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valet av transportmedel.  
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forskningsprojektet och biträdande handledare Wiktoria Heinz som jag vridit och 
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Näsman, Karl Kottenhoff, Christer Lindh, Göran Manneberg och Katrin Dziekan, 
m.fl. 
 
Men det allra största tacket vill jag ge till min familj, Andreas, Jonatan, mamma (som 
har varit barnvakt hela tiden), pappa och mina båda bröder och alla andra ingifta som 
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Sammanfattning 
Till de trafikpolitiska målen hör att öka tillgängligheten och att samtidigt minska de 
negativa effekterna på miljö och säkerhet. Då transportbehovet ständigt ökar är det 
viktigt att finna en hållbar struktur för framtiden. Ett sätt kan vara att öka mängden 
gods som går på järnväg. Järnvägen har dock problem med att tillfredställa 
transportkundernas krav på kvalitet och kostnad. Ett problem är att det saknas 
tillräckliga kunskaper om hur kunderna värderar olika faktorer som har betydelse för 
valet av transportmedel.  
 
Det har genomförts mycket forskning om transportmedelsval och av 
kundvärderingar för persontrafik, men relativt få för godstransporter. Det har 
resulterat i att det finns bra modeller för val av färdmedel för persontransporter på 
individnivå som kan aggregeras till totalnivå. Godsmarknaden är mer komplex i och 
med att det finns många olika varuslag och sändningsstorlekar och att de är en del i 
en logistikkedja. Transportköpare fattar beslut som i många fall omfattar en 
betydande mängd transporter genom avtal. Det finns således behov av att studera 
transportkundernas värderingar för att få underlag till bättre godstransportmodeller. 
 
Syftet med detta projekt var att få fram godskundernas värderingar som har betydelse 
vid valet av transportmedel för långväga godstransporter. Resultatet ska kunna ligga 
till grund för värderingar av förändringar i transportsystemet och för 
prognosmodeller. Syftet var att studera de generella värderingarna av vissa 
kvalitetsfaktorer som transportköpare har oavsett transportslag. Alla transportmedel 
och transportsystem ingick i studien. 
 
Den metod som användes var datorstödda telefonintervjuer som gjordes av 
forskaren med knappt 100 transportchefer och 99 % svarsfrekvens. Efter att ett antal 
frågor ställts om företaget och dess transporter genomfördes en Stated Prefrences-
undersökning (SP) med rangordning och parvisa val. Intervjuerna tog 1-4 timmar. 
SP innebär att det går att ta reda på vad företagen väljer i en hypotetisk situation och 
där det går att få fram betalningsviljan för olika faktorer. De faktorer som främst 
undersöktes med parvisa val var transportkostnad, transporttid, frekvens och 
förseningsrisk. Med rangordning undersöktes även flera andra faktorer. 
 
Resultaten visar att transportkostnaden har mycket stor betydelse vid valet av 
transportör. Transporterna håller hög kvalitet med få förseningar och få 
transportskador med dagens transportsystem. Samtidigt råder hög konkurrens inom 
transportmarknaden vilket är en av anledningarna till att transportkunderna är 
priskänsliga. Tröskeln för byte av transportleverantör är i genomsnitt 3.8 % lägre 
pris, om allt annat är oförändrat. Företagen anlitar många transportföretag, nästan 
alla företag använder fler än ett och över hälften anlitar fler än 10 transportföretag.  
 
En förutsättning för att byta transportföretag är sannolikt att den uppnådda kvalitén 
bibehålls. Transportköparna är beredda att betala något men inte mycket för en mer 
miljövänlig transport, 50 % minskad miljöpåverkan värderas till 2 % av 
transportpriset. Detta kan tyckas lågt men företagen är också mycket priskänsliga. 
Ungefär 40 % av företagen är beredda att byta transportör vid en prisskillnad mindre 
än eller lika med 3% men i genomsnitt ligger tröskeln för byte av transportleverantör 
på 3.8 %. Detta innebär att t ex en halvering av miljöbelastningen för de flesta 

   



företag inte skulle vara tillräckligt för byte av transportör förutsatt att allt annat var 
oförändrat. 
 
Kortare transporttid och högre avsändningsfrekvens värderas lågt. Kort transporttid 
har dock större betydelse för högvärdigt än för lågvärdigt gods. Att transportcheferna 
verkar nöjda med dagens transportlösningar kan bero på att produktion och 
transporter är anpassade till varandra idag både vad gäller transporttid och frekvens. 
Med dagens produktion finns alltså ingen anledning till att ändra på 
transportsystemet utom att man alltid kan önska sig billigare transporter.  
 
Det visar också analysen av parvisa val. En skillnad på 10 % i förseningsrisk 
motsvarar en betalningsvilja på 1 %, dvs. priset är 10 gånger viktigare än en ökad 
förseningsrisken. En skillnad på 16 % i transporttid motsvarar en skillnad i 
transportpris på 1 % och en skillnad i frekvensen på 15 % motsvarar en 
betalningsvilja på 1 %. Priset är således klart viktigast, därnäst att inte 
förseningsrisken ökar och därefter kortare transporttid och högre frekvens. 
Transportköparna är kända för att vara priskänsliga och detta understryks av denna 
studie liksom av andra studier som gjorts tidigare. 
 
Eftersom urvalet av företag synes vara någorlunda representativt jämfört med 
transporterna i hela Sverige i olika avseenden, borde också slutsatser vara relativt 
representativa och gälla generellt transporter i Sverige.  
 
Stated Preferences-metodens fördelar är bland annat att det går att få svar i procent 
och kronor på vad vissa förändringar är värda. SP-metoden har även fördelen att få 
ut mycket information från varje intervju vilket möjliggör mindre antal intervjuer. 
Nackdelar med SP-metoden är att undersökningen förlitar sig på vad företagen säger 
att de skulle göra i en viss situation. Metoden har ibland en tendens att ge resultat 
övervärderar vissa faktorer. Priset får i denna undersökning väl stor genomslagskraft, 
vilket kan tyda på prisfaktorn övervärderats något. En förklaring är att företagen är 
nöjda med de övriga faktorerna som fanns med i parvisa val (transporttid, frekvens 
och turtäthet). 
 
Ett problem som kommit fram är att företag med mycket högvärdigt gods har 
speciella värderingar och det har inte gått att få fram signifikanta resultat vid analyser 
där indelningar i olika grupper med dessa företag är gjorda. Sannolikt behövs en 
annan metod för att undersöka dessa företag, eventuellt djupintervjuer. I denna 
undersökning har det liksom i tidigare undersökningar visat sig att det är svårt att 
värdera turtäthet/frekvens. En anledning kan vara att godset transporteras så ofta det 
behövs. Att ha två SP-metoder, både parvisa val och rangordning, ger större säkerhet 
då de går att jämföra svaren med varandra. 
  
För fortsatt forskning finns det flera faktorer som i detta datamaterial som kan vara 
intressanta att arbeta vidare med t.ex. en indelning efter huvudsakligt transportmedel. 
En specialstudie kan göras av högvärdigt gods, eventuellt med djupintervjuer. Att 
genomföra liknande intervjuer i andra länder skulle vara intressant för att ta reda på 
om logitmodeller för godstransporter är överförbara. Fler jämförelser med andra 
liknande undersökningar som håller på att avlutas är intressant och kommer delvis att 
göras inom kombitrafikcentret SiR-C där flera forskare ingår. 
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Figur: Resultat av fråga: Vid vilken priskillnad företagen byter transportör, om likvärdigt 

alternativ finns. 
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Figur: Resultat av Stated Preferences-undersökning med rangordning, normerad till pris %. 
 
 

   



   



Summary 
The goals of the national transport policy include increasing accessibility while at the 
same time reducing the negative impact on the environment and safety. Since 
transportation needs are constantly growing, it is important to find a sustainable 
structure for the future. One way is to increase the quantity of freight transported by 
rail. However, the railways have difficulty satisfying transportation customers’ 
demands as regards quality and cost. One of their problems is the lack of sufficient 
knowledge of how customers value different factors that are important hen they 
choose a transport mode.  
 
A great deal of research has been done on choice of transport mode and customer 
evaluations as regards passenger traffic, but very little that is related to freight 
transportation. The result of this is that good models exist for choosing modes of 
transport for passengers at the level of the individual that can be aggregated to a total 
level. The freight market is more complex because there are many different types of 
goods and consignment sizes and they are part of a logistics chain. Transportation 
buyers make decisions that in many cases comprise a significant amount of 
transportation through contracts. There is thus a need to study transportation 
customers’ valuations to obtain a basis for better freight transportation models. 
 
The purpose of this project was to determine the freight customers’ valuations that 
are important to their choice of transport mode for long-distance freight 
transportation. The results are intended to form the basis for valuations of changes 
in the transport system and for forecast models. The purpose was to study the 
general valuations of certain quality factors that transportation buyers have regardless 
of the type of transportation. The study covered all transport modes and 
transportation systems. 
 
The method used was computer-assisted telephone interviews that were conducted 
by the author with slightly fewer than 100 transportation managers and a response 
frequency of 99%. After a few questions about the company and its transportation, a 
Stated Preferences survey (SP) was conducted with ranking and paired choices. The 
interviews were between 1 and 4 hours long. SP means that it is possible to find out 
what the company wood choose in a hypothetical situation and where willingness to 
pay  can be determined for different factors. The factors that were primarily 
investigated by means of paired choices were transportation cost, transportation 
time, frequency, and risk of delay. Several other factors were also investigated by 
means of ranking. 
 
The results show that transportation cost is a very important factor when choosing a 
carrier. Actual transportation in today’s transport systems is of high quality with few 
delays and little freight damage At the same time, the transportation market is subject 
to stiff competition, which is one of the reasons why transportation customers are 
sensitive to price. The threshold for switching carrier is on average a 3.8% lower 
price, even with everything else unchanged. The companies use many transportation 
companies. Almost all of them use more than one and over half use more than 10.  
 
A prerequisite for switching to another carrier is probably that the quality achieved is 
maintained. The transportation buyers are prepared to pay a little, but not a lot, for 

   



more environment-friendly transportation; a 50% reduction in environmental impact 
is valued at 2% of the transportation price. This may seem a low figure, but the 
companies are very sensitive to price. Approximately 40% of the companies are 
prepared to change carrier at a price level of less than or equal to 3%, but the average 
threshold for changing carrier is 3.8%. This means that halving the environmental 
loading would for most companies not be sufficient for them to change carrier 
provided everything else is unchanged. 
 
Shorter transportation times and higher dispatch frequency are valued at very low 
levels. A short transportation time is on the other hand more important for high-
value freight than for low-value freight. The transport managers’ apparent 
satisfaction with today’s transportation solutions may be due to production and 
transportation being adapted to each other as regards both transportation time and 
frequency. With today’s production, there is thus no reason to change the 
transportation system other than to wish that transportation were cheaper.  
 
This is also shown in the paired choice analysis. A difference of 10% in the risk of 
delay is equivalent to a willingness to pay of 1%, i.e. price is 10 times more important 
than a greater risk of delay. A difference of 16% in transportation time is equivalent 
to a difference in transportation price of 1%, and a difference in frequency of 15% is 
equivalent to a willingness to pay of 1%. Price is thus clearly the most important 
factor, followed by the risk of delay not increasing and then shorter transportation 
time and greater frequency. Transportation buyers are renowned for their sensitivity 
to price and this is borne out by this study and others conducted in the past. 
 
Since the choice of companies was reasonably representative compared to 
transportation in the whole of Sweden in different respects, the conclusions ought 
also to be relatively representative and applicable to transportation in Sweden in 
general.  
 
One of the Stated Preferences method’s advantages, among others, is that it gives 
answers to what certain changes are worth as percentages and in monetary terms. 
Another is that a great deal of information can be obtained from each interview, 
which makes it possible to keep the number of interviews to a minimum. Among its 
disadvantages are that the study rests upon what the companies say they would do in 
a given situation. The method also has a tendency at times to give results that 
overestimate certain of the factors. In this study, price has an extremely high impact, 
which may indicate that the price factor has been somewhat overestimated. One 
explanation for this may be that the companies are satisfied with the other factors 
included in the paired choices (transportation time, frequency, and frequency of 
service). 
 
One problem that came to light is that companies with a great deal of high-value 
freight have special valuations and it was not been possible to obtain significant 
results from analyses where divisions into different groups that included these 
companies were made. Another method is probably needed to be able to study these 
groups, possibly in-depth interviews. In this study, as in previous studies, it proved 
difficult to value frequency of service/frequency. One reason for this may be that the 
freight is transported as often as it needs to be. Having two SP methods, paired 

   



choices and ranking, means a greater degree of certainty when comparing responses 
with each other. 
  
As regards continued research, there are several factors in this data that may be of 
interest to continue working on, for example a division by principal transport mode. 
A special study can be made of high-value freight, possibly using in-depth interviews. 
Conducting similar interviews in other countries might be interesting in order to 
determine whether logit models for freight transportation are transferable. More 
comparisons with other, similar studies that are in the process of being concluded is 
also of interest and will partly be done at the SiR-C Combi Traffic Centre, which has 
several researchers. 
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Figure: Result of question: At what price difference do the companies change carrier if an equivalent 
alternative exists. 

 
 
 

Ranking, price, %

0 1 2 3 4 5

Transportation price 1% low er

Transportation service runs tw ice as often

Amount of damage reduced by 50%

Loading time reduced to half

Transportation time 25% shorter

Transportation’s environmental impact reduced to half

No. of delays reduced by 30%

Transportation price 3% low er

Transportation price 5% low er

Percentage 
of 

transportation
 price

 

Figure: Result of Stated Preferences survey, with ranking, standardised to price percentage. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Till de transportpolitiska målen hör att öka tillgängligheten och att samtidigt minska 
de negativa effekterna på miljö och säkerhet(prop. 1997/98:56). Då transportbehovet ständigt 
ökar är det viktigt att finna en hållbar struktur för framtiden. Ett sätt kan vara att öka 
mängden gods som går på järnväg eller med kombitransporter. Järnvägens 
marknadsandel har dock varit konstant eller minskat samtidigt som lastbilen ökat sin 
markandsandel. 
 
Att järnvägen förlorar marknadsandelar beror bland annat på att järnvägen inte 
tillfredställer transportkundernas krav på kvalitet och kostnad. Dels är det ett 
organisatoriskt problem, särskilt när det gäller utrikestransporter, men det är också 
ett problem att man inte har tillräcklig kunskap om hur kunderna värderar olika 
faktorer som har betydelse för valet av transportmedel. 
 
Det har genomförts mycket forskning om transportmedelsval och av 
kundvärderingar för persontrafik, men relativt få för godstransporter. Det har 
resulterat i att det finns bra modeller för val av färdmedel och samhällsekonomiska 
kalkyler för persontransporter. Godstransportmodeller är inte alls lika utvecklade. 
Det finns således behov av att studera transportkundernas värderingar för att få 
bättre förståelse för transportmarkanden och underlag till bättre 
godstransportmodeller. Det finns ett också ett behov av att utveckla 
godstransporterna för att tillverkningsindustrin i Sverige ska kunna vara 
konkurrenskraftigare på den Europeiska marknaden. Transportkundernas krav kan 
här vara avgörande. 
 
En anledning till att persontrafikmodellerna utvecklats är att persontrafiken har 
planerats mer utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. När man bygger vägar så är 
persontrafiken oftast dimensionerande och man måste mäta behovet eller 
betalningsviljan utifrån prognostiserade trafikvolymer och beräkna lönsamheten med 
samhällsekonomiska kalkyler. Vidare bedrivs en del av kollektivtrafiken på 
samhällsekonomisk basis med subventioner vilket också bidragit till behovet av 
modeller. När det gäller prognosmodeller så är de mest välutvecklade disaggregerade 
där alla individers värderingar summeras till en generaliserad kostnad eller nytta.  
 
För godstransporter däremot sker valet av transportföretag på grundval av företags-
ekonomiska kalkyler. Godstransporter är sällan dimensionerande ur 
kapacitetssynpunkt för vägar. Transportchefer fattar beslut som ofta omfattar en stor 
mängd transporter genom avtal för transporter under ett år eller till vissa 
destinationer under en längre period. Godsmarknaden är också mer komplex i och 
med att det finns olika många varuslag, olika sändningsstorlekar och att det ofta är en 
del i en logistikkedja. Några direkta subventioner finns inte för godstransporter som 
för persontransporter. Det finns således flera orsaker till att godstransportmodeller 
inte är lika välutvecklade som persontrafikmodeller. 
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Behovet av bättre godstransportmodeller finns bland annat med tanke på att 
godstransporter får allt större betydelse för problemen med miljö och säkerhet. När 
det gäller järnvägen så är också godstransporter i större utsträckning 
dimensionerande för kapaciteten i systemet än för vägar. Utvecklingspotentialen för 
godstransporter på järnväg är förmodligen stor, men genomgripande åtgärder måste 
vidtas för att bibehålla och öka järnvägens konkurrenskraft för godstransporterna. 
För att få ett långsiktigt och hållbart system måste en bättre koppling till marknaden 
och övriga transportmedel göras.  

1.2 Syfte  
Huvudsyftet är att få fram godskundernas värderingar som har betydelse vid valet av 
transportmedel för långväga godstransporter. Resultatet ska kunna ligga till grund för 
värderingar av förändringar i transportsystemet, och för prognosmodeller för valet av 
transportmedel.  
 
Ett underliggande syfte är att ta reda på transportköpare och transportsäljares 
beteende, kunskap och värdering av utbudet. Kundernas värderingar kommer att 
studeras på olika delmarknader där kraven kan förväntas skilja sig.  
 
Alla transportmedel och transportsystem ingår i studien. Syftet är inte att studera ett 
visst transportmedel utan de generella värderingarna av vissa kvalitetsfaktorer. Denna 
studie syftar till att få en djupare förståelse för vikten av olika förklaringsvariabler 
vilka tillsammans utgör grunden för beslut om transportslag. Fokus har lagts på 
långväga godstransporter, eftersom det finns större möjligheter att välja mellan olika 
transportmedel och kombinationer av dem.  
 

1.3 Metod 
Den metod som använts är datorstödda telefonintervjuer av transportchefer som 
genomfördes av forskaren själv.  De som intervjuades var transportchefer som kunde 
besluta över långväga uttransporter vid sitt företag. 100 företag valdes ut i Sverige 
med en spridning som avsågs representerade olika branscher, företagsstorlekar och 
orter med olika utbud av transportmöjligheter. 
 
Intervjuerna bestod av att ett antal bakgrundsfrågor ställdes om företaget och att 
Stated Prefrences-undersökningar (SP) genomfördes med rangordning och parvisa 
val. SP innebär att det går att ta reda på vad företagen väljer i en hypotetisk situation 
och där det går att få fram betalningsviljan för olika faktorer. De faktorer som främst 
undersöktes med parvisa val var transportkostnad, transporttid, frekvens och 
förseningsrisk. Med rangordning undersöktes även flera andra faktorer. 
 
Intervjuerna förbereddes genom att respondenten fick frågorna som en fil förväg. 
Forskaren och respondenten gick sedan igenom alla frågorna och SP-spelen 
tillsammans. I SP-spelet med parvisa val var frågorna anpassade till varje företags 
aktuella transportsituation.  
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1.4 Användning av resultat 
Transportforskning ger kunskap till bland annat forskare, transportpolitiker och 
marknadsanalytiker. Trafikpolitiker behöver kunna hantera problem för den växande 
trafikvolymen och behöver information om transportefterfrågan som 
planeringsunderlag. Marknadsanalytiker behöver information om köparbeteenden för 
att kunna utveckla prognosmodeller. Forskare behöver en djupare förståelse av utbud 
och transportköparnas beteende. (Lindh 1998)    
 
Transportköparna behöver ökad kunskap om transportmarknaden och vilka 
alternativ som finns. De är också intresserade av hur deras egna transporter värderas 
i förhållande till andra företag. Näringslivet och samhället har ett gemensamt mål i att 
utveckla transportsystem och transporter mot ökad effektivitet och samtidigt minska 
miljöbelastningen och öka svenska näringslivets konkurrenskraft. 
 

1.5 Forskningsprogram  
Det forskningsprogram som projektet utgår från är det som definierats för 
forskningen om utbud och efterfrågan av godstransporter vid Järnvägsgruppen på 
avdelningen för trafik- och logistik, KTH.. Frågeställningarna framgår i korthet av 
nedan: 
 

1. Att ta reda på kundernas  
 Beteende  
 Kunskap  
 Värdering 

Kunderna studeras segmenterade efter godsslag enligt följande 
 Massgods1 
 Basgods2 
 Produktgods3 
 Expressgods4 

2. Att studera transportföretagens  
 Kunskap om kundernas värdering och krav.  

Transportföretagen studeras ur branschindelning efter huvudsakligt 
transportmedel enligt följande 
 Järnväg 
 Lastbil 
 Båt 
 Flyg 
 Kombinerade transporter 

3. Att jämföra värderingar för kunder och transportföretag 
4. Utveckling av modeller för val av transportmedel och transportsystem 

                                                 
1 gruvor, energi, sand, grus och sten 
2 massa, papper, trävaror, järn, stål, kemisk, jordbruk, skogsbruk, jord, sten och övrigt 
3 livsmedel, verkstad, övrig tillverkning och handel 
4 post, paket 
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Länder

Sverige USATyskland

Transportköpare
Transportsäljare

Transportflöden

Tåg Lastbil Båt Flyg

Transportsystem

Massgods Basgods Produktgods Expressgods

Beteende
Kunskap
Värdering

Transportpris
Transporttid

Kvalitet

 

Figur: Forskningsprogram för utbud och efterfrågan av godstransporter – struktur. 

1.6 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts i denna undersökning: 

 Företag i Sverige med fysiska transporter 

 Uttransporter som företaget kan påverka 

 Långväga godstransporter över 10 mil 

 Transportkundernas värderingar, ej transportföretagens 

 Generella faktorer av betydelse utan att ett transportmedel utpekas 

 Värderingar av faktorer med SP och inte transportmedelvalsmodeller  

1.7 Rapportens uppläggning  
I kapitel 2 redovisas en allmän genomgång av transportmarknadens utveckling och 
valet av transportmedel. I kapitel 3 redovisas en teoretisk referensram av liknande 
undersökningar och metoder som genomförts tidigare av andra forskare. Kapitel 2 
och 3 fungerar också som en litteraturgenomgång. 
 
I kapitel 4 redovisas den valda metoden för detta projekt samt undersökningens 
uppläggning och genomförande. Vidare redovisas bearbetnings- och analysmetoder 
av resultaten med några exempel. En fullständig genomgång av resultaten följer i 
kapitel 5. Först redovisa alla bakgrundsfrågor om företaget och dess transporter, 
därefter SP-undersökningarna med rangordning och parvisa val.  
 
Slutligen följer diskussion och slutsatser. I Bilaga redovisas intervjuformuläret och en 
del tabeller med analyser och resultat. 
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2  Transportmarknadens utveckling och valet 
av transportmedel 

2.1 Transportmarknadens utveckling 
Transportarbetets utveckling är förknippad med den ekonomiska utvecklingen i 
samhället. Strukturförändringar inom industrin har också haft stor betydelse. 
Produktionen har koncentrerats till färre och större enheter samtidigt som 
specialiseringsgraden har ökat. Marknaderna har vidgats bl.a. genom att billigare och 
bättre transporter har kunnat erbjudas. Detta har också varit en förutsättning för 
ökningen av det internationella varuutbytet som fått en allt större betydelse även för 
inrikes transporterna.  

 
 
Figur: Utveckling av BNP och godstransportarbetet i Sverige 1950-2005.                             

(Wajsman,  2006) 
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Prognoserna tyder på en ökad varuproduktion som följd av en ökad utrikeshandel 
och Europaintegration. Samtidigt ökar vidareförädlingsgraden och tjänste-
produktionen får större betydelse. Det medför att det totala godstransportarbetet kan 
förväntas öka något långsammare än BNP-tillväxten. Om BNP ökar med 1,6 % per 
år innebär det en ökning med 17 % under en tioårsperiod. Enligt prognos gjord av 
järnvägsutredningen kommer det totala transportarbetet att öka från 87,9 miljarder 
tonkilometer år 2002 till 100,8 miljarder tonkilometer år 2010. (SOU 2003:104)  De 
expansiva delarna, export och import av mer vidareförädlade varor, ökar väsentligt 
snabbare. En stor osäkerhet finns också i de framtida energitransporterna beroende 
på hur energiförsörjningen löses. (Fröidh, Kottenhoff, Lindahl, Nelldal, Troche, 2003) 

 
Om utbudet är konstant kommer lastbilstrafiken att öka och järnvägen förlora 
marknadsandelar.  
 

2.2 Prognosmodeller för beräkning av efterfrågan 
Nedan en översiktlig beskrivning av ett nationellt prognossystem som utvecklades av 
transportrådet under 1980-talet. Ett grundläggande krav på prognosen var att den 
skulle ha en direkt koppling till utvecklingen av samhällsekonomin som helhet och 
till olika samhällssektorer. 

 
Figur Prognosmodell för godstransporter  

Den grundläggande principen för prognossystemen är att det för en given tidpunkt 
finns ett samband mellan samhällets ekonomiska status och transportflödena. 
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Genom att ta fram en ny ekonomisk status kan således nya transportflöden beräknas. 
Sambandet mellan ekonomin och transporterna är dock så komplext att det inte går 
att redovisa som en enkel funktion. Med hjälp av successiva beräkningar via 
"bryggor" dvs. mellanliggande variabler och iterativa förfarande går det dock att 
erhålla ett samband. Till skillnad från många andra modeller som använder 
tidsseriedata, använder denna modell således tvärsnittsdata. Det går förenklat att säga 
att man för ett visst basår tar fram in- och utdata och de funktioner som binder dessa 
samman. Därefter tas för ett horisontår fram motsvarande indata, applicerar 
funktionerna och erhåller önskade utdata. 
 
