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Förord 
Författarna presenterar här en magisteruppsats där en fallstudie kring förutsättningarna 

för intermodala transporter i Kronobergs län har gjorts. 

 

Författarna vill inleda med att rikta ett stort tack till alla involverade parter inom Alvesta 

kommun, Alvesta Utveckling AB och Alwex Intermodal som har möjliggjort att denna 

magisteruppsats blivit genomförbar. Ett stort tack vill också riktas till de olika företagen 

som deltagit i studien och har bidragit till dess slutsatser.  

 

Ett stort tack till vår handledare Petra Andersson och examinator Helena Forslund som 

under studiens gång givit bra och konstruktiv kritik för studiens fortskridande. Ett sista 

tack till alla opponentgrupperna som under seminarierna har bidragit med värdefull 

feedback.  
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Abstrakt 
Magisteruppsats (30 HP) i logistik för Civilekonomprogrammet  

Linnéuniversitetet, 4FE19E, VT 17 

 

Författare: Erik Karlsson & Jeppe Lindström 

Handledare: Petra Andersson 

Examinator: Helena Forslund 

Titel: Förutsättningar för intermodala transporter 

 

Bakgrund: Ett av de vanligaste alternativen för företag att göra positiva åtgärder för 

miljön är att använda sig av intermodala transporter, vilket är en transport där 

lastbäraren överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat mellan 

avsändning och mottagning. Bytet av transportslag sker i en kombi- och 

omlastningsterminal. En sådan terminal finns i Alvesta, som drivs och arrenderas av 

Alwex Intermodal AB.  

 

Syfte: Syftet är identifiera vilka förutsättningar som krävs för att företag ska kunna 

använda sig av intermodala transporter genom att skapa en teoretisk modell samt 

jämföra modellen med befintliga och potentiella kunder för Alwex intermodala tjänster. 

 

Metodval: Studien utgår ifrån en kvalitativ fallstudie, där datainsamling har genomförts 

i form av semi-strukturerade intervjuer. Först samlades teori in i form av litteratur och 

artiklar vilket sedan skapade en teoretisk modell. Denna modell jämfördes med 

nuvarande och potentiella kunder till Alwex Intermodal.  

 

Slutsatser: Författarna kan efter genomförd studie visa en teoretisk modell som visar 

förutsättningarna för intermodala transporter. Denna modell utgår från fem olika 

kategorier, geografiskt läge, tekniska förutsättningar, miljökrav, gods- och 

flödesegenskaper samt ekonomiska förutsättningar. Denna modell har jämförts med 

nuvarande och potentiella kunder till Alwex Intermodal där många likheter mellan den 

teoretiska modellen och nuvarande kunder kan påvisas, men även för de potentiella 

kunderna. 

 

Nyckelord: Intermodala transporter, järnväg, kombiterminal, omlastningsterminal, 

förutsättningar 
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Abstract 

Master thesis, Progam of Master of science in Business and Economics, Logistics 

Linnaeus University, 4FE19E, Spring 17 

 

Authors: Erik Karlsson & Jeppe Lindström 

Supervisor: Petra Andersson 

Examiner: Helena Forslund 

Title: Conditions for intermodal transports 

 

Background: One of the most common alternatives for companies to improve the 

environment emissions is to use intermodal transports, which is a transport where the 

load carrier is transfered at least once from one transport to another between 

consignment and pickup. The exchange of transport takes place in a combi terminal or a 

transshipment terminal. This type of terminal is located in Alvesta, which is operated 

and leased by Alwex Intermodal AB. 

 

Purpose: The purpose is to identify which conditions which are required for companies 

to use intermodal transports by creating a theoretical model and also comparing the 

model with current and potential customers of Alwex Intermodal AB. 

 

Methodology: The study applies a qualitative case study, where collecting of data was 

conducted by interviews. First the theory was collected through litterature and scientic 

articles which created a theoretic model. This theoretical model was compared with 

current and potentail customers of Alwex Intermodal AB. 

 

Conclusions: The authors can after concluded study present a theoretical model which 

presents the conditions for intermodala transports. This model proceeds five different 

categories, geographical location, technical conditions, environmental requirements, 

goods- and flow qualities and also economical conditions. This model has been 

compared to current and potential customers of Alwex Intermodal where many 

similarities between the theoretical model and current customers have been detected, but 

also for the potential customers. 

 

Keywords: Intermodal transports, railway, combi terminal, transshipment terminal, 

conditions, 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet kommer en bakgrund till studien att ges samt en information om 

uppdragsgivaren till studien. Problematiseringen kring bakgrunden kommer 

diskuteras och sedan mynna ut i tre frågeställningar som i studien kommer besvaras. 

Dessutom kommer syftet med studien presenteras samt studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige är ett av Europas mest glesfolkade länder samtidigt som det ligger i utkanten 

av Europa. Detta medför att import och export av varor kräver ett stort 

transportarbete. Effektivisering i transportsystemet är ett av huvudmålen för 

godstransportspolitiken i Sverige samt att resurserna utnyttjas maximalt. Anledningen 

är att underlätta marknaden för import och export för svenska företag (Tarkowski, 

Ihreståhl & Lumsden 1995). Med de längre sträckorna ökar också transporternas 

påverkan på miljön. Kraven på att företag ska redovisa sina transporters 

miljöpåverkan har ökat under senare tid. Detta för att veta hur stort arbete som krävs 

av företagen för att minska miljöpåverkan (Björklund 2012).  

 

Ett av de vanligaste alternativen för företag att göra positiva åtgärder för miljön är att 

byta transportslag eller genomföra förändringar som är direkt kopplade till 

transporter. Detta eftersom det är lättare att se en förändring på kort sikt till skillnad 

från att byta lokalisering som för miljön är ett långsiktigt beslut (Björklund 2012). 

Enligt studien Godstransporter i Sverige (2016) beräknas den totala efterfrågan på 

godstransporter generellt sätt att öka med upp till 50 % fram till år 2030, där en del av 

dessa transporter kommer att ske via järnvägen. Dock behöver det inte ske en hel 

förändring i skifte av transport. Det går också att göra ett byte av transportslag genom 

att använda sig av intermodala transporter (Björklund 2012). Lumsden (2012) 

definierar intermodala transporter där lastbäraren överförs minst en gång från ett 

transportmedel till ett annat mellan avsändning och mottagning (Ibid). Enligt Li, 

Negenborn & De Schutter (2013) är intermodala transporter ett nätverk av 

sammanlänkade noder, som både kan vara hamnar och olika typer av terminaler där 

järnvägen anses vara pålitligare i form av ledtider. Detta beror på att transporterna 

körs utifrån ett tidsschema som redan är förutbestämt och planerat sedan tidigare, 

vilket inte är fallet vid vägtransporter (Li et. al 2013).  
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Fördelen med tågtransporter är att kostnaden för att transportera gods jämfört med 

vägtransport är lägre samtidigt som vägtransporter i större utsträckning är 

anpassningsbara (Flodén 2007). Reis, Meier, Pace & Palacin (2012) listar fördelarna 

med väg- respektive tågtransporter, där vägtransporter har en större kompatibilitet och 

flexibilitet då de inte är bundna till räls, kortare ledtider och lägre kostnader för 

kortare sträckor. Tågtransporter däremot har fördelen att kunna transportera tyngre 

och mer skrymmande gods i större utsträckning än vägtransporter (Reis et. al 2012). 

Några negativa aspekter med de intermodala transporterna, vilket i detta fallet är tåg- 

och vägtransporter, är att kapaciteten på spåren kan påverkas av att järnvägen har en 

hög nyttjandegrad i vissa regioner, vilket kan skapa flaskhalsar som begränsar 

framkomligheten. Att antalet omlastningar ökar gör också att risken för att skador på 

gods som kan uppstå under omlastningen ökar samtidigt som det krävs ett jämt 

godsflöde för att verksamheten för intermodala transporter ska generera lönsamhet 

(www.trafikverket.se, 2011).  

