvad riktning.               

Det finns ytterligare ett rent företagsekonomiskt perspektiv. Ett perspektiv som känslokallt 

grundar sig i vem som har konkurrensfördelar i respektive produktion. Spelreglerna på den 

svenska transportindustrin har förändrats. Vi lever i en europeisk union med friheter, det går 

således inte att utesluta utländska aktörer, detta är förövrigt inte något vi ska sträva efter. Ur 

ett rent nationalekonomisk perspektiv ska således länder och företag vara verksamma inom 

områden det innehar konkurrensfördelar. Således, utifrån transportköparnas perspektiv, utföra 

transporten så billigt som möjligt. Transportköparnas intresse ligger således enkom i priset 

och möjligheter att vidare reducera detta. Vad jag antyder är att nuvarande spelregler 

eventuellt bör tas på större allvar. Frågan jag ställer mig är således om svenska åkerier bör 

vara verksamma inom mindre komplicerade former av transporter. Eller bör insikten nås, det 

finns företag som är beredda att utföra dessa tjänster billigare än inhemska åkerier, 

nödvändigtvis inte bättre men slutligen billigare. Ska Sverige vara ett land som är verksamma 

inom enkel tillverkande produktion, eller finns det andra marknader, byggda på andra 

kostnadsstrukturer som kan utföra denna produktion billigare än vad vi kan? Ska Sverige i 

denna utveckling kämpa emot genom kostnadsreducering eller bör Sverige vidareutvecklas? 

Öka den tekniska intensiteten och utföra transporttjänster som bara vi kan? Detta är självfallet 

frågor som knappast kan besvaras med ett kort svar. Onekligen utspelar sig följdfrågor och 

olika scenarion. Att transformera eller avveckla en hel näring kommer inte gå någon obemärkt 

förbi. Transportnäringen fyller en nyckelfunktion i det svenska samhället. Den möjliggör 

ekonomins fundamentala mekanismer, den möjliggör handel mellan företag och länder, 

mellan företag och privatpersoner och således binder samman hela handelskedjan. Det är 

således knappast ett enkelt beslut eller sannolikt möjligt att styra från en enskild källa. Det ska 

dock återigen framföras frågan kring vilken åkerinäring Sverige vill ha. Utvecklingen leder 

till att inhemska åkerierna är under hård ekonomisk press, vill Sverige behålla och vidare 

utveckla näringen är det sannolikt dags att reagera. Att ekonomiskt visa uppskattning för 

åkerier som rustar och säkerställer svensk åkerinäring, även i framtiden.       

Slutligen framför Porter att alla branscher är ömsesidigt beroende. Om en aktör förändrar sin 

struktur eller produkt påverkas hela branschen. Utfallet av detta behöver inte alltid vara av 

godo då barriärer för inträde och konkurrensintensiteten kan förändras (Porter, 1985, s. 7).  

Svensk åkerinäringen kommer rimligen att förändras, vilket följder detta får i andra och tredje 

led återstår att se.  
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Sanningskriterier 

9.1 Studiens uppfyllande av sanningskriterier 
I vetenskapliga studier innehar sanningsbegreppen validitet och reliabilitet en central roll. Där 

validitet innebär huruvida studien mäter de fenomen den avser att mäta och reliabilitet innebär 

kvalitén och användarbarheten i mätinstrumentet (Ejvegård, 2003, s. 70-73).  Dessa begrepp 

är dock koncentrerade till kvalitén i mätningen, något som innehar en mindre central roll i 

kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2005) för dock en diskussion kring att dessa begrepp 

måste anpassas för kvalitativ forskning och därigenom belysa och kvalitetssäkra 

undersökningens centrala delar (Bryman & Bell, 2005, s. 304). I kvalitativa studier har fler 

begrepp lyfts fram och används som kriterier för trovärdighetsbedömningen i studien. 