För att kunna göra bra prognoser är det viktigt att ha en fullständig och korrekt bild 
av nuläget. Därför måste ett stort arbete läggas ned på att skapa en databas över 
transportflöden. Denna databas innehåller lastbils-, järnvägs- och sjötransporter med 
en uppdelning av lastbilstransporterna i kortväga och långväga transporter. Som 
kortväga lastbilstransporter räknas transporter under 10 mil samt 
distributionstransporter mellan 10-20 mil. Avsikten med att dela in 
lastbilstransporterna i kort- och långväga är att försöka spegla konkurrenssituationen 
mellan lastbil, järnväg och sjöfart mer renodlat(Nelldal, Troche, Wajsman 2000).  

2.2.1 Restriktioner 
Transportmedelsvalet för godstransporter sker på mer aggregerad nivå än för 
persontransporter. Det sker på företagsnivå av transportchefer, och det sker också 
ofta mer långsiktigt genom att transportavtal träffas för flera år framåt.  Det är också 
mer komplext i och med att företagens hela logistiksystem kommer in. Ett sätt att 
beskriva valsituationen är att dela in valet i restriktioner, val och tröghet samt i en 
utbudssida och en efterfrågesida (Nelldal och Wajsman2003).  
 
Restriktioner är dimensionerande kundkrav i form av fysiska begränsningar som 
lokalisering, transporttid och sändningsstorlek vilka kan utesluta en viss 
transportmöjlighet. 
Om det t ex inte finns hamn kan inte sjöfart användas, åtminstone inte i första ledet, 
och om sändningen är så liten som 2 ton kan man inte utnyttja vagnslast. Med 
restriktionskriterier kan man redan från början sortera bort omöjliga alternativ och 
därmed göra valsituationen mer renodlad. Restriktionerna kan emellertid förändras 
över tiden t ex genom förändringar i infrastrukturen. Om industrispåren successivt 
försvinner, blir det alltmer omöjligt att utnyttja järnvägen. 
Val är när kunden kan välja mellan ett antal möjliga men mer eller mindre lämpliga 
alternativ beroende på transportkostnad, transporttid, tillförlitlighet och andra 
kvantifierbara variabler. Det är här som valmodellerna brukar utnyttjas, men i 
allmänhet är inte valet så renodlat utan inbegriper både restriktioner enligt ovan och 
trögheter enligt nedan. 
Tröghet innebär att den teoretiskt bästa transportlösningen inte väljs, eller väljs vid ett 
senare tillfälle på grund av brist på information eller på grund av att det tar tid att 
ändra vanor. Kunden kan vara bunden till avtal och ha lagt upp ett visst logistik-
system som är svårt att ändra och han kan också ha personliga kontakter som gör att 
han inte är benägen att byta transportmedel. Trögheten kan beskrivas med en 
konstant i valmodellen som kan varieras i olika situationer. 
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När det gäller transportmedelsvalet kan man i moderna prognossystem 
huvudsakligen utnyttja tre typer av modeller: Stated Preferences-modeller (SP), 
Revealed-Preferences-modeller (RP) och nätfördelningsmodeller (route assignment). 
RP och SP-modeller bygger huvudsakligen på disaggregerade data dvs. data på 
sändningsnivå. Givetvis finns också modeller som bygger på aggregerade data men 
de har i regel sämre prediktionsförmåga när det gäller att prognostisera efterfrågan 
som följd av förändringar i utbudsvariablerna i enskilda relationer. 
 
RP-undersökningar bygger på att man observerar företagens faktiska val av 
transportmedel och ställer detta mot ett påkodat val av alternativa transportmedel. 
Det förutsätter då att man kan spegla de alternativa transportmedlens kostnader och 
kvalitetsegenskaper. Med hjälp av en RP-undersökning kan man estimera en 
logitmodell av samma uppbyggnad som persontrafikmodellerna men där det 
avsändande företagets transportchef är beslutsfattare.  
 
Stated Preferences-undersökningar (SP) brukar användas för att undersöka hur 
marknaden reagerar på olika förändringar. Med SP-undersökningar kan man fråga 
både om faktiska förändringar och om hypotetiska förändringar. Resultaten kan 
sedan implementeras i en prognosmodell. SP-undersökningar är generellt sett mer 
instabila än RP-undersökningar som å andra sidan tenderar att vara konservativa (Nelldal 

och Wajsman2003). 
 
 

Modell för beskrivning av samband mellan utbud och efterfrågan. Källa: Lastbil eller 
Järnväg?   (Nelldal, Lastbil eller järnväg?, Del 2, 1981)  
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2.2.2 Val 
 De krav som näringslivet har på godstransporter beror bl.a. på varans karaktär, var i 
produktionsprocessen varan befinner sig, varans ekonomiska bärkraft och varans 
marknad samt på konkurrensen med andra transportmedel. Kraven kan vara olika 
typer av transporter med avseende på kapacitet, kvalitet och fordonsmateriel. Det 
kan också vara olika branscher med olika geografiska struktur som ställer speciella 
krav på transporterna. Ytterligare en dimension är företagsstorleken från stora till 
små företag, och sändningsstorleken. 
Marknadens krav för olika varugrupper har angivits i form av transporttidskrav, 
frekvenser och pris. De viktigaste variablerna i valet av transportmedel efter 
transportkostnaderna är kvaliteten (avvikelse från det utlovade) där i sin tur 
transporttiden och tillförlitligheten ofta är viktigast. Av tabellen nedan framgår 
resultatet av en undersökning gjord 1999. Transportkostnaden/priset kommer högst, 
därnäst kommer transporttiden. Godskundernas krav på transporttid inom Sverige är 
i regel att transporterna skall ske övernatt dvs. man skall lasta på eftermiddagen och 
lossa godset nästa förmiddag. Även miljökraven börjar alltmer vägas in i transport-
medelsvalet. Det beror dels på att industrin strävar efter att bli alltmer miljöanpassad 
för att vara konkurrenskraftig dels på att slutkonsumenterna alltmer kräver 
miljövänliga produkter där transporterna kan ingå som en viktig del Nelldal, Troche och Wajsman 

(2000). 
Faktor Ansågs 

mycket viktig 
eller ganska 

viktig 

Ansågs 
mycket oviktig, 

oviktig eller 
varken eller 

1 Priset 97 % 3 % 
2 Snabbhet 95 % 5 % 
3 Påverkan på avgångs- ankomsttid 95 % 5 % 

miljön 87 % 13 % 4 Inverkan på 
5 Uppfattas miljövänligt 81 % 19 % 
6 Energiåtgång 77 % 23 % 
7 Inverkan på den fysiska miljön 73 % 27 % 
8 Nå alla orter med samma transportmedel 67 % 33 % 
9 Frekvens 63 % 37 % 

Figur: Resultat av Banverkets enkät till beslutsfattare vid 413 godsfraktande företag 1999 Nelldal, 

 Man är av tradition eller konservatism bunden till ett visst transportmedel 
eller transportföretag - "mental tröghet". 

Troche och Wajsman (2000).  

 

2.2.3 Tröghet 
Det finns olika former av trögheter på transportmarknaden. Som exempel kan 
nämnas att: 

 Transportköparen är bunden av ett transportavtal som gör att man inte 
kan byta transportmedel över en natt - "administrativ tröghet". 

 Denne har byggt upp ett logiskt system t ex en lagerstruktur som är 
anpassad till ett visst transportmedel - "fysisk tröghet". 
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Givetvis finns det också en tröghet hos transportföretagen som inte gärna prövar nya 
lösningar, för järnvägens del har denna varit och är fortfarande betydande i kontrast 
till lastbilsbranschens flexibilitet. Även om det är svårt att direkt mäta trögheten så är 
det uppenbart och naturligt att det förekommer viss tröghet i valet av transportmedel 

 Nelldal, Troche och Wajsma

transporter 
tolkningar.  En snävare tolkning där 

transportslag samverkar (den dominerande i USA). En annan mera generell tolkning 
a transportslag samverkar, oavsett vilka 

 Förmedling/koordineringstjänster (speditörer) 
 Transporttjänster (åkerier, rederier, flygbolag och järnvägsföretag) 
 Hanteringstjänster (t.ex. stuveriföretag) 

, uppsamlings- och distributionstjänster, logistiktjänster  

ga 
ra speditörernas nätverk. I Sverige har många speditionsföretag en klar 

transportslagsspecialisering, järnvägs-, sjöfarts-, lastbils- och flygspeditör. Majoriteten 
av speditörerna arbetar inom lastbils och sjöfartsspedition, det finns endast ett 
tjugotal r, 
växelflak oc r dessa på järnväg 
har gått
sker omlast räffa och större kontroll krävs, 

rnationell avreglering & 
europeisk integration), ledet till att man bevarar strategisk flexibilitet  
Brist på klarläggande politiska beslut ger osäkerhet 

ör 
 att 

precis som i andra beslutsprocesser n (2000).   
 

2.3 Intermodala 
Ordet intermodala transporter har olika 
innebörden är transporter men obrutna enhetslaster används i kedjor där flera 

är transporter (transportkedjor) där fler
lastbärare som utnyttjas (vanligt i Europa).  
 
Godstransportsektorn i Sverige omfattar följande huvudgrupper och produceras av 
ca 20 000 företag: 

 Lagrings-
 
Hälften av de 20 000 företagen är enmansföretag utan någon anställd, men mån
ingår i de sto

 järnvägs- och flygspeditörer. Inom sjöfarten har lastbärare som containe
h trailer haft en betydande ökning, men utvecklingen fö

 långsammare både i Sverige och också i Europa. Vid intermodala transporter 
ningar vilket gör att fler störningar kan int

för att upprätthålla kvalitén.   
 
Följande 3 punkter kan hämma utvecklingen av intermodala transportlösningar: 

 För höga kostnader i vissa produktionsled (t.ex. kombiterminaler) 
 Osäkerhet om vilken väg utvecklingen tar (inte

 

 
Författaren hävdar att implementeringen  av vissa saker i ”white paper” klart b
förbättra förutsättningarna för intermodala lösningar. Författaren hävdar också
ansvaret ligger på marknadens egna aktörer, och framhäver även att svenska och 
nordiska länderna borde driva på frågorna om banavgifter och tax-free Swahn1998).  
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2.4 Ekonomiska styrmedel i trafikpolitiken 

h avgifter. Dels av infrastrukturrelaterade kostnader, 

 
Flygets 
med skatter m. 

ravet strukturhållning och 

 
nar o  

tsning och hantering av gods och passagerare. Avgifterna har konstruerats i första 
and för att uppfylla finansieringskravet och i andra hand med hänsyn till 
akomliggande kostnadsstruktur.  

rnvägens avgiftssättning styrs av den så kallade ”vägtrafikmodellen”. Det gör att 
 motsvarar kort-
n fast del som ska 

skatt på 

 
Undersökningen visar att anpassade avgifter & skatter på sikt blir betydande och 
leder til

 Stimulerar teknisk anpassning mot renare bränsle 

 

SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har undersökt förutsättningar för 
internalisering av trafikens externa kostnader, och då uppmärksammat olika 
svårigheter som.(Swahn, Hesselborn1998)

 Externa kostnader svåra att identifiera 
 Lämplig skatte/avgiftsbas saknas 
 Sverige förhindrat införa eftersträvad styrning 

 
Ett EU-projekt om tunga fordon visar att den tunga trafikens kostnader bör 
nternaliseras genom skatter oci
främst ytslitage och deformation av vägen, dels av kostnader för utsläpp, buller, 
olyckor och trängsel. 

externa effekter är främst buller och utsläpp av kväveoxider, vilket regleras 
trafikledningssyste/avgifter på fasta anläggningar, markhantering och 

har varit att flygverksamheten fullt ut ska finansiera infraK
hantering, det har i första hand bestämt avgiftsnivåer. 
 
Sjöfartens externa effekter är främst utsläpp till luften, men även stranderosion, 
visuellt intrång och utsläpp till vattnet, ibland även buller. Sjöfarten har också haft
raven på sig att avgiftsfinansiera infrastrukturen i form av farleder, ham chk

lo
h
b
 
Jä
banavgiften är indelad i en rörlig del (lok- och vagnavgifter), som
siktiga marginalkostnader för utnyttjande av infrastrukturen och e
uppfylla finansieringskraven för motsvarande vägtrafik (lastbilar, bussar). 
Vägtrafiken kan få en minskning med utsläppen med hjälp av höjd koldioxid
bensin och diesel. 

l: 

 Installation av reningsutrustning 
 Successiv övergång till ny teknik 
 Förnyelse av fordon och fartyg   

(Swahn, Hesselborn1998) 
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2.5 Framtida godstransporter, transportköparnas k
transportsystem  

rav på 

elning av varugrupper fordrar större underlag, fler studier.  
 Statistiken behöver förbättras framförallt när det gäller utländska aktörer i 

Kraven på transporterna ökar man anser att transporterna kan bli 

rdiseringskrav 
tiksystem 

ourcingen och 3PL fortsätter  
rbetet ökar snabbare än transportvolymerna 

 Ökad harmonisering krävs för ökad effektivitet i transportsystemen 
 Nya aktörer som samordnar transporterna i transportsystem kommer på 

den framtida marknaden både internationellt och nationellt 
 Globala systemkoncept utvecklas av världsomspännande transport- och 

logistikföretag  
(godstransportdelegationen SOU 2000)

2.6 tet genom distribuerad förädling 
r 

volym som ytterligare sänker volymvikten. Den pågående internationali-
naden gör att de tillverkande företagens 

transpo
 
Det går att få ner transporters miljöpåverkan avsevärt genom att använda sig av 
distribu
samhällsutveckling med hjälp av bland annat distribuerad förädling. Det leder till 
sänkta fraktkostnader som en direkt förändring för företaget. Det leder även på sikt 
till mins
 

Underlag till framtida godstransportstrategier med inriktning mot industrins och 
handelns behov i ett internationellt perspektiv (primära och sekundär data) har 
använts.  
 
Undersökningens resultat redovisas här: 

 Ny ind

Sverige   
 

snabbare, miljövänligare och billigare 
 Utvecklingen ställer ökade standa
 Transporterna går mot totala logis
 Utvecklingen av den globala outs
 Transporta

Transporteffektivi
Utvecklingen mot mer förädlade och högteknologiska produkter gör att godset få
lägre vikt vilket i sin tur kräver större lastutrymme per ton. Större varuvärde per 
produkt ökar kravet på tillförlitligt godsskydd vilket bidrar till behov av extra 
mballagee

seringen och den öppna Europeiska mark
geografiska marknadsområde vidgas vilket förlänger det genomsnittliga 

rtavståndet. 

erad förädling. Man kan få ökad transporteffektivitet och en hållbar 

kad (Backman och Nordström, 2003) belastning på vägnätet .  
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3 Referensram 

3.1 Val av transportlösning för långväga godstranspo
Sverige 

Källa är 3 olika doktorsavhandlingar från 1981 på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm av Landb

astbil eller järnväg?

rter i 

orn, Nelldal och Nordberg.  
 Val av transportlösning för långväga godstransporter i Sverige  

len av de långväga 
sen mellan dessa transportmedel har uppfattats 

som en central fråga i den trafikpolitiska debatten. Kunskaperna om sambandet 
mellan utbud och efterfrågan samt transportmedlens kostnadsstruktur har dock varit 
ofullständiga. Mot denna bakgrund utarbetades vid institutionen för Trafikplanering, 
på KTH ett program för forskning inom området. Programmet har legat till grund 
för nedan refererat arbete, som bedrivits under åren 1975-81.

3.1.1 Utbuds- och kostnadsstrukturen för långväga 
godstransporter 

Här behandlas utbuds- och kostnadsstrukturen för transportföretag ur transport-
köparnas synvinkel. En modell visar vilka produktionsmedel som krävs för en 
transport och en beskriver hur man kan utnyttja dem. Kostnadsmodellen blir av 
naturliga skäl enklare för lastbil än för järnväg, som har en mer komplicerad 
kostnadsstruktur.  
 
Kostnadsstrukturen kan beskrivas ur följande 3 nivåer, i denna rapport behandlas 
endast struktur 1 Trafikföretagsnivå: 

1. Trafikföretagsnivå, kostnaden för de produktionsmedel som krävs i 
trafikföretaget för att utföra transporten. 

2. Kundnivå, taxor och transportavtal som kunden får betala för att få 
transporten utförd. 

3. Samhällsnivå, de totala samhällsekonomiska kostnaderna för att få 
transporten utförd. 

 
På lång sikt är det trafikföretagets reella kostnader som ligger till grund för 
transportpriser, det är också en byggsten vid samhällsekonomiska kostnader. 
 
Modellen består av: 

1. Utbudsfunktionen som beskriver vilka produktionsmedel som krävs för en 
transport. 

2. Utnyttjandefunktionen som beskriver hur dessa produktionsmedel utnyttjas. 
3. Kostnadsfunktionen som beskriver vad det kostar att utnyttja de i punkt 1. 

angivna produktionsmedlen och, i punkt 2. angiven sträcka. 
 

L
 Del I Utbuds- och kostnadsstrukturen 
 Del II Undersökning av företagens val av transportmedel 
 Del III Valmodell  

 
Lastbils- och järnvägstransporterna svarar för huvudde

ansporterna i Sverige. Konkurrentr
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Kostnadsfunktionen består av en delkostnadsmodell och en totalkostnadsmodell. I 
sfunktionen, dvs. produktionssystemet givet medan 

eras. I delkostnadsmodellen kan även 

allmänhet lägre än en motsvarande marginalkostnad för en lastbilstransport.   

nat 

transpo
 

n kostnad  och en för lastbil finns i materialet. Man kan se att 
bil, som å 

t 

Stora transportföretags kostnadsstruktur karakteriseras av en stor andel fasta 
åga 

ning av företagens val av transportmedel 

 av 
 

red
 
En iktions-, 
val- är omöjlig 
på grund av utbudets eller varans fysiska egenskaper. Val föreligger då fler transport-

sning en mer eller mindre lämpliga. Tröghet föreligger om en 
e 

des i följande 3 steg: 

 

totalkostnadsmodellen är utbud
utnyttjandefunktionen kan vari
utbudsfunktionen varieras och därmed även enhetskostnaderna som sker vid 
investeringar i produktionsmedel.  Marginalkostnaden för en järnvägstransport blir i 

 
Det kan även vara lättare för ett lastbilsföretag att konkurrera med priset, bland an
på grund av åkeriets och förarens direkta kontakt med kunderna, det ger större 
flexibilitet. Järnvägen har inte samma möjlighet att sätta varierade priser på enskilda 

rter.  

E smodell för järnväg
1980 var infrastrukturkostnaderna för järnväg dubbelt så höga som för last
andra sidan hade energikostnader som var fyra gånger så stora som för järnvägen. 
Priset för en enskild transport behöver inte motsvara kostnaderna, men på lång sik
måste de totala kostnaderna betalas och därför spelar de olika transportmedlens 
kostnadsstruktur en viktig roll.     
 
Rapporten är gjord bland annat för att kunna vara ett bidrag för att kunna se 
skillnader och likheter mellan lastbils och järnvägstransporter när det gäller utbuds- 
och kostnadsstrukturen.  
 

kostnader. Beräkningar visar att ett högt kapacitetsutnyttjande är lika viktigt som l
kostnader för trafikproduktion. Detta gör att stor vikt måste läggas på att styra 
produktionsapparaten så att effektivt utnyttjande av transportresurserna erhålls. 

3.1.2 Undersök
Syftet har varit att beskriva och förklara hur utbudet av långväga godstransporter i 
Sverige påverkar transportefterfrågan. En empirisk undersökning av företagens val
tran osp rtmedel för långväga godstransporter är gjord i refererad rapport, här

ovisas upplägg och resultat.  

hypotes har varit att utbuds- och efterfrågevariablerna kan delas in i restr
, och tröghetsvariabler. Restriktioner föreligger om en transportlösning 

ar är fysiskt möjliga mlö
transportlösning som framstår som optimal inte väljs eller väljs vid en senar
tidpunkt än vad som varit möjligt. 
 
Undersökningen gjor

1. Företagsenkät för att få fram bakgrundsinformation som varans karaktär, 
marknaden och transportsituationen, som brevenkäter till företag (bak-
grundsvariabler & restriktioner). 

er2. Fraktstudie för att få fram företagens faktiska transporter och dess karaktär
(valvariabler).  
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3. Intervjuundersökning med transportansvariga på företagen för att få mer 
ingående beskrivningar av vad som påverkar transportvalen (tröghets-
variabler). 

 
Urvalet för intervjuerna gjordes på orter med ett varierat utbud av 
järnvägstransporter eftersom standarden för de varierar mer än för lastbils-
transporter. I orterna valdes slumpmässigt företag ur olika storleksklasser och 

r resultatet av undersökningen kan följande slutsatser dras: 
 

v 10 olika faktorer som påverkar transportmedelsvalet blev följande 3 de viktigaste 

3. transporttiden 

ter 
av styckegods och hela laster. Det finns en viss tröghet vid valet av transportmedel. 

n  svåra att 

rer i utbudet påverkar efterfrågan och kundernas val 

ga till grund för att kunna konstruera en 
atematisk modell (logitmodell) för valet av transportmedel, mellan lastbil och 

r med framgång använts för person-
transporter, men har ännu inte prövats för godstransporter när detta projekt startade.  
 
Modellen har som syfte att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag för så väl 
traf
kunskap vid planering för utbudet i framtiden. Transportkunderna kan använda den 
vid val av bästa transportmöjlighet. Samhället kan använda den då/om det är 
önskvärt att styra trafiken, för att göra prognoser och ändra konkurrensen inom 

näringsgrenar ut. Endast företag med långväga utgående transporter valdes. 
Slutresultatet av urvalet var representativt för företag i olika branscher och 
storleksklasser i Sverige som helhet.  
 
U
39 % av de intervjuade företagen hade tillgång till industrispår. Några skillnader som
framkommit mellan lastbils och järnvägstransporter är bland annat att medelvikten 
för järnvägstransporten är 24 ton och 19 ton för lastbil. En annan sak som 
framkommit är att andelen järnvägstransporter ökar med ökat transportavstånd, 
medelavståndet för järnvägstransporter är 57 mil mot 29 mil för lastbil.  
 
A
och prioriterade enligt följande: 

1. transportkostnaden 
2. tillgängligheten 

 
Hinder att välja ett annat transportmedel på grund av varan eller transportmedlets 
fysiska egenskaper förekommer i mycket liten utsträckning. Det finns stora 
möjligheter för företagen att välja transportmedel, det är lite svårare vid transpor

Det ka  bero på brist på information eller att det finns traditioner som är
bryta. 
 
Slutsatsen är att det går att påverka valet av transportmedel på sikt. Valet kan 
påverkas av transportföretaget, kunderna och samhället. Det viktigaste var att 

rsöka kartlägga hur olika faktofö
av transportmedel. Undersökningens mening var att ligga till grund för att kunna 
konstruera en matematisk modell (logitmodell) för valet av transportmedel se nästa 
kapitel.  

3.1.3 Valmodell 
Undersökningens mening var att lig
m
järnväg. Logitmodeller (beteendemodell) ha

ikföretag, transportkunder som samhället. För trafikföretagen utgör resultatet 
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tran
försiktighet. Förändringar på lång sikt kan baseras på attitydförändringar vilket inte 
återspeglas i modellerna.  

ggregerad 
om styr 

isa 

et är mycket mer komplicerat att göra modeller för godstransporter än för 
ns fler modeller för 

ngväga 
odstransporter i Sverige påverkar transportefterfrågan. En strävan har också varit att 

Problemet som analyserats kan beskrivas på följande sätt. En transportchef på ett 
företag i Sverige skall se till att en transport av en av företagets produkter når fram till 
en kund som befinner sig på en annan ort i Sverige. Vid valet av transportlösning tar 
hefen hänsyn till en mängd olika faktorer som kan hänföras till mottagaren, 

 

odskundernas transportmedelsval 
pdrag 
al. 

örernas värdering på följande faktorer, kvalitetsegenskaper, transport-
veranssäkerhet, skaderisk och turtäthet. Därefter har en 
tagens val av transportmedel. Modellen ska användas till 

data 

tervjuades.  

ell 

dare 
 - 

sportsektorn. Vid prognoser på lång sikt bör modellerna användas med 

 
Modellen tar hänsyn till individuella data för varje enskild frakt disa
beteendemodell, vilka spelar stor roll för att öka förståelsen för faktorerna s
valet av transportlösningar vid godstransporter.   Modellen är även bra för att v
sambandet mellan utbud och efterfrågan och är även mycket användbar vid 
kortsiktiga prognoser.  
 
D
persontransporter, vilket är en av förklaringarna till att det fin
persontransporter. Vid studier av persontransporter är personerna en relativt 
homogen grupp, som använder transportsystemet på ett likartat sätt. Godset har 
oftast mycket högre krav på speciella transportsystem.  
 
Syftet med rapporten har varit att beskriva och förklara hur utbudet av lå
g
kartlägga hur olika faktorer i utbudet påverkar kundernas val av transportlösning.  
 

c
sändningen, tillgängliga transportlösningar och det egna företaget. Valet av 
transportlösning beror på dessa faktorer, även tidigare handlingssätt i liknade
situationer påverkar valet. 
 

3.2 G
Källa är en undersökning som gjordes 1992 av konsultföretaget Transek på up
av Vägverket författare Widlert och Lindstedt, Godskunders transportmedelsv
 
Bakgrunden till undersökningen är att man tidigare gjort en undersökning som visar 
järnvägsföretagens värderingar och nu ansåg att ett komplement för att få en 
helhetsbild behövdes. Man har haft som mål i undersökningen att finna lastbils-
transport
kostnad, transporttid, le
modell skattats för före
samhällsekonomisk utvärdering av infrastrukturinvesteringar. 
 