 

Med hjälp av intermodala transporter går det att kombinera olika typer av flöden, 

exempelvis går det att använda järnvägstransporter för längre sträckor för att sedan 

byta till lastbilstransport för att leverera till slutdestinationen (Wood, Barone, Murphy 

& Wardlow 1994). Sarhadi, Tulett & Verma (2016) påstår också att intermodala 

transporttyper blivit alltmer efterfrågade under de senaste åren. En anledning kan vara 

att en sammankoppling av både tåg- och vägtransport kan vara fördelaktigt ur ett 

kostnadsperspektiv, då exempelvis bränslekostnader för vägtransport kan vara högre 

än med tågtransport (Ibid). Saeedi, Wiegmans, Behdani & Zuidwijk (2017) diskuterar 

att transportförmedlare som idag använder sig av det intermodala transportalternativet 

har alltmer börjat använda sig av olika företagsstrategier för att minska kostnader 

relaterade till omlastning och transport. Detta för att kunna erbjuda ett bättre pris till 

kunderna, skapa en bättre vinstmarginal och för att öka efterfrågan på det intermodala 

transportsättet och på så vis bli mer konkurrenskraftiga gentemot andra transportslag 

(Ibid). 
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Figur 1 Karta över omlastningscentraler och hamnar i södra Sverige.  

En grön markering motsvarar en omlastningscentral med järnvägsanslutning medan en blå markering motsvarar 

en hamn. Källa: Godstransporter i Sverige (2016) 

 

Omlastnings- och kombiterminaler finns runtom i världen och flertalet finns i Sverige 

(Björklund 2012). En kombiterminal kan definieras som en typ av anläggning där det 

sker ett skifte i transportslag, vilket är mellan tåg- och lastbilstransport som benämns 

som kombitransporter. Ofta används containrar för att enkelt kunna lasta om mellan 

tåg och lastbil. Själva grundtanken med dessa typer av transporter är att konsolidera 

ett större antal mindre godstransporter för att reducera kostnader som annars uppstår 

med flera mindre transportflöden. Detta är till fördel vid långa transportsträckor då 

större volymer kan fraktas än på vägtransport (Sandberg, Sommar & Fridlund 2010). 

En av dessa kombi- och omlastningsterminaler finns i Alvesta. I närområdet kring 

Alvesta finns också terminaler i Älmhult (www.almhult.se), Nässjö (www.transab.se) 

och Jönköping (www.kombiterminalen.se).  Enligt utvecklingschefen och 

näringslivsansvarige på Alvesta kommun (2017-01-10) är Alvesta kombi- och 

omlastningsterminal en knutpunkt för transport av gods med järnväg och omlastning 

till vägtransport. Omlastningsterminalen är en del i ett EU-projekt, med namnet Baltic 

Link Gdynia och Karlskrona Motorway of the Sea, där ambitionen är att i större 

utsträckning kunna utnyttja intermodala transporter för företag i närområdet. Projektet 

Baltic Link är en process där utformandet av höghastighetstransporter på järnväg ska 

resultera i en form av transportkorridor som sträcker sig upp genom länder från 

Adriatiska havet upp till Östersjön (www.baltic-link.se). Detta ska leda till att skapa 

en hållbar och en mer miljövänlig logistik. Involverade parter i detta projekt är till 

största del Alvesta Utveckling AB, Alwex och Trafikverket. 
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Figur 2 Karta över Baltic Link-projektet.  

Bildkälla: (www.baltic-link.se/) 

Andra satsningar på transportkorridorer har skett inom Europa, där 

infrastrukturansvariga inom berörda länder har gemensamt tagit fram en plan, där 

Trafikverket i Sverige har ingått i samarbetet. Satsning på  en transportkorridor har 

skett från södra Italien upp till Sverige med målsättningen att underlätta gods som 

skickas via järnväg mellan de nationella gränserna genom Europa. Detta har gjorts för 

att öka konkurrenskraftigheten och effektiviteten hos järnvägen som 

transportalternativ genom Europa upp till Sverige för att minska vägtransporterna 

(www.trafikverket.se, 2015).  
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Figur 3 Karta över transportkorridor för järnväg som sträcker sig från södra Italien till Stockholm och Oslo. 

Bildkälla: (www.trafikverket.se) 

 

1.2 Företagsbeskrivning 

Alwex Intermodal AB påbörjade sin verksamhet 2009 och arrenderar omlastnings- 

och kombiterminalen av Alvesta Utveckling AB, vilket är ett kommunägt 

fastighetsbolag som både förvaltar och innehar olika typer av fastigheter inom 

näringslivet. Här sker omlastning av gods från järnvägstransport till vägtransport där 

majoriteten av det gods som omlastas kommer från Polen och Tyskland. I nuläget 

finns det tre anställda på terminalerna som jobbar tvåskift efter en ganska jämn 

efterfråga året runt, med vissa undantag under perioder under höst och vår då 

efterfrågan kan öka. Under ett år lastas cirka 300 godsvagnar om till vägtransport där 

anläggningen har en begränsning på 5 godsvagnar per dag 

(Marknads/Affärsutvecklare Alwex 2017-01-25).  

 

Alwex första kund blev GreenCargo när ett projekt påbörjades med namn “COOP-

tåget”. Projektet innebär att varor från COOP går i system mellan Alvesta, 

Helsingborg och Stockholm. Varorna lastas sedan om och samdistribueras innan de 
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når butik. Verksamheten på Alwex har sedan dess fått en större omfattning och fler 

projekt och uppdrag har lagts till under årens gång. Under 2012 behandlades 4850 

trailers på kombiterminalen i Alvesta, samtidigt som 550 järnvägsvagnar lossades 

över till lastbil innan de distribuerades till slutkund (www.alwex.se). 

 

Det finns två olika intermodala verksamheter i Alvesta. Den ena är en kombiterminal 

på 30000 m2 där det är möjligt att lagra cirka 400 stycken 40-fots containrar, där 

lagringsplatsen har en direkt anslutning till två stycken järnvägsspår. I nära anslutning 

till kombiterminalen ligger en omlastningsterminal där det finns möjlighet till en 

väderskyddad omlastning med  lagringsmöjligheter på en yta av 1600 m2 

(www.alwex.se). 

 

Figur 4 Karta över omlastningscentralen i Alvesta (Alvesta Utveckling AB) 

1.3 Studieobjekt 

I studien har fokus varit att skapa en teoretisk modell för förutsättningar för 

intermodala transporter där sedan nuvarande och potentiella kunder jämförts utifrån 

modellen. Det direkta studieobjektet har varit marknaden, deras syn på terminalerna 

och hur väl anpassade företagen är för att använda sig av terminalerna. Det indirekta 

objektet har varit terminalerna och hur dem påverkas av efterfrågan på marknaden, 

samt vilka åtgärder som behöver göras för att anpassa omlastningsterminalen för en 

eventuell ökad efterfrågan på de intermodala transporterna i framtiden. För att ta reda 

på detta har en fallstudie gjorts där både nuvarande kunder till terminalerna samt 

potentiella företag i regionen har intervjuats. Valen av de specifika företagen som 

ingår i studien har gjorts utifrån tips från respondenterna på Alvesta kommun, Alvesta 

Utveckling AB samt affärsutvecklare på Alwex Intermodal och ordförande i 
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regionstyrelsen på Region Kronoberg. Allt eftersom studien har fortskridit har även 

författarna hittat företag som de tyckt har varit relevanta och bidragit till studiens 

resultat. De företag som har deltagit i studien är Abena, Direktlaminat, Hall Miba, 

Spaljisten, VIDA och Volvo Construction Equipment. Företagen som har tagits med i 

studien befinner sig alla inom en 5-milsradie, utom Spaljisten som ligger strax utanför 

denna gränsen. Anledningen att även Spaljisten är inkluderat är att deras typ av gods 

lämpar sig väl för intermodala transporter och att en stor mängd av godset har 

möjlighet att gå via Alwex Intermodal i Alvesta.  