Forskare debatterar att begreppen trovärdighet och äkthet bör överta validiteten och 

reliabiliteten roll som indikator på studiens tillförlitlighet i kvalitativt baserade studier 

(Bryman & Bell, 2005, s. 306).   

Trovärdighet och äkthet som begrepp består av en rad olika delområden som alla belyser olika 

aspekter. Trovärdigheten bryts ner i fyra separata delområden, där den första beskriver 

studiens tillförlitlighet och den andra äktheten. Således innebär detta att forskaren skildrar 

verkligheten i enlighet med respondenternas återgivelser. För att minimera inskränkningen av 

detta bör respondenterna få ta del av forskarens återgivelse, således validera resultatet genom 

respondenterna (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Studiens genererade resultat är inte 

återkopplat till respondenterna och skulle således kunna ge upphov till en eventuell felkälla. 

Samtidigt bör det betonas att teoretisk mättnad är uppnådd och resultatet är tydligt.  

Vidare diskuteras området överförbarhet innebärande huruvida studiens undersökta kontext 

innehar unika drag tillåtande eller inskränkande på möjligheter att använda studiens resultat i 

liknande kontexter (Bryman & Bell, 2005, s. 307).  Detta problem reduceras om forskaren 

omfattande redogör för undersökningsmiljön studien utfördes i, således bidra med så mycket 

beskrivande information som möjligt (Ibid). Denna felkälla har i studien reducerats genom att 

omfattande beskriva respondentens demografiska likheter och skillnader, genom detta skapa 

en tydlig bild över studiens undersökande miljö bidragande till högre tillförlitlighet.          

Ytterligare diskuteras begreppen pålitlighet och dess närvaro i studien. Pålitligheten i en 

kvalitativ studie är grundad i vilken utsträckning forskaren redogör för forskningsprocessen, 

således redogör för arbetets gång bidrangande till en hög insyn och förståelse för studiens 

genomförda val (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Med betoning på den praktiska metoddelen 

har studiens forskningsprocess tydligt beskrivits och illustrerats. Genom denna omfattande 

förklaring ökar sannolikt pålitligheten för studien. 

Slutligen är den sista och fjärde delen av trovärdighet, möjligheten att styrka och konfirmera. 

Med detta innebär till vilken grad forskaren framför och säkerställer att forskaren agerat i god 

tro och inte låtit personliga värderingar eller intressen påverkat och färgat studiens resultat 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307-308).  Denna aspekt har genomsyrat studiens 

materialinsamling, studiens har alltid strävat efter att illustrera respondenternas verklighet 

utan personliga värderingar eller åsikter.   

Som tidigare nämnt är det andra centrala begreppet äkthet och berör enligt Bryman och Bell 

(2005) mer universella principer för forskning. Detta begrepp byggs samman av: rättvis bild, 

och huruvida studien förmedlar en sådan av respondenternas åsikter och skildringar (Bryman 

& Bell, 2005, s. 309). Ontologisk autenticitet, vilket innebär om studien bidrar till en ökad 

förståelse för den sociala situation och miljö som respondenterna befinner sig i. Pedagogisk 



68 
 

autenticitet vilket innebär huruvida studien har bidragit med större förståelse för 

respondenternas uppfattningar om varandra. (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Katalytisk 

autenticitet vilket innebär om studien bidrar med en förståelse som kan förändra 

respondentens situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Slutligen taktisk autenticitet 

indikerande på om respondenterna fått bättre möjligheter att vidta lämpliga åtgärder (Bryman 

& Bell, 2005, s. 309).  Dessa begrepp är relativt nära varandra och mer generella i sin 

beskrivning. Studien har bidragit med ett entydigt resultat där ekonomiska incitament utgör 

den starkaste drivkraften och praktiska omständigheter som bromsande i termer av 

mottaglighet inför definierad förändringsmodell. Det är därför svårt att gradera huruvida dessa 

kriterier uppfylls för varje respondent. Studien kommer dock att sändas till samtliga 

respondenter sannolikt bidragande till ett stärkande av äktheten för studien.        

