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Sammanfattning 

Samhället är beroende av fungerande godstransporter. Marknaden för godstransporter består 

av godsmängden som transporteras samt utfört transportarbete och denna marknad har ökat 

kontinuerligt sedan andra världskrigets slut. Transportarbetet har ökat med cirka 2,2 procent 

årligen. En stor del av detta transportarbete utförs av lastbilar som står för cirka 40 procent av 

totalt producerat transportarbete. 

Syftet med denna uppsats är att se hur speditions- och åkeriföretag förhåller sig till begreppet 

fyllnadsgrad i praktiken samt att undersöka hur företagen arbetar med begreppet i praktiken. 

Uppsatsen använder en kvalitativ ansats med semi-strukturerade intervjuer. 

Teorin behandlar forskning, rapporter och statistik från ledande forskare samt statliga in-

stitutioner som Trafikverket och Trafikanalys. Teorin beskriver definition av trafik mätt i for-

donskilometer och tonkilometer, miljöaspekter av transporter, transporteffektivitet och de 

transportpolitiska målen, fyllnadgrad och nyckeltal samt begränsande faktorer. I nulägesbe-

skrivningen förklaras hur transportkedjan ser ut och att olika aktörer kan påverka transport-

kedjan i olika utsträckning. 

Empirin samlades in i en förstudie och en huvudstudie och indikerar att företagen inom trans-

portbranschen arbetar aktivt med fyllnadsgrad men att mätning och uppföljning av arbetet 

sker utan särskild struktur eller enligt givna processer. Resultaten ger vid handen att den teori-

bildning på området som finns inte är väl känd bland branschföretagen. De huvudsakliga slut-

satser som har dragits är att forskningsområdet är högaktuellt och att branschen står inför 

stora utmaningar med effektivitet och resursutnyttjande i framtiden. 

Nyckelord 

Lastbilstransporter, Transporteffektivitet, Fyllnadsgrad, Miljömål. 
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Abstract 

The society is dependent on efficient logistics solutions. The freight market consists of the 

volume of goods shipped and the mileage and this market has increased continuously since 

the end of WWII. However, the mileage has increased by about 2.2 percent annually. A large 

part of this transportation is carried out by trucks, which accounts for about 40 percent of the 

total produced mileage. 

The purpose of this thesis is to see how forwarding- and trucking companies relate to the con-

cept of load factor in practice and to explore how companies are working with the concept in 

practice. The paper uses a qualitative approach with semi-structured interviews. 

The theoretical framework includes research, reports and statistics from leading researchers 

and government institutions such as the transport authority and traffic analysis authority. The 

theoretical framework describes the definition of transports, measured in vehicle kilometers 

and tonne-kilometers, environmental aspects of transport efficiency and transport policy ob-

jectives, load-factor and ratios as well as limiting factors. In the present situation the descrip-

tion explains how transport chain works and the different factors that affect transports to dif-

ferent degrees. 

The empirical data were collected in a pre-study and a main study and indicates that compa-

nies in the transport industry is actively working with load factor but that measurements and 

monitoring of the work is done without specific structure or according to given processes. The 

results suggest that the theory in this field is not well known among companies. The main 

conclusions drawn are that the field is highly topical and that the industry is facing major 

challenges with efficiency and resource utilization in the future. 

Keywords 

Truck transport, Transport efficiency, Load factor, Climate goals. 
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Förord 
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Vi vill här ta tillfället i akt och tacka personer som hjälpt oss och bidragit till denna uppsats 
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1. Inledning 

Samhället är beroende av fungerande godstransporter. Marknaden för godstransporter består 

av godsmängden som transporteras samt utfört transportarbete och denna marknad har ökat 

kontinuerligt sedan andra världskrigets slut. Godsmängden mätt i ton har däremot varit kon-

stant sedan 1970-talet. Däremot har transportarbetet ökat med cirka 2,2 procent årligen. En 

stor del av detta transportarbete utförs av lastbilar som står för cirka 40 procent av totalt pro-

ducerat transportarbete. Lastbilstransporter utför den största delen transportarbete av de tre 

trafikslagen tåg, båt och lastbil där tåg står för 23 procent och båt 37 procent av utfört trans-

portarbete (Bjørnland och Persson, 2003). 

Lumsden (2012) sammanfattar begreppet logistik på följande sätt: 

”Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de aktiviteter som 

har att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt 

och till rätt kostnad. Den syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och öns-

kemål med betoning på kund. Logistik består av planering, organisering, och styrning av 

alla aktiviteter i flödet av material, resurser, finansiella tillgångar, information och retur-

flöden. I begreppet innefattas såväl operativt ansvar vari ingår administration, drift och 

upphandling som konstruktivt ansvar samt uppbyggnad såväl som detaljutformning.” 

(Lumsden 2012 s24) 

Logistiken förändras ständigt. Enligt vissa prognoser kommer framtidens logistik gå emot 

halverade partistorlekar, kortare ledtider och förändrat innehåll av artikelsortimentet. Vidare 

kommer antal leverantörer per kund minska och behovet öka av sekvensstyrda artiklar där 

inleveranserna sker i rätt ordning (Lumsden 2012). Alla dessa faktorer har betydande effekter 

på möjligheten att uppnå höga fyllnadsgrader i fordon och lastenheter. 

Transportföretag och åkerier säljer en tjänst i form av tonkilometer. Kostnaderna för att pro-

ducera tjänsten tonkilometer består av fordonskilometer. Den ena faktorn, tonkilometer är en 

intäktsfaktor och den andra faktorn, fordonskilometer är en kostnadsfaktor. Faktorerna är obe-

roende av varandra men ekvationen ger att en god transportekonomi strävar efter att minimera 

antalet fordonskilometer för varje utförd tonkilometer (Lumsden 2012; Arnäs 2012). 

Sverige är ett glest befolkat land med långa avstånd mellan demografiskt viktiga punkter i 

landet. Samtidigt är Sverige beroende av export och import av varor vilket innebär att behovet 
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av godstransporter är stort. Förädlingskedjans mål är att producera varor till låga kostnader 

med hög leveransservice och detta kräver en god logistik (Lumsden, 2012). 

Klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser är ett stort problemområde och ett 

globalt miljöproblem. I första hand är det utsläppen av koldioxid som är oroande och trans-

porter bidrar till dessa utsläpp (Naturvårdsverket 2013). Det nuvarande generationsmålet utar-

betat av Naturvårdsverket innebär att miljöpolitikens övergripande mål ska vara att inom en 

generation skapa förutsättning för att lösa dessa miljöproblem. Transportsektorn uppskattades 

år 2008 stå för cirka 23 procent av de totala energirelaterade koldioxidutsläppen. Av dessa 23 

procent kunde 14 procent härröras från godstransport med tunga lastbilar. Tunga lastbilar 

uppskattas även stå för cirka 14 procent av den totala energianvändningen. Ett sätt för trans-

portsektorn att bidra till uppfyllande av miljömålen är genom ökad energieffektivitet eller ett 

brutet beroende av fossila bränslen. Ett sätt att öka energieffektiviteten är att öka resursutnytt-

jandet i transporter (Johansson, Eklöf och Karlsson 2010). 

Ett systematiskt arbete mot en reducerad klimatpåverkan från godstransporter krävs att det är 

möjligt att mäta resursutnyttjande i transportsystemet (McKinnon 2010). Resurser inom trans-

portsystemet som bör inkluderas är infrastrukturell kapacitet, energi, lastbärarnas kapacitet 

och insatt arbete. Resursutnyttjandet kan på företagsnivå mätas med hjälp av en rad nyckeltal. 

Avseende lastbärarnas lastkapacitet används nyckeltalet fyllnadsgrad som är ett mått på kvo-

ten mellan utnyttjad lastkapacitet och tillgänglig lastkapacitet (McKinnon 2010). 

Transportörer och åkerier har incitamenten att arbeta för en förhöjd effektivitet genom bättre 

resursutnyttjande och fyllnadsgrad. I transportekvationen framgår att en högre fyllnadsgrad 

ger en bättre förtjänst för utfört arbete. 

1.1 Bakgrund 

Åkeribranschen och speditionsbranschen är viktiga näringar i Sverige som levererar tjänster 

till samhället som är livsviktiga för den dagliga driften i skiftande verksamheter i hela landet. 

Speditions- och åkeribranschen levererar transporttjänster av skiftande slag, företrädelsevis 

med lastbil. Åkerier har generellt små vinstmarginaler och behöver ha effektiva arbetsproces-

ser. Samtidigt är åkeriföretag ofta underleverantörer till speditionsföretag som bestämmer 

transport- och logistikupplägg (Sveriges åkeriföretag 2013). Både åkeriföretag och andra ty-

per av logistikföretag har dock ett intresse av ett högt kapacitetsutnyttjande i lastbilstrafik. Det 

kan vara svårt att mäta fyllnadsgrad och kapacitetsutnyttjande i praktiken. 
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Utbildningsnivån i åkeribranschen är generellt sett låg och få åkare har genomgått högre ut-

bildning. Många åkeriföretag har blivit framgångsrika genom idogt arbete och tillämpande av 

best practice kunskaper. Kunskapen som finns inom branschen är av pragmatisk typ, utarbe-

tad över ibland flera generationers företagande (Sveriges åkeriföretag 2013). 

Speditionsföretagen har ofta väldigt kompetenta och välutbildade medarbetare och bör ha 

förutsättningar att arbeta mot bättre resursutnyttjande av fordon i vägtrafik. De talar om att de 

arbetar för att öka effektiviteten och minska kostnader och miljöbelastning. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur speditions- och åkeriföretag förhåller sig till begreppet 

fyllnadsgrad i praktiken. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur företagen ser på fyll-

nadsgrad samt hur de arbetar med begreppet i praktiken. Används nyckeltal för att mäta fyll-

nadsgraden? Uppsatsen ämnar även beröra hur företagen ser på den framtida utvecklingen. 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats fokuserar på att undersöka åkeriföretag och speditörer ej 3:e partslogistiker 

och andra aktörer på transportmarknaden. Denna uppsats avgränsas till att enbart behandla 

fyllnadsgrad i vägtransporter med lastbil. Med fyllnadgrad menas hur väl den fysiska kapa-

citeten i ett fordon utnyttjas. Uppsatsen begränsar sig även till att endast omfatta svenska åke-

rier och speditörer samt godstrafik i Sverige. 

1.4 Frågeställning 

Vilken betydelse har fyllnadsgrad för svenska åkare och speditörer? 

1.5 Metodval 

Denna uppsats behandlar hur åkeri- och speditionsföretag ser på begreppet fyllnadgrad. Uti-

från denna utgångspunkt är en kvalitativ lämplig. Det kan vara motiverat att utföra en explo-

rativ studie med kvalitativa metoder då forskningsområdet inte är väl utforskat (Aspers 2007; 

Silverman 2006). Det kvalitativa forskningsupplägget möjliggör för forskaren att se nya in-

fallsvinklar på ett forskningsområde samt möjliggör att ej tidigare iakttagna företeelser kan 

upptäckas. En utförlig beskrivning av metodval och genomgång av metodbeslut och metod-

frågeställningar finns i kapitel 4 Metod och genomförande. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med avsnittet teori, där ges en teoretisk översikt över teori och tidigare 

forskning. Där förklaras hur branschen ser ut och förklarar begrepp i samband med temat. 