 

1.4 Problemdiskussion 

Fram till år 2030 beräknas godstransporter öka med 50 %. Järnvägstransporter är ett 

av transportsätten som beräknas öka mest då det är ett transportsätt där 

samdistribution fungerar bäst. Anledningar till att samdistribution kommer öka inom 

de närmaste åren beror på att flera kommuner valt att ha ett större miljöfokus samt att 

tillgängligheten till leveransplatser har begränsats. Även stordrift av produktion ökar 

samdistributionen vilket också skulle leda till en ökad användning av 

järnvägstransport (Trafikanalys 2016). Bhattacharya, Sai Anjani Kumar, Tiwari & 

Talluri (2013) menar att transportnätverk ofta är av en komplex natur som behöver en 

kontinuerlig anpassning av dess aktiviteter efter den rådande marknaden. De menar att 

godstransporter sällan kombineras trots att det ofta finns ett stort utbud av väg-, 

vatten- och järnvägstransporter att välja på, det vill säga det intermodala alternativet. 

Eftersom företag idag står inför ett växande produktivitetskrav blir en kombinerad 

logistik ett alltmer eftertraktat alternativ för att öka effektiviteten i försörjningskedjan 

(Bhattacharya et. al 2013).  

 

Det finns vissa drivkrafter till att ett företag ska välja intermodala transporter. Enligt 

Jacobsson, Arnäs & Stefansson (2017) finns det ett miljömål inom EU att fram till 

2050 ska koldioxidutsläppen minskas till 60 % från dagens nivåer. För att kunna nå 

upp till denna målsättning kommer det att krävas att nästan hälften av dagens 

transporter sker via ett annat transportslag än vägtransporter (Ibid). 

Marknads/affärsutvecklare på Alwex Intermodal (2017-01-25) menar att för att 

företag ska frakta gods via deras omlastningsterminal får inte omlastningsterminalen 

ha för dyr utrustning eftersom det ökar priset på deras tjänster. 

Marknads/affärsutvecklare på Alwex Intermodal (2017-01-25) berättar också att 



  

 

8 

företag som befinner sig inom en 5-milsradie från omlastningsterminalen är 

intressanta. Baserat på historik från förhandlingar visar det sig att företag utanför 

denna radie anser att kostnaden blir för stor (Ibid). Det finns därför både miljömässiga 

förutsättningar men även tekniska och ekonomiska samt att företaget måste befinna 

sig inom denna 5-milsradie för att det ska bli intressant att använda sig av tjänsten. 

Storhagen (2011) nämner att valet av transportmedel beror på tid och kostnader i 

jämförelse med vilket gods det är som ska fraktas. Kostnadsmässigt ställs transporten 

i relation till vilket gods det är som ska levereras, både till hur lång tid det tar samt 

godsets hanterbarhet, vikt, volym och värde (Ibid). 

 

Enligt marknads/affärsutvecklare på Alwex (2017-01-25) använder sig ett 10-tal 

kunder av både kombi- och omlastningsterminalen i nuläget. Det är främst lite tyngre 

och skrymmande gods som lastas om i omlastningsterminalen men också mindre 

styckegods som transporteras med containrar via kombiterminalen. Dessa kunder 

kommer främst från ett etablerat kontaktnät som Alwex använt sig av under en längre 

tid. Nya kunder fås genom marknadsföring på mässor, genom kundbesök samt 

telefonkontakt med potentiella kunder. Det förekommer även att företag ringer och 

önskar att få använda sig av terminalen men det är ovanligt. I övrigt finns inga andra 

marknadsföringskanaler. De nuvarande kunderna har varit bestående under en längre 

tid och Alwex känner inte att de lyckats attrahera nya kunder (Ibid). 

 

Priserna för vägtransporter har tidigare varit låga vilket har gjort att efterfrågan på 

användandet av järnvägstransporter har varit lågt, vilket har påverkat Alwex. Det är 

främst dieselpriset som varit lågt för lastbilar vilket har gjort att företag hellre valt 

lastbil som transportsätt istället för järnväg. Själva transporten på järnväg ger lägre 

transportkostnader, men omlastningskostnaderna är högre beroende på vilket gods 

som ska levereras. Däremot har dieselpriset på senare tid stigit vilket kan vara 

sammankopplat till att efterfrågan på intermodala tjänster ökat (www.dn.se). Detta 

märks också på Alwex där efterfrågan har varit växande för de tjänster som erbjuds. 

2016 var första året sedan starten 2009 som Alwex Intermodal gick med vinst. 

Volymer på vad kunder kräver omlastning för och som måste mellanlagras i deras 

väderskyddade lager ökar, men lagringsytan som Alwex Intermodal erbjuder är i 

nuläget för liten och skulle behöva expanderas. Problemet är att Alwex Intermodal 
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inte vet hur mycket efterfrågan kommer att öka med (Marknads/Affärsutvecklare 

Alwex 2017-01-25). 

 

Då Alwex Intermodal samt Alvesta kommun vill öka antalet kunder till terminalerna 

krävs det att de hittar kunder som har förutsättningar för att använda sig av 

terminalen. En investering för att hitta dessa nya kunder är ofta hög då det läggs ner 

mycket tid, pengar och engagemang vid anskaffandet av nya kunder (Mossberg & 

Sundström 2011). Det är svårt att veta vilka de potentiella kunderna är med avseende 

på dessa förutsättningar. Därför kan det vara viktigt att identifiera de faktorer som är 

avgörande för om ett företag har förutsättningarna till att bli en kund. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

- Vilka är förutsättningarna för användning av intermodala transporter? 

- Vilka förutsättningar för intermodala transporter finns för nuvarande kunder 

till Alwex Intermodal?  

- Vilka förutsättningar för intermodala transporter finns för potentiella kunder 

inom Kronobergs län? 

 

1.6 Syfte 

Syftet är identifiera vilka förutsättningar som krävs för att företag ska kunna använda 

sig av intermodala transporter genom att skapa en teoretisk modell samt jämföra 

modellen med befintliga och potentiella kunder för Alwex intermodala tjänster.  
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1.7 Studiens disposition 

 

Figur 5 Tabell över studiens disposition (egen illustration). 

  

• Innehåller bakgrund, företagsbeskrivning, studieobjekt, problemdiskussion, 
forskningsfrågor och syfte. Inledning

• Innehåller metod som har valts och använts till att genomföra studien.Metod

• Innehåller fördjupning inom geografiskt läge, tekniska förutsättningar, 
miljökrav, gods- och flödesegenskaper samt ekonomiska förutsättningar, vilket 
skapar en teoretisk modell som beskriver förutsättningar för intermodala 
transporter.

Teori

• Innehåller en nulägesbeskrivning av två företag som är kunder hos Alwex
Intermodal, samt en jämförande analys mellan dessa två företag och den 
teoretiska modellen som framtagits i föregående kapitel.

Nuvarande 
kunder

• Innehåller en nulägesbeskrivning av fyra företag som är potentiella kunder till 
Alwex Intermodal, samt en jämförande analys mellan dessa fyra företag och 
den teoretiska modellen som framtagits i föregående kapitel.

Potentiella 
kunder

• En sammanfattning av studiens resultat samt egna reflektioner.Slutsats



  

 

11 

2 Metod 
I metodkapitlet kommer olika metoder presenteras och förklaras om hur författarna 

har gått tillväga för att sedan leda till ställningstaganden för studien. Val av dessa 

kommer att motiveras samt kommer en analysmodell att presenteras som kommer att 

beskriva hur teori, empiri och analys ska leda fram till en slutsats. 