9.2 Kritisk diskussion kring studiens delar 
Inledande delar av intervjuen med frågor riktade mot demografiska aspekter av respondenten 

ger mindre utrymme för kritisk diskussion. Dessa frågor innehar ett litet utrymme för tolkning 

och är ställda relativt rakt på. Nästa del med frågor riktade mot demografiska aspekter av 

åkeriet bidrar dock med ett större utrymme för tolkning. Intressant att spekulera i är åkeriets 

relativt likartade syn på miljövänlig hantering av däck. Här återgavs av huvuddelen att detta 

innefattar hanteringen före och efter åkeriernas användarintervall. Respondenterna drar 

således inte paralleller mellan deras egen verksamhet och miljövänlig däckhantering. Dock 

framför en mindre del av respondenterna att det genomför kontroller av lufttryck men 

refererar främst till vad som sker efter deras förbrukarintervall, således att ansvaret och till 

viss del möjligheterna uttrycks i inledande skeenden av intervjun som bristfälliga. Sannolikt 

är det skiftande återgivelserna en effekt av en bred och plötslig fråga. Det kan således väcka 

misstankar om att frågan kunde vara mer konkret utformad. Samtidigt ska det dock betonas att 

frågan syfte var precis detta. Att skapa en större förståelse till vad åkerierna refererar till när 

det blir konfronterade med frågan. Det leder även till spekulationer till varför åkerierna ger 

denna återgivelse. Är det en fråga om bristfällig kommunikation från tillverkare eller en 

övertydlig kommunikation från återvinningsindustrin. Det vill säga att denna eventuellt större 

exponering leder respondenterna till att sammankoppla miljöhantering med källsortering. 

Parallellt leder spekulationen även till huruvida åkerierna anser sig själva vara kapabla att 

hantera däcken mer miljövänligt. Att ordets betydelse upplevs för detaljerad, att det skulle 

innebära väl utarbetade dokument för att uppnå ordets betydelse. Detta skulle eventuellt 

styrkas av en del respondenters miljöarbete mot en miljöcertifiering, något som indikerar på 

en väl utarbetad strategi gentemot miljö. Även fast en del åkerier arbetade i dessa riktningar 

så framförde således huvuddelen miljöhantering av däck som något inträffande utanför deras 

förbrukarintervall.              

Vidare med frågor mer konkret inriktade mot hur de arbetar med miljöfrågor idag gav en 

annan bild. Här kommer mer konkreta åtgärder hur åkeriet arbetar. Det respondenter som 

arbetar mot en certifiering trycker givetvis på detta. En mindre del lyfter en ständig strävan 

efter effektiviseringar. Således är frågan och hur den är ställd en stor betydelse i dessa 

sammanhang. En hög grad av kontroll och konkretisering i frågans utformning tenderar 

således att påverka. I nästkommande områden över branschens konkurrensintensitet återges 

en samstämmig bild. Skillnader i återgivelserna kan förklaras av åkeriets struktur och typ av 

huvudsyssla. Intressant att belysa är att inställningen gentemot däckhanteringsmodellen inte 

var starkare hos åkerier som beskrev sin verksamhet som mer konkurrensutsatt. Detta är lite 

motsägelsefullt då de mer konkurrensutsatta åkerierna återgav en sämre lönsamhet. Det borde 

påverka dessa åkerier att blir mer benägna och intresserade av effektivitetshöjande åtgärder.  
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Innan nästa del av intervjuen påbörjades presenterades däckhanteringsmodellen. Jag 

konkretiserade således vad en optimal däckhantering består av. I detta läge ökade sannolikt 

därför kunskapen om vilka parametrar en optimal däckhantering består av. Vidare kan därför 

åkerierna blivit påverkade av modellen. Lufttrycket är således en del, en mycket viktig del av 

en korrekt och optimal däckhantering men det finns anledningar att spekulera i om 

respondenterna blev färgade av min presentation. Att det senare lyfte fram lufttrycket roll som 

mer dominant än vad respondenterna normalt anser. Detta skulle då vara en primär effekt av 

att bli serverad vad en optimal däckhantering är, samt sekundärt en rädsla för att svara fel. 