Slutligen sammanfattas kort det teoretiska ramverket för studien. Sedan följer avsnittet metod 

som behandlar den empiriska studiens utformning och vilka ställningstaganden som utform-

ningen baseras på. I samma avsnitt diskuteras även etiska överväganden och frågor kring va-

liditet och reliabilitet. Efter detta avsnitt följer avsnittet Empiri som presenterar den empiri 

som erhållits under studien. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat och dess implikat-

ioner. Diskussionen avslutas med samling rekommendationer som framkommit från informat-

ion som inhämtats under arbetet med denna studie som kan ses som förslag till praktiskt för-

bättringsarbete samt på uppslag för framtida forskning. 
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2. Nulägesbeskrivning 

Marknaden för transporter är komplex och fragmenterad med många olika aktörer och intres-

sen. Detta kapitel försöker ge en överblick hur marknaden ser ut idag där transportföretagen 

verkar. Först beskrivs transportsystemet på ett abstrakt plan och sedan görs en översikt över 

marknadsstrukturen och aktörer i värdekedjan. 

2.1 Transportsystemet 

Transportforskare har försökt beskriva transporter med ett systemanalytiskt synsätt. Manheim 

(1979) beskriver transportsystemet utifrån en tvåskiktsmodell som består av tjänsteproducen-

ter, transportsystemet och efterfrågegeneratorer (varuägare). Modellen inkluderar även akti-

vitetssystemet och omgivningen som påverkar de andra i modellen utan att själv påverkas. 

Denna modell ligger till grund för OECD som utvidgat modellen till tre skikt där transportsy-

stemet delas upp i de som tillhandahåller trafikkapacitet, infrastruktur och efterfrågare av tra-

fikkapacitet samt transportoperatörer (Storhagen et al. 1999). 

2.2 Aktörer 

När transporter diskuteras är det ofta transportflödessystemet som åsyftas. Det centrala är for-

donen och de flyttbara enheter som används för att frakta gods. Transportresurserna finns 

konstant i systemet och för att få en kontinuitet och hög fyllnadsgrad i systemet krävs retur-

transporter. Transportflödet möjliggörs av infrastruktur och transportmarknaden har en mark-

nadsfunktion för att styra tillgång och efterfrågan på godstransporter (Lumsden 2012). 

Aktörerna på transportmarknaden kan enligt Flodén (2007) delas in i fyra grupper: Påver-

kande aktörer, ramskapande aktörer, systemaktörer och transportkunder. Påverkande aktörer 

försöker påverka transportsystemet men har inte någon formell makt. I denna kategori finns 

lobbygrupper och media samt i viss utsträckning konkurerande transportslag. Ramskapande 

aktörer bestämmer ramverket för transportsystemet. Exempel är myndigheter och lokala be-

slutsfattare. Systemaktörer är själva delaktiga på transportmarknaden som t.ex. transportörer 

eller terminaloperatörer. Transportkunder är efterfrågeskapare på marknaden och är de som 

beställer och konsumerar transporter (Flodén 2007). 
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2.3 Transportmarknadens struktur 

I logistikkedjan finns flera aktörer, kedjan kan vara mer eller mindre komplex. Kedjan består 

ofta av en rad aktörer med skilda roller. Från Trafikverkets et al. rapport (Trafikverket et al. 

2011 s11) kan följande definition av de vanligaste aktörerna i logistikkedjan användas: 

Transportmäklaren eller transportsamordnaren: ombesörjer kontakten med speditören 

eller transportföretaget. Har inga egna förflyttningsresurser.  

Speditören: planerar transporten och kontakten med åkerier. Denna kan i vissa fall svara för 

samlastning, omlastning, förtullning, försäkring och lagring. Speditören genomför normalt 

inte transporten själv, utan detta görs av åkerier (i egna eller speditörens namn).  

Transportföretaget eller åkeriet: tillhandahåller fordon och förare mot ersättning.  

Utöver dessa roller i själva logistikkedjan finns avsändaren, befraktaren, mottagaren och 

konsumenten. Befraktaren är den part som efterfrågar transporttjänsten och kan antingen 

vara avsändaren eller mottagaren. Det är denna part som beställer eller betalar transport-

tjänsten (eventuellt även kringtjänster). Konsolidering kan ske på flera håll bland logistik-

kedjans aktörer. Konsolidering innebär i transportsammanhang att leveranser kombineras för 

att minska transportkostnader.” (Trafikverket et al. 2011 s11). 

Tabellen visar de olika aktörernas påverkansmöjlighet på fyllnadsgrad. 

Aktör  Relativ påverkansmöjlighet på 

fyllnadsgrad/tomdragning  

Avsändare/befraktare  Stor (beroende på avtalets form)  

Transportmäklare  Liten  

Speditör  Stor (beroende på avtalets form)  

Åkeri  Medel  

Fordonsägare  Liten  

Chaufför  Liten  

Mottagare/befraktare  Stor (beroende på avtalets form)  

Konsument  Potentiellt stor  

(Tabell 2.3.1 Källa: Trafikverket et al. 2011 s12). 
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Som framgår av beskrivningen ovan har speditörerna betydligt större inflytande över fyll-

nadsgraden än åkerierna. 

2.4 Påverkansmöjligheter på fyllnadsgrad i värdekedjan 

I kapitel 2.2 konstaterades att åkerier har mindre inflytande över fyllnadsgraden i lastbilarna 

än inflytandet speditörerna har. I förstudien till denna uppsats undersöktes åkeriers syn på 

fyllnadsgrad och arbetet med denna. Relativt omgående framkom att många åkerier ofta ser 

sin möjlighet att påverka fyllnadsgraden som ganska liten. Åkerierna har ofta en situation där 

de utför uppdrag åt speditören utifrån dennes specifika instruktioner och detta innebär i vissa 

fall att uppgiften att lastplanera och påverka fyllnadsgraden ligger utom åkarens kontroll. I 

förstudien framkom att speditören betalar för fordonet och att åkaren därför har ett mindre 

intresse av att påverka fyllnadsgraden då fordonskilometrarna ersätts oavsett hur många ton-

kilometer som produceras. Annorlunda uttryckt: Priset för att utföra en transport är fast oav-

sett hur mycket gods som är lastat på lastbilen. Från förstudiens intervjuer framkom åsikter i 

linje med att det inte spelar så stor roll hur mycket som är lastat på bilen för speditören betalar 

ett fast pris för lastbilstransporten. 

Det går att förstå åkarens resonemang som syftar till att säkra ekonomin i verksamheten. Det 

skulle dock även vara tänkbart att åkaren hade en miljömoralisk syn på transporten: Att åka-

ren inte ser att det är vettigt att köra tomma transporter som bidrar till onödiga utsläpp. Ett 

parallellexempel är plastikkirurger som också blir betalda för att utföra kundens (patientens) 

önskemål. En plastikkirurg skulle inte operera om en näsa till en snabel för att kunden önskar 

det och kan betala för det då plastikkirurgen måste följa etiska riktlinjer (Melin 2007). Lik-

nande paralleller finns inom advokatsamfundet och bland revisorer (Leijonhufvud 2007). I 

förstudien framkom inte denna problematik eller andra kontraresonemang utan fokus låg på 

att få betalt för lastbilens körda sträcka: Allt körs om det är bra betalt. 

Vissa åkerier ser transporteffektivitet ur miljösynpunkt som ett konkurrensmedel men ekono-

min är alltid högst prioriterad om kunden inte skulle fästa stor vikt vid miljöaspekter. 

2.4.1 Sammanfattning av påverkansmöjligheter på fyllnadsgrad i värdekedjan 

Sammanfattningsvis så framkom resultat i förstudien som visar på den relativt låga makt i 

värdekedjan för åkerier som beskrivits av Trafikverket et al. (2011). Utifrån denna empiri i 

förstudien bestämdes att huvudstudien skulle fokusera på speditörerna som enligt Trafikver-

kets påverkanstabell har stort inflytande över fyllnadsgrad i transporterna.  
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3. Teori 

Detta avsnitt behandlar uppsatsens teoretiska referensram. Först redogörs för transportpoli-

tiska mål sedan transportsystemet, transporteffektivitet och fyllnadsgrad. 

3.1 Transportpolitiska mål 

Riksdag och regering har fattat beslut om de transportpolitiska målen: 

”Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-

försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” Detta övergripande mål ska nås genom att tillgänglig-

heten säkerställs, utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet äventyras.” (Trafikanalys 2012 s17).  

3.2 Logistikkedjan 

Logistikkedjan är normalt sett komplex i olika delar av sin sammansättning. Den består av en 

rad olika marknadsaktörer som logistikkedjan med olika tjänster. Det som är vanligast före-

kommande aktörerna är: 

Transportmäklaren: Sköter kontakten med speditören och/eller transportföretaget. Trans-

portmäklaren har inga egna resurser för att genomföra transporter. 

Speditören: Förmedlar och planerar transporter för kundernas räkning. Även planering av 

samlastning, omlastning, förtullning, försäkring och lagring. Transporten kan både genomfö-

ras av speditören själv eller via ett separat åkeri beroende på storlek av speditions företag. 

Transportföretaget (åkeriet): Genomför transporter och tillhandahåller fordon och personal 

för att genomföra transporter. 

Andra roller som finns i logistikkedjan är avsändaren, befraktaren, mottagaren och konsumen-

ten. (Trafikverket et al. 2011) 

Befraktaren är kunden som efterfrågar transporten eller mottagaren i logistikkedjan, är även 

den part som står för kostnaden för det genomförda uppdraget – Transporttjänsten. 

Konsolidering av transporter innebär att leveranser samordnas för att minska kostnaden för 

transporter. En aktör i logistik kedjan råder inte över möjligheten till att minska på tomdrag-

ningar och öka fyllnadsgraden. Upphandling och planering av transporter sker på olika sätt 

vilket påverkar hur kapaciteten kan utnyttjas. Detta innebär att olika aktörer har olika möjlig-

het att påverka beroende på var i logistikkedjan man befinner sig. Nödvändigheten av sam-

verkan mellan olika aktörer och att man är medveten om konsekvenser i olika former, är en 
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del som man måste arbeta vidare med. Det finns vidare ett antal av logistikkedjans aktörer 

som kommer till rätta med de problem som transporterna ger upphov till, ett par av det aktö-

rerna påverkar bland annat det förutsättningar som logistikkedjan verkar under, som politiker 

och myndigheter. Det handlar även om tillverkare av fordon, farkoster, lastbärare och embal-

lage samt bränsleleverantörer. Aktörerna måste arbeta såväl på egen hand som tillsammans. 

(Trafikverket et al. 2011) 

3.3 Transporter 

Det moderna transportsystemet skapar förutsättningar för vårt gemensamma samhällsbyg-

gande samtidigt som det bidrar till att utveckla våra enskilda levnadsvillkor. Genom transpor-

ter av gods och personer skapas tillväxtmöjligheter som genererar ett växande välstånd. Gods-

transporternas uppgift är att länka samman produktion och konsumtion, och praktiskt taget 

alla människor är direkt eller indirekt beroende av dessa transporter. Detta är i sig inte nytt; 

transporter och rörlighet har i alla tider varit viktiga delar i mänsklighetens utveckling. I da-

gens moderna samhälle är emellertid beroendet av transporter än tydligare, såväl globalt och 

regionalt som lokalt. Transportsystemet består av ett komplext nätverk där trafikslagen kon-

kurrerar om transportköpare men också kompletterar varandra i långa transportkedjor. 