 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Ett vetenskapligt angreppssätt syftar till förhållande mellan teori och empiri. Det finns 

två väsentliga angreppssätt, deduktion och induktion, vilka diskuteras i Bryman & 

Bell (2013), samt abduktion som är en blandning av dessa vilket diskuteras i Alvesson 

& Sköldberg (2008). Deduktion benämns som ett angreppssätt där forskaren utgår 

från befintlig teori och sin existerande kunskap när insamling av data och 

observationer sker. Resultatet kopplas sedan ihop med teorin som ligger bakom 

undersökningen. Induktion innebär motsatsen där teori skapas utifrån observationer. 

Dessa observationer medför att ett resultat kan framställas och utifrån detta kan 

forskaren skapa teori (Bryman & Bell 2013). Abduktion är ett komplement som 

används när studier inte enbart har inslag av deduktion och induktion. Den är vanligt 

förekommande i fallstudier där en stor del av inriktningen är empirisk insamling av 

data. Vad som kännetecknar abduktion är att skrivandet bearbetas under studiens gång 

samt utvecklas av det empiriska materialet för att sedan anpassa det teoretiska som 

skapar empirisk förståelse (Alvesson & Sköldberg (2008). 

 

Studiens syfte har varit att identifiera de rådande förutsättningar som finns hos företag 

i närområdet för att använda sig av kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta, där 

både nuvarande och potentiella företag har intervjuats för insamlandet av empirin. 

Studien har därför bearbetat ett deduktivt angreppssätt för de tre frågeställningarna då 

dessa inte menar att skapa någon ny teori utan bygger på kunskap från existerande 

litteratur.  Intervjuerna genomfördes med hjälp av underlag från litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Empirin som genererades från intervjuerna jämfördes sedan 

med den befintliga teorin för att se hur väl dessa överensstämmer med varandra och 

för att komma fram till vilka förutsättningar som de potentiella företagen har och som 

skulle kunna använda sig av kombi- och omlastningsterminalen. Teorin har anpassats 

samt reviderats under studiens gång. 
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2.2 Forskningsmetod 

Bryman & Bell (2013) nämner kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder som 

alternativ för en studie. Kvantitativ forskningsmetod grundar sig främst i numerisk 

data och har en betoning på kvantifiering vid insamling och analys av data. Betoning 

ligger på prövning av teorier men den har ett deduktivt synsätt mellan teori och 

empiri. Kvalitativ forskningsmetod använder sig främst av ord vid insamling och 

analys av data och har ett induktivt synsätt i sitt förhållande mellan teori och empiri. 

Den kvantitativa forskningsmetoden sammanför tillvägagångssätt med 

naturvetenskapliga metodens normer medan den kvalitativa forskningsmetoden sätter 

sig emot detta genom att ha fokus på hur den sociala verkligheten tolkas av människor 

(Ibid). 

 

Studien har använt sig av kvalitativ forskningsmetod då ingen numerisk data samlats 

in. Intervjuer har istället genomförts med anställda på Alvesta kommun, Alvesta 

Utveckling AB, Alwex Intermodal, Region Kronoberg, samt befintliga företag som 

använder sig av kombi- och omlastningsterminalen i nuläget, i syfte att ta reda på 

vilka förutsättningar som dessa företag har som redan använder sig av terminalen. 

Även de tänkbara potentiella företag har intervjuats för att identifiera vilka 

förutsättningar och möjligheter de har att använda kombi- och omlastningsterminalen. 

De potentiella företagen har valts ut i samråd med respondenterna på Alvesta 

Kommun, Alwex Intermodal och ordförande i regionstyrelsen på Region Kronoberg 

men även utifrån författarnas egna förslag. Tyngdpunkten har legat på att undersöka 

hur efterfrågan ser ut på intermodala transporter i närområdet till Alvesta kombi- och 

omlastningsterminal där intervjuer har gjorts på berörda företag för att samla in data 

och sedan analysera förhållandet mellan insamlad empiri och utvald teori, därav en 

kvalitativ forskningsmetod. 

 

2.3 Urval 

Bryman & Bell (2005) diskuterar att olika typer av urval som är vanligt 

förekommande kring kvalitativ forskning. För forskningen eller studien väljs de urval 

som anses vara relevanta och hur omfattande dessa ska vara. Exempel på vilka urval 

som kan förekomma är sannolikhetsurval, icke-sannolikhetsurval, bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval. 
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Ett sannolikhetsurval baseras på att urvalet väljs på ett slumpartat sätt där 

sannolikheten för att en enhet i urvalet ska bli vald är identifierat. En orsak till varför 

det är till en fördel att använda sig av ett sannolikhetsurval är att minska risken för att 

det ska uppstå ett så kallat samplingsfel. Ett icke-sannolikhetsurval är motsatsen till 

ett sannolikhetsurval som väljs på ett slumpartat sätt. Istället används andra metoder 

vilket gör att vissa specifika individer som utgör populationen har en bättre möjlighet 

att hamna i urvalet. Vid ett bekvämlighetsurval tar personen eller personerna som 

utför studien hjälp av respondenter som finns nära tillhands av bekvämlighetsskäl. 

Detta kan vara fördelaktigt när studien ska ta sin början. Snöbollsurvalet har vissa 

likheter med ett bekvämlighetsurval och innebär att studien till en början tar hjälp av 

ett fåtal respondenter som kan hjälpa studien att ta sin början. Dessa kan i sin tur 

hänvisa vidare till personer som kan vara av vikt för att arbetet ska fortskrida (Bryman 

& Bell 2005). 

 

Författarna har i denna studie inte använt sig av något sannolikhetsurval på grund av 

att intervjuerna av de specifika personer inom de olika företagen inte har skett på ett 

slumpartat sätt. I studien har författarna istället gått vidare med en typ av icke-

sannolikhetsurval, som i detta fallet är ett snöbollsurval. De personer som intervjuats 

utifrån studiens uppdragsbeskrivning har tillhandahållit ytterligare personer att 

intervjua för att kunna ge svar på frågeställningen. Efter en diskussion med 

respondenterna och uppdragsgivarna på Alvesta Kommun och Alvesta Utveckling AB 

fick författarna kontaktuppgifter till företag och personer som kunde ta studien vidare. 

Utifrån dessa respondenter fick författarna ytterligare kontaktuppgifter i form av 

namn och telefonnummer som var av betydelse för studien. 

 

De företag som har deltagit i studien är följande: 

 

Figur 6 Tabell över deltagande företag i studien 
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2.4 Undersökningsdesign 

Bryman & Bell (2013) beskriver att en undersökningsdesign är ramen för data som 

ska samlas in och analyseras. Beroende på vilken studie som ska genomföras väljs 

undersökningsdesign. Det finns fem olika undersökningsdesigner, experimentell 

design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ design. 

Experimentell design beskrivs som en mätning av oberoende och beroende variabler. 

Tvärsnittsdesign beskrivs som en design som innefattar data som samlas in för mer än 

ett fall och vid ett specifikt tillfälle, till skillnad från från longitudinell design där data 

samlas in vid flera tidpunkter. Fallstudiedesign innefattar ett fall som analyseras 

detaljerat och grundligt medan en komparativ design är en jämförelse mellan flera fall 

för att befintliga teorier ska belysas (Ibid). 

 

Studien har tillämpat en fallsstudie med avsikten att kartlägga nuvarande företag som 

använder sig av kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta med syftet att sedan 

samla in data från potentiella användare av terminalen för att se om de har 

förutsättningar att använda sig av kombi- och omlastningsterminalen. Författarna har 

analyserat två nuvarande och fyra potentiella företag, vilka är Abena, Direktlaminat 

respektive Hall Miba, Volvo Construction Equipment i Braås, Spaljisten och VIDA 

AB. Syftet är att kunna besvara frågeställningarna och identifiera de förutsättningar 

som skulle kunna hjälpa eller hindra företag att använda sig av intermodala 

transporter samt att ta fram en teoretisk modell som även kan tillämpas i andra 

sammanhang. Empirin i studien har samlats in från de olika företagen genom 

intervjuer med personal med ansvar för inköp och inbound- och outbound logistics. 