Man har använt sig av både RP- och SP- data för att nå fram till modellerna. SP-
har man fått fram genom personliga intervjuer med transportchefer, 277 företag 
in
 
Enbart företag som hade lastbilstransporter undersöktes. Det resulterade i en mod
som innehöll transporttid, transportkostnad, förseningsrisk, turtäthet och skaderisk 
plus ett antal konstanter. Modellen innehöll också skattningar av tröghet, se vi
nedan. Kvalitetstänkandet har fått stor vikt i transportbranschen. Kvalitet innebär
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lite förenklat - "att hålla vad man lovar". I undersökningen av godskunders 
transportmedelsval skattades trögheten för att byta transportalternativ från järnväg. 
Den visade då en benägenhet för de som då utnyttjade järnväg att också hålla kvar 
id järnvägen.  Samtidigt visade analyserna att en betydande del av företagen - särskilt 

s på 

an har i undersökningen fått genomgående höga värderingar, jämfört med tidigare 
ning har 

en 
h de 

 

porter 

g och 
yftar till att finna ett mer miljövänligt sätt att transportera 

å.  

preference (RP) som 

nvänds idag. Man tar ställning till en hypotetisk situation, där man väljer mellan 

a 
tet 

 
eten är de viktigaste 

ktorerna när man bestämmer rörelsefriheten för gods på Java. Man kommer att 

 tabell visar elasticiteten för vissa nyckelvariabler. 
ariabler Små lastbilar Stora lastbilar Tåg 

v
de som transporterar med lastbil - ansåg att deras transporter inte kunde utföra
annat sätt inte ens på längre sikt och om nödvändiga investeringar genomfördes. I 
rapporten dras slutsatsen att 55 % av lastbilstransporterna kunde betraktas som 
opåverkbara medan endast 20 % av järnvägstransporterna var opåverkbara. 
 
M
gjorda undersökningar. En stor anledning tror man är att vid denna undersök
man intervjuat lastbilstransportörer, vilka har en annan sammansättning på godset 
traditionell järnvägstransportör. Skillnaden mellan modellens beräknade val oc
hypotetiska val som intervjupersonerna utför är mycket små. 
 

3.3 A stated preference freight mode choice model 
Källa är ett paper skrivet av O Norojono och W Young, 2002 och publicerat i april 
003 i Transportation Planning and Technology Vol. 26 No. 2, A stated preference2

freight mode choice model. 
 
Undersökningen har sitt fokus på Java i Indonesien när det gäller valet mellan lastbil 
och järnväg. När det gäller godstransporter påverkar hela transportsystemen den 
samhällsekonomiska utvecklingen och miljöutvecklingen i ett land. Godstrans
har den sämsta inverkan på miljön när man använder sig av mycket flyg och 
lastbilstransporter. De mera miljövänliga transportsätten är med pipeline, farty
ärnväg. Undersökningen sj
p
 
När transportmodeller för gods byggs används ofta revealed 
underlag, det beskriver hur man gör idag. I den här undersökningen används stated 
preference (SP), vilket ger en större valmöjlighet utanför det transportsätt som 
a
olika alternativa valsituationer. I denna artikel beskrivs en alternativ metod att 
handskas med många olika attribut. Man har strukturerat attributen i hierarkisk
nivåer, för att kunna hantera alla data. Attribut som använts är kostnad, tid, kvali
och flexibilitet.  
 
De godsslag som i första hand ingått i undersökningen är mat, textilier, läder och
elektronik. Undersökningen indikerar att kvalitén och flexibilit
fa
fortsätta att undersöka andra valsituationer.  
 
Nedanstående
V
Kostnad    
Små lastbilar -0,58 0,296 0,317 
Stora lastbilar 0,388 -0,53 0,418 
Tåg 0,258 0,26 -0,884 
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Tid    
Små lastbilar -0,112 0,056 0,063 
Stora lastbilar 0,092 -0,127 0,102 
Tåg 0,045 0,045 -0,154 
Kvalitet    
Små lastbilar 1,686 -0,885 -0,878 
Stora lastbilar -1,1089 1,467 -1,19 
Tåg -0,589 -0,586 2,004 
Flexibilitet    
Små lastbilar 1,473 -0,758 -0,795 
Stora lastbilar -0,942 1,269 -0,981 
Tåg -0,512 -0,534 1,788 
 
 Det går i tabellen ovan att se att elasticiteten för kvalitet generellt är högre än för de 

markanden säkert och i tid. Flexibiliteten är inte lika viktig som kvalitén men det är 
h tid har 

 

.4 Sammanfattning referensram 

orterna har haft till syfte att undersöka vilka faktorer som styr valet av 
ansportör/transportmedel med hjälp av SP och/eller RP studier.  

tt 

stnad, transporttid, leveranssäkerhet, skaderisk och turtäthet.  

n 
a. 

sportmedel generellt eller fått fram 
flöden och värderingar kring dessa.   

övriga variablerna. Följaktligen stärks viktigheten av att produkterna når ut till 

fortfarande en viktig faktor för transportörerna att ta hänsyn till. Kostnad oc
lägre elasticitet. Förändringar i kvalitet och flexibilitet för tåget kommer troligtvis att
göra så att intresset för att välja tåget oftare ökar.   

3
Vilka faktorer styr transportvalet 

3.1 Val av transportlösning för långväga godstransporter i Sverige 
3.2 Godskundernas transportmedelsval  
3.3 A stated preference freight mode choice model 
 

Syfte 
Rapp
tr
 
  1 I avhandlingen Val av transportlösning för långväga godstransporter i Sverige 

(3.1) har syftet varit att beskriva och förklara hur utbudet av långväga 
godstransporter i Sverige påverkar transportefterfrågan.  

 
  2 I undersökningen Godskundernas transportmedelsval (3.2) har syftet varit a

finna lastbilstransportörernas värderingar på olika kvalitetsfaktorer, som 
transportko

 
  3  A stated preference freight mode choice model (3.3) har studerat valet mella

järnväg och lastbil. Syftet var att finna ett mer miljövänligt sätt att transporter
 

Ingen har haft till syfte att studerat tran
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Metoder 
ar olika me Olika varianter av SP (Stated preferences) och 
r es) har an rvalen h ut enligt nedan för de olika 

rterna. 

av g ingick  och lastb porter. Undersökningen 
sl 70 tale gående lån transporter för att förklara 

hur utbudet påverkar transportefterfrågan en empirisk undersökning av 
ens al gjordes med öretagsenkät, fr tstudie och 

n ingar.   

1. Företagsenkät: enkätundersökning gjordes på 205 (nettourvalet blev 167, 38 
företag föll bort då de inte levde upp till urvalet långväga transporter) företagen 

 87 % 

 företag, nästan samma som 

des för att få fram vissa 

o te
Slutresultatet blev ett urval som var representativt för företag i olika branscher 
och storleksklasser, inte bara i de olika orterna utan också för Sverige som 
helhet. 

tifierats 
 färre än 10 

 
l var 395 

v 81 eller 70 %. 

 
väg 

 

Rapporterna h  använt toder. 
RP (Revealed p eferenc vänts. U ar sett 
rappo
 
1 I denna handlin järnvägs ilstrans

gjordes i utet på 19 t på ut gväga 

företag  v  f ak
intervjuu dersökn
 

valdes slumpmässigt ut för att delta, företagen hade mer än 19 anställda och 
fanns i tillverkningsindustrin, på 16 orter, med olika utbud. Svarsfrekvens
på de 167 företagen. 
2. Transportstudie: Fraktsedelstudie gjordes på ca 3300 fraktsedlar från 50 
företag på 9 orter i Sverige. 

 3. Intervjuundersökning: Genomfördes på 57
fraktsedelundersökningen genomfördes på. Svarsfrekvens 98 % på de 57 
företagen. 
Man kan i grova drag säga att enkäten utnyttja
bakgrundsvariabler och restriktioner, fraktstudien för att få fram valvariabler 

ch in rvjun för att få fram tröghetsvariabler.  

 
2  Urvalet har dragits från SCBs Centrala företagsregister. Urvalet har stra

efter bransch, storlek på företagen och kommun. Företag med
anställda uteslöts ur studien. Intervjuerna har genomförts på företagen, med 
hjälp av datorer. Intervjuerna genomfördes 1991 av studenter från Linköpings,
Umeås och Luleås högskolor och gjordes med 277 företag. Bruttourva
och nettourval var 343 företag, svarsfrekvensen blev dära
Intervjuerna har tagit mellan 1 och 2 timmar, stort intresse för undersökningen 
visades från deltagarna.  

En Sp undersökning gjordes på Java i Indonesien 2002 där val mellan järn3  
och lastbil studerades, attributen som användes var kostnad, tid, kvalitet och 
flexibilitet. De godsslag som studerade var mat, textilier, läder och elektronik.   
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Resultat 
Följande resultat om vilka faktorer som styr transportvalet har framkommit. 
 
1  Slutsatser var bland annat att 39 % hade industrispår och att medelvikten för 

järnväg var 24 ton och för lastbil 19 ton. Järnvägsandelen ökar med ökande 
ör 

 

ndersökningen lede fram till en logitmodell vilken är användbar vid 

 Vilka krav transportköparna har på transporten beror 
ig, 

 varans marknad och transportmedlens 

nsporttid, frekvens och pris. Det viktigaste är priset därefter följer 
ar 

2 
r 

 använda i godssammanhang eftersom priserna normalt bestäms vid 
förhandlingar och sedan är hemliga. Priset är den mest signifikanta variabeln 

 
   3 

er 

h järnväg. Resultat från undersökningen pekar på att 
kvalitet och flexibilitet är de viktigaste faktorerna.  

 
 

avstånd och medelavståndet för järnvägstransporter är dubbelt så stort som f
lastbilen, 57 mot 29 mil. De viktigaste faktorerna för transportmedelsvalet var:
1. Transportkostnaden 
2. Tillgängligheten 
3. Transporttiden 
U
kortsiktiga prognoser och för att finna samband mellan utbud och efterfrågan. 
 
Faktorer som påverkar transportmedelsval är val, tröghet, utbud och 
efterfrågan. De fysiskt dimensionerade kundkraven är lokalisering, transporttid 
och sändningsstorlek.
bland annat på varans karaktär, var i produktionsprocessen varan befinner s
varans ekonomiska bärkraft,
konkurrens. Det beror även på geografiska förutsättningar, företags och 
sändningsstorlek. Marknadens krav för olika varugrupper beror bl.a. på 
följande tra
kvalitet i form av avvikelse från det utlovade. Följande trögheter påverk
förändringar i transportupplägg administrativa, fysiska och mentala.  
 
Det är svårt att utveckla modeller för godstrafik, en anledning är heterogenitet, 
en annan anledning är att uppgifterna om det faktiska transportmedelvalet ä
svårt att

och det visade sig enligt undersökningens analys att prishöjningar värderas lika 
negativt per procents förändring, oavsett förändringens storlek.       

När det gäller godstransporter påverkar hela transportsystemen den 
samhällsekonomiska utvecklingen och miljöutvecklingen i ett land. 
Godstransporterna har den sämsta utvecklingen på miljön när man använd
sig av mycket flyg och lastbilstransporter. De mera miljövänliga transportsätten 
är med pipeline, fartyg oc
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Slutsatser 
rtmedel 

år att påverka åtminstone på lång sikt av både transportföretagen, kunderna och 

 
Vilka
ställs,
  

kningar är gjorda när det gäller godskunders 
val, men få har analyser från ett övergripande perspektiv. 

de men 

 Ingen undersökning där transportflödet är i centrum, med RP och SP är 

 
Transportkostnaden var den viktigaste faktorn vid val av transportör. Priset var även 
den m
negativt per procents förändring, oavsett förändringens storlek. Kvalitet är den faktor 
som k n i 
undersökningarna som ligger till grund för resultatet av var mellan 70 och 98 %. 39 
% ha
Järnv
järnvä
 

Uppg
transportslagen av godstransporter har inte funnits i den studerade litteraturen i den 
teore
områ
bortfall. Det är även lite forskning gjord inom transportskador och förseningar. Som 

amgår av litteraturen i den teoretisk referensramen finns mycket få användbara 
s resultera i 

en ökad kunskap om hur godstransportflöden och olika faktorer kring dessa 
värde

Materialet i den teoretisk referensram visar på möjligheter att valet av transpo
g
samhället. 

 svar en undersökning visar förklaras till stor del beroende på vilka frågor som 
 var, när och hur utförandet sker.  

 Ett antal undersö
transportmedels

 Det finns några undersökningar där RP- och SP- data är insamla
lastbil och järnväg har varit i fokus i dessa undersökningar. 

funnen. 

est signifikanta variabeln och det visade sig även att prishöjningar värderas lika 

ommer efter transportkostnaden vid valet av transportör. Svarsfrekvense

de industrispår, medelvikten för järnväg var 24 ton och för lastbil 19 ton. 
ägsandelen ökar med ökande avstånd och medelavståndet för 
gstransporter är dubbelt så stort som för lastbilen, 57 mot 29 mil. 

Identifiering av kunskapsluckor 
ifter när det gäller helheten med hänsyn till flödet och inte de enskilda 

tisk referensram vilket innebär att stora kunskapsluckor föreligger på detta 
de. Det som också saknas är en undersökning med hög svarsfrekvens och litet 

fr
sven ka forskningsresultat på dessa områden. Forskningsarbetet förväntas 

ras. 
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4 Metod  

4.1 Undersökningsmetod 
Intervjuer med transportchefer har gjorts som telefonintervjuer, personlig kontakt är 
viktigt för att få denna grupp av människor med högt tidsvärde att ställa upp. Det 
ansågs också viktigt med en personlig kontakt ifall frågor eller oklarheter dök upp. 
Det var också viktigt att enkäten fylldes i löpande för att bibehålla den röda tråden 
och det förenklades av att en person fanns med på telefon. Risken att frågorna fylldes 
i slentrianmässigt minskades då forskaren fanns med under tiden när hela enkäten 
fylldes i. Vid telefonintervjuer med respondenterna ställdes frågor enligt följande 
bakgrundsfrågor om företaget, frågor om ett specifikt flöde, Revealed preferences 
(RP) och Stated preferences (SP) Parvisa val och rangordningsmetoderna användes.    

4.2 Revealed preferences 
Revealed preferences är en metod som visar verkliga preferenser för företag och 
personer i olika situationer. Metoden bygger på faktiskt beteende, undersökt genom 
t.ex. intervjuer. I undersökning är RP-data till största delen grundfakta om företagen 
och deras transporter.  
 

4.3 Stated preferences 
Stated preferences innebär att man tar reda på vad företagen väljer i en hypotetisk 
situation (hur skulle du välja givet vissa förutsättningar), för att få fram deras 
värderingar när det gäller kvantifierbara faktorer som pris, kvalitet, frekvens och tid. 
Undersökningen har i första hand vänt sig till logistikchef och transportchef, dessa 
har fått ta ställning till en rad olika frågor. Två metoder har i första hand använts i 
undersökningen, rangordning och parvisa val. Det finns även andra metoder som kan 
tillämpas som till exempel betygssättning. 
 
Stated Preferences metoden utvecklades i USA på 1970-talet. Ett behov av att kunna 
förstå beteendet hos individer och grupper har gjort att metoden utvecklats. Till 
Sverige kom metoden på 1980-talet och användes till en början i störst utsträckning 
inom transportsektorn. Grunden i SP-metoden är att människor gör sina val efter en 
nyttomaximering, valet görs efter en sammanvägning av ett flertal kriterier som till 
exempel pris, tid och kvalitet.  
 
Ett företag som transporterar en vara kanske väljer ett transportsätt som är dyrare 
men då de med säkerhet vet att varorna kommer fram i tid. Det sätt väljs som är till 
störst nytta för företaget. Den som blir intervjuad får välja mellan olika sammansatta 
paketlösningar, olika hypotetiska situationer. Svaren analyseras (studeras) på ett 
sådant sätt att värdet på de enskilda faktorerna fås fram och jämförs med varandra.  
 
Resultaten från en Stated preferences undersökning kan användas till att: 

 Se effekten av vissa åtgärder t.ex. efterfrågan, intäkter m.m. Nyttan av ett 
projekt kan vägas mot kostnaden för projektet.  
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 Kunna prioritera mellan olika åtgärder. Man kan också värdera olika 
ot varandra.  
lgrupper. Vet man vilken målgrupp som vill ha vad, så kan man 

grupp. 
et gäller infrastruktur är det mycket dyrt 

tiva 
. 

näst viktigast osv. till 9 = det minst viktiga. Varje siffra får bara förekomma en gång. 

a går dubbelt så ofta 
 Antalet transportskador minskar med 50 % 

till hälften 
 lägre 

n 

undersökningen beslutades att studera utflödet, då det är det som de intervjuade 

 
 kännas som om det är många likadana frågor, men 

mtliga skiljer sig lite från varandra. För att analysen (utvärderingen) ska fungera är 

 
 
 

projekt m
 Finna må

mer kostnadseffektivt nå rätt 
 Experimentera i teorin. När d

och ibland omöjligt med praktiska experiment. En genomförd felaktig 
åtgärd kan även vara mycket svårt att korrigera i efterhand. 

 
Sp-metoden Rangordna 
När rangordning används fungerar det så att de intervjuade företagen tar ställning till 
olika positiva påståenden. Relativ rangordningsskala påminner om betyg, men är 
svårare att ta ställning till och tvingar fram större eftertanke. Alla alternativ är posi
och det gäller för företagen att välja vilket de tycker är ”mest” positivt och så vidare
Frågan löd så här ”rangordna kommande alternativ enligt följande” 1 = viktigast 2 = 

Neda visas de nio olika påståendena: 
 

 Antalet förseningar minskar med 30 % 
 Transportens miljöpåverkan minskas till hälften 
 Transportpriset blir 3 % lägre 
 Transportern

 Lastningstiden minskar 
 Transportpriset blir 5 %
 Transporttiden blir 25 % kortare 
 Transportpriset blir 1 % lägre 

 
Utformningen av rangordningen är här gjord så att det ska vara möjligt att få fram e
linje med hjälp av 3 olika prissättningar 1, 3 samt 5 % lägre transportpris än idag.  

 
Sp-metoden Parvisa val 
I 
personerna har möjlighet att fatta beslut om. I intervjun förklarades parvisa valfrågan 
enligt följande för den intervjuade personen:  
 
”Följande frågor beskriver en hypotetisk situation som gäller ert största utflöde. På 
följande sidor kommer ett antal alternativ att presenteras för dig. Vi ber dig besvara
dem i tur och ordning. Det kan
sa
det viktigt att var och en av de besvaras så noggrant som möjligt. 
 
Markera det alternativ som stämmer bäst med det du skulle välja.” 
 
Här är ett exempel på hur frågorna kunde se ut 
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Välj ett
 
Alterna
 
Kostna
Tid (timma
Förseninga ,7  

urtäthet (avg./vecka) 3 Turtäthet (avg./vecka) 10 

 

a okorrelerade. Motsatsen till denna är designer 
är korrelerade variabler används, se figur nedan för illustration.  

 
 

 av de två transportalternativen 

tiv 1   Alternativ 2 

d (kr)  9 500 Kostnad (kr)  10 500 
r)  6,25 Tid (timmar)  3,75 
r (timmar) 1,3 Förseningar (timmar) 0

T
  
Då intervjuerna skett på dator har de olika värdena räknats om från företag till 
företag, beroende på svar tidigare i enkäten, så det skulle kännas så realistiskt som
möjligt för företagen. 
 
Designen som används är en så kallad ortogonal design och det är den design som 
används mest. Ortogonal design innebär att faktorerna varieras oberoende av 
varandra, med andra ord är variablern
d

 

Figur: Diagrammen visar korrelerade variabler till vänster och okorrelerade till höger, (Djurfeldt, 

d. För att inte få med dessa orealistiska alternativ väljer man ibland att frångå kravet 

 

ypotetiska val. I detta fall har 4 faktorer med 2 nivåer använts. Men det är inte helt 

ör att ha en bra design bör följande vara uppfyllt: 
gripliga. 

 Nivåerna bör anknyta till individens erfarenhet. 
 Faktorerna bör vara rimliga att variera samtidigt. 
 Nivåerna måste tvinga fram en avvägning, även om värderingarna 

varierar i urvalet. 

Larsson, Stjärnhagen, 2003). 

 
Ortogonala designer kan ge alternativ som till exempel är både dyrare och tar längre 
ti
på fullständig ortogonalitet, vilket ses i design i bilden på nästa sida. 
 
När man skall designa en SP-undersökning väljer man vilka variabler (faktorer) som 
skall ingå samt vilka värden (nivåer) som dessa variabler skall ha. Efter detta har man
skapat utgångspunkten till vad intervjupersonerna skall ta ställning till i sina 
h
självklart vilken design som är lämpligast.  

 Faktorerna måste vara rimliga och be
F



Designen som använts under intervjuerna är hämtad från ”Stated Choice Methods, 
nalysis and Application”, Jordan J. Louviere. Designen illustreras nedan. 

 = 16 urval enligt design 8 frågor 

A
 

42
 
 
 

Visas ej, är självklar 0 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 1

4 1 -1 -1 1 4 -1 1 1 -1
5 1 -1 1 1 5 -1 1 -1 -1

 idag
r 3 Kvalitet -1 30% färre försenade leveranser än idag 1 30% fler försenade leveranser än idag
r 4 Frekvens -1 Transporten går dubbelt så ofta som idag 1 Transporten går hälften så ofta som idag

Design signMotde

1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1
2 -1 1 -1 1 2 1 -1 1 -1
3 -1 1 1 1 3 1 -1 -1 -1

6 1 1 -1 -1 6 -1 -1 1 1
7 1 1 1 -1 7 -1 -1 -1 1

Nivå 1 - Bättre Nivå 2 - Sämre
Faktor 1 Transport kostnad -1 5% lägre än idag 1 5% högre än idag
Faktor 2 Transport tid -1 25% kortare än idag 1 25% längre än
Fakto
Fakto  

Figur: Parvisa val design, (Jordan J. Louviere, 2000). 
 
De olika nivåerna som används i spelet är noggrant diskuterade i en referensgrupp 
och även testade i en pilotstudie innan huvudundersökningen. 
För att välja rätt nivåer bör följande vara uppfyllt: 

 Tidigare kunskap om nivåer. 
 Studie av kvalitativa undersökningar. 
 Pilotstudie. 

4.4. v undersökningen 

 prisskillnad byter ni transportör 
 Finns industrispår 

4.4 Uppläggning av undersökningen 

1 Utformning a
Undersökningen utformades som en intervjuundersökning med i förväg utsända 
frågor. Intervjuerna genomfördes per telefon av forskaren själv. Respondenten 
hade tillgång till frågor och Sp-spelet via dator samtidigt som intervjun 
genomfördes.  
 
Undersökningen omfattade följande delar:  
 
1. Generella bakgrundsfrågor med bland annat följande variabler:  

 Antal anställda 
 Total transportmängd 

Varuvärde  

 Huvudsakliga produkter 
Tranporter utanför Sverige  

 Antal transportföretag som anlitas 
 Vilket företag kör mest transporter  
 Vid vilken
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2. Frågor om ett specifikt flöde 

 Gods i detta flöde 
år i flödet 

 Varifrån går transporten 
 Vart går transporten, det gick att skriva flera 
 Vilket transportföretag anlitades i detta flöde 
 Transportskador i flödet 
 Varuvärde per år i flödet 
 Största, minsta och genomsnittliga sändningsstorleken i detta 

flöde 
 Kostnad per sändning 
 Transporttiden 
 Hur lång försening krävs för merkostnad 
 Kostnad om förseningen blev längre 

ngar per vecka i flödet 
 Förseningsprocent i flödet 

 
3. Rangordning med följande variabler: 

 

 
4.  följande variabler: 

 Transportfrekvens 

p 
m respondenten vill få information om resultaten från 

undersökningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Godsmängd per 

 Avgå

 Förseningar 
Miljö 

 Transportpris -1, -3, -5% 
 Frekvens 

Transportskador  

Lastningstid  

Transporttid  

Parvisa val med
 Transportpris 
 Transporttid 

 Förseningsrisk  
 

5. Övriga frågor 
 Om respondenten kunde tänka sig att ingå i en fokusgrup
 O
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4.4.2 Urval av företag 
Inte
Urval av företagen är systematiskt och gjordes på följande kriterier med hjälp av 
SCB:s företagsr

 Geogra
 Utbud 
 Godset
 Företag

 
Både företag so
gods till övriga världen finns med i undersökningen. Företag med alla typer av 
transporter finns med, flyg, fartyg, lastbil, järnväg och kombitrafik.  
 