Alla varor transporteras. Varor har mycket skiftande egenskaper och karaktär. En del är ömtå-

liga och värdefulla, andra av lägre värde och tål en brysk hantering. Vissa är tunga och 

skrymmande, andra små och lätta. Skillnaderna är närmast oändliga och det är transportsy-

stemets uppgift att svara mot skilda transportbehov. Generellt sett har de fyra trafikslagen 

olika styrkor och svagheter vilket gör att olika typer av gods är bättre lämpade för vissa trafik-

slag än andra. (Trafikverket et al. 2011) 

Det vi kan konstatera enligt ovan finns det flera faktorer som påverkar fyllnadsgraden för 

vissa transporter. Att det finns en överkapacitet i transportsektorn är en förutsättning för att 

branschen ska kunna tillmötesgå svängningarna i efterfrågan som uppstår från producenter 

och konsumenter. Överkapaciteten är en förutsättning för att det inte ska uppstå varubrist. 

(Trafikverket et al. 2011) 

3.4 Transporteffektivitet 

Transportarbete mäts i tonkilometer. Det är ett mått med flera svagheter som bland annat inte 

tar hänsyn till transponerad volym. Andra mått som är tänkbara är att mäta i fordonskilometer 

eller ett mått som tar hänsyn till volymen respektive värdet på det fraktade godset. Det är fullt 
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möjligt att kunna använda kvoter mellan måtten. Kvoten mellan till exempel transportarbete 

och trafikarbete skulle möjligen kunna användas för att påvisa transporteffektivitet och fyll-

nadsgrad. (Trafikverket et al. 2011) 

Transportarbetesmåttets (dvs. tonkilometer) främsta nackdelar i sammanhanget är (se t ex 

McKinnon, 2010): dess ensidiga fokus på vikt dess brist på tydlighet för vilken vikt som räk-

nas (ibland mäts nettovikt och ibland bruttovikt) dess problem med avståndsmätning för så 

kallade slingbilar. Fördelen med måttet är framför allt att det är ett mått som vi relativt lätt 

kan mäta och följa utvecklingen av. 

En rad andra alternativa mått som kan mäta effektiviteten inom transportsektorn är tänkbara. 

Sådana skulle möjligen kunna ge en bättre indikation på fyllnadsgraden. Sådana mått skulle 

kunna vara att sätta transportarbetet (tonkilometer) i förhållande till antalet transporterade ton, 

utnyttjad lastyta eller volym eller en ekonomisk variabel. (Trafikverket et al. 2011) 

 

3.5 Definitioner av fyllnadsgrad 

McKinnon (2010) sammanställer fyllnadsgradens olika definitioner för att bestämma lastka-

pacitetens olika mått enheter, dessa presenteras nedan (McKinnon 2010) 

1. Tomkörning, antalet körda kilometer med tom last i förhållande till totalt körda kilo-

meter. 

2. Verklig vikt (ton), den verkligt transporterade vikten i förhållande till maximala vikten 

för lastbäraren under en transport. 

3. Verklig volym (m
3
), den verkligt transporterade volymen i förhållande till maximal 

volym för lastbäraren under en transport. 

4. Flakmeter (flm), antalet utnyttjande flakmeter i förhållande till antalet tillgängliga 

flakmeter på lastbäraren. Definitionen fokuserar på den utnyttjade flakarean. Vid 

transport av ej stapelbart gods är den tillgängliga arean den avgörande restriktionen för 

utnyttjande av transportens utrymme. 

5. Ton-kilometer (tonkilometer), antalet transporterade ton-kilometer i förhållande till sin 

totalvikt under körsträckan. 

Definitionen lägger fokus redovisning av olika mått och storheter för redovisning av fyllnads-

graden för skiftande transporter. I dagsläget finns det ingen likformig definition omfattar 
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samtliga relevanta faktorer som sammantaget behandlar lastutrymmets utnyttjande. Se bilagor 

i appendix för en ytterligare genomgång av fyllnadsgradsdefinitioner! 

3.6 Fyllnadsgrad och nyckeltal 

Fyllnadsgrad är ett nyckeltal för att mäta resursutnyttjandet av transporterat gods. Fyllnads-

graden ställer den vekliga mängden gods i relation till den maximala mängden gods som last-

bäraren ska kunna transportera. (Buskhe 1993).  

Vid beräkning av resursutnyttjandet bör hänsyn tas till samtliga insatta resurser i produktion-

en, alternativt kan fokus ligga på delresurser (Buskhe 1993). Buskhe (1993) presenterar en 

grundläggande definition av totalt resurs utnyttjande, som tar hänsyn till delresurserna kapa-

citet och tid. Det totala resursutnyttjandet för en lastbil anges då som en produkt av utnyttjan-

det av resursens lastkapacitet och tidsutnyttjandet (Buskhe 1993). 

3.6.1 Medelfyllnadsgrad 

Enligt Andersson och Diamante (2011) är argumentationen från McKinnon (2010) att an-

vända sig av måttet ton-kilometer, även benämnts som medel fyllnadsgrad (Buskhe, 1993). 

Lastbärarens arbete mäts i ton-kilometer viket beskriver förflyttningen av ett ton gods under 

en kilometer (Lumsden, 2009). Medelfyllnadsgraden är då kvoten mellan utfört transportar-

bete och det transportarbete som skulle utförts om lastbäraren varit fullastad under hela trans-

portsträckan (McKinnon 2010). Beräkningen av medelfyllnadsgraden sker med följande for-

mel (Buskhe, 1993): 

Vid beräkning av medelfyllnadsgraden kan beräkningen antingen behandla volym eller vikt. 

Vid beräkning av transportarbete med utgångspunkt på volym blir måttet kubik- kilometer 

(m
3
-km), d. v. s. Förflyttningen av en kubikmeter gods under en kilometer (Buskhe, 1993, 

Lumsden 2009). En definition av fyllnadsgraden utifrån transportarbete har en stor fördel uti-

från förståelsen för måttet vilket ger fördelar vid data insamling (Buskhe, 1993). Buskhe 

(1993) redovisade dock ett antal nackdelar, vilka redovisas nedan. 

 Transportsträckan som uppmätts vid data insamlingen är inte den sträckan som företa-

get tar betalt för, d. v. s. måttet skiljer inte mellan trafikarbete (trafikarbete är fordo-

nets sammanlagda körsträcka) och transportarbete. 

 Mätetalet tar inte hänsyn till om rätt resurs används, så som lastbärare, terminal etc. 

 Mätetalet tar inte hänsyn till några tidskrav, tidsfönster för lastning och lossning. 
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Fyllnadsgraden måste ställas i relation till den löpande verksamheten för att man ska kunna 

uppnå en effektivare resursutnyttjande. Med detta som grund behöver följande information 

inhämtas (Buskhe, 1993): 

 Lastbärartyp och dess kapacitet i vikt, volym och flakmeter. 

 Typ av uppdrag, om det är export eller import, vilket avgör omräkningstal av pallplat-

ser, kubikmeter och flakmeter till kilogram. 

 Enhetslast, t.ex. en container, sammanhållen godsenhet som kan nyttjas maximalt av 

kunden då den helt betald av den. 

 Datum för mätning, för att kunna identifiera variationer under mätperioden. 

 Tomdragningssträcka, Mäta den sträcka som fordonet kör utan last, man måste verifi-

era mellan vilka platser samt antalet kilometer. 

 Samtliga lastning- och lossningsorter efter den rutt som transporten kör, antalet körda 

kilometer samt lastad mängd gods mellan lastning- och lossningsort. 

3.6.2 Fyllnadsgrad: Mätning 

Mätning av godset sker ofta genom uppskattning och subjektiva bedömningar (Andersson och 

Diamante 2011; McKinnon, 2010). Insamlingen av data stöter ofta på praktiska problem för 

enskilda delsträckor, vilket innebär att merparten av arbetet omfattar uppgiftsregistrering 

(McKinnon, 2007). Vid mätning av medelfyllnadsgraden utryckt i vikt förorsakar leverans-

platsernas belägenhet problem, vart och när under transporten som det tyngsta godset ska le-

vereras. Medelfyllnadsgraden blir högre om det tyngsta godset levereras sist vid transporten 

(McKinnon, 2007), vilket leder till felaktiga tolkningar av fyllnadsgraden. 

3.6.3 Godstäthet 

Godstäthet uttrycks som kvoten mellan godsets vikt och dess volym. Då lastbärarens lastut-

rymme är maximalt utnyttjat så att maximal vikt och volym optimeras vilket innebär att det 

lastade godset har optimal godstäthet. Vilket förut bestämt utifrån lastbärarens lastkapacitet 

(Lumsden, 2004). Ersättning för fraktarbete där man kombinerar vikt och volym har gett upp-

hov till termen skrymmental. Termen används synonymt med optimal godstäthet (Lumsden, 

2004). Om godstätheten understiger den optimala punkten där volymrestriktionen uppfylls 

före viktrestriktionen ska kostnaden för frakten beräknas med ett omräkningstal från vikt till 

volym. Samma princip gäller om godstätheten understiger den optimala punkten där viktre-
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striktionen uppfylls före volymrestriktionen ska kostnaden för frakten beräknas med ett om-

räkningstal från volym till vikt. 

Trenden i dag går mot lägre godstäthet (McKinnon, 2010; McKinnon och Cambell, 1997). 

Trenden medför att lastbärarens volymrestriktion är viktigare än viktrestriktionen. Informat-

ion om godsets volym blir allt mer viktigt för transportplanering men trenden kan dock peka 

på brister i försörjningskedjan, beroende på att data inte samlas in rutinmässigt (McKinnon, 

2007). 

3.6.4 Faktorer som begränsar fyllnadsgraden  

Transportmarknaden är hårt konkurrensutsatt och transportköparna kan ofta lätt byta leveran-

tör av transporttjänster. Kunderna har makten över beslutet om hur transporten skall utföras 

och detta påverkar fyllnadsgraden negativt. Olofsson och Zec (2009) menar att det skulle un-

derlätta för transportörerna om leveranstiderna var längre och transportbokningen kom in tidi-

gare vilket skulle göra det lättare att planera för god fyllnadsgrad. 

Logistikföretag med tillgång till terminaler kan utnyttja terminalverksamheten för att fördela 

efterfrågan av godstransporter jämnare. Olofsson och Zec (2009) undersökte terminalbaserad 

distribution och kom fram till att det var bättre fyllnadsgrad på större lastbilar än på mindre 

lastbilar. Detta förklaras med att Mindre lastbilar oftare kör korta sträckor samt så kallade 

expresstransporter med mindre volymer. 

Fyllnadsgraden kan ökas om fasta leveransdagar används. Gods till en viss region, stad eller 

kund kan då samlas upp och levereras på en fast leveransdag. Detta bidrar till en förbättrad 

fyllnadsgrad. Leveranstiden ökar samtidigt som leveransprecisionen blir högre. Turbilstrafik 

kan också användas för att leverera och hämta upp gods på slingor (Jonsson och Matsson 

2005). Genom modern It-teknik med ruttplaneringsverktyg kan fyllnadsgraden ökas genom att 

optimera rutterna så att godsmängden blir så stor som möjligt och att fordonskapaciteten ut-

nyttjas maximalt samtidigt som fordonskilometer, körtid och leveranstid minimeras. (Jonsson 

och Matsson 2005). 

En begränsande faktor för fyllnadsgrad är regionala obalanser. En region kan ta emot mer 

gods än den sänder ut och det kallas då en regional obalans. Detta påverkar fyllnadsgraden då 

returtransporter blir svåra att fylla. Lastbärare kan också ge upphov till obalanser om det krävs 

en särskild lastbärare för en transport och returtransporterna kräver en annan sorts lastbärare 

(Jonsson och Matsson 2005). 
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Vägverket (nuvarande Trafikverket) menar att ökad samlastning skulle öka fyllnadsgraden. År 

2008 transporterades 36 procent av den totala godsmängden av egenförmedling, 28 procent av 

lastbilscentraler och 36 procent av speditörer. Vägverket pekar på att det egenförmedlade 

godset vid transporter kortare än 10 mil skulle kunna samlastas i högre grad. Denna sänd-

ningstyp svarar för cirka 4,2 procent av det totala transportarbetet och Vägverket pekar sär-

skilt ut stadsdistributionen i sammanhanget. Delar av detta transportarbete skulle kunna utfö-

ras via godskollektivtrafik i städer (Vägverket 2007). 