 

2.5 Datainsamling 
2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Dahmström (2011) beskriver två olika sorters data och benämns som primärdata och 

sekundärdata. Det som är skillnaden mellan dessa olika sorters data är att primärdata 

måste samlas in på grund av att en liknande studie inte har gjorts i ett föregående 

skede. Detta kan göras genom att skapa enkäter, göra observationer eller utföra 

intervjuer. Sekundärdata är till skillnad från primärdata redan insamlad och redo att 

användas och kan vara i form av olika typer av publikationer (Dahmström 2011). 
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I denna studie har författarna använt sig av både primär- och sekundärdata vid 

insamlandet av teori och empiri till studien. Primärdata har samlats in genom 

intervjuer med de involverade befintliga kunder och de potentiella kunder som skulle 

kunna använda sig av omlastnings- och kombiterminalen i Alvesta, vilket också har 

speglat deras syn på vilka förutsättningar som är viktiga och relevanta och ej enbart en 

teoretisk grund. Sekundärdatan har samlats in från databaser i form av vetenskapliga 

artiklar och arbeten som har gjorts tidigare kring ämnet intermodala transporter samt 

kombi- och omlastningsterminaler. Litterära källor har också använts vid insamlandet 

av teori. 

 

2.5.2 Intervjuer 

Yin (2007) förklarar att det finns olika varianter av datakällor som kan tillämpas vid 

fallstudier. Intervjuer är en av de primära källorna vid en fallstudie, där en dialog i 

kontrollerad form kan genomföras istället för att följa frågor efter en mall. 

Nyckelpersoner i studien intervjuas för att uttrycka sina synpunkter eller delge 

information som beror studien (Ibid). Bryman & Bell (2013) nämner intervjuer som 

en metod för både kvalitativ och kvantitativ forskning. För kvantitativ forskning 

brukar strukturerade intervjuer vara vanligast medan semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer brukar vara vanligast för kvalitativa intervjuer. För 

strukturerade intervjun är det vanligt med standardiserade frågor för att 

felaktigheterna i svaren ska bli så liten som möjligt. Ett bestämt schema för intervjun 

och frågorna används till respondenten och intervjuerna ska vara likvärdiga för alla 

respondenter för att det ska vara så lätt som möjligt att jämföra svaren. Semi-

strukturerade intervjuer består av frågor inom ett bestämt tema som följs genom 

intervjun men att respondenten har en större möjlighet att svara på sitt egna sätt. Det 

är också möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor om den skulle vilja det. Vid en 

ostrukturerad intervju får respondenten svara fritt på de frågor som ställs. Det kan 

vara så att intervjuaren endast ställer en fråga som respondenten får svara fritt på. 

Istället för en intervju kan en ostrukturerad intervju liknas vid ett samtal (Ibid). 

 

Studien har använt sig av semi-strukturerade intervjuer för insamlandet av kvalitativ 

data. Alla intervjuer som har genomförts har varit besöksintervjuer. Frågorna som 

ställts har varit förberedda och begränsade inom ett visst område, där fokus låg på hur 

deras transportupplägg var utformat gentemot sina leverantörer, vilka hinder eller 
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möjligheter de såg med intermodala transporter och hur de såg på framtida 

samarbeten och transportupplägg med sina leverantörer. Anledningen till att semi-

strukturerade intervjuer användes var för att respondenterna själva skulle kunna 

inflika med fakta som de tyckte var relevant för studien och som författarna inte hade 

tagit med i intervjuguiden. Frågorna ställdes i en förutbestämt ordning men kunde 

ändras efterhand som intervjun fortskred då vissa frågor inte alltid var relevanta för 

det specifika företaget. De respondenter som har intervjuats på respektive företag har 

titlarna inköpschef, Outbound Process Manager, ordförande i regionstyrelsen på 

Region Kronoberg, utvecklingschef, sortimentschef samt näringslivsansvarig. 

 

2.5.3 Studiens respondenter och intervjutillfälle 

Näringslivsansvarig på Alvesta kommun. Besöksintervju 2017-01-10 

Utvecklingschef på Alvesta kommun. Besöksintervju 2017-01-10 

Marknads/Affärsutvecklare på Alwex 

Intermodal AB. 

Besöksintervju 2017-01-25 

Outbound process manager på Volvo 

Construction Equipment. 

Besöksintervju 2017-03-13 

Inköpschef på Abena AB. Besöksintervju 2017-03-14 

Inköpschef på Vida AB. Besöksintervju 2017-03-16 

Ordförande i regionstyrelsen på Region 

Kronoberg. 

Besöksintervju 2017-03-29 

Inköpschef på Direktlaminat AB. Besöksintervju 2017-03-31 

Inköpschef på Spaljisten AB. Besöksintervju 2017-04-28 

Inköpschef på Hall Miba AB. Besöksintervju 2017-05-08 

Figur 7 Tabell över studiens respondenter 

 

2.6 Analysmetod 

Vid en fallstudie används tre delar i en analysmetod. Dessa är analytisk strategi, 

analysteknik och analytisk generaliserbarhet (Yin 2007). 

 

2.6.1 Analytisk strategi 

Det finns tre olika generella strategier, att förlita sig på teoretiska hypoteser, att ha 

idéer om rivaliserande förklaringar och att utforma en fallbeskrivning. Den som anses 

vara den viktigaste strategin är att förlita sig på teoretiska hypoteser. Målet med 

undersökningen återfinns oftast i hypoteser i forskningsfrågorna för studien. Att ha 
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idéer om rivaliserande förklaringar innebär att det görs försök att testa konkurrerande 

förklaringar där slutsatser dras utifrån dessa. Slutligen, att utforma en fallbeskrivning 

är en metod för att göra en förklarande disposition för hur fallstudien ska se ut (Yin 

2007). 

 

2.6.2 Analysteknik 

För fallstudier går det att använda fem olika analystekniker, mönsterjämförelser, 

utformning av förklaringar, tidsserieanalyser, programlogiska modeller och synteser 

utifrån olika fall. Under en mönsterjämförelse jämförs två mönster med varandra, ett 

mönster som är grundat i empirin och ett mönster som är förväntat. Om dessa mönster 

överensstämmer med varandra ökar den interna validiteten för fallstudien. Att utforma 

förklaringar är en form av mönsterjämförelse där kausala samband fastställs. 

Tidsserieanalyser görs främst under experiment där det behövs ett exakt och komplext 

mönster då detta är nödvändigt för att tidsserien ska fungera. Programologiska 

modeller redogör för en händelsekedja med ett upprepat mönster där olika orsaker ger 

effekter på varandra. Synteser utifrån olika fall är mer relevant när analysen görs på 

flera fall. Oavsett om fallstudierna har varit enskilda men sammanställts i samma 

undersökning eller varit oberoende av varandra kan synteser genomföras (Yin 2007). 

 

2.6.3 Analytisk generaliserbarhet 

Att dra generella slutsatser enbart utifrån ett fall är ett relaterat problem med 

fallstudier. Med hjälp av fallstudier är det möjligt att dra generella slutsatser då en 

fallstudie är en del av en helhet (Yin 2007). 

 

2.6.4 Studiens metodval 

Studien baserar sig på en intervjuserie med utgångspunkt på Alwex Intermodal och 

därför kommer en fallbeskrivning att genomföras. Utifrån dessa data kommer 

slutsatser kunna dras och inte från konkurrerande förklaringar eller hypoteser. 

Mönsterjämförelser kommer också att genomföras för att jämföra teori mot det 

insamlade empiriska materialet. Studien består av en intervjuserie med flera företag 

där utifrån en modell dessa har analyserats och jämförts. 
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2.7 Analysmodell 

 

 

Figur 8 Analysmodell för studien (Egen illustration). 