Vetskapen om denna eventuella effekt bör tas med vid analyser kring lufttryckets betydelse ur 

respondenternas synvikel. Vidare konfronterades respondenterna med frågor kring hur åkeriet 

bedrev sin verksamhet idag.  På detta område gav respondenterna varierande återgivelser och 

skidningar. Frekvent kunde arbetssättet kopplas till åkeriets struktur. Synen på och graden av 

intresse i miljöfrågor kunde således kopplas till övrigt arbete inom åkeriet.  Respondenter som 

påbörjat ett certifieringsarbete visade ett större intresse i att påbörja ett miljöarbete på andra 

områden inom organisationen. Respondenterna beskrev sedan varierande områden utifrån 

frågorna. Ur dessa frågor beskrev sedan respondenterna olika områden och åtgärder. Dessa 

handlade dock mer om effektivare planering och utbildande av chaufförerna än specifikt 

hantering av däcken. Detta indikeras således på att hanteringen av däcken som område anses 

vara snävt. För att få respondenterna att svara på frågor kring däckhanteringsmodellen så 

måste frågan vara konkret ställd. Vidare indikerar detta på att frågorna, för att belysa syfte 

måste vara relativt enkel och konkret. Stunder uppstod då frågan ställdes tillbaka till mig, hur 

menar du? Detta gör att jag måste förklara mig ytterligare vilket kan innebära att jag medvetet 

eller omedvetet influerar respondentens inställning. Detta indikerar på en balansgång. Syftet 

med frågan är att erhålla en inblick i hur respondenten ser på sin verksamhet. Samtidigt ligger 

intresse i ett specifikt område som därför kräver en viss del av styrning. Då studiens syfte är 

att undersöka mottagligheten för en definierad förändringsmodell kräver detta frågor riktade 

mot denna. Vidare skall det dock betonas att skillnader i både åkeriers struktur och varierande 

återgivelser kan berätta mycket. Dessa belyser nya faktorer och eventuella drivkrafter mot den 

definierade modellen. Sannolikt är åkerierna individuellt unika. Detta skulle innebära att 

faktorer både pådriver och påverkar åkerierna i olika utsträckning. Det kan därför eftersträvas 

mer flexibla incitament som senare kan anpassas efter åkeriets individuella önskemål.  

Senare avslutas delen med en återkoppling mot den definierade däckhanteringsmodellen. 

Respondenterna ombads ge deras bild på vilka värden de anser att tillämpandet av modellen 

kan bidra till. Detta fick respondenterna även göra ur framtidsperspektivet. Respondenterna 

uppvisade en mer positiv inställning till däckhanteringsmodellen i framtiden. Detta skulle 

kunna vara en effekt av den senaste tidens stigande kostnader. Detta stärks av att en del 

respondenter antyder att en mer kontinuerlig däckkontroll kommer vara oundviklig i 

framtiden. Detta indikerar på att respondenterna anser att värdena i en kontinuerlig kontroll 

inte kan förbises i framtiden. Vilket ytterligare indikerar på att respondenterna anser att 

konkurrensen kommer tillta alternativt kostnaderna stiga i framtiden.  