Binge och Svensson (2005) skriver att känsligt och farligt gods måste emballeras väl och han-

teras varsamt. Detta leder till samlastningssvårigheter samt att mycket av volymen i fordonet 

fylls ut av emballage och godset får låg densitet. Fordonet utnyttjas volymmässigt men inte 

optimalt avseende vikten. 

McKinnon (1996) undersökte tomkörningarna mellan 1982 och 1993 i Storbritannien. Förfat-

taren konstaterar att tomkörningarna minskade med 11 procent och identifierar fem möjliga 

orsaker till detta: Att lastbilstransporterna blivit längre, att antalet stopp per tur har ökat, att 

det finns fler samlastningstjänster, ett ökat returflöde av förpackningsmaterial och att trans-

portörerna arbetar flitigare med att hitta returlaster. McKinnon (1996) spekulerar i att några 

faktorer kan öka returlasterna ytterligare: Transportörerna kan samarbeta mer, it-teknik som 

underlättar samlastning, höjda transportkostnader genom exempelvis vägtullar och bränsle-

skatter. 

3.7 Transporter sett som tjänster 

Den moderna ekonomin har kommit att präglas av en ökad leverans av tjänster inom kommer-

siell handel. Den tidigare produktionsorienterade ekonomin sägs av vissa forskare vara på väg 

att ersättas av en tjänsteorienterad ekonomi. Själva tjänstebegreppet har också blivit mer dif-

fust och många varor kan idag även betraktas som tjänster (Grönroos 2000). Transporter kan 

ses som en tjänst som tillför platsnytta och tidsnytta till en produkt: Att en produkt kan flyttas 

eller lagras. En produkt får ett högre värde än där den ursprungligen tillverkades om den för-

flyttas till en köpare. Enligt samma logik kan en vara lagras tills det uppstår ett behov och 

tidsnytta uppnås därmed (Lumsden 2012). En fysisk produkt tillförs oftast transporttjänster 

och lagringstjänster för att öka värdet. 

Grönroos (2000) menar att en tjänst är en aktivitet eller process. Så länge processen pågår 

konsumeras tjänsten, sedan upphör tjänstens existens. Detta skall ställas i relation till en fysisk 
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produkt som har ett fysiskt tillstånd (den finns fysiskt under sin livslängd). En annan viktig 

aspekt av en tjänst är att den innehåller interaktioner: den kräver förbindelse mellan köpare 

och säljare. 

En tjänsts kvalitet kan ofta mätas i nyckeltal som exempelvis en transports tidsfönster eller 

andel skadat gods. Enligt Grönroos (2000) är kvalitetsbegreppet kopplat till en subjektiv upp-

levelse, när kunden är nöjd med kvaliteten är kvaliteten god. I slutänden finns det inte några 

kvalitetsmått som inte bygger på en subjektiv bedömning och i slutänden är det vad kunden 

anser som god kvalitet på tjänsten som är god kvalitet på tjänsten (Grönroos 2000). 

Inom transportsektorn levereras transporttjänster som skapar tids- och platsnytta. Det är kun-

derna som efterfrågar transporttjänster och det är kunderna som ställer krav på kvalitetsfak-

torer så som leveranstid och leveransprecision. Dessa krav på kvalitet i olika dimensioner är 

inte alltid förenliga med effektivitetsfaktorer från transportörens sida (Grönroos 2000; Lums-

den 2012). Detta förhållande kommer till viss del belysas i denna uppsats i senare kapitel. 
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4. Metod och genomförande 

Denna uppsats har genomförts i två steg: En förstudie och en huvudstudie. Efter en initial 

genomgång av litteratur på området och en undersökning av genomförbarheten kontaktades 

branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag som uppmuntrade studien. Därefter beslutades 

att genomföra en kortare förstudie genom en intervju med en företrädare för branschorganisat-

ionen Sveriges Åkeriföretag, samt en VD för ett åkeriföretag i Stockholmsområdet. 

I denna uppsats består empirin av intervjuer med branschföreträdare som utförts enligt en 

semi-strukturerad intervjumodell. Det finns faror med att använda intervjuer, Silverman var-

nar (2006) för att använda intervjuer som empiri rent slentrianmässigt utan att först ha grundat 

metodvalet i syfte och frågeställning. 

Denna uppsats undersöker hur åkeri- och speditionsföretag ser på begreppet fyllnadgrad. Den 

söker subjektiva uppfattningar för en bredare förståelse av hur företagen arbetar med fyll-

nadsgrad och hur de ser på begreppet. Intervjuer kan därför anses vara lämpliga som metod 

(Silverman 2006; Peräkylä 2005). I utgångspunkt har uppsatsen varit deduktiv i sin ansats 

med grund i etablerade teorier. I empiri- och analysavsnitt pågår en växelverkan mellan teori 

och empiri som lett till nya generaliseringar som kan ses som ett skapande av nya teorier vil-

ket i sin tur kan ses som en induktiv process (Aspers 2007). 

4.1 Arbetets relevans och bidrag 

4.1.1 Praktik 

För de som arbetar med transportplanering och ekonomi i ett åkeriföretag kan denna uppsats 

fylla en funktion och bidra med kunskap. Syftet med denna uppsats är att undersöka de prak-

tiska förutsättningarna för ett åkeriföretag och utifrån det försöka finna ett nyckeltal som är 

tillämpbart i praktiken. 

4.1.2 Bidrag 

Denna uppsats försöker ge ett bidrag till åkeriföretag som försöker utveckla och förbättra sin 

verksamhet. Åkeriföretag som arbetar med förbättringsprocesser och effektivisering av verk-

samheten skall kunna få vägledning om praktiska sätt att arbeta med nyckeltal i allmänhet och 

fyllnadsgrad och kapacitetsutnyttjande i synnerhet. 
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4.1.3 Vetenskapen 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är inte att bidra till den akademiska vetenskapens 

teoribildning utan undersöka förutsättningar och arbetssätt så som de i praktiken ser ut. Däre-

mot är det tänkbart att denna uppsats bidrar till den vetenskapliga forskningstraditionen inom 

logistikområdet med empirisk kunskap om åkeriföretags verksamhet samt deras förutsättning-

ar. 

4.2 Val av intervjupersoner 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats och därför har urvalet skett på strategiska grunder (As-

pers 2007). Syftet är att undersöka hur företagen som verkar inom vägtransporter ser på be-

greppet fyllnadsgrad har intervjupersonernas uppfattning av begreppet satts i fokus. Valet av 

intervjupersoner har i huvudsak baserats på vilken position de har i branschen. Syftet med en 

studie skall styra urvalet (Creswell 2007). Urvalet av intervjupersoner har därför i denna stu-

die styrts av hur strategiskt lämpliga intervjupersonerna är för studien. Personer som jobbar 

inom branschen och har gedigen erfarenhet av godstransporter på väg har setts som särskilt 

lämpade att intervjua. På grund av att möjligheten att få tillgång till lämpliga intervjupersoner 

är begränsad har urvalet till viss del präglats av vad som brukar benämnas ett bekvämlighets-

urval (Aspers 2007). Urvalet kan också liknas vid det som vanligtvis benämns snöbollsurval 

där informanter ombetts att ge förslag på lämpliga intervjupersoner (Aspers 2007). Intervju-

personerna har varit näringslivspersoner som uppsatsförfattarna fått kontakt med genom be-

fintliga kontakter i studien. De rekommenderade intervjupersonerna har sedan kontaktats och 

ombetts ställa upp i studien. En enskild diskussion har gjorts med varje intervjuperson innan 

intervjun för att få en uppfattning om intervjupersonen har ansetts lämplig för studien. 

Snöbollsurval ställer krav på forskarens förmåga att utvärdera lämpligheten i att använda fö-

reslagna kandidater. Det kan finnas en risk att de tillfrågade har egna intressen i urvalet eller 

att urvalet begränsas till informanternas personliga vänskapskrets och att urvalet riskerar att 

bli begränsat (Aspers, 2007). 

Snöbollsurval har som fördel som urvalsmetod att forskarens trovärdighet är större när han 

eller hon är rekommenderad av en person som är bekant för intervjupersonen (Creswell 

2007). Detta är speciellt viktigt när det kan vara svårt att finna viktiga intervjupersoner. De 

kontaktade intervjupersonerna har lovats att vara anonyma om de så önskar. En intervjuperson 

har krävt anonymitet. Efter en genomgång av de etiska riktlinjerna har samtliga tillfrågade 
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ställt upp på att bli intervjuade. En genomgång av intervjupersonerna finns beskrivet i Appen-

dix I: Intervjupersoner. 

4.3 Förstudie och huvudstudie 

En förstudie är en mindre studie som förbereder forskaren för huvudstudien (Aspers 2007). 

Omfattningen av förstudien i denna uppsats omfattar en litteraturstudie och tre intervjuer. För-

studien genomfördes med en viss kunskap om forskningsområdet och denna kunskap bidrog 

till att utveckla huvudstudien. 

4.3.1 Förstudie 

Förstudien genomfördes genom att teoretiskt material gicks igenom av uppsatsförfattarna. 

Sedan kontaktades en person som arbetar på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och 

en intervju genomfördes som var väldigt allmänt hållen och handlade om åkeribranschen i 

allmänhet för att bättre förstå kontexten för studien. Efter att informationen från intervjun 

behandlats av uppsatsförfattarna gjordes en kompletterande telefonintervju med en företagsle-

dare i åkerinäringen. Intervjupersonen gav sin syn på fyllnadsgrad i den åkeriverksamhet som 

det företaget bedriver. Sedan gjordes en intervju med en person som arbetar på ett åkeri som 

kör för en speditör i Dalarna. Under förstudien kom indikationer på att åkeriföretagen inte 

alltid har stor möjlighet att påverka fyllnadsgraden i lastbilstransporter och att perspektivet 

skulle vidgas till speditörernas verksamhet. Detta finns utförligare beskrivet i teoriavsnittet 

som behandlar makten i värdekedjan. 

4.3.2 Huvudstudie 

Efter förstudien gick uppsatsförfattarna tillbaka till teori och tidigare forskning och jämförde 

med de resultat som framkommit i förstudien. Då framkom att åkeriföretagen i vissa fall inte 

har makt att bestämma över fyllnadsgraden och att begreppet därför var av underordnad bety-

delse för vissa åkeriföretag. Det bestämdes då att huvudstudien skulle fokusera även på spedi-

törernas verksamhet. Speditörerna står över åkerierna i värdekedjan och det framkom inform-

ation i förstudien att det är speditörerna som bestämmer över lastplanläggningen i många fall 

och att de har ett större inflytande över fyllnadsgraden. Huvudstudien kom alltså att fokusera 

också på speditörernas arbete med fyllnadsgrad och deras syn på begreppet fyllnadsgrad.  
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4.4 Kvalitativa intervjuer 

Intervjupersonerna har getts möjlighet att bestämma plats för intervju i de fysiska intervjuer 

som genomförts. I några fall har intervjun genomförts över telefon. Detta på grund av att vissa 

intervjupersoner har haft ett så fullt schema att en fysisk intervju hade varit svår att planera. 