 

2.8 Kvalitetsmått för kvalitativa studier 
2.8.1.1 Trovärdighet 

Inom trovärdigheten finns det fyra olika mål som den kvalitativa forskningen ska leva 

upp till, det vill säga tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och bekräfta. Om en studie ska anses vara tillförlitlig grundas i hur trovärdig den låter 

i andra personers mening och hur väl den har återgett en rättvis bild av verkligheten. 

Det andra målet, överförbarhet kan användas som ett mått på i vilken utsträckning 

studien kan bidra till att hjälpa andra forskningsområden än enbart det egna. 

Pålitligheten innebär att en komplett redovisning av studiens kritiska delar 

presenteras, exempelvis problemdiskussionen och respondenter som deltar i studien. 
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Det sista målet inom trovärdigheten, möjlighet att styrka och bekräfta har i uppgift att 

bedöma om studien har påverkats av personliga åsikter eller att den teoretiska grunden 

har påverkat resultatet av studien (Bryman & Bell 2005). 

 

2.8.1.2 Äkthet  

Utöver en studies trovärdighet finns det också olika mål inom äkthet som bör 

uppfyllas. De fem olika målen är en rättvisande bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. En rättvis bild 

innebär att informationen som samlats in från respondenterna i studien ska återges på 

ett överensstämmande sätt. Det andra målet, ontologisk autenticitet ska tillföra och 

upplysa respondenterna till en förbättrad förståelse för omgivningen de befinner sig i. 

Den pedagogiska autenticiteten är till för att förbättra uppfattningen av de andra 

respondenternas uppfattning av omgivningen. Den katalytiska autenticiteten ska ge en 

insikt i huruvida respondenternas situation på något vis har påverkats. Det sista målet, 

taktisk autenticitet ska kontrollera i vilken utsträckning studien har påverkat 

respondenternas chans att påverka sin omgivning (Bryman & Bell 2005). 

 

2.8.2 Studiens kvalitetsmått 

I studien har författarna valt en kvalitativ forskningsmetod på grund av att ingen 

numerisk data kommer att användas. Därför kommer tyngdpunkten ligga på att 

uppfylla de kvalitativa målen. För att uppnå en hög trovärdighet har involverade 

parter i studien tillgång till det material författarna presenterar för att kunna styrka att 

studien ger en rättvisande bild av verkligheten och ge respondenterna en förbättrad 

ontologisk autenticitet. Med detta hoppas författarna att ge en bättre överblick över 

miljön som de involverade parterna är verksamma i för att kunna generera en 

förbättring. Den teoretiska modell som författarna har presenterat i studien kring 

förutsättningar för företag att använda kombi- och omlastningsterminaler och 

intermodala transportlösningar är något som är överförbart till andra områden än just 

denna specifika studie, vilket tillför en överförbarhet. För att stärka pålitligheten har 

författarna redovisat samtliga respondenter och deras befattningar inom företagen för 

att styrka att uppgifterna och data som presenteras i studien är relevant och kan styrka 

den insamlade empirin som besvarar frågeställningarna. Att flera potentiella företag 

har jämförts med de nuvarande ökar den interna validiteten som gör att studiens 

trovärdighet ökar. 
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2.9 Etiska frågeställningar  

Bryman & Bell (2005) och Yin (2007) diskuterar olika etiska frågeställningar och hur 

dessa bör behandlas för att hantera respondenterna som ingår i studien på ett bra sätt. 

Detta är för att respektera deras valmöjligheter och anonymitet, som kan vara några av 

de frågeställningar som behandlas. Bryman & Bell (2005) listar några principer 

gällande detta, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Informationskravet innebär att studiens 

syfte ska presenteras för respondenterna på ett tydligt sätt och vad den innehåller. 

Samtyckeskravet ska informera respondenterna som ingår i studien att medverkandet 

är på egen fri vilja. Anonymitetskravet innebär att om studien behandlar material och 

personuppgifter som kan klassificeras som känslig information, måste denna 

information behandlas med försiktighet för att inte riskera att läcka ut. 

Nyttjandekravet innebär att den information som respondenterna uppger i studien bara 

får presenteras för just detta ändamålet. Falska förespeglingar ska förhindra att 

felaktiga uppgifter inte används i studien, där det är forskarens ansvar att 

respondenterna blir upplysta på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2005). 

 

Författarna i denna studie kommer att tillämpa informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet och falska förespeglingar. Författarna har tydligt presenterat syftet 

med studien med en beskrivning av projektet både via mail och telefon i god tid för 

dem att sätta sig in i ämnet som studien berör. Detta gjorde att informationskravet 

uppfylldes. Respondenterna som har deltagit har blivit tydligt upplysta om att det är 

på egen fri vilja vilket är i enlighet med samtyckeskravet. Vid alla intervjutillfällen 

har också respondenterna blivit tillfrågade om anonymitet i studien samt om det fanns 

känslig information författarna ej fick presentera. För att förhindra falska 

förespeglingar har författarna varit noggranna med att respondenterna inte får ta del 

av felaktiga uppgifter.  
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2.10 Metodsammanfattning 

Vetenskapligt angreppssätt Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ forskningsmetod 

Undersökningsdesign Fallsstudie 

Datainsamling Primär- och sekundärdata 

Urval Icke-sannolikhetsurval - Snöbollsurval 

Datakällor Intervjuer och dokument 

Intervjuer Semi-strukturerade intervjuer 

Analysmetod Fallbeskrivning, mönsterjämförelser och 

analytisk generaliserbarhet 

Kvalitetsmått Trovärdighet 

Etiska frågeställningar Informationskravet, samtyckeskravet, 

anonymitetskravet och falska 

förespeglingar 

Figur 9 Metodsammanfattning, egen illustration 
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3 Teori 
I teorikapitlet kommer förutsättningar att beskrivas utifrån fem olika kategorier. 

Dessa är geografiskt läge, tekniska förutsättningar, miljökrav, gods- och 

flödesegenskaper samt ekonomiska förutsättningar. Dessa kommer leda till en modell 

som beskriver vilka förutsättningar som krävs för att företag ska kunna använda 

intermodala transporter. 

Frågeställning 1 

Vilka är förutsättningarna för användning av intermodala transporter? 

 

 
Figur 10 Egen illustration över förutsättningarna som kommer behandlas i teorikapitlet 

 

3.1 Geografiskt läge 
3.1.1 Ledtid 

Ett flöde innebär en förflyttning av material, information eller människor i en 

verksamhet (Bellgran & Säfsten 2005). Inom supply chain management handlar det 

främst om materialflöden men det är även informationsflöden och betalningsflöden 

som är kopplade till materialflödet och tjänsteflödet. Flöden som sker med hjälp av 

intermodala transporter, där järnväg- och lastbilstransport ingår, tar enligt Ye, Shen & 

Bergkvist (2014) längre tid än vad transport enbart genomförd med lastbil gör. Detta 

beror på att tågtransporter tar i snitt längre tid jämfört med lastbilstransport. Enligt 

Caris, Macharis & Janssens (2008) tar även omlastningen från tåg till lastbil längre tid 

Intermodala 
transporter
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läge

3.2 Tekniska 
förutsättningar
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3.4 Gods- och 

flödesegenskaper

3.5 Ekonomiska 
förutsättningar



  

 

23 

än andra omlastningar. Wiegmans, Nijkamp & Rietveld (2001) nämner att en 

genomsnittlig ledtid skulle kunna förkortas om tekniken för tåg i Europa skulle kunna 

utvecklas. Tågen skulle kunna öka sin genomsnittliga hastighet med upp till 30 - 40 

km/h (Ibid). Enligt Hanssen & Mathisen (2011) finns det en större risk för förseningar 

ifall järnvägstransport används. Om det genomförs investeringar i järnvägen i form av 

dubbelspår eller en prioritering i godstransporter framför tågtransporter med 

passagerare är det möjligt att minska risken för förseningar för gods (Ibid). Eftersom 

många parter är inblandade i en intermodal transport gör det att ledtiden ofta blir 

längre och mer osäker jämfört med om endast ett transportslag hade använts. Därför 

är det viktigt att godset eller företaget inte är känsligt för förseningar. För att förhindra 

detta är därför viktigt att ha starka avtal med sina leverantörer genom att ha längre 

avtal samt en högre användning av tredjepartslogistiker (Jensen & Sorkina 2013). 