Tabell som visar antalet intervjuade företag i % av antalet arbetsställen (SCB:s 
företagsregister 2002) och i % av befolkning (SCB:s tätortsregister 2000) 

ställe 
% intervjuade 
företag/befolkning 

rvjuade företag 

egister 2002: 
fisk spridning 
av transportmedel 
s förädlingsgrad 
ets storlek 

m transporterar gods inom Sverige och företag som transporterar 

Län Ant  al intervjuade 
företag 

% intervjuade
företag/arbets

Blek e  2 0,016 0,003 ing
Dala s 0,012 
Gotlands  0 0 
Gävleborgs  0,064 0,009 
Hallands  0,002 
Jämtlands  0,002 
Jönköpings  ,019 0,002 
Kalmar  ,007 0,001 
Kronobergs  0,034 0,006 
Norrbottens  0,025 0,004 

åne 13 0,082 0,004 
Stoc 0,001 
Söde anla 0,003 
Uppsalas  0,018 0,002 
Värmlands  0,050 0,007 
Västerbottens  14 0,003 
Västernorrlands 0,010 0,002 
Västmanlands  5 0,050 0,005 
Väs 0,009 0,001 
Örebr 
Östergötlands  
Summa  

rna  8 0,080 
0 
11 
2 0,011 
1 0,014 
2 0
1 0
3 
4 

Sk 
kholms 19 0,158 
rm nds 1 0,020 

3 
4 
3 0,0
2 

traGötalands 6 
os 2 0,019 0,002 

5 0,025 0,003 
97  0,015  0,001 

  
igur: Antalet intervjuade företag i % av antalet arbetsställen (SCB företagsregister 
002) och i % av befolkning (SCB tätortsregister 2000) indelat i län. 

ntervjuade personer 
tervjuer har endast genomförts med personer som har befogenhet att fatta beslut 

ällande företagets transporter så som transport och logistikchefer eller motsvarande. 
å spridningen på kön och ålder hos de tillfrågade inte varit alltför stor, kan 

ksidigheten i tankebanor påverka undersökningens resultat. Majoriteten av 
tervjupersonerna, 81 % var män.  

F
2

I
In
g
D
li
in
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4.4.3 Utformning av enkät 
rågorna utfördes för att ge en bild av nuläget, hur gör företaget 

För att finna rätt faktorer och nivåer har möten med ämneskunniga personer hållits. 
Vid dessa möten har även diskuterats vilka frågor som bör vara med, då det finns en 
tendens till att vilja ha med för många frågor.   
 

rån början var antalet frågor runt 100 stycken, men frågorna har vridits och vänts 

nt 
, dess 

tformning och att ha med rätt frågor och inte för många. 

inera fel 
och att kunna finna om orimliga svar och felberäkningar dök upp. Därför har ett 
flertal frågor lagts in där det går att räkna ut svaren med hjälp av andra tidigare givna 
svar. 
 
Ovanstående tanke fanns också då Sp-frågorna gjordes, därav valet att både ha med 
parvisa val och rangordning.    
 
Då analys av pilotstudien gjordes beslutades att förändra rangordningsfrågan, fråga 
33. Förändringen och varför den gjordes går att se under pilotstudie (kap.4.5). 
 
Ordningen på frågorna 
Vilken ordning frågorna skulle ställas i var något som diskuterades, allmänna frågor 
eller bakgrundsfrågor om företaget först eller sist? Först är vanligast därför att den 
man frågar har möjlighet att komma in i intervjun, bli lite varm i kläderna innan tanke 
frågorna kommer. Fördelen med att ha dem sist är att när de viktigaste frågorna 
kommer är personen alert och har energin att finna korrekta svar. I undersökningen 
valdes första alternativet, bakgrundsfrågor lades först. 
 
 
 
 
 

 

 

De inledande intervjuf
idag, så kallade bakgrunds frågor.  
 

F
på i flera omgångar för att göra en attraktiv enkät med endast de allra viktigaste 
frågorna, därför hade slutversionen av enkäten 33 frågor. Då en hög svarsproce
redan tidigt var det som eftersträvades lades stor vikt ned på enkäten
u
 
Det ansågs också viktigt att kunna ”kontrollera” svaren, för att kunna elim
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4.4.4 Genomförande av intervjuer 

ersökningar. En pilotstudie gjordes under våren 
ch sommaren 2003 och en huvudstudie genomfördes som under våren och 

 
 

takt ifall 
käten fylldes i löpande för 

tt bibehålla den röda tråden och det förenklades av att en person fanns med på 

 

enomförande 
 

för just detta företag/person behövdes. På vissa 
retag har ekonomichef eller VD tillfrågats för att förvissa sig om att svaren på 

tt datum och en tid för intervju bestämdes. Efter samtalet sändes e-post med 
 tider. 3-5 dagar före intervjun sändes enkäten ut via e-post. 

å 

 De inledande frågorna i 
tervjun utfördes för att ge en bild av nuläget, hur företaget gör idag. Vid 
tervjuerna användes frågor och informella samtal. Därigenom har spontana svar 

rhållits på de flesta frågeställningarna. Några företag ringdes upp/kontaktades för 
rtydligande av en del av svaren, eller om det vid analysen visade sig att vissa svar 

ar konstiga eller orimliga. 

Undersökningsperiod 
I forskningsprojektet ingår två und
o
sommaren 2004 och vissa kompletteringar av både på pilot- och huvudstudien 
gjordes under 2005. Största delen av intervjuerna låg under våren och sommaren 
2004. 
 
Teknik vid intervjuer 
Telefonen har varit det viktigaste instrumentet för att samla in information. Den
valdes då en personlig kontakt var viktigt för att få denna grupp av människor med
högt tidsvärde att ställa upp. Det ansågs också viktigt med en personlig kon
frågor eller oklarheter dök upp. Det var också viktigt att en
a
telefon. Intervjun genomfördes genom att den tillfrågade själv fyllde i svaren i ett 
Exceldokument med Visual Basic applikationer för att kunna förändra vissa frågor
efter tidigare givna svar.  
 
G
Alla företag ringdes upp och rätt person lokaliserades, därefter förklarades det varför
vederbörande var viktig och var
fö
intervjufrågorna fick lämnas ut.  
 
E
överenskomna datum och
På förbestämd tid ringdes företaget upp och berörda parter startade enkäten i sina 
respektive datorer. Forskaren fanns med i telefonen hela tiden för att kunna svara p
eventuella frågor eller oklarheter. Ibland uppstod förhinder varvid en ny tid bokades 
och proceduren upprepades.  
 
Att fylla i enkäten tog mellan en halv och fyra timmar. 
in
in
e
fö
v
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Flödesschema över processen: 
 

 

Figur: Flödesschema för intervjuundersökningen. 

 
 

Företaget uppringt

Rätt person lokaliserad

 

Intervjutid bestämd

Mail om överenskommen tid sänds

Påminnelse mail och enkät skickas

Företag uppringt och intervju genomfördes

Om förhinder

Insamling av 97 enkäter

Analys och bearbetning påbörjas

Ny kontakt med vissa företag för 
förtydligande av vissa svar 

Analys fortsätter
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4.5 Pilots
Nedan följer pilotstudiens genomförande, resultat och förändringar som gjordes 
mellan pilotstudien och huvudstudien. 

4.5.1 Genomförande av pilotstudie 
Syfte 
Det fanns flera syften med pilotstudien. Nedan följer de viktigaste: 

 Testa enkäten och dess utformning 
 Testa frågorna och utröna om dessa gick att förstå. 
 Finna oklarheter och tveksamheter, se var transport och logistikcheferna 

 Testa och analysera svaren samt göra tolkningar utifrån dessa 
 
Urval  
Då det var viktigt att få en bra pilotstudie med närhet till transport- och 
logistikcheferna och deras funderingar, beslutades följande urval för pilotstudien: 

aren personligen var närvarande hos 
var viktigt med ett förtroende mellan 

intervjupersonen och de svarande för att få fram tveksamheter och 
otydligheter i enkäten. 

 Olikheter i godsets karaktär och förädlingsgrad för att finna om det var 
möjligt att genomföra enkäten på olika branscher. 

 Få med lite längre och något kortare transporter  
I pilotstudie
 
Genomförande 
Genomförandet var mycket likt det i huvudundersökningen, se föregående kapitel. 
Den stora skillnaden var att under intervjuerna i pilotstudien var forskaren fysikt 
närvarande. 
 
Bortfal
Under pilotstudien fanns inget bortfall, de 13 företag som var avsedda att intervjuas 
blev intervjuade. 

4.5.2 Resultat och slutsatser från pilotstudien 
å det var en pilotstudie med endast ett litet antal företag bör inte för stor tonvikt 

et man kan säga var att kvaliteten var av stor betydelse för företagen, men det 
iktigaste var priset. Det gick att finna i både metoden rangordning och metoden 
arvisa val. När det gäller frekvensen värderas den lika högt som priset vid analys av 

parvisa valfrågorna, men inte enligt rangordning.  
 
Det som även gick att se i rangordningen var att möjlighet till säsongsvariation var 
viktig. Men då den inte var kvantifierad säger det inte så mycket om vikten jämfört 
med de andra alternativen.  
 

tudie 

körde fast 

 Närheten till Stockholm då intervju
alla företagen vid intervjuerna. Det 

n ingick 13 företag. 

l 

D
läggas vid slutsatserna. 
 
D
v
p
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Pilotstudien visade att de intervjuade företagen inte i dagsläget och under gällande 
n, prioriterar förbättringar med avseende på minskade 

ar 
 att 

ka sända exempelvis tre gånger per dag, eller 
s  sändningar för att få effektivitet i 

 man jämför med resultatet av de 

När det gäller minskade transportskador som inte var så högt skattat beror det 
sannolikt på att det inte var något större problem. Enligt fråga 15 kan man se att det i 
snitt va
statistik i stor utsträckning över transpor

ågot större problem. Då det var ett litet urval i denna intervju kan man inte dra 

stor san
transportup
innebära. En minskad transporttid med 25% skulle kunna innebära att man når nya 
marknader till exempel i Europa med  övernattentransporter. Men i dagens något 
kortare
fem på morgonen så finns det ingen anledning till att korta transporttiden för att 

ansporttider på sikt skulle kunna innebära. 

 

 av de 13 intervjuade företagen svarade att de hade industrispår från vissa av sina 

En av tågets främsta fördelar jämfört med andra transportmedel är miljön. I 
ämfört med priset.  

n av de två olika metoderna rangordning och parvisa val visar 
tt de intervjuade svarat relativt sanningsenligt. Det man kan säga var att 

are 
 

förutsättningar i intervju
transportskador och ökad frekvens. Det kan betyda att de intervjuade företagen v
nöjda med den frekvens de hade i dagsläget. Volymerna kanske inte räcker till för
man istället för två sändningar per dag s
så finn  det volymer men de samordnas till två
transporterna. Detta är lite motsägelsefullt om
parvisa valen, där ökad frekvens värderas högre.  
 

r 0,05 % av godset som blev skadat. Det var även så att det inte fördes någon 
tskador på de intervjuade företagen, vilket 

tyder på att det inte var en fråga som prioriteras så högt, och kanske inte anses vara 
n
alltför långtgående slutsatser.  
 
Transporttiderna var något som inte spelade så stor roll för företagen. Det kan med 

nolikhet bero på att det ligger nära till hands att tänka på nuvarande 
plägg och kan därför ibland vara svårt att se vad en förändring kan 

 transporter som sker över natten och kanske kommer fram mellan fyra och 

komma fram tidigare. Det kan alltså vara svårt vid en intervju av detta slag att förstå 
och sätta sig in i vad minskade tr
 
Resultaten antyder att en etableringströskel för en ny aktör på transportmarknaden 
ligger ungefär på 2-3% lägre prisnivå. Då underlaget var 13 intervjuade företag krävs
fler intervjuer för att få större säkerhet. 
 
8
anläggningar. Tolkningen av svaren blev att i många fall var industrispår inte ett 
etableringshinder vid eventuellt byte av transportmedel. 
 

undersökningen visar det sig att miljön värderades till 10% j
 
Jämförelse mellan svare
a
signifikansnivån ökar med antalet intervjuade företag. Med största sannolikhet 
kommer även transporttiden bli signifikant med ytterligare intervjuer. Med ytterlig
intervjuer blir resultaten även säkrare, stabilare och man får pålitligare resultat som då
även kan brytas ned på delmarknader.  
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4.5.3 Jämförelse Sp-analysen för rangordning och parvisa val 
Tidsfaktorn jämfört med priset 
Rangordning ger ett förhållande 0,13 % pris per % transporttiden. 
Parvisa val ger ett förhållande 0,09 % pris per % transporttiden. 
 
Förseningsfaktorn jämfört med priset 
Rangordning ger ett förhållande 0,17 % pris per % försening. 

arvisa val ger ett förhållande 0,25 % pris per % fP
 

örsening. 

 

 

öretagen som var med i pilotstudien var även med i huvudundersökningen. De 13 
retag som deltog i pilotstudien har alla svarat på rangordningen ytterligare än gång 

då förändringarna inför huvudstudien var genomförda.  

Frekvensfaktorn jämfört med priset 
Rangordning ger ett förhållande 0,03 % pris per % frekvens. 
Parvisa val ger ett förhållande 0,06 % pris per % frekvens. 
 
Ovanstående jämförelse visar att de intervjuade svarat relativt realistiskt, då analysen
visar att resultaten ungefär stämmer överens i rangordningen och parvisa valen. 
 

4.5.4 Förändringar från pilotstudien till huvudundersökningen 
Följande slutsatser kunde dras av frågor och svar i pilotstudien: 

 Frågan om transportpriset blir 10 % lägre fick för stort utslag, det är 
intressantare att sprida prisalternativen, i huvudstudien kommer 1,3 
och 5 % lägre transportpris finnas med 

 Frågan om transporten kan följa variationer i efterfrågan var inte 
kvantifierad och det gick inte att hitta en bra kvantifiering 

 Det fanns en fråga om priskänslighet och det gick att finna att den låg
vid 2-3 % och det ansågs intressant att finna ut mer om det 

 
Som följd av resultaten av pilotstudien gjordes följande förändringar av 
frågeformuläret inför huvudstudien. 
 
Följande 2 påståenden togs därför bort. 

 Transportpriset blir 10% lägre 
 Transporten kan följa variationer i efterfrågan 

 
De 2 frågor som lades till istället var följande. 

 Transportpriset blir 3% lägre 
 Transportpriset blir 1% lägre 

 
Det övervägdes också att byta ut att transporten går dubbelt så ofta, till att 
transporten kan följa variationer i efterfrågan. Men då den första frågan finns i 
parvisa val var det bra att ha kvar den som en jämförelse och kontroll. 
 

.5.5 Resultaten från pilotstudien med i huvudundersökningen 4
F
fö
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4.6 Bearbetnings- och analysmetod 

4.6.1 Bakgrundsfrågor 
Till största del har dessa frågor bearbetats i Excel, materialet grupperades i vissa fall 

ch en del tester om svarens rimlighet gjordes. Diagram och tabeller togs fram för att 

.6.2 Rangordning 
tt ta ställning till olika 
 men är svårare att ta 

iv är positiva och det 

ng. 
edanstående visas de nio olika påståenden: 

 

 Tra
 Ant
 

 Tra
 

 Tra

o
få ett överskådligt material. 
 

4
I en rangordningsfråga var de intervjuade företagen tvingade a

yg,förbättrningar. Relativ rangordningsskala påminner om bet
tällning till och tvingar fram större eftertanke. Alla alternats

gäller för företagen att välja vilket man tycker är ”mest” positivt och så vidare. 
Frågan löd så här, rangordna kommande alternativ enligt följande. 1 = viktigast 2 = 

äst viktigast osv till 9 = det minst viktiga. Varje siffra får bara förekomma en gån
N
 

Antalet förseningar minskar med 30 %  

 Transportens miljöpåverkan minskas till hälften 
Transportpriset blir 3 % lägre 

nsporterna går dubbelt så ofta 
alet transportskador minskar med 50 % 

Lastningstiden minskar till hälften 
nsportpriset blir 5 % lägre 

Transporttiden blir 25 % kortare 
nsportpriset blir 1 % lägre 

Rangordning

Transportpriset blir 5% lägre

Transportpriset blir 3% lägre

0 1 2 3 4 5

Transportpriset blir 1% lägre

rangordnings poäng

6

Trans

Antalet tr

Transportens miljöpåv

Anta

erkan minskas till hälften

let förseningar minskar med 30%

Transporttiden blir 25% kortare

Lastningstiden minskar till hälften

porterna går dubbelt så ofta

ansportskador minskar med 50%

 

Figur: Svaren från rangordningsfrågan.  
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För a t illustrera frågan på ett överskådligt sätt har ska
rangordningspoängen. Det alternativ som fått flest ettor är det som rangordnats 

t lan vänts, man tar 10 minus 

mest poäng. Vilket ger nedanstående diagram. högst det har gjorts om och fått 
 

Rangordning omvänd skala det som är högst värderat 
har fått flest poäng

5 6 7 8

 5% lägre

rangordnings poäng omvänd skala

Transportpriset blir

Transporttiden blir 25% kortare

Transportens miljöpåverkan minskas till hälften

Antalet förseningar minskar med 30%

Transportpriset blir 3% lägre

Transporterna går dubbelt så ofta

Antalet transportskador minskar med 50%

Lastningstiden minskar till hälften

Transportpriset blir 1% lägre

0 1 2 3 4

 

Figur: Sv nd skala högst poäng högst 
ran

 
Linjär regression är tillåten vid analys om följande villkor är uppfyllda  

 oberoende variabler 
 lika fördelning, dvs. ha lika standardavvikelse  
 normalfördelat 

Vilket kan sägas gälla för rangordningen. I nedanstående diagram visas rankingen av 
de tre transportprispåståendena.  

aren eten i omvä från rangordningsfrågan för överskådligh
gordnat.  

Rangordning 
alla företag y = 1,0103x + 2,7801

R2 = 0,9994

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

0 1 2 3 4 5 6
pris %

värdering

 

Figur: Ranking av 1, 3 och 5% lägre transportpris. 
Förtydligande av Rangordningssvaren för 1, 3 och 5 % lägre transportpris. Indelning 
i olika grupper efter transportavstånd och varuvärde har analyserats. 
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Tillvägagångssättet var följande. Med hjälp av SPSS5 beräknades olika värden som 
medelvärde standardavvikelse osv. . Därefter räknades värdena om i Excel till en 
linjäriserad funktion som bygger på prisförändring 1, 3 och 5 %, vilket visar 
betalningsviljan.  
 
För att man ska kunna säga något om de rangordnade påståendena måste de 
rangordnas mellan 1 och 5 i prisförändring, annars ligger de utanför det intervall som 
går att analysera. En linjär approximation är gjord från medelvärde till prisskala.  
 
Medelvärden är uträknade på alla intervjuade företag och är därifrån approximerade. 
Ett annat sätt är att approximera på företagsnivå, det är ett större arbete och då 
fördelarna inte ansågs överväga tidsåtgången valdes metoden bort. 

Värdet av att antalet förseningar
 minskar med 30% 

metod:rangordning y = 0,0003x + 1,3016
R2 = 0,9394

0

1

3

4

7000 8000
Varuvärde

kr/ton

2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Motsvarande 
förändring i 

transportpris %

alla 97 företag

ndelade i varuvärdesgrupper baserade på rangordning är 
gjord, här analyseras att antalet förseningar minskar med 30%. 

4.6.3 Parvisa val 
Parvisa val svaren bearbetades bland annat i programmet SPSS. Bland annat 
användes Binär logistisk regression. Den kan användas när y-variabeln består av 2 
kategorier. I det här fallet gjordes valet mellan höger och vänster sida vilket vid analys 
kodats som 1 eller -1.  
Faktorernas B-värde från SPSS användes och den procentuella skillnaden räknades 
om till 1% för alla faktorerna så att faktorerna gick att jämföra med varandra. 
Beräkningsgången var följande: 

1. SPSS analysen ger B-värden (koefficienter) för de olika faktorerna. 
2. Då faktorerna ej har samma procentuella tyngd normeras alla skillnader till 1 

a. 
na med varandra. Se nedanstående 

 = 2,31

 

Figur: En approximation av företagen i

% vilket gör dem inbördes jämförbar
3. Därefter jämförs de normerade värde

tabell.  
                                                 

5 SPSS är ett beräkningsprogram. 
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faktor % skillnad B skalenligt 
kostnad (kr) 10 -0,98 -0,0976 
tid (timmar)  50 -0,30 -0,0060 

rsening (timmar) 60 -0,57 -0,0095 fö 
frekvens (avg./vecka)  150 -0,99 -0,0066 
 
 

ur väl stämmer modellen med verkligheten? H
R2-värdet fastställer modellens passform, hur mycket som förklaras av modellen. I 
vilken grad de ingående variablerna förklarar hur transportköparna väljer. 
 
R2-värde 0,397 Nagelkerke's R-Square är det som används, för närmare förklaring se 
bilaga 3. 

 
Test av design 
Enligt tabellen nedan avläses att de intervjuade svarat enligt det vänstra alternativet 
390 gånger och enligt det högra alternativet 386 gånger. Det innebär att de 
intervjuade inte valt det ena alternativet mer än det andra utan att vänstra och högra 
alternativen valts ungefär lika ofta. Detta är bra då designen är gjord så att det är lika 
många bra val på vardera sidan. Transportköparna har inte av slentrian valt till 
exempel det vänstra alternativet.  

Model Summary

801,123 ,298 ,397
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Classification Tablea,b

390 0 100,0
386 0 ,0

50,3

Observed
-1,00
1,00

val -1
-1,00 1,00

val -1

Step 0

Overall Percentage

Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
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Modellberäkning 
 finns resultaten n PSS val frågan/frågorna i tabellen 

est intres a är andr n  kallade B-värdena, de 
 vi till efter ellen.  

Delvis från analyse  i S av parvisa 
nedan. Det m sant a kolum en, de så
återkommer  tab

Variables in the Equation

-,976 ,095 104,905 1 ,000 ,377
-,298 ,094 10,097 1 ,001 ,742
-,569 ,089 41,005 1 ,000 ,566
-,988 ,095 107,227 1 ,000 ,372
,085 ,094 ,829 1 ,363 1,089

KOST1
TID1
FÖRS1
FREK1
Constant

Stepa
1

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: KOST1, TID1, FÖRS1, FREK1.a. 

 
analyserar den signifikanta (Sig.) kolumnen ser vi att dessa faktorerna är 

signifikanta, det vill säga mindre än 0,05, eller till 95% sannolikhet skiljt från noll. Det 
är bara konstanten som inte är signifikant.  
 
För att få bättre överskådlighet och tydlighet beräknas resultatet om, de räknas om 
till 1 % förändring av varje variabel, vilket ger följande: 

 1 % Pris 0,976/10 = 0,0976 
 1 % Tid 0,298/50 = 0,0060  

eningsrisk 0,569/60 = 0,0095 

T, 

 
De intervjuade transport- och logistikcheferna på företagen betraktas som olika 
individer som väljer mellan olika alternativ. De förutsätts överväga alternativen och 
välja det som de uppfattar som bäst, dvs det som maximerar nyttan för företaget. 
Nyttan är en funktion av de olika egenskaperna som finns med i alternativen.  
 

 Företagens nytta av alternativ i.  
 Egenskaperna hos alternativ i för företaget n. 

 
lla egenskaper kan inte observeras och mätas. Därför skrivs nyttan som: 

Om man 

 1 % Förs
 1 % Frekvens 0,988/150 = 0,0066 

Ovanstående värden är de som används i nyttofunktionen och räknas fram genom 
svaren från parvisa val. 
 
Nedan ges en kortfattad beskrivning av den använda modellen. För en fullständig 
förklaring hänvisas till Discrete Choice Analysis av Ben Akiva och Lerman, MI
2000. 

=)( inXU
=inX

A
iniin XVXU ε+= )()( . 

 
 Företagets mätbara nytta av alternativ i. =)( iXV

=inε  Slumptermen, det som inte förklaras av funktionen, som de intervjuades 
personliga smak och erfarenheter, mätfel. 

=B  Parametrar som skattas (estimeras). 
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=C  Konstanten som i denna undersökning tas bort då värdet är försumbart (0,085) 
och ej signifikant (0,363). 
 
Nyttofunktionen är: 

iniiiiiniin XBXBXBXBXVXU εε ++++=+= 44332211 ****)()(  
 
Funktionen för logitmodellen: 

 Sannolikheten att välja alternativ i. 
 Företagets nytta av alternativ i. 

=iP
=)( iXV

=j  Samtliga alternativ som företaget väljer mellan. 
 

∑
=

j

xvi je
P )(  

xv ie )(

 
Man får från logitmodellen en kurva enligt nedan. 

1

0,5

0
-10 -5 0 5 10

 

 med 

 
Parvisa val svaren är därefter indelade i olika urval för att finna om det fanns vissa 
kheter i svaren beroende på till exempel varuvärde eller transportavstånd. Vid 

, varvid 
ingen djupare beskrivning av beräkningar visas här. Tillvägagångssättet var det 

mma som för rangor ning där tydliga trender var möjliga att urskilja vid 

 
 

Figur: Logitkurvan som visar sannolikheten att ett visst alternativ ska väljas. 

 
Sambandet mellan kvantifierbara faktorer som transportpris, transporttid, 
örseningsrisk och frekvens och valet av transportalternativ kan ofta efterliknasf

exponentiella samband, vilket logitkurvan ovan är ett exempel på.  

li
urvalsindelning har resultaten för parvisa val inte visat några tydliga trender

sa
urvalsberäkningarna, vilka beskrivs i nästkommande kapitel.  

d
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4.7 Metoddiskussion 
 SP metoderna Rangordning och Parvisa val jämfördes stämde 
sporttid och förseningar mycket väl. För faktorn f ekvens 

stämde värderingen inte lika bra. Tidigare undersökningar har visat att det är svårt att 
ärdera turtäthet/frekvens, godset transporteras så ofta det behövs.  I bland annat en 

rts för Banverket (1990) över godskunders 
värderingar har just turtätheten inneburit problem och har ej gått att analysera, då 
den har h r man att den mest närliggande 
förklaringen är att turtätheten inte är ett problem för de intervjuade företagen och att 

ller mer sällan transporter skulle innebära. 
 
Stated Preferences 
En fördel är bland annat att man får mycket information från varje intervju vilket 

öjliggör färre intervjuer.  