Intervjuerna har genomförts utan problem eller störningar. Ljudinspelningsutrustning har inte 

använts under intervjuerna. Istället har intervjuarna fört anteckningar som sedan renskrivits 

direkt efter intervjun. Det finns risker med att använda ljudinspelningsutrustning. Dels finns 

risker att utrustningen inte fungerar eller slutar fungera mitt under intervjun och tillför ett 

riskmoment där värdefull tid riskerar att gå förlorad (Aspers 2007). Intervjupersonerna har 

oftast ett pressat schema och det finns inte utrymme för missöden. En viktigare anledning är 

kanske att vissa personer känner sig obekväma med inspelningsutrustning och riskerar att 

prata mindre fritt under intervjun. Denna studie har utförts enligt de etiska riktlinjer som upp-

ställts av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2005) och varje intervjuperson har blivit informe-

rad om detta. 

Den intervjuguide som har använts återfinns i uppsatsens appendix. Intervjuguiden utforma-

des till förstudien men den användes inte i förstudien då dessa intervjuer var mer fria i sin 

utformning. Intervjuguiden reviderades utifrån det fakta som framkom i förstudien. Intervju-

guiden har utgjort grundstommen i intervjun, men varje intervju har blivit unik med anpas-

sade följdfrågor utifrån intervjupersonens svar. De deltagande intervjupersonerna har blivit 

erbjudna att få uppsatsen i sin färdiga form förmedlad till sig per e-post. 

4.5 Etik 

Ett av de viktigaste kraven att beakta vid metodöverväganden är kravet på god etik i den kva-

litativa forskningen (Aspers 2007). I denna uppsats följs de etiska riktlinjer som definieras av 

Vetenskapsrådet (2005). Riktlinjerna berör de krav som samhällsvetenskaplig forskning ska 

uppfylla: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och krav på etiskt nytt-

jande (Langemar 2008). Forskaren bör även alltid ”Sträva efter att respektera deltagarna och 

deras integritet” (Langemar 2008). 

Denna uppsats har tagit hänsyn till intervjupersonernas personliga integritet och uppsatsen har 

skrivits så att intervjupersonerna som önskat anonymitet verkligen är anonyma. Det finns flera 

fördelar med att ge möjlighet för att anonymisera intervjupersonerna. En fördel är att det är 

lättare att få intervjupersoner att ställa upp vilket gör det lättare att inkludera personer som 
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verkligen är intressanta att intervjua och inte bara de som ”kan tänka sig att offra sig och ställa 

upp”. Tillvägagångssättet bidrar inte bara till att de etiska aspekterna respekteras utan ger 

förmodligen studien ett mer trovärdigt resultat. 

4.6 Analys 

Efter intervjuerna har intervjun gåtts igenom av uppsatsförfattarna där anteckningarna från 

intervjun i renskrivits. Det empiriska materialet som samlats in i denna uppsats har satts under 

en löpande analys vilket innebär att det varit en källa till reflexion under arbetets gång. 

Efter att alla intervjuer genomförts gjordes en övergripande analys av materialet som genom-

lästes och kartlades. Alla intervjupersoner har bidragit med empiriskt material till analysen. I 

empiridelen är inte någon individ överrepresenterad, däremot uttrycker sig människor på olika 

sätt. 

4.7 Tillförlitlighet 

4.7.1 Validitet 

Det kan vara svårt att tala om validering inom kvalitativ forskning. Det råder skilda åsikter 

om och hur valideringsstrategier kan användas i kvalitativ forskning (Kvale 1997; Silverman 

2005). Men Silverman (2006) skriver också att det är viktigt skapa trovärdighet för forsk-

ningsresultaten. Begreppet reliabilitet är inte helt enkelt att reda ut inom kvalitativ forskning. 

Kvale menar att det går att använda uttala sig om en uppsats reliabilitet som en term för att 

beskriva uppsatsens kvalitet i bemärkelsen hur välgjord den är (Kvale 1997). 

4.7.2 Generaliserbarhet 

I denna uppsats kan inte uppsatsens resultat sägas vara generella för alla transportföretag utan 

gäller enbart för de intervjupersoner som intervjuats. Utöver detta är det tänkbart att det är 

möjligt att generalisera resultatet även till andra fall. Kvale (1997) skriver att en kvalitativ 

slutsats kan tillämpas på nya fall genom en så kallad analytisk generalisering. På ett filosofiskt 

plan kan följande argumentation göras: Denna uppsats resultat kan ge en indikation för vad 

som kommer att hända, eller hur det kommer att förhålla sig i en liknande situation. Resone-

manget bygger på en så kallad påståendelogik: Detta liknar förfaringssättet när en domare 

beslutar att ett tidigare rättsfall utgör precedensfall eller när en läkare bedömer nya fall utifrån 

erfarenheten från tidigare fall (Kvale 1997).  
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5. Empiri 

Inledningsvis berörs förstudien och sedan berörs huvudstudien. Empirin kring förstudien finns 

i stora drag beskriven även i kapitel 2.3. För att bättre förstå empiribeskrivningen som helhet 

redovisas förstudien även i detta kapitel även om det till viss del är repetitivt. 

5.1 Förstudie 

I förstudien till denna uppsats intervjuades tre personer och åkeriers syn på fyllnadsgrad och 

arbetet med fyllnadsgrad undersöktes. Många åkerier ser ofta sin möjlighet att påverka fyll-

nadsgraden som ganska liten. Det gavs också indikationer på att mindre åkerier i allmänhet 

anser att de har väldigt liten möjlighet att påverka det övergripande transportupplägget i lo-

gistikkedjan. Åkerierna utför ofta endast ett uppdrag åt speditören utifrån dennes specifika 

instruktioner och detta innebär i vissa fall att uppgiften att lastplanera och påverka fyllnads-

graden ligger utom åkarens kontroll. Därmed lämnas åkaren att ansvara endast för detaljer 

som hur godset placeras på lastbilen eller vilken färdväg som väljs. I förstudien framkom att 

speditören i många fall betalar för fordonet och att åkaren därför har ett mindre intresse av att 

påverka fyllnadsgraden då fordonskilometrarna ersätts oavsett hur många tonkilometer som 

produceras. Annorlunda uttryckt: Priset för att utföra en transport är fast oavsett hur mycket 

gods som är lastat på lastbilen. Från förstudiens intervjuer framkom åsikter i linje med att det 

inte spelar så stor roll hur mycket som är lastat på bilen för speditören betalar ett fast pris för 

lastbilstransporten. 

Vissa åkerier ser transporteffektivitet ur miljösynpunkt som ett konkurrensmedel men ekono-

min är alltid högst prioriterad om kunden inte skulle fästa stor vikt vid miljöaspekter. 

5.2 Huvudstudie 

Intervjuerna är genomförda med fyra olika personer. Två av de intervjuade arbetar som spedi-

törer i två större speditionsföretag. De två andra arbetar inom åkeribranschen med transport-

planering. Det är fyra företagen har ingen koppling mellan sig och arbetar helt skilt från 

varandra inom sin del av branschen och där det även finns en geografisk skillnad mellan re-

spektive företag. 

De intervjuade personerna som arbetar med spedition, har varierande erfarenhet av arbetet där 

den ena intervjupersonen har lång erfarenhet med 25 år i branschen som speditör och den 

andra intervjupersonen som har minder erfarenhet med 2,5 år i branschen som speditör.  
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När det gäller de två andra intervjupersonerna, som arbetar med transportplanering på heltid 

hos två olika åkerier där den ena intervjupersonen har lång erfarenhet av åkeri branschen med 

20 års erfarenhet och den andra intervjupersonen har även han lång erfarenhet, 12 år i bran-

schen. 

5.3 Fyllnadsgrad i praktiken, dagligt arbete 

Vid frågeställningen kring fyllnadsgrad och det dagliga arbetet kan vi konstatera att samman-

taget är förhållningssätten någorlunda lika. Dock när det gäller hur man arbetar med fyllnads-

graden finns det en vis skillnad där majoriteten arbetar med system som hanterar bokning, 

räknar fram priser och tar fram statistik för rapportering av nyckeltal och lönsamhet. I en av 

intervjuerna var det inte ett av de direkta svaren. Vidare när det gäller kundernas krav på fyll-

nadsgrad och hur det påverkar priset på transporten så är svaren mer entydiga, kunderna stäl-

ler inte krav på fyllnadsgrad viket är tydligt. Kunden får betala för den bokade transporten och 

kostnaden varierar beroende på framför allt vikt och volym. Men även andra former tillämpas 

så som fasta priser, kronor per kilometer eller kronor per timme. Kan man inte vid bokningen 

maximera fyllnadsgraden får kunden betala för hela bilen.  

När det gäller vilka krav som åkerierna ställer på fyllnadsgraden så skiljer sig svaren från åke-

riet och speditören. Speditören hänvisar till att åkeriet ersätts utifrån fasta priser, kronor per 

kilometer eller kr per timme där även retur resan ska ingå. Där emot när man ställer frågan till 

åkeriet är det ett uttalat krav om retur resan inte betalas av kunden så måste det finnas retur-

transport för att få lönsamhet i transporten. Får man ersättning av kunden för tom återresa så 

är det acceptabelt. Fyllnadsgraden är av största vikt för åkeriet dock inte lika viktigt för spedi-

tören. 

Frågan om returtransporter ger mer samstämmiga svar. Speditörerna arbetar aktivt direkt eller 

indirekt med agenter för att om möjligt hitta returtransporter. Åkerierna arbetar lite olika men 

där försöker man med olika samarbetspartners letade returtransporter. Hur returtransporten 

påverkade priset är svaret samstämmigt, priset påverkas inte utan som ett av åkerierna sva-

rade: ”Nej, returtransporten ger det lilla överskottet som behövs för att kunna bedriva verk-

samheten”. Det som även är värt att notera är att det är dålig lönsamhet i returtransporterna. 

Merparten av godset som transporteras i Sverige går en väg, vilket innebär att priserna pressa 

på returtransporterna vilket medför att priset på returtransporten inte påverkar priset på trans-

porten i sin helhet. 
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Frågeställningen kring företagens miljöarbete skiljer sig inte åt, samtliga är miljöcertifierade 

enligt ISO 14001 och man menar att en god ekonomi för företaget ger ett bra resultat när det 

gäller miljö arbetet och miljön i allmänt. Dock nämner man inte fyllnadsgrad och returtrans-

porter som en del av sitt miljöarbete. 

Den avslutande frågan vad som styr ditt arbete för att kunna arbeta mer effektivt med att öka 

fyllnadsgraden så är svaren mer divergerande där man nämner kundernas planerings förmåga 

och framförhållning. Sitt eget kontaktnät, att man med stora volymer gods lättare kan opti-

mera fyllnadsgrad och returtransporter. 

5.4 Fyllnadsgrad i teorin kopplat till praktiken 

Frågorna kring teorins koppling till praktik gällande fyllnadsgrad skiljer sig inte mycket mel-

lan de intervjuade personerna. De definitionerna som vi ställt frågor kring är storheter som 

används i de digitala system som man använder för bokning av transporter, uppföljning och 

lämnande av offerter till kunder. Dock är det en egen tolkning av begreppen från den intervju-

ade personen.  

Frågan om tomkörning är inte bara tom bil utan bil som går tom mellan lossning och lastning, 

det vill säga tom mellan uppdragen. Här återspeglas åkeriets önskemål att bilen alltid är fullt 

lastad. Den verkliga vikten är vikten på godset inkl. emballaget vilket ett av åkerierna ansåg 

vara ett problem, där kunden endast angav nettovikten för transporten och vid full nettovikt 

har du en överlast på transporten vilket är en vanlig företeelse. 