 

3.1.2 Marknad 

Enligt Brandt (2005) knyter transportinfrastruktur samman orter för att människor och 

varor ska kunna fraktas emellan dem. Ett land består främst av mindre orter som kan 

erbjuda ett begränsat utbud av varor och tjänster. Strukturen på orterna beror på var 

köpare och säljare på marknaden finns och har funnits historiskt. Är ett företag 

specialiserade och har få konkurrenter på marknaden spelar deras lokalisering mindre 

roll eftersom kunder är beredda att frakta godset en längre sträcka. 

Transportkostnaden får dock inte överstiga värdet på varorna (Ibid). 

 

Storhagen (2011) berättar att i och med att det sker en större spridning över 

geografiska gränser och kulturer blir strukturerna för produktion, distribution och 

information mycket mer komplicerade. Det finns olika punkter som visar att 

komplexiteten ökar. Bland annat blir ledtiderna längre eftersom transporterna blir 

längre. De långa transporterna ökar möjligheten att använda fler transportmedel vilket 

leder till fler omlastningar. Gränsövergångarna mellan de olika länderna kan ge 

potentiella förseningar och hinder. Det finns också risker vid hanterandet av olika 

valutor. Det är även skillnader i nationella transportsystem, hur kontakterna är i olika 

distributionskanaler i olika länder samt hur konkurrenssituationen ser ut (Ibid). 

 

Komplexiteten i de fysiska flödena från råvara till slutlig kund har ständigt varit 

stigande. Istället för att ha geografiskt lokalt marknadsbaserat flöde har flödena blivit 



  

 

24 

nationella och internationella. Detta beror på kostnads- och marknadsmässiga 

anledningar då en utbredd verksamhet ger lägre kostnad per producerad enhet. Det 

finns några skillnader mellan nationell och internationell distribution. Den 

internationella distributionen omfattar fler länder vilket gör att fler geografiska 

gränser måste passeras. Detta kan leda till ökad osäkerhet och längre ledtider då 

distansen mellan parterna ökar och antalet gränsövergångar med tull- och 

fordonsrestriktioner ökar (Storhagen 2011). 

 

Eftersom det ofta finns få terminaler inom ett visst område skapas det ett monopol på 

en viss nivå. Detta medför att terminalerna inte styrs av konkurrens utan att de styrs 

av en myndighet genom att de inför stora investeringar. Detta medför att de har 

svårare för att sänka kostnaderna och priset för kunderna eftersom de redan har en stor 

marknadsandel (Wilmsmeier, Monios & Lambert 2011). Almotairi, Flodén, 

Stefansson & Woxenius (2011) berättar att terminaler som är belägna i mindre städer 

startas främst av kommuner och ägs av mindre entreprenörer. Många länder i Europa 

försöker få järnvägstransporter att ta marknadsandelar från vägtransporter genom att 

skapa olika policies. I Sverige försöker man minska direkttransporterna via järnväg 

och istället placera terminalerna i närhet till flera större städer istället för en större 

stad. Detta för att öka marknaden för järnvägstransporter (Ibid). 

 

3.1.3 Placering av terminal 

Lumsden (2012) nämner att terminaler har som funktion att kombinera 

långdistanstransporter med lokal distribution. Kordnejad (2013) listar faktorer som 

påverkar placeringen av terminalen. De viktigaste faktorerna är att terminalen måste 

ha närhet till järnväg där spåren kräver att de tekniska förutsättningarna enligt 

växelspåren ska vara så bra som möjligt, det ska finnas en större väg i närhet till 

terminalen samt flera kunder i närområdet. Det krävs också att tillgängligheten till 

lastbilar är stor. Då en omlastningsterminal ger ifrån sig mycket ljud krävs det även 

att närområdet inte är ljudkänsligt (Ibid). Storhagen (2011) menar att den viktigaste 

anledningen till en placering av en omlastningsterminal är att det ska finnas kunder 

runtomkring som kan använda sig av den. Sandberg, Sommar & Fridlund (2010) 

menar att för att kunna utnyttja kombiterminalen på bästa sätt bör den vara placerad i 

nära anslutning till vägar för att vara lättillgänglig för vägtransporter samtidigt som 

det är en fördel att ha nära till järnvägsnäten. Att ha exempelvis ett distributionscenter 
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eller en tredjepartslogistiker i närområdet till kombiterminalen gör att 

utnyttjandegraden kan höjas (Sandberg, Sommar & Fridlund 2010). Även Lumsden 

(2012) nämner att terminalen måste placeras i nära anslutning till huvudleder och 

infartsleder med tät trafik (Ibid). 

 

För att säkra terminalens överlevnad krävs det att planering för att utveckla terminalen 

för framtiden tas i beaktning. Framförallt är det viktigt att se hur efterfrågan i 

närområdet kring kombiterminalen utvecklar sig och i hur stor utsträckning det 

påverkar. Att kunna bygga ut verksamheten eller hur aktörerna som driver 

kombitrafiken kommer bedriva sin verksamhet i fortsättningen är något som behöver 

tas i beaktning. Att ha tillgång till en kombiterminal kan ge både fördelar till företag 

som redan är etablerade i närområdet men också att nya företag kan välja att placera 

sin verksamhet i närområdet kring terminalen (Sandberg et. al 2010). 

 

3.1.4 Transportavstånd 

Enligt Ye, Shen & Bergkvist (2014) associeras intermodala transporter av 

långdistanstransporter. Därför är intermodala transporter vanligast vid import och 

export. För att det ska bli ett intermodalt transportval beror det på var omlastnings- 

och kombiterminaler är placerade. För att en intermodal transport med järnväg ska 

vara konkurrenskraftig bör transportavståndet överstiga 400 km. (Ibid). Jonsson 

(2008) menar att den totala transporten från leverantör till kund måste vara minst 500 

km i Europa för att den ska vara konkurrenskraftig. Kordnejad (2013) menar att 

utvecklingen av transporter har gått framåt i en takt som gör att denna transportsträcka 

kan komma att öka. Ye et. al (2014) menar också att det är svårare för intermodala 

transporter att konkurrera med lastbilstransport då denna fraktas till den exakta 

leveranspunkten. Brandt (2005) berättar att det är viktigt att transportinfrastrukturen 

är utvecklad för att transporterna ska ske på ett smidigt sätt. Om infrastrukturen är 

utvecklad i den mängd att transportlängden kan öka utan att transporttiden förlängs är 

det möjligt att utöka radien av potentiella kunder. Genomförs investeringar i 

infrastrukturen möjliggör det att transporterna kan bli snabbare och mer flexibla. 

Utvecklas infrastrukturen skapar det även en konkurrenskraft till andra regioner 

(Ibid). 
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3.2 Tekniska förutsättningar 
3.2.1 Terminal 

Lumsden (2012) nämner att terminaler kräver stora ytor för att hantera godset, främst 

eftersom många fordon ska hanteras i terminalen samtidigt. Långa 

lastbilskombinationer kommer ofta upp till 24 meters längd och därför bör in- och 

utfarterna i terminalen vara specialiserade för stora fordon samtidigt som fordonen 

ska kunna ställas upp (Ibid). Enligt Kordnejad (2013) är det en fördel för kunderna 

om det inte är alltför stora terminaler eftersom de är kostnadseffektiva för kunden. 