Vidare finns det skäl att studera studiens återgivelser och resultat i ljuset av rådande 

ekonomiska tider.  I skrivandets stund är fortfarande det ekonomiska klimatet oroligt. Utan att 

spekulera i vilka direkta följde detta får för Sveriges ekonomi så påverkar detta sannolikt 

respondenternas svar. Vidare diskuteras människans omvärld som en konstruktion av dess 

erfarenheter. Denna omvärld beskrivs senare som komplex och kan således inte bara förstås 

genom att analysera dess enskilda delar då byggstenarna erfarenhet och kunskap skapas i 

sociala sammanhang (DePoy & Gitlin, 1999, s. 31). Sannolikt influerar därför den rådande 

ekonomin respondenternas svar. Vi kan med stor sannolikhet säga att ekonomins roll i dessa 

sammanhang är dominant. I vilken grad betydelsen förstärks av det rådande ekonomiska 
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klimatet är dock svårare att spekulera i. Detta problem var påtänkt när studien intervjumall 

utformades. Det fanns således redan då en tanke om att ställa frågor i två tidsperspektiv. Jag 

vill framföra en viss rädsla om att detta var mycket att begära. Jag tvivlar inte på att 

respondenterna är kapabla att besvara frågorna ur dessa tidsperspektiv, snarare att stundens 

problematik överskuggar och starkt influerar respondentens syn på framtiden. Att enskilda 

åkeriers frustration spiller över på samtliga och bidrar till en generell negativ syn på 

framtiden. Åkerier som var mindre konkurrensutsatta med en relativt positiv inställning till 

verksamheten delade den negativa synen på framtiden. Samtliga framför prisets centrala 

betydelse idag och likaså i framtiden. Jag vill dock betona att jag motsätter mig inte 

respondenternas återgivelser men vill samtidigt framföra en aspekt om ekonomins eventuellt 

överdrivna betydelse i framtiden. Samtidigt är dock åkerinäringen likväl andra näringar drivna 

av marknaden preferenser.  

Respondenterna utgörande studien och således problematikens huvudrollsinnehavare vittnar 

om att detta är fallet. Det finns inget som pekar på något annat än ekonomins dominanta 

betydelse förutom en viss överdriven fokusering pådriven av en generell negativ syn på 

framtiden. Tillkommande problematiken i detta skulle kunna utgöras av en överfokusering 

bidragande till att andra möjligheter förbises. I klarspråk skulle det kunna innebära en total 

fokusering på kostnadsreducerande åtgärder som senare, ur ett längre perspektiv visade sig 

vara en kostsammare inriktning. Detta skulle eventuellt yttra sig i att en tätare luftkontroll 

uppfattas som dyr och likaså utbildning för chaufförerna. Vilket sammantaget skulle bidra till 

högre däckkostnader oavsett fabrikat som används och sannolikt mer ineffektiv hantering av 

fordonen. Det är således en rädsla jag framför, att denna negativa effekt eventuellt skulle 

bidra till en sämre ekonomisk situation för åkerierna. Ytterligare vill jag betona att 

respondenterna inte bör placeras i samma fack. Åkerierna gav varierande intryck och 

återgivelser. Där en del, mer tydligt utryckte entreprenöriska karaktärsdrag. Dessa olika 

organisationskulturer och enskilda personer skulle säkerligen därför formulera och utforma 

lösningar och åtgärder på olika sätt. Vi kan dock se indikationen kring ekonomin och jakten 

på en bättre utgör ett starkt incitament för ytterligare ansträngningar. Sedan vilka former och 

åtgärder denna ekonomiska jakt skulle yttra sig i är svårare att spekulera i.     