Den vekliga volymen var även den samstämmig mellan de intervjuade, där godsets volym 

med höjd, bredd och djup är det som nyttjas. Flakmeter var även det ett mått som man arbe-

tade med och kände väl till. Flakets längd utifrån det fordon som nyttjas för transporten var ett 

väsentligt mått för fyllnadsgraden.  

Frågan om begreppet ton kilometer var inte känt förutom av ett av åkerierna som fick ersätt-

ning för returtransporter av sopor med ton eller m3 per km.  

När det gällde om definitionerna användes för att optimera fyllnadsgraden var svaren olika, 

merparten använde sig av begreppen där en speditör och ett åkeri nyttjade begreppen, framför 

allt vikten, volymen och flakmeter som genererades direkt ur deras bokningssystem. En spedi-

tör arbetade uteslutande med maximal vikt per kilometer. 
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Medelfyllnadsgraden visade sig för två av företagen vara ett mått för lönsamhet som rapporte-

rades internt per vecka eller månad i dessa företag. Både hos åkeriet och speditören var det 

viktigt att medelfyllnadsgraden var så hög som möjligt. 

Vid prissättningen av transporter var skillnaden mellan de olika företagen liten. I första hand 

lämnades offert på transporten därefter pris per kg, pris per m3, pris per flakmeter, kr per mil. 

För en del kunder fanns det avtal och då var transporternas pris förutbestämt. Sammantaget 

kan man säga att det är den största storheten som bestämmer priset för transporten. 

Frågan om de datasystem som samtliga intervjuade nyttjade för sitt dagliga arbete samt om de 

teoretiska definitioner och storheter är en fördel och underlättade arbetet. Samtliga arbetade 

med systemen på olika nivå och man utnyttjade systemen utifrån vad som skulle rapporteras. 

Prissättning och bokning varierade efter vilken uppföljning företaget kräver och hur man har 

valt att hantera sina kunder. 

5.5 Förbättringar i det nuvarande arbetssättet. 

Det som framkom vid intervjuerna var inte entydigt men samtliga har ett antal mer tydliga 

möjligheter till förbättringar utifrån hur det dagliga arbetet fungerar. När det gäller frågan hur 

man enklaste och mest effektiva åtgärden för att öka fyllnadsgraden. Dels så pekar de utfrå-

gade på kunden och menar att framförhållning för bokning av sina transporter och att även 

kunden planerar sina transporter i tid. I dag uppstår problem när kunden kommer i sista minu-

ten för bokning av sina transporter. En annan aspekt är vetskapen om godset beskaffenhet i 

form så som vikt och volym, vilket till viss del sammanfaller med planeringen från kunden. 

Även denna framförhållning underlättar planeringen för att öka fyllnadsgraden. Andra delar 

som de intervjuade pekar på är det egna kontaktnätet och att det finns större godsvolymer i 

omlopp samt att kunderna använder sig av enhetslaster i större omfattning som underlättar 

arbetet med fyllnadsgrad. 

När det gäller vad de olika aktörerna kan göra så är åkeriets påverkan liten i de svar vi fått. De 

intervjuade åkerierna menar att man dels behöver få till en gemensam bokningsstandard för 

branschen och ser även möjligheter med så smarta lösningar för att öka fyllnadsgraden. När 

det gäller speditörernas syn på åkeriets möjlighet att påverka fyllnadsgraden så menar man att 

åkeriet inte kan påverka fyllnadsgraden till att man ur ett mer praktiskt perspektiv har rätt per-

sonal vid lastning som har möjlighet att optimera fyllnadsgraden i transporten. 
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När det gäller hur speditörerna kan påverka fyllnadsgraden kan man konstatera att frågan om 

konkurrens från utländska aktörer ses som ett problem där man menar att priserna på transpor-

ter blir för billiga och att det snedvrider konkurrensen och att speditörerna har en viktig roll 

att fylla och att inte köpa den billigaste transporten. Vidare kan man konstatera att större 

godsvolymer och ett bra kontaktnät är viktiga parametrar, även vetskapen om godsets beskaf-

fenhet i form av vikt, volym.  

Kundens påverkan på fyllnadsgraden är av större betydelse. De intervjuade menar att man 

behöver nyttja enhetslaster och gemensamma enhetslaster i större utsträckning vilket är en 

stor fördel och underlättar arbetet när man ska försöka optimera fyllnadsgraden. Planering av 

transportköp, kunden behöver utveckla sina planeringssystem och sin framförhållning. För 

närvarande har man en planeringstid och framförhållning som är för kort, vilket innebär att 

det blir stora variationer i tillgång och efterfrågan på transporter vilket i sin tur påverkar möj-

ligheten till att optimera fyllnadsgraden. Bokningssystemen hos kunden behöver förändras så 

att de hanterar transportbokningar med en bättre framförhållning och där kunden även är mer 

precis i sina behov vid bokningen i form av vikt och volym. de utfrågade menar att det finns 

ett stort behov av en bättre kommunikation mellan transportköparen - speditören och åkeriet 

för att på ett effektivare sätt kunna öka fyllnadsgraden. 

5.6 Kommande utveckling 

När det gäller frågorna kring den kommande utvecklingen är svaren mer nedslående där man 

bland det intervjuade kan se en negativ bild både på kort och lång sikt. 

När det gäller frågan om utvecklingen på kort sikt för att öka fyllnadsgraden i transporter, kan 

man se en tydlig negativ bild av den bransch som man verkar inom. Samtliga menar att det 

finns väldigt lita att göra och pekar delvis på den dåliga lönsamhet som råder i branschen. En 

del utvecklingsmöjligheter är dock att försöka med någon typ av citylogistik där man nyttjar 

mindre bilar för att samla gods till terminaler för större gemensamma transporter. En annan 

synpunkt är att arbeta vidare med att optimering av lastning, där finns förhoppningar om mer 

innovativa lösningar kunna öka fyllnadsgraden. 

Utvecklingen på lång sikt ser samtliga på med lite större tillförsikt. Här menar åkerierna att 

för att aktörerna ska kunna överleva måste fyllnadsgraden maximeras för att få lönsamhet i 

sin verksamhet. Här är inte de tillfrågade främmande för att ta till sig ny teknik och försöka 

hitta nya smarta och innovativa lösningar för att öka fyllnadsgraden. Vidare anser de intervju-
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ade att även på de personer som arbetar i branschen, där samtliga måste delta i arbetet för att 

komma framåt: ” Man måste ha människan med. När man jobbar så gäller det att få med sig 

folk och kunna förklara varför man gör som man gör” 

Speditörerna kommer med mer återhållsamma svar, där speditörerna mer pekar på att komma 

till rätta med den ojämna marknads situation som råder, med för mycket resurser i form av 

bilar ena dagen och inga resurser nästa, vilket får till följd att möjligheten till planering för-

svåras och uteblir. Ett annat problem att komma till rätt med, är de ojämna godsflödena där 

kunderna har en stor möjlighet att påverka.  

Kan man lösa problemet med fyllnadsgrad, om samhället ställer krav i form av skatter och 

avgifter. Samtliga var överens om att det inte är en lösning på problemet. Samtliga intervjuade 

menar att det är ett branschproblem som måste lösa inom branschen. Branschen är avreglerad 

och det kommer inte att fungera att belasta den med extra skatter och avgifter. Ett par av de 

intervjuade ser även en oro för att kunna slå ut en del åkerier. Samt att skatter och avgifter inte 

löser problem med ojämna godsflöden. Med kunder som saknar planeringsförmåga och fram-

förhållning. Vidare konstaterar samtliga att den snedvridna konkurrensen som råder för närva-

rande är inte hjälpt av nya pålagor. 
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6. Analys och resultat 

I denna del analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen i uppsatsen. Analys och 

resultat redovisas tematiskt från de rubriker som redovisats i empirikapitlet. Liksom i kapitel 

5 förekommer en repetition av förstudien som tidigare behandlats i kapitel 2.3 men i detta 

kapitel görs även en mer omfattande analysansats till förstudien. 

6.1 Förstudie 

Resultat i förstudien ger vid handen att den relativt låga makt i värdekedjan för åkerier som 

beskrivits av Trafikverket et al. (2011) verkar överensstämma med verkliga förhållanden på 

transportmarknaden. Det går dock att förstå detta maktförhållande genom att se på hela vär-

dekedjan i tranportsystemet. Åkerierna kan sägas vara underleverantörer till andra företag så 

som speditionsföretag och har därmed mindre makt över transportupplägget. Det åkerierna 

däremot har makt att påverka ligger på detaljnivå så som fordonens lastning och rutter. 

Åkarnas resonemang handlar mycket om att få en god ekonomi för körda fordonskilometer. 

De verkar fokusera på att få kostnadskalkylen för givna uppdrag att gå ihop. Det går att förstå 

åkarens resonemang som syftar till att säkra ekonomin i verksamheten. Det skulle dock även 

vara tänkbart att åkaren hade en miljömoralisk syn på transporten: Att åkaren inte ser att det 

är vettigt att köra tomma transporter som bidrar till onödiga utsläpp. Ett parallellexempel är 

plastikkirurger som också blir betalda för att utföra kundens (patientens) önskemål. En 

plastikkirurg skulle inte operera om en näsa till en snabel för att kunden önskar det och kan 

betala för det då plastikkirurgen måste följa etiska riktlinjer (Melin 2007). Liknande parallel-

ler finns inom advokatsamfundet och bland revisorer (Leijonhufvud 2007). I förstudien fram-

kom inte denna problematik eller andra kontraresonemang utan fokus låg på att få betalt för 

lastbilens körda sträcka: Allt körs om det är bra betalt. 

Vissa åkerier ser transporteffektivitet ur miljösynpunkt som ett konkurrensmedel men ekono-

min är alltid högst prioriterad om kunden inte skulle fästa stor vikt vid miljöaspekter. Dock 

har inte åkerierna en teoretisk syn på arbetet. Både McKinnon (2010) och Buskhe (1993) talar 

om resursutnyttjande i termer av insatta resurser i produktionen, kapacitet och tid. De använ-

der sig av tonkilometer och fordonskilometer för att analysera medelfyllnadsgrader. Det åkar-

na gör i det praktiska arbetet är att mer handfast se hur många flakmeter som finns tillgängliga 

och hur många ton en lastbil har kapacitet att lasta och pusslar därefter ihop en godsmängd på 
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bilen och kör. Enkelt uttryckt finns en stor medvetenhet om fyllnadsgrader men det är ekono-

min som är målet i det dagliga arbetet: Om den enskilda transporten lönar sig kör åkaren. 

6.2 Huvudstudie 

I huvudstudien framkom flera intressanta resultat som kan kopplas till de teoretiska teman 

som behandlats under kapitel 3. Huvudfokus i huvudstudien var speditörer men även åkerier 

intervjuades. 

6.2.1 Fyllnadsgrad i praktiken, dagligt arbete 

Från empirin framkommer att kunderna inte uttalat ställer krav på fyllnadsgrad. Kraven hand-

lar snarare om ett visst miljötänkande från transportörens sida men det är oftast inte specifice-

rat hur transporteffektiviteten ska vara utformad. Kundernas fokus ligger på pris och flexibili-

tet vilket inte alltid harmonierar med resursutnyttjandet i transporterna. Dessa resultat ligger i 

linje med vad Olofsson och Zec (2009) skriver om fyllnadsgrad: Om kunderna kunde sampla-

nera med transportören och anpassa vissa parametrar i logistikplaneringen till de faktiska för-

utsättningarna i den faktiska transportverksamheten skulle fyllnadsgraden kunna ökas. Detta 

skulle påverka ledtider negativt men samtidigt höja leveransprecisionen enligt Olofsson och 

Zec (2009). 