Rangordningen har fördelen att personen som intervjuas tvingas sätta sig in i alla 
alternativen samtidigt. Uppgiften är relativt enkel att utföra. Ytterligare en fördel med 
rangordningen är att alla har t.ex. 45 poäng att fördela mellan alternativen. Det gör 
att det ena eller det andra företaget inte ”väger” mer, har högre betydelse i 
undersökningen. Det skulle kunna bli fallet vid till exempel betygssättning där ett 
företag kan sätta 5+5+5 och ett annat företag 1+1+1.  
 
Nackdelar kan bland annat vara att det är lite jobbigare att svara på tar längre tid och 
kräver lite mera eftertanke än betygssättning. En annan nackdel kan t.ex. vara att 
beslutssituationen i mindre grad liknar valsituationen i verkligheten än parvisa val.   
 

föra. 
etoden är realistisk eftersom det liknar verkliga valsituationer. Med Logitmodellen 

nbart 

nas repetitiv och 

När analys av de båda
värderingarna för tran r

v
undersökning som Transek har gjo

aft för låg signifikans. Där skrive

de förändringar som studerats är ointressanta. Det kan vara svårt att förstå vad oftare 
e

m
 
Rangordning 

Parvisa val 
Fördelen med Parvisa val är att val mellan två alternativ är enkelt att genom
M
går det inte att räkna ut vilket alternativ företaget uppfattar som bäst, utan e
med sannolikheten beräkna vilket alternativ som väljs.  
 

n nackdel kan vara att om det krävs många val kan uppgiften känE
monoton.
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5 Resultat och analys 
Urval och bortfall 
I undersökningen har 97 företag ingått. I följande kapitel kommer analys och resultat 
från dessa. 
 
Det var endast ett företag från urvalet som föll bort, därav blev svarsfrekvensen 99%. 
 
Eftersom det var nästan 100 företag som deltog i undersökningen, kan ett företag 
approximerat sägas representera 1 %.  
 

5.1 Generella bakgrundsfrågor om företaget 
Urval av företagen gjordes på följande kriterier: 

 Geografisk spridning 
 Utbud av transportmedel 
 Godsets förädlingsgrad 
 Företagets storlek 

 
Bakgrundsfrågor ställdes om: 

 Företagsstruktur 
 Transportstruktur 
 Prisets betydelse för val av transportör  

5.1.1 Företagsstruktur 
Antalet anställda 
 
Frågan 
Hur många anställda har företaget i Sverige? 
 
Resultat 
Antal anställda hos de intervjuade företagen ligger mellan 12 – 20 000. 
 
De företag med minst antal anställda var dotterbolag i större koncerner, se figur på 
nästa sida. I metodkapitlet, under urval av företag (4.4.2) framgår av tabellen den 
geografiska spridningen på de intervjuade företagen i förhållande till arbetsställen och 
befolkning. 

43(127) 



Företagens antal anställda

2000

6000

41 51 61 71 81 91 Företag

7000

8000
Antal anställda

5000

3000

4000

1000

0
1 11 21 31

9 företag
har mellan 9´-
20´ anställda

 
Figur: Antal anställda hos de intervjuade företagen. 

nalys 
ade mindre än 50 anställda, vilket innebär att de 

betraktas som små företag enligt Europastatistik. 26 % av företagen hade mellan 50 
och 249 anställda vilket gör att de klassificerar sig i gruppen för medelstora företag. 
Resterande 63 % av företagen hade mellan 250 och 20 000 anställda vilket gör att de 

etag 
ntal anställda EU klassning Antal intervjuade företag 

A
8 % av de intervjuade företagen h

tillhör gruppen stora företag.  
 
EU klassning av för
A
0-9 microföretag 0 
10-49 småföretag 8 
50-249 
250- 

Medelstora företag 
stora företag 

26 
63 

Källa: Commission Recommendation (96/280/EC) och Eurostat vilket är det register SCB 
hänvisar till. 

Detta visar att undersökningen har en spridning på företagsstorlek med hänseende på 
antal anställda som urval ur grupperna medium och stora företag och ett fåtal företag 
ur gruppen småföretag.  
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5.1.2 Transportstruktur 
Nedanstående tabell visar ett exempel på indelning av olika marknadssegment för 
godstransporter. De variabler som ingår i bakgrundsfrågor är sändningsstorlek, 
varuvärde och transportens cirka pris. 
 
Delmarknad Totalmarknad 

Miljarder 
tonkilometer 

Typisk 
Sändnings- 
storlek 

Typiskt 
varuvärde 
Kr/ton c:a  

Typisk 
prisnivå 
kr/tonkm 
c:a 

Dominerande 
transportmedel 

Massgods 24 400 ton 200 0,10 Sjöfart 
Basgods 34 40 ton 2 000 0,20 Järnväg 
Produktgods 22 10 ton 20 000 0,60 Lastbil 
Servicegods 0,3 10 kg 200 000 30 Flyg 

Tabell: Grov indelning av godset på delmarknader med vissa karaktäristika 1990-talet 
(Nelldal, Troche, Wajsman, 2000) 

ortvolym 

ntervjuade företagen.  

 
Transp
  
Frågan  
Total transportmängd utgående per år (svara i ton)? 
 
Resultat 

otal transportmängd hos de iT

Utgående tra

0

4000

0

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 Företag

sen ton 

nsportmängd

500

Tu

3000

1000

2000

4 företag 
transporterar 
mer är 9´ 
ton/år

 
Figur: Total transportmängd som de intervjuade företagen transporterar. 

Spridningen på total utgående transportmängd hos de intervjuade företagen låg 
mellan 10 000 och 27 miljoner ton per år. 
 

45(127) 



Analys 
25 % av företagen transporterar under 100 000 ton utgående per år, vilket ger under 

ed 220 arbetsdagar per år och 25 % transporterar 
e 
 

gar blir det cirka 1 600 ton per dag.   

r r  inga
tendenser, se figuren ovan. 
 

gen llan inrike rikes sporter 

 a  uttranspor ll till ut ara  

Fördelningen mellan inrikes och utrikes transporter framgår av 
gur.

50 ton per dag om man räknar m
över 1 000 000 ton utgående per år, vilket ger över 4 500 ton per dag. De resterand
50 % ligger mellan 100 000 och 1 000 000 ton utgående per år, vilket ger mellan 50
till 4 500 ton per dag med 220 arbetsdagar per år. Medel för de 50 % i mitten är 360 
00 ton utgående per år, genom 220 da0

 
Spridningen på olika sändningsstorlekar va  således sto och visar  speciella 

Fördelnin  me s och ut tran  
 
Frågan  
Hur stor del v era ter ska landet, sv i %?
 
Resultat 

fi

Andel transporter utanför Sverige

0

20

40

60

%

100

80

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91
Företag

 
Figur: Transporternas andel som går utanför Sverige. 

Analys 
Andelen transporter hos de intervjuade företagen när det gäller transporter som gick 
utanför Sveriges gränser varierade mellan 0-100 % och medel låg på 41 %. 15 företag 
transporterar allt gods inom Sverige, 29 företag transporterar upp till 25 % av sitt 
gods utanför Sverige, 20 företag transporterar mellan 25 % och 75 % av sitt gods 

ndra länder.  utanför Sverige och 33 företag transporterar över 75 % av sitt gods till a
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Det är en mycket jämn spridning på företagen när det gäller godsets andelar som 
transporteras utanför Sveriges gränser, viket även framgår i nedanstående figur. 
% av godset som  
transporteras utanför  
Sverige 

Antal företag 

0 15 
0,1-1,9 10 
2-5 9 

0-74 14 

5-92 13 
4 

6-24 10 
25-49 6 
5
75-84 16 
8
>93 

Figur: Procentandel av godset som transporteras utanför Sverige. 

Frågan 
Vad är varuvärdet för era utgående transporter (svara i kronor/ton) före skatter? 
 
Resultat 
Företagens generella varuvärde för sina varor går att finna i figuren nedan. 

 
Varuvärde  
 

Varuvärdet 

0
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

Företag

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Varuvärde kr/ton
7 företag
varuvärde 
> 60´ kr/ton

 
Figur: Företagens generella varuvärde. 

Det generella varuvärdet hos de intervjuade företagen såg ut enligt ovanstående figur. 
Med ett lägsta varuvärde på 250 kr/ton och det högsta låg långt över 250 000 kr/ton 
med ett medeltal på 25 000kr/ton. 
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Analys 
Typiska varuvärden för olika delmarknader är ca 200 kr/ton för massgods vilket 16 

rsök ägas tillhöra. Basmarknad har ett typiskt 
r/ton vilket 52 av företagen hade. Produktmarknad har ett 

a pris på 20 000 kr/ton om man delar in företagen i undersökningen var det 
 som tillhör den delm aden. Servicemarknad har ett ca pris på 200 000 kr/ton 

dersökningen v t 5 företag som man grovt indelat kan sägas tillhöra 
a marknad. Service rknaden representerar en liten volym, men ett stort 
ärde. Jämföret me t totala transportarbetet är fördelningen på delmarknader 

rde kr/ton Antal företag Typ av gods 

av företagen i unde ningen kunde s
varuvärde på ca 2 000 k
typiskt c
24 arkn
och i un ar de
denn ma
varuv d de
bra.   
 
Varuvä
< 1 000 16 Massgods   
1 000 -7 999 52 Basmarknad 
8 000 – 99 000 24 Produktmarknad
> 100 000 5 Servicemarknad 

Figur: Företagens varuvärde, se ovanstående tabell 

nlitade transportföretag  

rågan 
ga transportföretag anlitar ni? 

 1 
 2 
 3 
 4 
 mellan 5 och 9 
 över 10 

 
 
Resultat 
Antal anlitade transportföretag hos de intervjuade företagen se figur nästa sida. 

 
Antal a
 
F
Hur mån
Svarsalternativen var följande: 
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Antal anlitade transportföretag

30

40

50

Företag

0
1 2

10

20

3 över 10

Antal anlitade 
transportföretag

4 5-9

  

ngefär hälften av företagen, 45 stycken anlitar över 10 transportföretag. De övriga 
agen hade en fördelning enligt följande: 7 företag anlitar bara ett 

ra 2 transportföretag, 15 företag anlitar 3 
nsportföretag och 9 företag anlitar mellan 5 och 9 

transportföretag. 
 
Industrispår  
 
Frågan 
Finns industrispår till denna anläggning? 
varsalternativen var följande: 

 ja 
nej 

Resultat 
Av de 97 tillfrågade företagen svarade 73 företag eller 75 % att de har industrispår till 
vissa av sina anläggningar.  

Figur: Antal anlitade transportföretag. 

Analys 
U
52 föret
transportföretag och 7 företag anlitar ba
transportföretag, 15 anlitar 4 tra

S
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Analys 
Tabell som visar tillgång till industrispår. 
 Andel av 

gods–
kunderna 

Tillgång till 
järnväg 

Andel som 
utnyttjar  
järnväg 

Andel som 
utnyttjar 
lastbil 

Industrispår 35 % 43 % 92 % 
Järnväg på orten 37 % 

72 % = nära 
spår 11 % 95 % 

Järnväg inom 50 km 22 % 7 % 96 % 
Mer än 50 km till järnväg 5 % 

28 % = långt 
från spår 0 % 100 % 

Summa 100 % 100 % 21 % 94 % 

Figur: Tillgång till järnväg och järnvägens marknadsandel. Källa: Banverket 1999: ”Profilering av 
järnväg 1999”, undersökning av företag med mer än 100 anställda. 

 
Då inte alla respondenter befann sig vid en anläggning fick de då svara på om det 
fanns till vissa av företagets anläggningar, det medföljer att antalet företag med 

else med vissa andra undersökningar. 
Banverket gjorde 1997 en enkätundersökning som vände sig till transportchefer vid 

med fler än 100 anställda. Den visade att 35 % av företagen hade 

g. Däremot 
 
 

 lastbil.  

tag  

räknat i vikt (ton)? 

Resultat 
Fördelningen på transportföretag går avläsa i nedanstående figur. 

ransportföretag Intervjuade företag 

tillgång till järnväg blev högre i jämför

företag 
industrispår, 72 % hade industrispår eller järnväg på orten, ytterliggare 22 % hade 
järnväg inom 50 km avstånd och endast 5 % låg mer än 50 km från järnvä
var det nästan bara företag med industrispår som utnyttjade järnväg i någon större
utsträckning: 43 % av dessa utnyttjade järnväg, medan över 90 % av företagen i alla
grupper utnyttjade
 
Transportföre
 
Frågan 
Vilket företag kör mest transporter för er 
 

T
Green Cargo 21 
DHL 9 
Egna båtar & bilar 9 
Schenker 6 
Dfds transport 3 
Övrigt 49 
Totalt 97 

Figur: Vilket företag kör mest transporter för de intervjuade företagen. 
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Analys 
argo är ett järnvägsföretag men erbjuder även undantagsvis andra 

edriver i första hand transporter med bil, 
en använder även undan ra t Un r f

ut enligt följande:  
 olika åkerier, b kala m.m. 27 stycke

rtyg 14  
gs trans (ej Green o) olika a rnvägsfö la.dhl 

OJ  AB, 8 s

Ovanstående gör att spridningen på de olika transportslagen blir följande (vissa är 

läng
 

 

sportarbete i Sverige är följande, lastbilstransporter 37 %, 
4 % och båttransporter 39 %. Av den långväga transporterade 

ngden mätt i ton svarade lastbilen för 42 %, järnvägen för 21 % och sjöfarten 

ras av att 
tavstånden är kortare för lastbilen jämfört med järnvägen och sjöfarten(källa 

ts be else för val av transportör. 

tydelse f val av transportör 

ken prisskilln yter ni transportör, om likvärdigt alternativ finns? 

 1 % 
 2-3 % 
 4-5 % 
 10 % 
 20 % 

 

Green C
transportsätt. Schenker, Dfds och DHL b
m tagsvis and

ulk, kyl, lo

ransportsätt. der övrigt se ördelningen 

n  
 fa
 järnvä porter  Carg ndra jä retag b

rail ab, TG , raillog tycken  
 flyg 0  

 

kombitransporter men då är de inräknade under det transportslag som användes på 
sta sträckan): 

lastbil 51 
 järnväg 29 
 båt 17 
 flyg 0 

 
Alla transportslag representerade, dock ej flyg här, men det finns i det utvalda flödet.
Spridningen på de olika transportslagen är någorlunda jämförbart med totala 
transportarbetet i Sverige om hänsyn tas till, till exempel transportarbetet mätt i 
tonkm. Den ovanstående tabellen gäller endast antal företag. Om man beaktar tonkm 
förändras tabellen mer mot generella transportmängderna för de olika 
transportslagen. 
 
Fördelningen av tran
järnvägstransporter 2
godsmä
för 37 %. Den högre marknadsandelen för lastbil och den lägre andelen för de övriga 
transportmedlen vid en jämförelse med transportarbete förkla
transpor
Jakob Wajsman Banverket). 
 

5.1.3 Prise tyd
 
Prisets be ör 
 
Frågan 
Vid vil ad b
Svarsalternativen var följande: 

 0,5 % 
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Resultat 
Vid vilken prisskillnad företagen byter transportör går att avläsa i figur. 

Byte av transportör vid följande prisskillnad

Antal företag

0

5

25

30

35

4-5% 10% 20%

10

15

20

0,5% 1% 2-3%

 
Figur:Företagen byter transportör vid ovanstående prisskillnad. 

Analys 
Om likvärdigt alternativ till företagens transporter finns byter man transportör vid en 
prisskillnad enligt figuren ovan. Det går att tolka som att det finns en p

å 2-5 %, och att
riskänslighet 

 det för en nyetablering av ett transportföretag finns en etablerings 
ning, 

.2 Frågor om ett specifikt flöde.  
Respondenten valde själv ut ett specifikt flöde som studerades närmare. Kriterier för 

tt det skulle gå frekvent 
ch att respondenten kände till flödet mycket väl. Flödet skulle beskrivas med vikt 

aruslag som representerade företaget i 
ort och på helårsbasis.  

p
tröskel på 2-5 %. Medelvärdet för byte av transportleverantör är 3,8 % prissänk
för 90-percentilen (om man tar bort 5 %  i vardera extremen) är den 3,4 %. 
Majoriteten av företagen 66 stycken eller 66 % av alla företag i undersökningen byter 
transportör, har en priskänslighet vid ca 3,5 %. Endast 11 % av företagen byter 
transportföretag om prisskillnaden är lägre än 2 %.  18 företag byter inte 
transportföretag innan prisskillnaden kommer över 10 %. 

5

flödet var att det skulle vara ett av de största flödena och a
o
(ton) och innehålla en/flera dominerande v
st
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Frågor om det specifika flödet ställdes om: 

 Godsmängd 
 Sändningsstorlek 
 Varuvärde 
 Transportfördelning 
 Antal avgångar 
 Transportpris 
 Transporttid 
 Transportförseningar 
 Transportskador 

 
Godsmängd  
 
Frågan 
Hur stor godsmängd transporteras i detta flöde per år (svara i ton)? 
 
Resultat 
Totala transportmängden per år i det specifika flödet går att avläsa i nedanstående 
figur. 

Godsmängd som transporteras

50000

ngd 

100000

150000

200000

(ton/år)
Godsmä

0
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 Företag

9 företag
godsmängd 

Analys 
Antal företag Godsmängd utgående ton/år i 

specifika flödet 
Medel utgående gods ton/år i 
specifika flödet 

> 300´ ton/år

 
Figur:Godsmängd som transporterades i det specifika flödet per år. 

22 Under 6 000 2 700 
51 6 000 – 100 000 27 500 
24 Över 100 000 1 700 000 

Figur: Godsmängd som transporteras per år i utvalt flöde. 
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25 % av företagen transporterar under 6 000 ton utgående per år, vilket ger under 28 
r per år och 25 % transporterar över 

100 000 ton utgående per år, vilket ger över 450 ton per dag. De resterande 50 % 
ligger mellan 6 000 och 100 000 ton utgående per år, vilket ger mellan 28 till 450 ton 
per dag med 220 arbetsdagar per år. Medel för de 50 % i mitten är 27 500 ton 
utgående per år, genom 220 dagar blir det cirka 125 ton per dag.   
 
Spridningen på olika sändningsstorlekar var således stor och visar inga speciella 
tendens
 
Sändningsstorlek genomsnittlig 

ad har erat största utflöde för genomsnittlig sändningsstorlek (svara i ton)? 

enomsnittliga sändningsstorleken i det specifika flödet per sändning går att finna i 
ende figur.  

ton per dag om man räknar med 220 arbetsdaga

er. 

 
Frågan 
V
 
Resultat 
G
nedanstå

Sändningsstorlek
för

0

10

20

30

1-9 10-29 30-49 50-69 70-999 >1000 ton

etag

 
Figur: Spridningen för genomsnittlig sändningsstorlek för företagen, grupperad. 

Genomsnittlig sändningsstorlek

0

200

400

800

1000

1 11 51 61 71 81

ton

600

21 31 41 91 företag

15 företag 
genomsnittlig 
sändningsstorlek 
> 1 000 ton

 

retagen. Figur: Spridningen för genomsnittlig sändningsstorlek för fö
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Analys 
En genomsnittlig sändningsstorlek för varje enskilt företag i det specifika flödet låg 
mellan 5 - 6 500 ton per sändning, med en spridning från minsta sändning på 1 kg 
största sändning på 10 000 ton. 
 
Typisk sändnings– Indelning enligt Antal företag Typ av gods 

till 

orlek i ton dessa del–

ton/sändning 

st
marknader 

400 >220 24 Massgods 
40 26-220 
0 5-25 

55 Basmarknad 
15 Produktmarknad 

<5 3 Servicemarknad 
1
0,01 

Figur: Indelning i typiska delmarknaderstorlekar med avseende på typ av gods. 
Ovan går att se indelningen i olika sändningsstorlekar enligt indelning från 1990-talet 

e olika marknaderna annorlunda.  
 
Statistik för hela Sverige visar att genomsnittlliga sändningsstorleken mätt i 
ton/fordon var för lastbilen 16,93 ton fordon och för järnvägen 18,43 ton/fordon. 
Skillnaden mellan en sändning med en järnvägsvagn och med en lastbil är således 
relativt liten (Wajsman Banverket 2006). 
 
Maximala lastvikter framgår av nedanstående tabell. 
Transportsätt    

av (Nelldal, Troche, Wajsman, 2000). Om man istället gör indelningen efter typiskt varuvärde så 
blir fördelningen på d

Lastbil Längd (meter)  Lastvikt (ton) 
Sverige 25,25  41 
EU 18,75  26 
Sverige + EU 25,25  41 

Sverige6 4 25,0 72 
EU 4 22,5 63 
Sverige7 2 25,0 35 
EU 2 22,5 30 

Järnväg Axlar (antal) Stax (ton) Lastvikt (ton) 

Figur: Lastvikt i ton för lastbil och järnväg i Sverige och EU (källa Jakob Wajsman Banverket). 
 
 
 
Sändningsstorlek minsta 
 
Frågan 
Vad är minsta sändningsstorleken i största utflödet (svara i ton)? 
 

                                                 
6 Största axellast 25 ton, utbyggnad pågår, i övrigt gäller axellast 22,5 ton 
7 Största axellast 25 ton, utbyggnad pågår, i övrigt gäller axellast 22,5 ton 
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Resultat 
 

Minsta sändningsstorlek

0

200

400

600

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 företag

ton

800

1000

20 företag m
sändningsst
< 5 ton

8 företag minsta 
sändnings-

insta 
orlek 

storlek > 1 000 ton

ningsstorlek, 20 företag har 
kar en 

t. 

örsta sä  största utflödet

 
 
Analys 

ajoriteten av företagen har en relativt liten minsta sändM
minsta sändningsstorlek mindre än 5 ton och 48 företag ungefär hälften skic
sändning även om den är mindre än 25 ton. Om det är något viktigt som saknas så 
skickas det nästan oavsett hur litet det är, det som måste fram måste fram helt enkel
 
 
Sändningsstorlek största 
 
Frågan 
Vad är st ndningsstorleken i  (svara i ton)? 
 
Resultat 
 

Största sändningsstorlek

0

400

600

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 företag

200

800

1000

ton

1
s -
s  1 000 ton

 
 
Analys 
Majoriteten av företagen har en relativt stor största sändningsstorlek, 17 företag har 

ton och 50 företag ungefär hälften skickar 

7 före
ändnings

tag största 

torlek >

en största sändningsstorlek större än 1 000 
största  sändningen  större än 60 ton.  
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Varuvärde  
 
Frågan 
Vad är varuvärdet i detta flöde per år (svara i kronor)? 
 
Resultat 
I det specifika flödet går snitt varuvärdet att avläsa i figur; nedan. 

Varuvärdet

10

0
<999 1000-1999 2000-4999 5000-8999 9000-

19999
20000-
99999

>100000

 kr/ton

20

30

företag

 
Figur: Spridningen av varuvärdet i kr/ton i det specifika flödet.  

ödet låg mellan 250 kr/ton till över 1 miljon kr/ton. 

a. 
 i  

r/ton 

Indelning enligt 
dessa 
delmarknader 
kr/ton 

Antal företag Typ av gods Dominerande 
transportmedel 

Varuvärdet i det specifika fl
 
Analys 
 
Typiskt c
aruvärdev

k

200 <1 100 16 Massgods Sjöfart 
2 000 1 100-11 000 70 Basmarknad Järnväg 
20 000 11 001-110 000 6 Produktmarknad Lastbil 
200 000 > 110 001 5 Servicemarknad Flyg 

Figur: Indelning i typiska delmarknader med avseende på varuvärde. 
 
Lastbilens varuvärde mätt i kr/ton är i genomsnitt mer än 6 gånger så högt som 
järnvägens och sjöfartens, vilket förklaras av att lastbilstransporterna omfattar 
varuslag med höga varuvärden. Järnvägens låga varuvärden förklaras till viss del av 
malmtransporterna, medan sjöfartens låga varuvärden förklaras av oljetransporterna. 
Kostnaden mätt i kr/ton uppgick för lastbilen till 82 kr/ton. Motsvarande värde för 

rnvägen och sjöfarten uppgick till 47 respektive 20 kr/ton. De höga nivån för 
 förklaras till stor del av att lastbilens andel till hög grad utgörs av 

jä n 
lastbilen
högförädlat gods och då till stor del av verkstadsprodukter där transportkostnaderna 
i kr/ton är hög (källa Jakob Wajsman Banverket). 
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Transportavstånd  

rågan 
 går transporten, fysisk plats? 

era?  

ten att avläsa i 
nedanstående två figurer. 41 % av transporterna i det specifika flödet transporterades 
utanför Sveriges gräns. 

 
F
Varifrån
Vart går transporten, fysiska platser, det går att skriva fl
 
Resultat 
I det specifika flödet går den geografiska spridningen för transpor

Transport fördelningen

0

10

20

30

40

50

60

Sverige Övriga världen

Antal företag

 
en. 

stående figur går att avläsa mer detaljerat hur långa transporterna var och 
estination. 

Figur: Fördenling för det specifika flödet på transporter till Sverige och övriga värld

I nedan
eras dd

Transportavstånd och slutdestination
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100-299
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300-599
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3600-89999
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90000-110000
Världen

 
Figur: Hur långa avstånd och var i värden går transporterna i det specifika flödet. 

Ovan går att avläsa mer specifikt hur transporternas geografiska spridning och 
transportavstånd såg ut. 
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Analys  
Transportdestinationerna hade följande spridning 57 företag eller 59 % transporterar 

erige och 40 företag eller 41 % av de intervjuade företagen transporterar till 
 världen såg ut enligt följande 11 företag 

tag till övriga Världen. 

rtföretag  

retag anlitas i detta flöde? 
 
Resultat 
Fördelning på transportföretag som anlitades i det specifika flödet går att avläsa i 
nedanstående figur. 
 