Slutligen ska även urvalsmetoden kritiskt granskas. Således vilken påverkan har 

bekvämlighetsurvalet haft på studiens resultat. Det bör således frågas om resultatet är präglat 

av urvalet, huruvida respondenternas begränsade antal är representativt för åkerier i 

Mellansverige. Samtidigt ska det framföras att respondenterna representerar olika typer och 

storlekar, det går dock inte att utesluta effekten av lokalt präglade förutsättningar.      
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Kommentarer kring fortsatt forskning  

10.1 Mina rekommendationer för fortsatt forskning: 
Studiens resultat betonar betydelsen av ekonomiska incitament och dess pådrivande kraft i 

samtliga förändringsåtgärder ett åkeri står inför. Vidare indikerar studien på att åkerinäringen 

uppvisar ett intresse för åtgärder riktade mot högre energieffektivitet och miljöfrämjande 

åtgärder. Drivkrafter och intresset för dessa bestäms efter dess förmåga att bidra med en bättre 

ekonomi. Utöver attributetet och drivkraften kring en bättre ekonomi är denna studie inte 

benägen att dra slutsatser. Det behövs således mer forskning kring sammansättningen av 

attribut. Genom vilka former och sammansättningar uppnås högst genomslag. Tekniken 

verkar vara omgiven av en större nyfikenhet. Således skulle eventuellt ekonomi tillsammans 

med tekniska lösningar bidra till en större mottaglighet. Sambandet mellan dessa behöver 

dock utredas djupare genom ytterligare forskning.  

Vidare behövs ytterligare forskning kring detta område i andra konjunkturlägen. Skulle 

åkeriernas mottaglighet öka i en mer hälsosam ekonomi. Således till viken grad påverkas 

åkeriernas psykologiska inställning negativt av rådande ekonomi. Överskuggar negativiteten 

möjligheterna i en mer effektiv däckhanteringmodell. Inom dessa områden finns fortfarande 

ett forskningsgap som behöver fyllas. Det är av hög prioritet att vi, genom ytterligare 

forskning får en större förståelse för hur Sverige och EU ska utveckla och styra åkerinäringen 

in i framtiden.     

Således är mina kommentarer kring fortsatt forskning enligt följande frågeställningar.  

 Vilka former och sammansättningar av attribut skulle bidra till högst genomslag?  

 Vilket samband föreligger mellan ekonomiska och tekniska påverkanfaktorer? 

 Hur ska effektiva styrmedel utformas i framtiden?    
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Appendix 1 
Intervjumall för intervjuer med åkerier i Mellansverige 

”Åkerinäringen i Mellansverige är i undersökandets stund under hård ekonomisk press. För att 

studiens syfte och resultat ska bidra med ett användarvänligt resultat, i en mer normativ ekonomisk 

situation ombads respondenterna att svara ur ett nuläge- samt framtidperspektiv. Syftet med detta är 

att belysa konjunkturella skillnader i bemötandet av denna förändringsmodell.”     

Respondenten:  

1. Kön: 

2. Ålder: 

3. Befattning: 

Del 1: Åkeriets struktur.  

2. Hur många lastbilar består ditt åkeri av?  

3. När startade ni med åkeriverksamhet?  

4. Hur många anställda har ni?  

5. Vilken typ av körning utför ni främst?  

6. Vad anser du idag är miljövänlig däckhantering?                                                        

Följdfråga: På vilket sätt skulle du kunna förbättra denna ur ett miljöperspektiv?)  

Förklaring: Denna fråga ska synliggöra hur åkeriet ser på miljöarbete, vad klassar åkeriet som 

miljövänlig däckhantering?    

 

7. Hur arbetar ni idag med miljöfrågor, ge exempel?   

8. Vad anser ni om branschens konkurrensstruktur?                                                                    

Har den nyligen ökat ytterligare om ja- varför? Ge exempel 

 

9. I vilken utsträckning kan du påverka prissättning och förhandla till din fördel?       

(Förklaring, maktbalansen – för att koppla till teori)    

 

Del 2: Pådrivande attribut för ett förändringsarbete mot en mer miljövänlig däckhanteringsmodell ur 

perspektivet nuläget: Här kommer jag definiera vad jag menar med däckhantering och 

förändringsmodell.    

10. Av följande åtgärder:  

 A. Tätare genomförda luftkontroller.  

 B. Tätare genomförda däckbesiktigningar, avser kontroll av mönsterdjup, slitagebild, 

skador samt relaterad kringutrustning.          