Det finns en paradox i kundernas resonemang kring transporter: Samtidigt som logistikupp-

läggen inte alltid är planerade för högst möjliga resursutnyttjande är kunderna oerhört pris-

medvetna i de flesta fall. Detta skulle kunna tolkas som att transportörer inte kommunicerar 

hur man bör samplanera för att uppnå optimala samlastningsfördelar. Det kan också vara så 

att kunderna är prismedvetna till en viss gräns: Att kunderna vill bestämma exakt hur sänd-

ningsfrekvenser och logistikmönster ska se ut men samtidigt ha lägsta möjliga pris på varje 

transport. Enligt detta resonemang så strävar inte kunden efter lägsta möjliga pris på transpor-

ter men lägsta möjliga pris för transporter enligt ett bestämt logistiksystem. Här kommer 

också andra logistikparametrar in. En logistikkedja är som beskrivet av Lumsden (2012) inte 

bara transporter, utan inkluderar lagringspunkter, omlastning et cetera. Det kan vara så att 

slutkostnaden blir låg i hela logistikkedjan för en specifik kund även om vissa lastbilstrans-

porter inte utnyttjas maximalt. 

Bland transportörer finner vi både speditörer och åkerier. Det framkommer i empirin att det 

verkar finnas skillnader i förhållningssätt mellan åkerier och speditörer. Enligt Trafikverket et 

al. (2011) står åkerierna står längre ner i transportsystemets värdekedja än speditörer och har 
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mindre makt över transporternas utförande. Detta kan tänkas förklara skillnader mellan åke-

rier och speditörer i sitt synsätt. Speditörer är mer kundinriktade och måste ha en större plane-

ringskapacitet gällande transportupplägg och betalningsmodeller. Åkerier fokuserar på att lösa 

enklare upplägg, nämligen att utföra uppdrag från exempelvis en speditör. Åkerierna fokuse-

rar på att få betalt från speditören och försöker samlasta i den mån det är möjligt. Vissa åke-

rier som ställer fordon till förfogande för en speditör (abonnerade fordon, uthyrning) är inte 

lika intresserade av fyllnadsgrad då fordonet är betalt oavsett hur mycket som är lastat på for-

donet. 

6.2.2 Fyllnadsgrad i teorin kopplat till praktiken 

I det teoretiska ramverket beskrivs fyllnadsgrad med olika teoretiska parametrar som medel-

fyllnadsgrad, godstäthet fordonskilometer kontra tonkilometer et cetera (Buskhe 1993; Lums-

den 2012; McKinnon 2010). I empirin framkommer att transportörerna i sitt dagliga arbeta är 

väldigt lite inriktade på att följa upp fyllnadsgrad med nyckeltal och att det inte finns särskilda 

rutiner för detta. Det som mäts är enskilda dimensioner av fyllnadsgrad: Hur väl fordonet fylls 

med avseende på vikt eller volym eller flakmeter. I Buskhes (1993) definition av fyllnads-

gradsbegreppet godstäthet slås volym och vikt samman och det optimala är att fylla en lasten-

het maximal både avseende vikt och volym. I det faktiska arbetet fokuserar transportörerna 

dock sitt arbete på att optimera gentemot en parameter, normalt de som är enklast att mäta och 

förstå: flakmeter eller vikt. Fordonskilometer och tonkilometer som Trafikverket et al. (2011) 

och McKinnon (2010) använder i sin teoretiska beskrivning av transporteffektivitet används 

inte i praktiken. En respondent använde dock begreppet medelfyllnadsgrad som var ett lön-

samhetsmått och rapporterades löpande vecka för vecka. 

6.2.3 Förbättringar i det nuvarande arbetssättet. 

McKinnon (1996) menar att fyllnadsgraden skulle kunna ökas om transportörerna samarbe-

tade mer, använde It-teknik för ökad samlastning samt om transportkostnaderna höjdes genom 

att införa vägtullar och bränsleskatter. Empirin i denna uppsats medger att de första argumen-

ten är väldigt viktiga. Flera respondenter svarar att de använder ett brett kontaktnät för att 

fylla fordonen bättre och hitta returtransporter. Empirin indikerar också att IT-system för att 

framförallt kommunicera viktiga parametrar om godsets beskaffenhet skulle underlätta arbetet 

med att planera för samlastning av gods. Gemensamma transportplaneringssystem mellan 

varuägare och speditör efterlystes också vilket har potential att kunna lösas med moderna IT-

system. McKinnons (1996) argument om ökade kostnader får inte stöd i empirin: Responden-
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terna är mycket skeptiska till statliga pålagor i allmänhet och vägskatter och vägtullar i syn-

nerhet. Det kan tolkas som att det finns en misstro från transportörernas sida hur ett sådant 

system skulle falla ut och branschen fruktar att det skulle snedvrida konkurrensen då man är 

orolig för att utländska transportörer skulle gynnas. 

6.2.4 Kommande utveckling 

Enligt Trafikanalys (2012) måste transporterna bli mer miljöeffektiva för att nå de transport-

politiska målen. Samtidigt kommer kunderna ställa högre krav på flexibilitet och utförande 

(Lumsden 2012). Flera respondenter i den empiriska studien ser väldigt negativt på framtiden 

och målar upp ett ganska dystert scenario för branschen. Det som huvudsakligen uttalas som 

ett hot mot branschen är konkurrens från utländska aktörer med ett lägre löneläge för arbets-

kraften. Dessa transportörer kan leverera transporttjänster som är mycket billigare än svenska 

företags transporter att arbetet med miljömål och fyllnadsgrader hamnar i skuggan av den 

ojämlika priskonkurrensen. 

Transportbranschen är en lågmarginalbransch och många aktörer tycker att incitamenten för 

att göra förbättringar är små. Detta gäller speciellt hos åkerier men empirin i denna uppsats 

ger vid handen att det förekommer liknande tongångar även hos speditörer. Samtidigt säger 

vissa respondenter att fyllnadsgraden är en nyckelfråga för att få någon lönsamhet alls i verk-

samheten. Flera respondenter pekar också i linje med vad McKinnon (2010) skriver att IT-

system som medför bättre planeringsmöjligheter ge ökade förutsättningar för effektiva och 

lönsamma transporter. Det som däremot diskuteras av Trafikverket et al. (2011) och McKin-

non (2010) att införa reglerande kostnader till exempel i form av vägskatter eller vägtullar 

avfärdas helt av respondenterna i denna studie. Flodéns (2007) beskriver transportsystemets 

aktörer som påverkande aktörer, ramskapande aktörer, systemaktörer och transportkunder. 

Det finns en allmän misstro mot statliga interventioner bland systemaktörerna (åkeri- och 

speditionsföretag) och förtroendet för de ramskapande aktörerna (till exempel svenska staten 

och EU) är generellt sett låg. 

Utifrån Grönroos’ (2000) beskrivning av tjänstebegreppet bör transportföretag ses som tjäns-

teföretag som levererar service- och transporttjänster till sina kunder. Grönroos’ kvalitetsbe-

stämning av tjänster ger utrymme för att se att det finns förbättringspotential i transportbran-

schen i hur man marknadsför sin tjänstekvalitet. Kvaliteten i lastbilstransporter är ett subjek-

tivt begrepp och transportörerna skulle kunna sälja in kvalitetsaspekter mer aggressivt. Om 

utländska transportörer kan producera transporttjänster billigare än inhemska aktörer finns det 
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tre möjliga scenarion: Om tjänsterna från inhemska och utländska transportföretag är helt lik-

värdiga väljer kunden det billigaste alternativet. Om tjänsterna från inhemska transportföretag 

har en avsevärt högre upplevd kvalitet än utländska transportföretags transporttjänster är kun-

den beredd att betala ett premium för den upplevda kvaliteten. Om de inhemska transportö-

rerna kan verka för ett förbud mot utländsk konkurrens, som kan liknas vid en marknadsregle-

ring eller i vissa fall monopolliknande ställning, tillåts inte utländska aktörer att konkurrera 

och de inhemska transportföretagen behöver inte erbjuda några mervärden till kunderna jäm-

fört med utländska konkurrenter (som utesluts från marknaden). 

Denna uppsats kommer inte beröra cabotagebegreppet som är en benämning på utländska 

aktörers inrikestrafik på en främmande marknad (till exempel en polsk lastbil i inrikestrafik i 

Sverige). Utifrån teorin om tjänstekvalitet kan dock analysen göras att utländsk konkurrens 

inte per definition innebär utslagning av inhemska transportörer då dessa kan konkurrera med 

högre upplevd kvalitet. Det som visar sig i empirin är dock att respondenterna har låg tro på 

att de kan få kunderna att uppleva en förhöjd kvalitet gentemot utländska konkurrenter så att 

det motiverar prisskillnaden. 

I teorikapitlet beskrivs transportmarknadens struktur och dess aktörer från bland annat Trafik-

verkets et al. (2011) beskrivning. Det som framkommer i empirin som en tydlig förbättrings-

potential för framtiden är kommunikationen mellan aktörerna i logistikkedjan. Speditörerna 

menar också att kommunikationen med kunderna har en väldigt stor förbättringspotential och 

en större samverkan i logistikkedjan i allmänhet. Transportaktörerna ger också uttryck för att 

kundernas planering måste förbättras om optimala transportupplägg ska kunna skapas. Detta 

kan utifrån Grönroos’ (2000) beskrivning av tjänster tolkas som att transportörsföretagen 

måste bli bättre på att marknadsföra sig själva för att få förtroendet att gå in och hjälpa kun-

derna med sitt logistikupplägg.  



 

34 

 

  



 

35 

 

7. Slutsatser 

Denna uppsats tog sin utgångspunkt i att samhället är beroende av fungerande lastbilstrans-

porter och att lastbilstransporter står för ungefär 40 procent av allt utfört transportarbete i Sve-

rige. Frågan kring transporteffektivitet har diskuterats flitigt både i forskning och näringsliv 

och teorier har skapats och många rekommendationer getts. Att effektivisera transporterna är 

viktigt för samhället för att få ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart klimatarbete 

med ambitiösa miljömål. Denna uppsats tog sig an en av transporteffektivitetens grundstenar 

som är fyllnadsgrad i transporter. 

Från den teoribildning och empiri som sammanställts i denna uppsats kan det sägas att fyll-

nadsgrad är ett högaktuellt ämne som ännu inte är fullständigt genomlyst i forskning och nä-

ringsliv. De stora teorierna och lösningarna inom ämnet har ännu inte formulerats. I denna 

uppsats har en undersökning gjorts om hur de aktörer som verkar inom transportsektorn för-

håller sig till fyllnadsgrad som begrepp samt hur de arbetar i det praktiska arbetet med att öka 

fyllnadsgrad och resursutnyttjande. Resultaten pekar mot att det idag inte finns en särskilt 

stark koppling mellan de teoretiska ansatser som gjorts på temat och det praktiska arbetet som 

bedrivs ute i transportverksamheterna. Resultaten visar också att trots den svaga koppling som 

finns mellan teori och praktik så arbetar alla med att spara pengar och miljö, även om olika 

parter benämner detta arbete med olika begrepp. Transportnäringen är i grund och botten en 

handlingsinriktad bransch baserad på sunt förnuft. 