Fördelningen på transportföretag går avläsa i nedanstående figur. 
Transportföretag Intervjuade företag 

inom Sv
övriga världen. Fördelningen på övriga
transporterar inom Norden, 25 företag till Europa och 4 före
 
Transpo
 
Frågan 
Vilket/vilka transportfö

Green Cargo 19 
Schenker 8 
Egna båtar & bilar 7 
Dfds transport 4 
DHL 3 
Övrigt 56 
Totalt 97 

Figur: Vilket företag kör mest transporter för de intervjuade företagen i deras specifika flöde. 
 
Analys 
Green Cargo är ett järnvägsföretag men har även undantagsvis även andra 
transportsätt. Schenker, Dfds och DHL bedriver i första hand transporter med bil, 
men har även undantagsvis andra transportsätt. Under övrigt i figuren ovan ser 
fördelningen ut enligt följande:  

 olika åkerier, bulk, kyl, lokala m.m. 38 stycken  
 fartyg 6  
 järnvägs transporter (ej Green Cargo) olika andra järnvägsföretag bla.dhl 

rail ab, fandyren, holländskt komi bolag järnväg, iws (engelskt 
järnvägsbolag), Bcargo (belgiskt järnvägsbolag), hangartnae attlas ab 
järnväg, 10 stycken  

 flyg 2 (det finns även 2 till där flyg ingår i en kombi kedja) 
 
Ovanstående gör att spridningen på de olika transportslagen blir följande (vissa är 
kombitransporter men då är de inräknade under det transportslag som kör längsta 

 

 
 

sträckan): 
 lastbil 59 
 järnväg 29 
 båt 7 

flyg 2 
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Alla transportslag är representerade. Spridningen på de olika transportslagen är 

t? 

någorlunda jämförbart med det totala transportarbetet i Sverige om hänsyn tas till, till 
exempel transportarbetet mätt i tonkm. Den ovanstående tabellen gäller endast antal 
företag. Om man tittar på tonkm förändras tabellen mer mot generella 
transportmängderna för de olika transportslagen. 
 
Avgångar/vecka  
 
Frågan 
Hur många avgångar går per vecka i största utflöde
 
Resultat 
Antal avgångar per vecka i det specifika flödet går att avläsa i figuren nedan. 

Avgångar/vecka 
avg

0

20

40

60

1 11 21 3 41 51 61 71 81 91 företagen

ånger/ vecka

1

6 företag
har mer 
än 60 
avg./ v.

 
Figur: Antal avgångar per vecka. 

 150 Antalet avgångar per vecka i det specifika flödet låg mellan 1 per månad till
avgångar per vecka. 
 
Analys 
Avgångar per vecka företag 
< 1 4 
1 – 5 42 
6 – 9 
10 – 20 
21 – 40 
>41 12 

17 
12 
10 

Figur: A
ar 

Transp
 
Frågan 

ngefär er sändning (svara i kronor)? 

ntal avgångar per vecka. 
Statistik för hela Sverige visar att lastbilen har nästan nio gånger så många sändning
som järnvägen, som transporterar en avsevärt större godsmängd per sändning. (källa 
Jakob Wajsman Banverket). 
 

ortpris 

U  hur mycket kostar största flödet p
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Resultat 
Transportpris i det specifika flödet i kr/tonkm går att avläsa i nedanstående två 
figurer.  

Transportpris
företag

40

30

20

10

0
0,01-0,15 0,16-0,39 0,40-1,2 1,3-52

kr/tonkm

 
Figur: Transportpriset i kr/tonkm för den specifika transporten.  

Nedan går att avläsa fördelningen av transportpriset. 

Transportpris

1,0

0,0
1 11 21 3

2,0

3,0

1 41 51 61 71 81 91
företag

kr/tonkm

6 företag
transp.pris  
> 3 kr/tonkm

 
et km. 

portpriset för fö gen i det specifika flödet varierade mellan 600 kr till 2,5 
 kronor per s ing. 

ys 
ar att göra med transportens längd, mängden gods, 

aget. Det spelar även stor roll vilket gods som 

n i det dominerande transportflödet. 

liga kostnaden i kr/tonkm för de långväga transporterna uppgick till 
tonkm. Sett i ett historiskt perspektiv har kostnaderna i reala termer sjunkit 

 och 
otsvarande 

ärde för järnvägen 45 och för sjöfarten 21. Prisskillnaden på transporterna måste 
ock relateras till vad som transporteras och kvaliten på transporten. Lastbilen kan 

Figur: Transportpris  i kr/ton

Trans reta
miljoner ändn
 
Anal
Det varierade transportpriset h
transporttiden och transportsl
transporteras, godsets karaktär, värde och förädlingsgrad. Om man räknar om det i 
kr/tonkm, ser spridningen för transportpriset ut enligt ovanstående diagram för de 
ntervjuade företagei
 
Den genomsnitt
0,17 kr/
markant, vilket beror på utvecklingen av infrastruktur, trafikering, fordon

rganisation. Om kostnaderna per tonkm för lastbilen sätts till 100, blir mo
v
d
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transportera nästan vad som helst, från och till vilken punkt som helst med en hög 

Transporttid 
 
Frågan 
Hur många timmar tar transporten, skriv den längsta tiden i flödet? 
 
Resultat 
Transporttiden för den specifika transporten går att avläsa i figuren nedan. 

transportkvalitet (källa Jakob Wajsman Banverket). 
 

Transporttid

0

20

10

30

<5 6-10 11-25 26-49 50-99 >100
timmar

företag

 
Figur: Genomsnittlig transporttid i det specifika flödet.  

Analys 
Transporttiden varierar med transportslag och transportsträcka. 27 företag har en 
transporttid kortare är 5 timmar, vilket går att tolka som att det är transporter som 
går över dagen. 33 företag har en transporttid på mellan 6 och 25 timmar vilket kan 
tolkas som att det är transporter som går över natten. 11 företag har transporter som 
tar 2 dygn, vilket man med lastbil och tåg når hela Sverige och även Norden och vissa 
delar av Europa på. 15 företag har transporter som tar 3 till 4 dygn på den tiden når 
man i princip större delen av Europa. 11 företag har transporter som tar mer än 4 

 nås, beroende på transportslag. 

at 

dygn vilket gör att hela värden kan
 
Förseningar 
 
Frågan 
Hur stor andel av era transporter är försenade hos mottagaren räknat i % per år i er
största utflöde? 
 
Resultat 
Hur stor andel av företagens transporter i procent som var försenade går att avläsa i 
öljande figur. f
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Förseningar
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Figur: Andelen försenade transporter i % av de totala transporterna 

Andel av företagens transporter i procent som var försenade går att avläsa i 
nedanstående figur 

Hur stor andel av era transporter är försenade

5

15

20
%

10

0
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

företagen

3 företag 
25 % & 1 
företag 
30 % 
förs 
transp.

18 företag 
0 % förs. 
transp.

 
Figur: % andelen försenade transporter av de totala transporterna 

Analys 
Den formella förseningsstatistiken har varit begränsad, men respondenterna har ha
en känsla av att förseningarna har sett ut enligt ovanstående figur. E

ft 
tt tiotal företag 

ar haft förseningar på mer än 8 %. 18 företag anser att de inte har några eller nästan 
förseningar alls. 41 företag har mellan 0,02 och 1 % förseningar. 28 

retag har förseningar på mellan 2 och 7 % av sina transporter. 

rågan 
ket försenad måste en transport av denna typen vara för att det ska innebära 

Resultat 
Efter hur lång tids försening uppkom en merkostnad för företagen eller deras 
mottagare går att avläsa i följande figur. 

h
inte har några 
fö
 
Merkostnad vid försening 
 
F
Hur myc
en merkostnad för er eller mottagaren, svara i timmar? 
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När uppstår en merkostnad vid en försening 
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9 företag
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kostnad efter 
4 dygn
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direkt

 

Figur: När uppkommer en merkostnad vid en försening. 
Om transporten blir försenad kan det innebära en kostnad för avsändaren eller 
mottagaren. Kostnaden kan uppstå från första minuterna, men det kan även dröja 
upp till 14 dygn innan det innebär en kostnad för någon av parterna.  
 
Analys 
I figuren ovan kan man tydligt se att det efter 1 respektive 2 dygns försening 
uppkommer en merkostnad för 21 respektive 10 företag. 9 företag anser sig få en 
merkostnad från första minuten en transport blir försenad. 46 företag får en kostnad 
om transporten blir mellan 1 timme till 15 timmar försenad. Det finns några företag 
11 stycken som inte anser sig få en merkostnad förens efter 3 dygns försening.     
 

r 
 

stnaden vid en försening blir är mycket varierande. Det är även så att många 

 visar sig i intervjuerna att det 
igt med statistik över förseningar, men respondenterna har en känsla av hur 

er 

företagen är att andelen förseningar ligger mellan 0 och 30 % beroende på vilket 
företag som tillfrågats.  
 

Kostnad vid försening 
 
Frågan 
Vad är kostnaden utöver angiven tid (i föregående fråga) vid en försening för er 
(svara i kronor)?  
 
Resultat 
Vad kostnaden vid en försening skulle bli, kan för samma företag vara från 0 krono

ll 10 miljoner beroende på vilken transport och förseningsgrad.ti
 

nalys A
Vad ko
av de intervjuade företagen har ett avtal med transportföretaget som innebär att 
transportören står för vissa kostnader om försening över en viss tid uppstår, men det 
an ändå innebära en viss badwill med förseningar. Detk

finns dål
det ser ut. Transporterna i det efterfrågade flödet har haft allt mellan 1 avgång p
månad till 150 avgångar per vecka. Statistiken över hur stor andel försenade 
transporter som förekommer är även den mycket liten, men en uppfattning från 
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Transportskador 
 
Frågan 
Hur stor andel i % av godset blir transportskadat i detta specifika flöde? 
 
Resultat 
Antal procent av godset som blev transportskadat går att avläsa i figuren nedan. 

Transportskador
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0
0 0,001-0,99 0,1-0,4 0,5-0,9 1 <2

% av gods
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 transport-
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25

30

35
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Figur: Andel i % av det transporterade godset som blir transportskadat. 
 
Analys 
Endast
även i d

 en mycket liten andel av godset blir transportskadat enligt företagen. Men 

ds. Då man ansåg att kostnaden för administration och 
ing varit större än själva transportskadekostnaden i sig har man inte tyckt det 

 = 
ng. 

io olika påståenden: 

enna fråga har ytterst få av de 97 intervjuade företagen har haft någon 
statistik. Majoriteten av företagen hade en känsla av ungefärlig mängd 
transportskadat go
uppföljn
varit värt att föra exakt statistik på skadorna. Många företag har även avtal med 
transportören vilket gör att transportföretaget står för kostnaderna vid eventuella 
skador på det transporterade godset.  
 

5.3 Rangordning 
Syftet med Stated preferences är att få fram en skattning av vad olika förändringar är 
värda i pengar, det gäller för både rangordningsfrågorna som analyseras i detta kapitel 
och parvisa valfrågorna som analyseras i nästa kapitel.  
 
Rangordningsfrågan 
Frågan löd så här ”rangordna kommande alternativ enligt följande” 1 = viktigast 2
näst viktigast osv. till 9 = det minst viktiga. Varje siffra får bara förekomma en gå
Nedanstående visas de n
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 Antalet förseningar minskar med 30 % 
 Transportens miljöpåverkan minskas till hälften 

 Transporterna går dubbelt så ofta 
Antalet transportskador minskar med 50 % 

 Transportpriset blir 5 % lägre 
 Transporttiden blir 25 % kortare 
 Transportpriset blir 1 % lägre 

 
För tillvägagångssätt av analysen se bearbetnings- och analysmetod rangordning 
(4.6.2). 
 
Diagram nedan visar resultatet av rangordningen. Diagrammet visar medelvärde, med 
95 % konfidensintervall.  

 Transportpriset blir 3 % lägre 

 

 Lastningstiden minskar till hälften 

Medelvärde av rangordning med 95 % konfidensintervall
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Figur: Medelvärde av rangordning med konfidensintervall 95 % 
Det går i diagrammet ovan att se till exempel att transportpriset blir 5 % lägre och att 

 till 95 % sannolikhet är skilda från varandra. Det går transportpriset blir 3 % lägre
även att utläsa från diagrammet att lastningstiden minskar till hälften och att antalet 
transportskador minskar med 50 % inte går att till 95 % sannolikhet skilja från 
varandra.  
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I diagrammet nedan visar priskänsligheten, hur företagen värderar 1, 3, 5 % lägre 
transportpris.  

Rangordning 
alla företag g y = 1,0103x + 2,7801

R2 = 0,9994

0,0

4,0

6,

8,0

10,

värderin

0

0

2,0

0 1 2 3 4 5 6
pris %

 
 

Figur: Rangordningen för de tre olika transportprisen, 1, 3, 5 %.  
 
Diagrammet visar att företagens värdering av 1, 3 och 5 % lägre transportpris bildar 
ett linjärt samband som tillåter att man i analysen inordnar övriga faktorer relativt 
dessa. 
 
En normering med priset som norm är gjord så att det går att avläsa pris % direkt i 
diagrammet. 

Rangordning pris %

Antalet transportskador minskar med 50%

0 1 2 3 4 5

Transportpriset blir 1% lägre

Transporterna går dubbelt så ofta

% av 
transport-

priset

Lastningstiden minskar till hälften

Transporttiden blir 25% kortare

Transportens miljöpåverkan minskas till hälften

Antalet förseningar minskar med 30%

Transportpriset blir 3% lägre

Transportpriset blir 5% lägre

 

igur: rangordning pris % 
 
Man kan enligt ovanstående diagram se att företagen värderar ett sänkt transportpris 
5 % högre än något av de andra faktorerna. De intervjuade företagen finner det även 

F
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mycket viktigt att antalet förseningar minskar med 30 %, det vill säga har en hög 
kvalitet.  
 
Det företagen värderar minst är att transporterna går oftare och minskade 
transportskador. Anledningen till att minskade transportskador samt ökad frekvensen 
på transporterna är de lägst värderade skulle kunna vara att inga vinster kan göras 
gentemot dagens transportupplägg fastän dessa skulle förbättras. Enligt ovanstående 
diagram kan man se att det inte är av så stor betydelse om transporten skulle gå 
dubbelt så ofta. Det kan betyda att de intervjuade företagen är nöjda med den 
frekvens de har idag. Volymerna kanske inte räcker till för att man istället för två 
sändningar per dag ska sända exempelvis tre gånger per dag, eller så finns det 
volymer men de samordnas till två sändningar för att få effektivitet i transporterna. 
Men det är lite motsägelsefullt om man tittar på de parvisa valen som analyseras i 
nästa kapitel, i den metoden värderas ökad frekvens högre än enligt rangordningen. 
 
När det gäller minskade transportskador som inte heller är så högt skattat, kan det 

nnolikhet bero på att det idag inte i så stor utsträckning samlas någon statistik över 
transportskador på de intervjuade företagen. Detta tyder även på att det inte är en 

problem.  

ra. 
skad transporttid med 25% skulle kunna innebära att man når nya marknader 

ll exempel i Europa med så kallade övernattentransporter. Men i dagens något 

et ingen anledning till att korta transporttiden för att komma fram vid 
t.ex. två eller tretiden istället. Det kan alltså vara svårt vid en intervju av detta slag att 
förstå och sätta sig in i vad minskade transporttider på sikt skulle kunna innebära. 
 
En av tågets främsta fördelar jämfört med andra transportmedel är miljön. I under-
sökningen visar det sig att 50% minskad miljöpåverkan värderas till 2% av 
transportpriset. Enligt figuren ovan så är tröskeln för byte av transportleverantör i 
genomsnitt 3.8% (för 90-percentilen 3,4 %). Detta innebär att t ex en halvering av 
miljöbelastningen, vilket värderas till 2 %, inte skulle vara ett tillräckligt tungt 
argument för byte av leverantör förutsatt att allt annat var oförändrat. 
 

sa

fråga som prioriteras så högt, inte anses vara något större 
 
När det gäller transporttiden är det nära till hands att tänka på dagens 
transportupplägg och det kan därför vara svårt att se vad en förändring kan innebä
En min
ti
kortare transporter som sker över natten och kanske kommer fram mellan fyra och 
fem så finns d
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Efter analys av alla företag, gjordes många olika analyser då rangordningssvaren 
delades in i olika grupper. De urvalsgrupper som gjordes var bland annat indelning i 
aruvärdes och transportavståndsgrupper. Indelningen gjordes med glidande skalor 

abeller. 

6 

v
för att få flera företag per grupp. Indelningen gjordes enligt nedanstående t
För fler indelningar se bilaga 2 
 
 
Urvals grupp 1 2 3 4 5 
Antal företag  30 50 86 90 64 46 
Procent %  31 52 89 93 66 47 
Varuvärde kkr/ton  0-2 0-4 0-10 0-30 2-30 
Medelvaruvärde kr/ton  1 070 1 911 3 891 4 648 6 161 7 539

4-30 
 

Figur: Urvalsgrupper indelade i varuvärde. 
 
Värdet av att antalet förseningar minskar med 30%. 

Värdet av att antalet förseningar
 minskar med 30% 

metod:rangordning y = 0,0003x + 1,3016
 0,9394

1

R2 =

2

3

4

Motsvarande 
förändring i 

0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Varuvärde
kr/ton

transportpris %

alla 97 företag
 = 2,31

 

Värdet av 30 % minskade förseningar för de 97 företagen motsvarar 2,3 % av 
transportpriset. Transporter av gods med ett värde runt 1 000 kr/ton ger en något 
lägre betalningsvilja än snittet för, 30 % färre förseningar (1,6 % av priset). 
Godstransporter med ett varuvärde runt 7 500 kr/ton har en något högre 
betalningsvilja för 30 % färre förseningar (3,5 % av transportpriset). Diagrammet 
ovan visar korrelationen mellan värdering av en försening och produktens varuvärde. 
Orsaken skulle kunna vara att det bundna kapitalet under transporten är större för 
transporter av gods med ett högre varuvärde.  Troligen är orsaken att gods med 
högre varuvärde ingår i flödeskedjor med korta ledtider, vilka är känsligare för 
störningar.  
 
 
 

Figur: Transportköparnas värdering av 30 % färre förseningar  
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Värdet av att lastningstiden minskar till hälften.   

Värdet av att lastningstiden
 minskar till hälften

metod:rango

Motsvarande 
förändring i 

transportpris % rdning
y = 0,0001x + 0,5536

R2 = 0,8968

företa
03

0,0

2,0

8000
Varuvärde

kr/ton

alla 97 
 = 1,

g

0,5

1,0

1,5

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

 

Figur: Transportköparnas värdering av att lastningstiden minskar till hälften. 
 
Värdet av att lastningstiden minskar till hälften för de 97 företagen motsvarar 1,0% 
av transportpriset. Transporter av gods med ett värde runt 4 000 kr/ton har en något 
högre betalningsvilja än transporter med lågt vaaruvärde för att minska lastningstiden 
till hälften, det ligger på 1,1 % av priset. Godstransporter med ett högre varuvärde 
runt 7 500 kr/ton har en något högre betalningsvilja för att få lastningstiden att 
minska till hälften (1,6 % av transportpriset).     
 
8 

                                                 
 analys av materialet indelat i transportavstånd har inte några tydliga trender gått att urskilja. Tabeller över 

ståndsindelningen går att finna i bilaga 2. 
 

8 Vid
av
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Diagrammet nedan visar en jämförelse mellan 30 % förseningar och 25 % kortare 
transporttid.

Jämförelse mellan förseningar
 och transporttid

för rangordning indelat i varuvärdesgrupper

R2 = 0,9384

R2 = 0,7588

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

V

0 2000 4000 6000 8000
aruvärde 
i kr/ton

Värdering i % av 
transportpriset

Förs - 30%

Tid - 25%

  

 
arna 

uvärden (1 000 kr/ton). För högre 
aruvärden (7 500 kr/ton) blir däremot effekten av förseningarna nästan dubbelt så 
ktig. Detta kan tolkas som att känsligheten för störningar i ett transportsystem med 

höga varuvärden är mycket viktigare än en potentiell förkortning av transporttiden. 
Skälet till detta kan vara att man har mer slimmade flödeskedjor och tightare 
lagerhållning för produkter med högt varuvärde pga mängden bundet kapital i lager 
vill hållas lågt. 
 

5.4 Parvisa val  
Syftet med Stated preferences är att få fram en skattning av vad olika förändringar är 
värda i pengar, det gäller för både rangordningsfrågorna som analyserades i förra 
kapitel och parvisa valfrågorna som analyseras i detta kapitel.  
 
Parvisa valfrågan löd så här 
 ”Följande frågor beskriver en hypotetisk situation som gäller ert största utflöde. På 
följande sidor kommer ett antal alternativ att presenteras för dig. Vi ber dig besvara 
dem i tur och ordning. Det kan kännas som om det är många likadana frågor, men 
samtliga skiljer sig lite från varandra. För att analysen (utvärderingen) ska fungera är 
det viktigt att var och en av de besvaras så noggrant som möjligt. 
 
 

Figur: Jämförelse av värderingen för 30 % minskade förseningar jämfört med 25 % kortare 
transporttid, vid varierande varuvärde. 

 
I figuren ovan har en jämförelse av värderingarna minskning av försening med 30%
samt en minskning av transporttiden med 25% gjorts. Som synes så är värdering
för dessa båda nästan lika för varor med låga var
v
vi
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Markera det 

 

alternativ som stämmer bäst med det du skulle välja.” 
 
Alternativ 1   Alternativ 2 
                    
Kostnad (kr)  9 500 Kostnad (kr)  10 500 
Tid (timmar)  6,25 Tid (timmar)  3,75 
Förseningar (timmar) 1,3 Förseningar (timmar) 0,7  
Turtäthet (avg./vecka) 3 Turtäthet (avg./vecka) 10 
  
Då intervjuerna skett med hjälp av dator har de olika värdena räknats om från företag 
till företag, beroende på svar tidigare i enkäten, så det skulle kännas så realistiskt som 
möjligt för företagen. 
 
Tabellen nedan visar en analys i SPSS av de 97 företagens svar på parvisavalen. 
faktor  % skillnad  B  B absolut  skalenligt   
kostnad (kr)  10 -0,98 0,98 -0,0976  
tid (timmar)  50 -0,30 0,30 -0,0060  
försening (timmar)  60 -0,57 0,57 -0,0095  
frekvens (avg./vecka)  150 -0,99 0,99 -0,0066  

Figur: Parvisa val analys i SPSS. 
 

Motsvarande 1 % transportpris
Parvisa val

16,4

10,3

Transporttid

Förseningar

14,8

5 10 15

Frekvens

0
 

Figur: Parvisa val motsvarande 1 % transportpris. 
Vid analys av parvisa val har följande betalningsviljor framkommit för de 97 

 % i transporttid motsvarar en skillnad i transportpris på 

e 

företagen. En skillnad på 16
1 %. En skillnad på 10 % i förseningsrisk motsvarar en betalningsvilja på 1 %. En 
skillnad i frekvensen9 på 15 % motsvarar en betalningsvilja på 1 %, men frekvens-
skillnaden är inte tillförlitlig då den inte stämmer överens i de båda olika metoderna 
parvisa val och rangordning. För en närmare jämförelse mellan de olika metoderna s
nästa kapitel.   
                                                 

9 Faktorn ”frekvens” Orden frekvens, turtäthet och väntetid används för att beskriva samma fenomen, dvs hur ofta 
ansporterna går. Frekvens och turtäthet är synonymer där en minskning ger ett lägre kundvärde eftersom transporten erbjuds 
er sällan. De andra faktorerna kostnad, transporttid och förseningsrisk har alla däremot ett omvänt förhållande, dvs att ett 
gre pris ger ett högre kundvärde och vice versa. För att kunna ha samma tecken (plus/minus) för faktorernas värde har 
greppet ”väntetid” införts, som i princip är inversen av frekvens. 

tr
m
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5.4.1 Modell för värderingar av transporter. 
sultat från analys 

l. För tillvägagå gssätt av ana tel bearbetnings- och 
rvisa val (4.6 ). För vidare  boken Discrete Choice 

e  Akiva och L , MIT, 

ning 
  

0,0,009* * iiX

N
a

edan visas exempel på nyttofunktionen och modellen byggd på re
v Parvisa va  n lysen se kapi

a .3  förklaring seanalysmetod p
Analysis av B n erman 2000.   
 
Nyttofunktionen: den maximerade nyttan för företagen är (kostnad, tid, 
förseningsrisk och väntetid): 
 

1iX  = % pris/% transportpris 

2iX  = % pris/% transporttiden 

3iX  = % pris/% förse

4iX  = % pris/% väntetid (väntetid = hur lång tid det tar till nästa transport går)
 

432iX1i *0066 X*5 X0,00600,0976)( inXV −−−−=  

ö ingsrisk tid) 

 
 
Modell (kostnad, tid, f rsen , vänte

121 VVi e
P

−+
=

 

1

Nedan kommer exempel på hur modellen går att använda. 
 

 

faktor 1 faktor 2 faktor 3 faktor 4

kostnad (%) tid (%) försening (%) väntetid (%) väntetid = hur lång tid det 
Transport 1 0 0 0 0 tar till nästa transport går

kostnad (%) tid (%) försening (%) väntetid (%)
Transport 2 0 0 0 0

V1= 0,000

V
432 *0,0066*0,0095* 60 iii XXX −−

2= 0,000
12 0,00*0,0976)( iin XXV −−=

P= 50,0%
121

1
VVi e

P
−+

=

Figur: Exempel på modellanvändning transport 1 och 2 är exakt lika. 
 