 C. Mer matchad användning, d.v.s. rätt däckspecifikationer (mönster, lufttryck 

anpassad efter last, dimension) till rätt körning. 

 D. Ökad användning lättrullade däck. 

 E. Ökad användning av regummerade däck.  

 F. Ökad användning av mönsterskurna däck.    

 

3. Rangordna ovanstående åtgärder (1,2,3,4,5,6) utifrån vad du tror ger störst miljövinster 

för ert åkeri. 

4. Utifrån ovanstående. Vilken åtgärd skulle du genomföra först?  
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11. Hur ser ni på åkeriets utsläppsnivåer idag?                                                                             

Följdfråga: Hur intresserad är du av att reducera denna?                                                                      

Kan du ge exempel, vad tror du att du som åkeriägare kan göra?                                                                                                                      

(Förklaring, lätta åkeriets utsläppsavtryck som en drivkraft till att genomföra förändringen?)  

 

12. Vem kan ställa det avgörande kravet som leder till att ni hanterar däcken mer miljövänligt?                                       

(Förklaring, är det kunden, myndigheter eller lagar som behövs för att ni ska hantera däcken 

mer miljövänligt?) 

 

13. Tror du att dina kunder är beredda på att betala mer för gröna transporter?  

Följdfråga: Om nej- kan du utveckla varför?  

 

14. Vilka möjligheter ser du i att profilera åkeriet som det ”gröna alternativet?                           

Följdfråga: Hur ser du på däckhanteringens bidrag i detta?   

  

15. Hur ser du sammantaget på vad en bättre däckhantering kan bidra med för ert åkeri?     

Del 3: Pådrivande attribut ur perspektivet framtiden i en mer ”normal” ekonomisk situation.  

( Framtid definieras här som 5-7 år fram i tiden) 

16. Hur ser du på arbetet med att sänka åkeriets utsläppsnivåer i framtiden?  

Följdfråga: Kan det bli aktuellt? Ge exempel på eventuella åtgärder?                                    

(Förklaring, alltså lätta åkeriets utsläppsavtryck som en drivkraft till att genomföra 

förändringen i framtiden?)  

 

17. Hur ser du på möjligheten att profilera åkeriet som det ”gröna alternativet” i framtiden?  

Följdfråga: Ser du den som trolig/icke trolig, hur ser du på däcken bidrag i detta?  

 

18. Kommer kundens miljökrav gällande din däckhantering att bli hårdare i framtiden?   

Följdfråga: Om ja/nej- varför? Ge exempel   

 

19. Hur ser du sammantaget på vad den däckhanteringsmodell som vi diskuterade idag kan ge för 

möjligheter för ditt åkeri i framtiden? (Förklaring, konkurrensfördelar för ert åkeri.)     

 

 

Vilken av följande faktorer kommer påverka dig  

mot en mer miljövänlig däckhantering i framtiden ? 

Gradering 1-6 där 1 är 

det mest pådrivande 

attributet  

Ger ekonomiska besparingar:   

Möjlighet till lägre utsläppsnivåer:  

Positiv profilering:   

Ger möjlighet till högre pris  

Kan skapa konkurrensfördel     

Ansvarstagande för miljön    
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Avslutande del kring däckmärkning (Broschyr från Michelin kommer finnas på plats) 

”En ny däckmärkning för personbilar och lastbilar. Märkningen kommer ge bättre information om 

däcksäkerhet på vått underlag, däckets miljöpåverkan genom förbrukning och slutligen rullmotstånd 

och ljud utanför bilen”  

1. Känner ni till vad det är?  

2. Hur ser ni på däckmärkningen?  

3. Kan detta vara något ni kommer använda?                                                                              

Följdfråga: Tror du att märkningen gör det lättare att kommunicera miljömedvetenhet till era 

kunder?      
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