Transporter och logistik är ett område som aldrig kommer att försvinna. Det är en naturlag i 

det kapitalistiska systemet. Många vill dricka mjölk men få vill ha en ko i huset. Lastbilar och 

lastbärande enheter kan komma att ändra form men godset måste alltid ut till sin slutanvän-

dare. Logistiken kommer alltid att finnas, för varje modernisering i det kapitalistiska systemet 

kommer logistiken att behöva förfinas. Det kommer aldrig att finnas lika många koägare som 

mjölkdrickare i det moderna samhället. 

Inför framtiden finns det mycket som talar för att fyllnadsgrad i transporter och resursutnytt-

jande kommer bli ännu viktigare. Miljökrav skärps löpande från myndigheter och kundkraven 

ökar i takt med näringslivets produktivitetsförbättringar. Åkerinäringen hänger intimt ihop 

med industrin och med samhällsutvecklingen. Alla är beroende av en god logistik. Alla för-

väntar sig att logistiken skall utvecklas i takt med samhällets utveckling. Om internetinnovat-

ionerna har utvecklat system för att beställa mat digitalt måste det finnas en modern transport 

att utföra uppdraget. Innovationer i samhället leder till nya krav på logistiken. Produktivitets-
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ökningar inom industrin måste per definition åtföljas av förbättrad logistik. En fabrik produce-

rar sällan till närområdet och om logistiken inte utvecklas i takt med industrin går produktivi-

tetsökningar förlorade: En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och en flaskhals be-

stämmer flödet ur en flaska. 

Transportbranschen måste följa den Svenska industrin, de Svenska IT-innovationerna samt 

samhällsutvecklingen i stort. Åkeribranschen servar Volvo Torslanda, SCA Ortviken och H & 

M:s Centrallager för att inte nämna ICA Maxi och Posten. Logistikbranschen måste utvecklas 

i takt med klienterna den servar. 

Det som kan skönjas mellan raderna i den empiriska delen av denna uppsats är att delar av 

transportbranschen kanske delvis har missförstått sin roll i näringslivet. Transportbranschen är 

en servicebransch och måste därför sträva efter att ge utomordentligt god service till sina kun-

der. Tiden är förbi när ett transportupplägg enbart gick ut på att köra ett parti stålrör från fa-

briken till slutkunden. Vissa transportföretag ger uttryck för att det vore bra om kunderna 

kunde anpassa sig så att vi kan fylla bilarna bättre. Det vore ännu bättre om transportbran-

schen kunde kommunicera problemställningen om vikten av ett gott samarbete och komma 

närmare kunderna i sin kommunikation. Säkerligen invänder någon och säger att vi inte har 

makt att påverka våra kunder på ett sådant sätt. Säkerligen är det så, men det är för att bran-

schen inte profilerat sig tillräckligt som en servicenäring och inte fullt ut agerar som en sådan. 

Mycket pekar på att logistiken blir ännu mer komplex i framtiden: Sändningsfrekvenserna 

ökar, sändningarna blir mindre och distributionsmönstren mer avancerade. Kraven på snabb-

het och flexibilitet ökar hela tiden. Kundnöjdhet och servicekvalitet är två ord som kanske 

bäst beskriver utvecklingen. Det finns många utmaningar för transportföretagen. 

Det finns en paradox i att kraven på snabba transporter och kundnöjdhet kombineras med 

flexibilitet, små sändningar och ökade sändningsfrekvenser. En fråga för framtida forskning är 

om snabba transporter och kundnöjdhet kommer i konflikt med fyllnadsgrad och transportef-

fektivitet. Hur kan ett arbetssätt se ut som medger en ökad fyllnadsgrad men som inte påver-

kar servicenivån gentemot kunderna?  
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8. Rekommendationer 

Slutligen gör denna uppsats en ansats att försöka ge några rekommendationer utifrån uppsat-

sens teori, empiri och resultat. Dessa rekommendationer går utanför det specifika temat fyll-

nadsgrad men utgår från de observationer som gjorts i denna uppsats. 

8.1 Kommunicera vilket mervärde som levereras till transportkun-

derna! 

Transportbranschen bör bli bättre på att marknadsföra sig som en servicepartner att lita på. 

Vad innebär det att ha en svensk chaufför med en svensk lastbil i ett transportupplägg? Idag är 

företagen mer inriktade än någonsin på CSR-aktiviteter (corporate social responsibility) och 

att framstå som ansvarstagande organisationer. Vilka miljöfördelar kan transportföretaget 

erbjuda gentemot konkurrenter? Euroklassade fordon, sparsam körning, samlastning för högt 

effektivitetsutnyttjande et cetera. Kan företaget erbjuda en säker transport? En transportör 

som tar ansvar för säkerheten för person, gods och tredje mans egendom? Vilken effektivitet 

har transportören, finns ett kontinuerligt produktivitetsförbättringsarbete att visa upp? Är 

transportören en tillförlitlig partner? Dessa frågor är något för transportörerna att arbeta med 

och marknadsföra gentemot kunderna. 

8.2 Lyssna mer på kunderna! 

Ett företag finns till för att serva sina kunder. En lyhördhet mot kunderna är enormt viktigt. 

Det viktiga är att visa att man lyssnar på kunderna. Däremot bör inte kunderna uteslutande 

bestämma tjänsteerbjudandet. Det är transportören som ska utveckla sitt tjänsteerbjudande 

utifrån de behov som kunderna har. Det sägs att när Henry Ford frågade kunderna vad de helst 

av allt önskade var svaret ”snabbare hästar”. Ford förstod att kunderna ville ta sig fortare fram 

men löste problemet genom att bygga en bil. 

8.3 Tänk framåt och säg inte att det var bättre förr! 

Ta med erfarenheterna från igår, kunskapen idag och skapa morgondagens lösning. Trans-

portbranschen är till sin natur konservativ. Samtidigt lever vi i en ständig förändring och sam-

hället förväntar sig ständiga förbättringar. Det är spelreglerna på marknaden. Att jämra sig 

över det tjänar ingenting till. Tänk framåt istället, vad kan vi göra idag för att bli bättre imor-

gon? 
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8.4 Kommunicera- Med kunder, inom transportkedjan och med 

samarbetspartners! 

Vi lever i ett informationssamhälle där information och kommunikation är avgörande för 

framgång. I denna uppsats har vikten av kommunikation belysts och vikten av kommunikat-

ion kan inte nog betonas. Kommunicera genom hela kedjan både vertikalt (i transportörked-

jan) och horisontellt (med samarbetspartners och leverantörer). 

8.5 Arbeta med certifiering! 

Denna avslutande rekommendation riktar sig inte till ett specifikt företag utan till branschen 

som helhet. Idag är transportbranschen fragmenterad med en mängd olika aktörer stora och 

små. Ett återkommande klagomål är hur ”oseriösa aktörer” verkar på marknaden och oseriösa 

aktörer gör enligt vissa nästan alla åtgärder omöjliga att genomföra: ”Satsar vi på en kvali-

tetshöjande åtgärd ökar vår kostnad och så kan vi inte konkurrera med ’oseriösa aktörer’ som 

kommer in och prisdumpar” är ett argument som ibland framkommer. Om branschen kunde 

enas om ett antal kvalitetskriterier och skapa en certifiering skulle kvalitet löna sig. En annan 

aspekt är att branschen som helhet skulle bli mer effektiv och konkurrenskraftig om grundni-

vån höjdes. Dessutom skulle de ”oseriösa aktörerna” inte klara av grundkraven för att verka 

på marknaden och sorteras bort. Ett gott exempel är till exempel de svenska verkstadsindustri-

företagens kvalitetscertifiering ISO 9000 och hur denna certifiering implementerats. Det är 

viktigt att skapa en förståelse för varför en certifiering införs samt att verkligen följa upp cer-

tifieringen. Åkeribranschen har misslyckats med miljöcertifieringen ISO 14000 eftersom de 

krav som ställs är för låga och uppföljningen är för dålig. En lyckad certifiering med höga 

krav och god uppföljning skulle vara bra för branschen som helhet och skapa trovärdighet för 

branschens aktörer. 
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Appendix I: Intervjupersoner 

Förstudie 

Intervjuperson 1: Ulric Långström på Sveriges Åkeriföretag (branschorganisation). 

Intervjuperson 2: Petter Strömberg på AW Frakt. 

Intervjuperson 3: Per-Arne Fredin, Grödinge Frakt. 

Huvudstudie 

Intervjuperson 4: Kenneth Thollén, Maserfrakt. 

Intervjuperson 5: Peter Eklöf, OneTime Logistics. 

Intervjuperson 6: Anonym. Kvinna, arbetar för speditionsföretag XXX. 

Intervjuperson 7: Georg Medstein, Grödinge Frakt. 
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Appendix II: Fyllnadsgradens definition 

En illustration över fyllnadsgradens essens av Per Olof Arnäs på Chalmers tekniska högskola. 

 

Källa: www.logistikfokus.se [Hämtad 2013-05-02] 

  

http://www.logistikfokus.se/
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Appendix III: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning 

Syftet med uppsatsen, vilket är att se hur speditions- och åkeriföretag förhåller sig till begrep-

pet fyllnadsgrad i praktiken. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur företagen ser på 

fyllnadgrad samt hur de arbetar med begreppet i praktiken. 

 

Formalia 

Vad har du för position? Sedan hur länge? 

 

Fyllnadsgrad i praktiken, dagligt arbete 

1. Hur arbetar du med fyllnadsgraden för era transporter? 

2. Ställer kunden krav på fyllnadsgraden? 

3. Påverkar det priset? 

4. Ställer åkeriet krav på fyllnadsgraden? 

5. Planerar du in returtransporter för åkeriets räkning? 

6. Påverkar det priset? 

7. Söker åkeriet returtransporter? 

8. Påverkar det priset? 

9. Är tänkandet om fyllnadsgrad en del i erat miljöarbete? 

10. Vad styr dit arbete för att kunna arbeta mer effektivt med att öka fyllnadsgraden? 

Fyllnadsgrad i teorin kopplat till praktiken 

1. Hur definierar du följande storheter utifrån dit eller företagets riktlinjer. 

a. Tomkörning? 

b. Verklig vikt? 

c. Verklig volym? 

d. Flakmeter? 

e. Ton-kilometer? 

f. Volym-kilometer? 

2. Används dessa definitioner av er för att optimera fyllnadsgraden? 

3. Medelfyllnadsgrad, används definitionen av er för att optimera fyllnadsgraden? 

4. Hur sker prissättningen utifrån dessa teoretiska storheter? 

5. I ert eget system för att arbeta med fyllnadsgrad, underlättar systemet? Är teoretiska 

definitioner och storheter en fördel och underlättar arbetet? 

 

Förbättringar i det nuvarande arbetssättet. 

 

1. Vad ser du idag som det enklaste och mest effektiva åtgärden för att öka fyllnadsgrad-

en? 

2. Vad kan åkerierna göra? 

3. Vad kan speditörerna göra? 
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4. Vad kan transportköparna göra? 

 

Kommande utveckling 

1. Hur tro du att utvecklingen på kort sikt kommer att se ut när det gäller att öka fyll-

nadsgraden i transporter? 

2. Hur tro du att utvecklingen på lång sikt kommer att se ut när det gäller att öka fyll-

nadsgraden i transporter? 

3. Vad tror du krävs för att man ska komma till rätta med problemet att fyllnadsgraden är 

låg för godstransporter? 

4. Kommer det först en lösning när samhället ställer krav? I form av skatter och avgifter? 

 

 

Övriga frågor 

Avslutningsvis: Övriga frågor eller synpunkter? 