Om två transpo

43211 *0,0066*0,0095* 0,0060*0,0976)( iiiiin XXXXXV −−−−=

 

rter är exakt likadana väljer hälften av alla företag det ena alternativet 
och hälften det andra. Det vill säga att sannolikheten (P) att ett företag väljer det ena 
alternativet är 50 %. 
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Om m n i transport alternativ 1 sänker kostnaden med 1a  % förändras sannolikheten 
att den transporten väljs till 52,3 % 

faktor 1 faktor 2 faktor 3 faktor 4

kostnad (%) tid (%) försening (%
Transport 1 -1 0

) väntetid (%) väntetid = hur lång tid det 
0 0 tar till nästa transport går

0 0 0
kostnad (%) tid (%) försening (%) väntetid (%)

Transport 2 0

V1= 0,093

V2= 0,000

P= 52,3%

43212 iiii *0,0066*0,0095* 0,0060*0,0976 XXXX −−−−)( inXV =

121 VVi e
P

−+
=

4321 *0,0066*0,0095* 0,0060* iiii XXXX −−−

 

igur: Exempel på modellanvändning transport 1 är 1% billigare än transport 2 de övriga 

 
Nedan ges några exempel på känslighetsanalys som går att få fram genom att 
nvända mode en. 

bellen är alla faktorer 
naden för transporten minskar med 5, 10, 

15, 20 och 25 % visar P kolumnen sannolikheten att den transporten väljs. 
transport kostnad (%) tid (%) försening (%) Väntetid (%) P = sannolikheten

1 0,0976)( inXV −=

1

F
faktorerna är exakt lika. 

a ll
 

edanstående tabell visar känslighet för transportpriset. I taN
konstanta utom kostnadsfaktorn. Om kost

1 -5 0 0 0 61,4 % 
2 -10 0 0 0 71,6 % 
3 -15 0 0 0 80,1 % 
4 -20 0 0 0 86,5 % 
5 -25 0 0 0 91,0 % 

Figur: Exempel på modellanvändning transport 1- 5 varierar mellan 5-25 % lägre transportpris. 
 
 
Nedanstående tabell visar känslighet för transporttiden. I tabellen är alla faktorer 
konstanta utom tidsfaktorn. Om tiden för transporten minskar med 5, 10, 15, 20 och 
25 % visar P kolumnen sannolikheten att den transporten väljs. 
transport kostnad (%) tid (%) försening (%) Väntetid (%) P = sannolikheten

1 0 -5 0 0 50,6 % 
2 0 -10 0 0 51,1 % 
3 0 -15 0 0 51,7 % 
4 0 -20 0 0 52,2 % 
5 0 -25 0 0 52,8 % 

Figur: Exempel på modellanvändning transport 1- 5 varierar mellan 5-25 % kortare transporttid. 
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Nedanstående tabell visar känslighet för förseningar. I tabellen är alla faktorer 
konstanta utom förseningsfaktorn. Om förseningsrisken för transporten minskar 
med 5, 10, 15, 20 och 25 % visar P kolumnen sannolikheten att den transporten väljs. 
transport kostnad (%) tid (%) försening (%) Väntetid (%) P = sannolikheten

1 0 0 -5 0 50,8 % 
2 0 0 -10 0 51,6 % 
3 0 0 -15 0 52,5 % 
4 0 0 -20 0 53,3 % 
5 0 0 -25 0 54,1 % 

Figur: Exempel på modellanvändning transport 1- 5 varierar mellan 5-25 % minskad risk för 
försening. 

 
 
Nedanstående tabell visar känslighet för väntetid till nästa transport kommer. I 
tabellen är alla faktorer konstanta utom väntetidsfaktorn. (Se fotnot sid 72) Den innebär att 
det är minskad tid till nästa transport går. Om tiden till nästa transport går minskar 
med 5, 10, 15, 20 och 25 % visar P kolumnen sannolikheten att den transporten väljs. 

tentransport kostnad (%) tid (%) försening (%) Väntetid (%) P = sannolikhe
1 0 0 0 -5 50,3 % 
2 0 0 0 -10 50,6 % 
3 0 0 0 -15 50,9 % 

0 0 -25 51,6 % 
4 0 0 0 -20 51,2 % 
5 0 

Figur: Exempel på modellanvändning transport 1- 5 varierar mellan 5-25 % kortare tid till nä
transport kommer. 

 

sta 

I nedanstående tabell testas en faktor i ta t, varje fakto rändras m
transport kostnad (%) tid ) försen  (%) Väntetid (%) P = sannolikheten

 
ge r fö ed 5 %.  

(% ing
1 -5 0 0 0 61,4 % 
2 
3 0 

0 -5 
0 

0 0 
0 

50,6 % 
50,8 % -5 

4 0 0 0 -5 50,3 % 

Figur: Exempel på modellanvändning där varje faktor förändras med 5 %. 

 
 
 
 
 

 
Känslighetsanalysen visar liksom tidigare, hur priset har i särklass störst 
genomslagskraft. Övriga faktorer är i princip likvärdiga.  
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I nedanstående diagram visas en hypotetisk situation där man varierar 
komponent e  s  
prisskillnad på 3.8%. Värdet 3.8% har använts för att det motsvarar det värde där 
50% kan tänka sig att byta transportleverantör. 
 
transport kostnad (%) tid ) förse (%) Väntetid (%) P = sannolikheten

erna tid, förs ning och väntetid på ett ådant sätt att det motsvarar en 

(% ning 
1 -3,8 0 0 0 58,7% 
2 0 -25 0 0 52,8% 
3 0 0 -25 0 54,1% 
4 0 0 0 -25 51,6% 
5 3,8 -25 -25 -25 49,7% 

Figur: Exempel på modellanvändning där en ökning av transportpriset med 3,8 % görs, med 
bibehållen kundnivå. 

 
Ur figuren ovan ser man att en 25% minskning av de respektive faktorerna tid, 
försening och väntetid i kombination med en prishöjning på 3,8% ger ett likvärdigt 
värde mellan alternativen (49,7%). Tolkningen av detta är att en 25% förbättring av 
leveranskvaliteterna transporttid, försening och väntetid är skäl nog för 50% av 
kunderna att överväga byte av transportleverantör. 
 
Resonemanget ovan kan naturligtvis utvidgas med förbättringar inom flera faktorer, 

rapporten). Påpekas bör dock att ju fler faktorer som adderas, desto mindre styrka får 
av upprepad strikt addition av faktorer 

lir således svagare ju fler faktorer som adderas. 

a l

Nedan redogörs för analyser där både Rp-data och Sp-data (rangordning) finns med. 
T-test är gjord i Excel som underlag till diagrammen i detta kapitel, och t-testerna 

tlet kommenteras 

 lika (är skilda 

som t.ex. en minskning av miljöpåverkan (se rangordningsresultatet tidigare i 

den enskilda faktorn. Det prognostiska värdet 
b
 

5.5 An lys av rangordning i förhå lande till 
bakgrundsfrågor 

kontrollerar med vilken sannolikhet de olika urvalen är lika. I kapi
endast de urval och rangordnings påståenden där T-testet visar större än 80 % 
sannolikhet att de är lika, eller mindre än 20 % sannolikhet att de inte är
från varandra). För T-test se bilaga 4.  
 

76(127) 



När uppkommer en merkostnad på grund av en försening? (fråga 22). Företagen som 
arat är indelade i 2 grupper, de som svarat mer än 12 timmar (43 st) och de som sv

svarat under 12 timmar (54 st). 
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tapel 3 i diagrammet ovan visar att företagen som får en merkostnad vid förseningar 
först efter 12 timmar, värderar att förseningarna minskar med 30 % högre än den 

rseningarna. 
Företagen som får en merkostnad tidigare, innan 12 timmar har kanske redan 

r 

tapel 1, 2 och 9 i diagrammet ovan visar att företagen som får en merkostnad 
tidigare vid en försening, värderar generellt sett minskade transportkostnader högre 
än den andra gruppen med företag. Den vänstra gruppen är mer prismedveten. Då 
de sannolikt har en ganska vältrimmad logistik värderar de inte förbättringar som 
minskade förseningar och högre frekvens speciellt högt.  
  
 

Figur: När uppstår en merkostnad vid en försening och hur har företagen värderat rangordningen. 
Här har ett urval gjorts efter när en merkostnad uppkommer vid en eventuell 
försening. Vänstra gruppen anger att merkostnaden uppkommer inom 12 timmer 
och den högra efter 12 timmar.  
 
S

andra gruppen dvs. har en högre betalningsvilja för att minska fö

strukturerat upp sina transporter mer, har en bättre ordning och är inte beredda att 
betala mer för att minska förseningarna med 30 %.  
 
Stapel 8 i diagrammet ovan visar att företagen som får en merkostnad för förseninga
tidigare har lägre betalningsvilja för att transporterna ska gå dubbelt så ofta, jämfört 
med den andra gruppen.  
 
S
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Vad kostar transporterna i kr/tonkm? (fråga 20). Företagen som svarat är indelade i 2 
grupper, de som svarat mer än 1 kr/tonkm (19 st) och de som svarat under 1 
kr/tonkm (78 st). 
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Figur: Transportpriset i kr/tonkm och hur har företagen värderat rangordningen. 
Här har ett urval gjorts efter transportkostnad. Vänstra stapeln anger att 
transporterna kostar under 1 kr/tonkm och den högra över 1 kr/tonkm.  
 
Diagramet visar att priskänsligheten (stapel 1, 2 och 9) är ungefär det samma 

er 
 ofta, 

ar sannolikt miljön något högre. Betalningsviljan för att 
rbättra miljön med 50% är ca 2% av transportpriset.  

oberoende av transportkostnad. 
 
Stapel 8 i diagrammet ovan visar att företag som betalar mer för sina transport
(över 1 kr/tonkm) är mindre intresserade av att transporterna ska gå dubbelt så
jämfört med den andra gruppen som har en något högre betalningsvilja för att få 
dubbelt så många transporter.  
 
Stapel 4 i diagrammet ovan visar att företag som har transportpris över 1 kr/tonkm 
har en något högre betalningsvilja för att minska transporternas miljöpåverkan med 
50 %. De företagen värder
fö
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Något samband mellan varuvärdet och transportkostnad för det transporterade 
godset verkar inte finnas (R2=0,013). Se nästa figur. 
 
Ur figuren nedan framgår att sambandet mellan varuvärde och transportpris är 
mycket svagt. Samband saknas med 98,7 % sannolikhet. 

Transportkostnad vs varuvärde
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transport- 
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17 företag ligger 
utanför diagrammet, har 
högre varuvärde eller 
transportkostnad

 

Figur: Transportpris i kr/tonkm kontra varuvärde i kr/ton. 
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Hur ofta sker transporterna (avgångar/vecka)? (fråga 24). Företagen som svarat ä
indelade i 2 grupper, de som svarat oftare än 8 gånger

r 
/vecka (35 st) och de som 

arat 7 eller mindre än 7 gånger/ vecka (62 st). sv
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Figur: Frekvens i avgångar per vecka kontra hur har företagen värderat rangordningen. 
Här har ett urval gjorts efter antal transporter per vecka. Vänstra gruppen anger att 

n högra fler transporter än 8 
er vecka.  

 
Stapel 8 i diagrammet ovan visar att företagen som idag har lägre transportfrekvens 
(7 gånger i veckan eller mindre) har högre betalningsvilja för att transporterna ska gå 
dubbelt så ofta.   
 
 

transporterna går 7 eller färre gånger per vecka och de
p
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Antal anlitade transportföretag? (fråga 6). Företagen som svarat är indelade i 2 
grupper, de som har fler än 5 anlitade transportföretag (54 st) och de som har und
4 anlitade transportföretag (43 st). 

er 
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Figur: Antal anlitade transportföretag kontra hur företagen värderat rangordningen. 
Här har ett urval gjorts efter antal transportörer företagen anlitar. Vänstra gruppen 
anger att man anlitar under 4 transportföretag och den högra att fler än 5 
transportföretag anlitas.  

tapel 5 i diagrammet ovan visar att de företag som har 5 eller fler anlitade 
transportörer har en tydligt ökad betalvilja för att få kortare transporttid. En möjlig 
tolkning är att om ett enskilt flöde har flera transportörer i till exempel ett 
kombiflöde så kanske transporterna tar lång tid och därmed finns en önskan att de 
ska gå fortare. 
 

 
Stapel 1, 2 och 9 i diagrammet ovan visar att företagen med färre anlitade 
transportörer värdera priset högre. Denna grupp är ofta försörjda av egna 
transportörer.  
 
S
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5.6 Intresse för resultaten 
Nedan presenteras två avslutande frågor som fanns med i undersökningen. 
 
Den första var om respondenten kunde tänka sig att ingå i en fokusgrupp där 
transportfrågor diskuterades. Då svarade 84 ja och 13 nej, vilket ger att 87 % av de 
tillfrågade kan tänka sig det. 

Delta i fokusgrupp

ja
87%

nej
13%

  

Figur: Delta i fokusgrupp. 

ill ha 
Den andra frågan var om respondenten ville ha information om resultaten av 
undersökningen. Då svarade 91 ja och 6 nej, vilket ger att 94 % av dem v
resultat om undersökningen.  

Vill ha resultaten

nej
6%

ja
94%

 

igur: Vill ha resultat 
Det kan tolkas som att de anser att transportfrågor är något mycket viktigt.   
F
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5.7 Jämförelse rangordning och parvisa val 

ärdering enligt de två olika metoderna. 
Nedan följer två olika jämförelser 
V
 
 Parvisaval Rangordning 
25% kortare transporttid 1,5 % pris 1,9 % pris 
30% färre förseningar 2,9 % pris 2,9 % pris 
Dubbel turtäthet 6,7 % pris 1,1 % pris 

Figur: jämförelse mellan parvisaval och rangordning  
 
Ovanstående jämförelse visar att de intervjuade svarat relativt konsistent, då analysen 
visar att resultaten stämmer skapligt överens mellan Rangordningen och parvisa 
valen, gäller transporttid och förseningar.  
 
Figuren visar en jämförelse mellan metoderna parvisa val och rangordning ur en 
annan vinkel än ovanstående. 

Förändring av faktorer ekvivalent med 
1 % enhet pris
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Parvisa val Rangordning

Förseningar VäntetidTransporttid

1 % minskat 
transportpris

Motsvarande 

 

Figur: Jämförelse mellan parvisa val och rangordning. 
a läsas på följande sätt, en sänkning med 1 % av priset 

När analysen av de båda SP- metoderna Rangordning och Parvisa val jämförs 
stämmer värderingarna för transporttid och förseningar mycket väl överens.  
 
 
 
 
 
 

Diagrammet ovan sk
motsvaras av 13 respektive 16 % kortare transporttid. 
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Turtätheten (Väntetiden) (Se fotnot sid 72) har dock visat sig vara mycket svår att värdera 
ningsmetoderna. 

iljer sig markant åt, från (-15) till (-88) 
ring. Skälet till detta är ännu ej helt klarlagt. 
 faktor som är svår att värdera och svår att 

rstå vidden av för respon lk ll dess skiftande värde i de 
e e

r ha sa vårt att värdera 
. Ett anta a ngar är att godset transporteras 

vårt för transportcheferna att ta hänsyn 
ek har gjorts för Banverket (1990) över 

odskunders värderingar har just turtätheten inneburit problem och har ej gått att 

erats är ointressanta. Det kan vara svårt 
tt förstå vad oftare eller mer sällan transporter skulle innebära. 

 

och dess betydelse tolkas uppenbarligen olika i de olika undersök
Resultaten mellan de två metoderna sk
procents värde av en procents prisföränd

n hypotes kan vara att Turtätheten är enE
fö denterna, vi et då har lett ti

. olika kontexterna som und
 

rsökningsm toderna ger

Tidigare undersök
turtäthet/frekvens

ninga r även de vi
gande i dess

t att det är s
 undersökni

så ofta det behövs och är bland annat därför s
till. I bland annat en undersökning som Trans
g
analysera, då den har haft för låg signifikans. Författarna skriver att den mest 
närliggande förklaringen är att turtätheten inte är ett problem för de intervjuade 
företagen och att de förändringar som stud
a
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6 Diskussion och slutsatser  
 
Tidigare studier 
Litteraturen visar på möjligheten att valet av transportmedel går att påverka 
åtminstone på lång sikt av både transportföretagen, ku
svar undersökningarna ger förklaras till stor del beroende på vilka frågor som ställs 
och hur de ställs.  
 
Ett antal undersökningar är gjorda när det gäller godskunders transportmedelsval, 
men få har analyser från ett övergripande perspektiv. Det finns några undersökningar 
där RP- och SP- data är insamlade men endast lastbil och järnväg har varit i fokus i
dessa undersökningar. Det har inte gått att finna någon undersökning med RP- och
SP- analys där transportflödet är i centrum och inte de enskilda transportslagen v
innebär att kunskapsluckor föreligger på detta område. 
 

ransportkostnaden var enligt den studerade litteraturen den viktigaste faktorn vid 

nderna och samhället. Vilka 

 
 

ilket 

al av transportör.  

Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att få fram godskundernas värderingar som har 
betydelse vid valet av transportmedel för långväga godstransporter. Resultatet ska 
kunna ligga till grund för värderingar av förändringar i transportsystemet, och för 
prognosmodeller för valet av transportmedel. Samtliga transportmedel och 
transportsystem ingår i studien. Syftet är inte att studera ett visst transportmedel utan 
de generella värderingarna av vissa kvalitetsfaktorer. 
 
Metod 
Då inga tidigare undersökningar med fokusering på transportflödet är funna valdes 
att fokusera på det. Det beslutades även att i undersökningen fokusera på utflödet, då 
det är det som de intervjuade personerna har möjlighet att fatta beslut om.  
 
Urval av företagen är systematiskt och gjordes på följande kriterier med hjälp av 
SCB:s företagsregister: geografisk spridning, utbud av transportmedel, godsets 
förädlingsgrad, företagets storlek. 
 
Både företag som transporterar gods inom Sverige och företag som transporterar 
gods till andra länder skulle finnas med i undersökningen. Företag med alla typer av 
transporter finns med: Lastbil, järnväg, fartyg, flyg och kombitrafik.  
 
Undersökningar med Stated Preferences-metod (SP) innebär att ta reda på vad 
företagen väljer i en hypotetisk situation (hur skulle du välja givet vissa 
förutsättningar), för att få fram deras värderingar när det gäller kvantifierbara faktorer 
som pris, kvalitet, frekvens och tid. Undersökningarna har i första hand vänt sig till 
logistik- och transportchefer. Dessa har fått ta ställning till en rad olika frågor.  
Två metoder har i första hand använts i undersökningen, rangordning och parvisa 
val. Svaren när man använder en korrekt utformad SP undersökning, gör att det går 
att få fram i kronor eller prisprocent hur mycket olika förändringar är värda. 

T
v
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e sökningen som en 
r ervjuerna genomfördes per 

lefon av forskaren. Respondenten hade tillgång till frågor och SP-spelet via dator 
vjun genomfördes. Antalet frågor har också begränsats för att 

 och var 

varsfrekvensen blev 99 % (97 av 98 företag). Detta är mycket högt i jämförelse med 

 
 

esultat 

eografisk spridning, utbud av transportmedel, godsets 
rädlingsgrad och företagsstorlek. Det finns ingen tydlig överrepresentation från 

v urvalen. Det specifika flödet är även representativt för företagen, vilket går 

yter 

urrensen mellan 
ansportföretagen är stor.  

nde små 
ndningar t.ex. akuta leveranser, reservdelar etc.  

ller 
r. Merkostnader för förseningar uppkommer ofta 

rångvis efter 24 och 48 timmar d.v.s. efter ett eller två dygn och så vidare. Detta 

n försening alls 
nligt enkätsvaren.  

n någon riktig 

Då n hög svarsfrekvens efterfrågades utfördes under
inte vjuundersökning med i förväg utsända frågor. Int
te
samtidigt som inter
kunna hålla en mycket hög svarsfrekvens. Intervjuerna tog dock 1-4 timmar,
således ändå rätt komplicerad, vilket också visar på ett stort intresse från 
transportcheferna. 
 
S
andra undersökningar. Förklaringen är ett noggrant urval av företag och 
transportchefer så att rätt person hittades och ett inte alltför stort antal intervjuer så 
att forskaren själv kunde genomföra hela undersökningen. Det är också allmänt känt
att intervjuer med personlig kontakt ger högre svarsfrekvens än enkätundersökningar
per brev. 
 
R
Det är en bra spridning på företagen vilket beror på urvalet som är gjordes med 
utgångspunkt från g
fö
något a
att finna då bakgrundsfrågorna jämförs med det specifika flödet som valts ut. 
 
Nästan alla företag använder fler än ett transportföretag. Hälften av de tillfrågade 
anlitar mer än 10 transportföretag. Företagen är mycket priskänsliga; 40 % b
transportör vid en prisskillnad på 0,5 % - 3 % och 70 % byter transportör vid en 
prisskillnad mellan 0,5 % - 5 %. Det tyder på att konk
tr
 
Sändningsstorlekar och avgångsfrekvenser har en mycket stor spridning och detta 
beror på att det är olika typer av varor och transporter i förädlingskedjan som är 
representerade. I företag med stora transportvolymer finns även komplettera
sä
 
Transporterna håller i regel hög kvalitet och 60 % av företagen har mindre än e
lika med 1 % försenade transporte
sp
beror med stor sannolikhet på att många företag producerar på dagen och 
transporterar på natten. Hälften av företagen är dock tidskänsliga även på dagen och 
är känsliga för förseningar mindre än 8 timmar och några tål inte någo
e
 
Transportskador är inte något stort problem enligt undersökningen, me
statistik är det få företag som har. Av företagen bedömer 34 % att de inte har några 
transportskador alls och 98 % har mindre än eller lika med 1 % transportskador. 
 
Företagen värderar ett sänkt transportpris högre än något av de andra faktorerna. 
Transportpriset värderas högst i båda SP-metoderna, vilket sannolikt beror på att de 
andra faktorerna som finns med anses tillfredsställande som de är.  
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De intervjuade företagen finner det viktigt att antalet förseningar minskar
Vid en jämförelse av minskning med försening med 30 % samt en minskning av 
transporttiden med 25 % så är värderingarna för dessa båda nästan lika för varor me
låga varuvärden (1 000 kr/ton), men för högre varuvärden (7 500 kr/ton) blir 
däremot effekten av förseningarna nästan dubbelt så viktig.  
 
Företag som transp

 med 30 %. 

d 

orterar gods med ett lägre varuvärde har således en något lägre 
etalningsvilja för minskade förseningar jämfört med företag med transporter av 

t bundna 
 

e båda faktorerna som företagen värderar minst är att transporterna går oftare och 
transportskador. Anledningen till att minskade transportskador inte 

. 
 de 

 

n anledning till att ökad frekvens på transporterna tillhör är de lägst värderade 
t 

a 
samordnas till 

ktivitet i transporterna.  

beredda att byta transportör vid 
n prisskillnad mindre än eller lika med 3% men i genomsnitt ligger tröskeln för byte 

art beroende på miljöanpassade transporterna. För att fler 
retag ska göra det krävs ett mycket strakt tryck från kunderna som köper varorna 

 
åverkar valet. En ytterligare slutsats när det gäller järnvägen och kombinerade 

b
gods med ett högre varuvärde. Det finns alltså en korrelation mellan värderingen av 
en försening och produktens varuvärde. Det kan eventuellt bero på att de
kapitalet under transporten är större för transporter av gods med ett högre varuvärde
och att de ligger närmare slutkund i förädlingskedjan då kraven på leveransprecision 
också i regel är högre. 
 
D
minskade 
värderas är så högt beror sannolikt på att det inte utgör något stort problem i dag
Visserligen verkar det sällan samlas någon statistik över transportskador på
intervjuade företagen men detta indikerar också att det inte anses vara något större
problem och därför inte prioriteras högt. 
 
E
skulle kunna vara att inga vinster kan göras gentemot dagens transportupplägg. De
kan betyda att de intervjuade företagen är nöjda med den frekvens de har idag. 
Volymerna kanske inte räcker till för att man istället för två sändningar per dag sk
sända exempelvis tre gånger per dag, eller så finns det volymer men de 
två sändningar för att få effe
 
En av tågets främsta fördelar jämfört med andra transportmedel är att det är mer 
miljöanpassat. I undersökningen visar det sig att 50 % minskad miljöpåverkan 
värderas till 2 % av transportpriset. Detta kan tyckas lågt men företagen är också 
mycket priskänsliga. Ungefär 40 % av företagen är 
e
av transportleverantör på 3.8 %. Detta innebär att t ex en halvering av 
miljöbelastningen för de flesta företag inte skulle vara tillräckligt för byte av 
transportör förutsatt att allt annat var oförändrat. 
 
En reflektion från denna analys är att konkurrensen på den marknad som företagen 
arbetar på sannolikt är hård. Få transportföretag vill profilera sig genom att leverera 
till ett högre pris enb
fö
så att det blir ett krav på mellanliggande leverantörer. Om marknaden vill få ett mer 
miljöanpassat transportsystem föreslås metoden att internalisera de externa 
effekterna sannolikt effektivare eftersom de då får genomslag i priset och därmed
p
transporter är att de inte kan vara mycket dyrare än transporter med andra 
transportslag enbart för att de är mer miljöanpassade. 
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Ett annat resultat som kanske är något förvånande är att det i stort sett inte finns 

rseningsrisken. En 
illnad på 16 % i transporttid motsvarar en skillnad i transportpris på 1 %. En 

a förändringar är värda. SP-metoden har även fördelen att få 
t mycket information från varje intervju vilket möjliggör mindre antal intervjuer. 

tat 
n 

arvisa 

tt använda två SP-metoder, parvisa val och rangordning som i denna undersökning, 

tiv beror på detta alternativs 
ytta i förhållande till nyttan för alla alternativ som företaget överväger. 

 tid 
 

arandra och 

öretag med mycket högvärdigt gods har mer speciella värderingar och det har inte 

tskador med dagens 
ansportsystem. Samtidigt råder hög konkurrens inom transportmarknaden, vilket 

något signifikant samband mellan varuvärde och transportpris i denna undersökning.  
 
Analysen av parvisa val visar också en stor betydelse för transportpriset i förhållande 
till de andra faktorerna. En skillnad på 10 % i förseningsrisk motsvarar en 
betalningsvilja på 1 %, dvs. priset är 10 gånger viktigare än fö
sk
skillnad i frekvensen på 15 % motsvarar en betalningsvilja på 1 %. Priset är således 
klart viktigast, därnäst att inte förseningsrisken ökar, därefter högre frekvens och 
kortare transporttid.  
 
Stated Preferences-metodens fördelar och nackdelar 
Stated Preferencesmetodens fördelar är bland annat att det går att få svar i procent 
och kronor på vad viss
u
Nackdelar med SP-metoden är att undersökningen förlitar sig på vad företagen säger 
att de skulle göra i en viss situation. Metoden har ibland en tendens att ge resul
övervärderar vissa faktorer. Priset får i denna undersökning stor genomslagskraft. E
förklaring är att företagen är nöjda med de övriga faktorerna som fanns med i p
val (transporttid, frekvens och turtäthet). 
 
A
ger större tyngd och säkerhet till svaren då de går att jämföra med varandra. 
Rangordningen har fördelen att personen som intervjuas tvingas sätta sig in i alla 
alternativen samtidigt. Parvisa val har bland annat fördelen att val mellan två 
alternativ är enkelt att genomföra, det är ofta realistiskt eftersom det liknar verkliga 
valsituationer, i denna undersökning har dessutom svarsalternativen anpassats till det 
aktuella flödet. Sannolikheten att välja ett visst alterna
n
 
Rangordningens nackdel kan vara att det är mer krävande att svara på tar längre
och kräver lite mera eftertanke än till exempel betygssättning. En stor nackdel kan
vara att beslutssituationen inte liknar valsituationen i verkligheten.  En nackdel med 
Parvisa val kan vara att om många val görs kan uppgiften kännas repetitiv och 
monoton. Det kan leda till att respondenten slutar väga alternativ mot v
till exempel förenklar sitt val till ”lägsta pris”. 
 
F
gått att få fram signifikanta resultat vid analyser där indelningar i olika grupper med 
dessa företag är gjorda.  
 
I denna undersökning har det liksom i tidigare undersökningar visat sig att det är 
svårt att värdera turtäthet/frekvens. En anledning kan vara att godset redan 
transporteras så ofta det behövs.   
 
 
Slutsatser från analysen 
Det är hög kvalitet, med få förseningar och få transpor
tr

88(127) 



leder till att transportkunderna är priskänsliga. Tröskeln för byte av transportör är 
3,8 %. Företagen anlitar många transportföretag, nästan alla företag använder fler än 

 

tt, över hälften anlitar fler än 10 transportföretag. En förutsättning för att byta 

ett 
essa faktorer talar för att många företag producerar på dagen 

ch transporterar på natten vilket ger en viss dygnsrytm. Om transporten går 
å har det ingen stor 

 

elativt 

et finns flera faktorer som kan vara intressanta att arbeta vidare i denna 

lser med andra liknande 
ndersökningar som har genomförts på senare tid och som håller på att färdigställas 

n specialstudie skulle kunna göras av högvärdigt gods. När det gäller högvärdigt 

nalysen av sändningsfrekvensen visar att det finns divergerande värden med olika 
ndersökningsmetoder (rangordning och parvisa val). Det är känt sedan tidigare 

erson- och godstransporter) att det är svårt att få stabila 
rsökning 

e
transportföretag är sannolikt att den uppnådda kvalitén bibehålls. Transportköparna 
är kända för att vara priskänsliga och detta understryks av denna studie. 
 
Transportkunderna verkar inte efterfråga högre frekvens, vilket kan bero på att 
produktion och transporter är anpassade till varandra idag. Inte heller värderas 
kortare transporttid särskilt högt. Merkostnader för förseningar uppstår ofta efter 
dygn eller två dygn. D
o
snabbare och t.ex. kommer fram kl. 4:00 i stället för 6:00 s
betydelse. 
 
Transportcheferna är nöjda med hur deras transportlösningar ser ut idag eftersom 
transporterna är anpassade till logsitikkedjan. Kortare transporttid och högre 
frekvens kan bli intressant i ett nytt läge när företagen skall vidga sin marknad eller
ändra på lager- och distributionsstrukturen. Historiskt har hela tiden transporttider 
och frekvens förbättrats vilket möjliggjort ökad specialisering av industrin och 
vidgade marknader. 
 
Eftersom urvalen av företag synes vara någorlunda representativt jämfört med 
transporterna i hela Sverige i olika avseenden, borde också slutsatserna vara r
representativa för transporter i Sverige.    
 
Transport- och logistikchefer tycker att transportfrågor är något mycket viktigt som 
de måste lägga tid på för att kunna påverka mot en positiv utveckling för framtiden. 
 
Fortsatt forskning 
D
undersökning som innehåller en omfattande databas där inte allt har hunnit 
analyserats inom ramen för detta projekt. Ett exempel är att dela in materialet efter 
huvudsakligt transportsätt och analysera om det blir signifikanta skillnader i 
värderingarna.  
 
En ytterligare möjlighet är att göra fler jämföre
u
för att skapa ytterligare kunskap. En sådan jämförelse planeras att genomföras inom 
det nya kombitrafikcentret Sir-C där bl.a. KTH, HGU, CTH och Tfk deltar. 
 
E
gods kan det vara intressant att göra djupintervjuer med transportchefer. Kraven 
skiljer sig jämfört med de andra delmarknaderna. 
 
A
u
undersökningar (både för p
resultat för denna variabel. En möjlighet är att göra en kompletterande unde
vad gäller sändningsfrekvenser och t.ex. testa olika nivåer. 
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Fler intervjuer kan ge en bredare kunskapsbas. Särskilt intressant vore att genomföra 
intervjuer i andra länder med samma frågeformulär. Logitmodeller brukar vara 
överförbara så att individer i olika länder reagerar lika om de har samma 
förutsättningar - skillnaderna uppstår genom skilda förutsättningar. Detta gäller för 

ersontransporter men sannolikt också för godstransporter.  

t 

 också 

edel och kanske framförallt trögheten. 

 
ng för 

p
 
Det skulle även vara intressant att göra intervjuer med transportföretagen för at
kartlägga hur de tror att kunderna värderar deras utbud och se om transportkunderna 
och transportföretagen har olika värderingar av de viktigaste faktorerna. En 
intressant fråga är hur utbud och produktionssystem varierar i olika länder och
hur transportföretagens kundorientering och affärsmässighet påverkar valet av 
transportm
 
I förlängningen vore det intressant att arbeta vidare med att implementera modeller
för val av transportmedel och transportsystem. Här behövs också mer forskni
att jämföra SP-modeller med RP-modeller. Utvecklingen av en fullständig 
prognosmodell inrymmer flera frågor t.ex. med att definiera restriktioner, val och 
tröghetsfunktioner samt att få fram en bra nätverksanalys för godstransporter.  
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Bilaga 1 Enkät 

   

 
 
Datorbaserad enkät 
Då enkäten var datorbaserad går det inte exakt att återskapa på ett papper, men 
nedan kan man få en känsla över hur enkäten såg ut och fungerade. 
Informationssidorna var gröna och fråge- sidorna (sidorna då den intervjuade 
personen förväntades svara) var gula. Alla sidorna hade en grå ram och det gick att 
bläddra fram och tillbaka med olika knappar. 
 

 
 
 
 
 
På följande sidor går att se exakt vilken information den intervjuade personen fick 
inför varje fråga och hur frågorna formulerats. För att få förståelse för parvisa 
valfrågorna finns där påhittade siffror, i den verkliga intervjun förändrades de 
beroende på tidigare svar i enkäten. 
 
 

1

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Hur många anställda har företaget i Sverige? 

NÄSTAFÖREGÅENDE

Datorbaserad enkät
Här kommer en kort instruktion om hur du fyller i denna enkät.

Varje fråga har en egen sida. Du bläddrar vidare genom att trycka på NÄSTA-knappen längst ned 
på sidan. Vill du bläddra bakåt trycker du på FÖREGÅENDE. Hela intervjun måste göras i ett svep.

Svara på frågorna genom att skriva i dom vita fälten eller genom att trycka på knapparna. 

Lycka till och tveka inte att fråga!  
 



Bilaga 1 Enkät 

Undersökning om godstransporter

Tack för din medverkan!

Eventuella frågor kan ställas till Sofia Lundberg, tfn 08-790 70 54 eller mailas till,
 sofia@infra.kth.se

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, genomför en undersökning om
godstransporter. Ditt svar är viktigt för oss och därför vore vi tacksamma om du ville
ge oss lite av din tid för att fylla i enkäten på följande sidor. Ditt bidrag kan bli 
grunden för utformningen av morgondagens transportsystem.

Svaren behandlas konfidentiellt.

 

 
    

1

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Hur många anställda har företaget i Sverige? 

 
 

2

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Total transportmängd utgående per år (svara i ton).

 

3

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryc

Vad är varuvärdet för era utgående transporter (svara i kronor/ton) före
skatter?

k: ENTER

 

 
 

4

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vad tillverkar ni, vad är era huvudsakliga produkter? 
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5

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Hur stor del av era uttransporter skall till utlandet svara i %?

 
 
 

6

1

2

3

4

mellan 5 & 9

över 10

Hur många transportföretag anlitar ni?

 
 

7

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vilket företag kör mest transporter för er räknat i vikt (ton)?

 
 

8

0,5%

1%

2-3%

4-5%

10%

20%

Vid vilken prisskillnad byter ni transportör, om likvärdigt alternativ 
finns? 
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9

ja

nej

Finns industrispår till denna anläggning?

 
 
SP-frågor

Några frågor gäller företagets största UTFLÖDE i vikt (ton). 
Beskriv i följande frågor er dominerande destination och ert dominerande varuslag
på helårs basis.

 
 

10

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vilket gods transporteras i detta flöde? 

 
 

11

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Hur stor godsmängd transporteras i detta flöde per år (svara i ton)?

 
 

12

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Varifrån går transporten , fysisk plats?

 
 

13

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vart går transporten, fysiska platser, det går att skriva flera?
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14

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vilket/vilka transportföretag anlitas vid detta flöde?

 
 

15

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Hur stor andel i % av godset blir transportskadat i detta specifika flöde?

 
 

16

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vad är varuvärdet i detta flöde per år (svara i kronor)?

 
 

17

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vad har ert största utflöde för genomsnittlig sändningsstorlek (svara i 
ton)?

 
 

18

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vad är minsta sändningsstorleken i största utflödet (svara i ton)?

 
 

19

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vad är största sändningsstorleken i största utflödet (svara i ton)?
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20

Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Obs endast numeriska värden!

Ungefär hur mycket kostar största flödet per sändning (svara i kronor)?
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Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Obs endast numeriska värden!

Hur många timmar tar transporten, skriv den längsta tiden i flödet?
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Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Obs endast numeriska värden!

Hur mycket försenad måste en transport av denna typen vara för att det 
ska innebära en merkostnad för er eller mottagaren, svara i timmar?
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Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Vad är kostnaden utöver angiven tid (i föregående fråga) vid en 
försening för er (svara i kronor)?
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Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Obs endast numeriska värden!

Hur många avgångar går per vecka i största utflödet?
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Skriv in ditt svar i rutan nedan och tryck: ENTER

Hur stor andel av era transporter är försenade hos mottagaren räknat i 
% per år i erat största utflöde?
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SP-frågor

Följande frågor beskriver en hypotetisk situation som gäller erat största UTFLÖDE.

På
be

 följande sidor kommer ett antal alternativ presenteras för dig. Vi ber dig 
svara dem i tur och ordning. Det kan kännas som om det är många likadana 

frågor, men samtliga skiljer sig lite från varandra. För att analysen (utvärderingen) 
ska fungera är det viktigt att var och en av dom besvaras så noggrant som möjligt.

 
 
  

Nu skall du 7 gånger välja mellan två alternativ. Alternativen beskriver en 
hypotetisk situation, utifrån dina tidigare svar. Markera det alternativ som
stämmer bäst med det du skulle välja. 
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Alternativ 1: Alternativ 2:
Kostnad (kr) 14250 Kostnad (kr) 15750
Tid (timmar) 8 Tid (timmar) 13
Förseningar (timmar) 3,9 Förseningar (timmar) 2,1
Turtäthet (avg./vecka) 10 Turtäthet (avg./vecka) 2,5

Jag väljer alternativ 1: Jag väljer alternativ 2:

Välj ett av de två transportalternativen
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Alternativ 1: Alternativ 2:
Kostnad (kr) 14250 Kostnad (kr) 15750
Tid (timmar) 13 Tid (timmar) 8
Förseningar (timmar) 2,1 Förseningar (timmar) 3,9
Turtäthet (avg./vecka) 2,5 Turtäthet (avg./vecka) 10

Jag väljer alternativ 1: Jag väljer alternativ 2:

Välj ett av de två transportalternativen
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Alternativ 1: Alternativ 2:
Kostnad (kr) 14250 Kostnad (kr) 15750
Tid (timmar) 13 Tid (timmar) 8
Förseningar (timmar) 3,9 Förseningar (timmar) 2,1
Turtäthet (avg./vecka) 2,5 Turtäthet (avg./vecka) 10

Jag väljer alternativ 1: Jag väljer alternativ 2:

Välj ett av de två transportalternativen
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Alternativ 1: Alternativ 2:
Kostnad (kr) 15750 Kostnad (kr) 14250
Tid (timmar) 8 Tid (timmar) 13
Förseningar (timmar) 2,1 Förseningar (timmar) 3,9
Turtäthet (avg./vecka) 2,5 Turtäthet (avg./vecka) 10

Jag väljer alternativ 1: Jag väljer alternativ 2:

Välj ett av de två transportalternativen

 
 

30

Alternativ 1: Alternativ 2:
Kostnad (kr) 15750 Kostnad (kr) 14250
Tid (timmar) 8 Tid (timmar) 13
Förseningar (timmar) 3,9 Förseningar (timmar) 2,1
Turtäthet (avg./vecka) 2,5 Turtäthet (avg./vecka) 10

Jag väljer alternativ 1: Jag väljer alternativ 2:

Välj ett av de två transportalternativen
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Alternativ 1: Alternativ 2:
Kostnad (kr) 15750 Kostnad (kr) 14250
Tid (timmar) 13 Tid (timmar) 8
Förseningar (timmar) 2,1 Förseningar (timmar) 3,9
Turtäthet (avg./vecka) 10 Turtäthet (avg./vecka) 2,5

Jag väljer alternativ 1: Jag väljer alternativ 2:

Välj ett av de två transportalternativen
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Alternativ 1: Alternativ 2:
Kostnad (kr) 15750 Kostnad (kr) 14250
Tid (timmar) 13 Tid (timmar) 8
Förseningar (timmar) 3,9 Förseningar (timmar) 2,1
Turtäthet (avg./vecka) 10 Turtäthet (avg./vecka) 2,5

Jag väljer alternativ 1: Jag väljer alternativ 2:

Välj ett av de två transportalternativen

 
 
Rangordning

Rangordna kommande alternativ enligt följande. 

1 = viktigast
2 = näst viktigast
osv. till
9 = det minst viktiga

Varje siffra får bara förekomma en gång.
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Bläddra upp/ned med pilarna
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Transporterna går dubbelt så ofta

Antalet transportskador minskar med 50%

Lastningstiden minskar till hälften

Rangordning från 1-9 varje siffra får bara förekomma en gång och 1 är 
viktigast.

Antalet förseningar minskar med 30%

Transportens miljöpåverkan minskas till hälften

Transportpriset blir 3% lägre

Kontroll:

Transportpriset blir 5% lägre

Transporttiden blir 25% kortare

Transportpriset blir 1% lägre
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ja

nej

Skulle du kunna tänka dig att ingå i en fokusgrupp för diskussion om 
transporter vid 1 tillfälle ca 2 timmar?
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ja

nej

Jag vill ha information om resultatet av undersökningen?

 
 

Nu är enkäten slut. 

                                          Stort tack för din medverkan!

Enkäten sparas och programmet avslutas genom att trycka på AVSLUTA-knappen längst 
ned. För att köra enkäten en gång till tryck KÖR IGEN.

Var vänlig återsänd filen till Sofia Lundberg: sofia@infra.kth.se

Eventuella frågor (eller kommentarer) besvaras också av Sofia Lundberg

 

   



 

   



Bilaga 2 Rangordningsanalys indelat i varuvärde och transportavstånd 

Efter analys av alla företag, gjordes många olika analyser då rangordningssvaren 
delades in i olika grupper. Dom urvalsgrupper som gjordes var bland annat indelning 
i varuvärdes och transportavståndsgrupper. Indelningen gjordes med glidande skalor, 
för att få flera företag per grupp.  
 
Indelningen gjordes enligt nedanstående tabeller. 
 
Varuvärdesgrupps indelning 
Urvals grupp 1 2 3 4 5 6 
Antal företag  30 50 86 90 64 46 
Procent %  31 52 89 93 66 47 
Varuvärde kkr/ton  0-2 0-4 0-10 0-30 2-30 4-30 
Medelvaruvärde kr/ton  1 070 1 911 3 891 4 648 6 161 7 539 
  
Även analys av nedanstående varuvärdesgrupps indelning har gjorts.  
Urvals grupp 7 8 9 10 
Antal företag  97 33 6 7 
Procent %  100 34 6 7 
Varuvärde kkr/ton  Alla 6-50 30-500 30-2000 
Medelvaruvärde kr/ton  27 379 30 741 125 986 319 628 
 
Transportavtånds indelning 
Urvals grupp 1 2 3 4 5 
Antal företag  24 62 91 47 31 
Procent %  25 64 94 48 32 
Transport längd undre (km)   0 0 0 500 700 
Transport längd övre (km)  210 700 2000 3500 3500 
Medelavstånd (km)   119 313 629 1113 1404 
 
Transportavtånds indelning 
Urvals grupp 6 7 8 9 10 
Antal företag  97 73 35 6 4 
Procent %  100 75  36 6 4 
Transport längd undre (km)   0 210 700 2000 20000 
Transport längd övre (km)  120000 120000 120000 120000 120000 
Medelavstånd (km)   4876 6439 12958 69283 102500 

   



 

   



Bilaga 3 R2-värden 

Nedan förklaras varför Nagelkerke's R-Square R2-värde används 
 
 
•Assessing the Model Fit 
 
There are several R2-like measures; they are not goodness-of-fit tests but rather attempt 
to measure strength of association 
 
Cox and Snell's R-Square is an attempt to imitate the interpretation of multiple R-Square 
based on the likelihood, but its maximum can be (and usually is) less than 1.0, making it 
difficult to interpret. It is part of SPSS output.  
 
Nagelkerke's R-Square is a further modification of the Cox and Snell coefficient to 
assure that it can vary from 0 to 1. That is, Nagelkerke's R2 divides Cox and Snell's R2 
by its maximum in order to achieve a measure that ranges from 0 to 1. Therefore 
Nagelkerke's R-Square will normally be higher than the Cox and Snell measure. It is part 
of SPSS output and is the most-reported of the R-squared estimates. See Nagelkerke 
(1991).  

   



 

 
 
 

   



Bilaga 4 Analys av Rangordning i förhållande till bakgrundsfrågor 

T-testen nedan testar sannolikheten att rangordningen är lika värderad.  

xempel ur när uppkommer en merkostnad vid en försening, före eller efter 12 
timmar. Betalningsviljan för dessa två grupper är med noll sannolikhet den samma 
för att transporterna ska gå dubbelt så ofta. Medan betalningsviljan för att 
transporttiden ska minska med 25 % är med 88 % sannolikhet densamma för dessa 
två grupper.  
 

 
E

urval av "när försening uppkommer"
merk_u12h Ttest värde merk_ö12h Ttest värde Ttest_2

Transportpriset blir 5% lägre 7,9 67% 5,0 7,7 64% 5,0 45%
Transportpriset blir 3% lägre 6,1 58% 3,0 5,6 52% 3,1 30%
Antalet förseningar minskar med 30% 5,2 50% 2,1 5,8 44% 3,3 21%
Transportens miljöpåverkan minskas till hälften 5,1 70% 2,1 4,8 66% 2,3 48%
Transporttiden blir 25% kortare 4,7 94% 1,6 4,7 92% 2,2 88%
Lastningstiden minskar till hälften 4,4 64% 1,3 4,0 59% 1,6 38%
Antalet transportskador minskar med 50% 4,3 85% 1,3 4,1 82% 1,7 72%
Transporterna går dubbelt så ofta 3,2 10% 0,1 4,8 7% 2,3 0%
Transportpriset blir 1% lägre 4,1 36% 1,0 3,4 29% 1,0 9%
Antal observationer 97 54 43

urval kr/tonkm
u_1kr/tkm Ttest värde ö_1kr/tkm Ttest värde Ttest_2

Transportpriset blir 5% lägre 7,8 87% 5,0 8,0 64% 4,9 49%
Transportpriset blir 3% lägre 5,8 79% 3,0 6,2 49% 3,2 39%
Antalet förseningar minskar med 30% 5,6 74% 2,8 4,9 39% 2,0 31%
Transportens miljöpåverkan minskas till hälften 4,9 69% 2,1 5,6 31% 2,6 23%
Transporttiden blir 25% kortare 4,8 85% 2,0 4,4 63% 1,6 60%
Lastningstiden minskar till hälften 4,1 74% 1,3 4,8 37% 1,9 24%
Antalet transportskador minskar med 50% 4,1 71% 1,3 4,9 34% 2,0 27%
Transporterna går dubbelt så ofta 4,2 45% 1,4 2,6 5% -0,1 1%
Transportpriset blir 1% lägre 3,8 94% 1,0 3,7 85% 0,9 81%
Antal observationer 97 78 19

Urval avgångar per vecka
7&u_7avg/v ttest värde ö_8avg/v ttest värde Ttest_2

Transportpriset blir 5% lägre 7,8 90% 5,0 7,7 86% 5,0 79%
Transportpriset blir 3% lägre 5,9 99% 3,1 5,9 98% 3,0 98%
Antalet förseningar minskar med 30% 5,3 77% 2,6 5,7 67% 2,8 55%
Transportens miljöpåverkan minskas till hälften 4,9 77% 2,2 5,2 67% 2,3 53%
Transporttiden blir 25% kortare 4,7 95% 2,0 4,7 93% 1,8 90%
Lastningstiden minskar till hälften 4,1 75% 1,4 4,5 64% 1,5 50%
Antalet transportskador minskar med 50% 4,3 83% 1,6 4,1 75% 1,1 65%
Transporterna går dubbelt så ofta 4,3 38% 1,6 3,3 17% 0,2 4%
Transportpriset blir 1% lägre 3,6 68% 1,0 4,0 56% 1,0 40%
Antal observationer 97 62 35

Urval antal anlitade transportföretag
u_4_st ttest värde ö_5 st ttest värde Ttest_2

Transportpriset blir 5% lägre 8,1 39% 5,0 7,6 47% 4,9 17%
Transportpriset blir 3% lägre 6,1 50% 3,0 5,7 57% 3,1 28%
Antalet förseningar minskar med 30% 5,2 64% 2,1 5,6 67% 3,1 45%
Transportens miljöpåverkan minskas till hälften 5,0 93% 1,9 5,0 94% 2,4 89%
Transporttiden blir 25% kortare 4,1 18% 0,9 5,2 28% 2,6 3%
Lastningstiden minskar till hälften 4,1 82% 1,0 4,3 85% 1,8 72%
Antalet transportskador minskar med 50% 4,2 86% 1,0 4,3 88% 1,8 77%
Transporterna går dubbelt så ofta 4,0 96% 0,8 3,9 96% 1,4 93%
Transportpriset blir 1% lägre 4,2 26% 1,0 3,4 31% 1,0 7%
Antal observationer 97 43 54

   



 

   



Bilaga 5 Output SPSS Logistic Regression alla 

Logistic Regression_alla 
 

Case Processing Summary

776 99,6
3 ,4

779 100,0
0 ,0

779 100,0

Unweighted Casesa

Included in Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases
Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a. 

 
Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
-1,00
1,00

Internal Value

 
 
 
Block 0: Beginning Block 
 

Classification Tablea,b

390 0 100,0
386 0 ,0

50,3

Observed
-1,00
1,00

val -1

Overall Percentage

Step 0
-1,00 1,00

val -1 Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is ,500b. 
 

Variables in the Equation

-,010 ,072 ,021 1 ,886 ,990ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
Variables not in the Equation

98,168 1 ,000
6,681 1 ,010

31,362 1 ,000
101,034 1 ,000
237,243 4 ,000

kost1
tid1
förs1
frek1

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.

 
 
 
 

   



Bilaga 5 Output SPSS Logistic Regression alla 

 
Block 1: Method = Enter 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients

274,621 4 ,000
274,621 4 ,000
274,621 4 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Model Summary

801,123a ,298 ,397
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 5 because
parameter estimates changed by less than ,001.

a. 

 
Classification Tablea

285 105 73,1
103 283 73,3

73,2

Observed
-1,00
1,00

val -1

Overall Percentage

Step 1
-1,00 1,00

val -1 Percentage
Correct

Predicted

The cut value is ,500a. 
 

Variables in the Equation

-,976 ,095 104,906 1 ,000 ,377
-,298 ,094 10,098 1 ,001 ,742
-,569 ,089 41,005 1 ,000 ,566
-,988 ,095 107,228 1 ,000 ,372
,085 ,094 ,829 1 ,362 1,089

kost1
tid1
förs1
frek1
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: kost1, tid1, förs1, frek1.a. 
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