Dotolia, Epicoco, Falagario, Palma & Turchiano (2013) beskriver att terminaler för 

järnvägstransporter jämfört med sjöfart är mycket mindre. Kordnejad (2013) nämner 

att omlastningsterminaler är en kritisk faktor för intermodala transporter. Skulle 

omlastningsterminaler läggas ner skulle efterfrågan på intermodala transporter minska 

(Ibid). Enligt Hanssen & Mathisen (2011) finns det flera branscher som anser att det 

är viktigt att införa investeringar i och runt terminalerna för att de ska använda sig av 

intermodala transporter. En viktig del är att infrastukturen mellan företagen som 

använder sig av terminalen och terminalen är fungerbar. Sådana investeringar 

kommer ifrån  subventioner och ibland i samarbete med andra företag för att gynna 

förutsättningarna för att fler företag ska använda sig terminalen. Detta minskar de 

externa transportkostnaderna i form av det blir miljövänligare transporter, det orsakar 

färre bilolyckor och ger en mindre trängsel på vägarna (Ibid). 

 

3.2.2 Enhetslaster 

Jonsson & Mattsson (2011) nämner att intermodala transporter där järnväg ingår 

kräver att omlastningen sker på ett smidigt sätt. För att uppnå en effektiv omlastning 

krävs det att utrustningen som används vid omlastningen kan förflytta godset direkt 

från ett trafikslag till ett annat. Att använda containrar för att frakta godset kan vara ett 

sätt att göra omlastningen effektiv vilket inte kräver merarbete (Ibid). Sandberg, 

Sommar & Fridlund (2010) nämner även att containrar används ofta för att omlasta 

mellan tåg och lastbil. Lumsden (2012) nämner att vilket gods det är som 

transporteras behöver nödvändigtvis inte vara inom transportörens kännedom. Denne 

kan i princip enbart transportera containern (Ibid). 

 

För att hantera större enheter krävs det maskinell utrustning i standardsystem så att 

godset ska kunna fyllas och tömmas av lastbäraren istället för varje gång 

transportmedel byts. Vid standardisering av ett sådant system innebär det endast att en 
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typ av hanteringsutrustning behöver införskaffas vid terminalerna. Detta leder till att 

mycket tid kan sparas på terminalen och mer gods kan omlastas. Lastbärare som 

standardiseras ger stordriftsfördelar i transportsystemen även när sändningarna från en 

leverantör till kund är små. Ifall varje transportör eller transportförare skulle använda 

egna specialutformade lastbärare skulle valet av lastbärare bli svårt för 

transportköparen eller speditören. Oftast är dessa inte insatta i vilka lastbärare som 

passar bäst för deras gods vilket skulle kunna påverka deras gods negativt. Speditören 

skulle då också vara tvungen att vara insatt i vilken hanteringsutrustning som finns 

längs transportkedjan och eventuellt vara tvungen att göra ett sämre val av lastbärare 

än om allting var standardiserat (Lumsden 2012). Även Jonsson (2008) nämner att 

standardiserade system är nödvändiga för att få ett så effektivt flöde som möjligt. 

Godshanteringen skulle minska något enormt och från kundens sida framstår ett 

standardiserat system nästan som om godset endast fraktas via ett transportsätt 

eftersom omlastningen tar minimal tid. Skulle omlastningen eller terminalhanteringen 

ta för lång tid skulle järnväg inte ses som konkurrenskraftigt jämfört med att frakta 

godset via lastbil (Ibid). 

 

Enhetslastbärarna kan användas som ett rörligt lager av komponenter. När de 

levereras på ett fabriksområde eller på en lastkaj töms de efter hand som produktionen 

efterfrågar komponenterna. Detta medför att omlastningarna blir färre, godset 

förflyttas i mindre utsträckning och det underlättar inventeringen eftersom antalet 

enhetslaster blir indirekt den totala kvantiteten i lager men fyllnadsgraden blir sämre i 

lagret eftersom påfyllning i lagret endast sker med enhetslaster (Lumsden 2012). 

 

Vad som skiljer enhetslastbärare från andra lastbärare är att de är lösa vilket gör att 

flera enhetslastbärare kan användas på samma fordon. En tom lastbärare kan lämnas 

när lasten ska hämtas vilket gör att tid sparas in. Vid traditionella fordon är detta inte 

möjligt utan istället måste de stå stilla under lastning och lossning. Detta medför att 

lastning och lossning kan genomföras i ett lugnare tempo vilket minskar risken för 

skador, samt att det är möjligt att planera lastning och lossning i större utsträckning. 

Detta är en fördel när volymerna är stora samt när godset levereras i hela enhetslaster. 

Det är även viktigt att fordonet är anpassat till lastbäraren så att det är lätt att växla 

dessa. Vid längre sträckor används därför oftast tre lastbärare för ett och samma 

fordon då det är lätt att konsolidera. Ska fordonen fraktas till flera olika 
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leveranspunkter är det lätt att bara växla av en lastbärare för att sedan köra vidare till 

nästa leveranspunkt (Lumsden 2012). Omlastningstekniken behövs förbättras och 

skulle en innovation inom omlastningstekniken komma skulle det vara positivt för 

intermodala transporter. Detta skulle innebära att intermodala transporter blir mer 

kostnads- och tidseffektivt samt mer tillförlitliga (Kordnejad 2013). 

 

3.2.3 Kapacitetsutnyttjande 

Enligt Jonsson & Mattsson (2011) är kapacitetsutnyttjande en viktig aspekt att planera 

kring när godset ska transporteras genom en terminal. Detta på grund av att 

planeringsarbetet för både lastning och lossning ska kunna schemaläggas. För att 

kunna planera kapacitetsutnyttjandet, framför allt på lång sikt går det att fördela 

arbetstillfällena för att hitta en jämvikt och täcka det behov som terminalen 

efterfrågar. För att planera den dagliga verksamheten som blir på kort sikt tilldelas de 

inkommande godstransporterna slottider vilket innebär att transporterna endast får 

lossa sitt gods under en specifik tidpunkt. Detta görs för att sprida ut antalet lastningar 

och lossningar för att få ett jämnt in- och utflöde genom terminalen under en viss 

tidsram (Jonsson & Mattsson 2011). 

 

3.2.4 Lastbilar 

Det är viktigt att lastbilarna kan klara av att frakta mycket gods. Därför är det en 

fördel om långa lastbilar används. I EU används störst lastbilar i Sverige och Finland 

medan länder som Belgien, Nederländerna, Tyskland och Danmark använder liknande 

lastbilar som test (Ye et. al 2014). För att så mycket gods som möjligt ska kunna 

fraktas används så långa lastbilar som möjligt (Lumsden 2012) Inom EU har det 

kommit förslag om att tillåta lika stora lastbilar som Sverige och Finland i hela EU 

men det är fortfarande ett förslag. Anledningen till att förslaget ligger på bordet är för 

att efterfrågan på vägtransporter beräknas bli högre i framtiden samtidigt som 

förhoppningen är att minska miljöpåverkan inom Europa. Med större lastbilar skulle 

även antalet lastbilstransporter kunna öka med upp till 18 % (Ye et. al 2014). 

Wiegmans, Nijkamp & Rietveld (2001) menar att storleken på nuvarande lastbilar är 

en fördel för att frakta gods enbart via vägtransport. Fordonen som används vid 

intermodala transporter lastar eller lossar en enhetslastbärare snabbt vid terminalen. 

Fordonet behöver inte vara stillastående vid tömning eller fyllning av lastbärarna 

vilket medför att resursutnyttjandet vid fordon och fast utrustning ökas (Lumsden 

2012). 
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Kordnejad (2013) nämner att utvecklingen av lastbilar sker kontinuerligt vilket gör de 

mer avancerade och energisnåla. Detta medför att efterfrågan på intermodala 

transporter minskar då lastbilstransporter anses mer effektiva. Dessa nya lastbilar kan 

i nuläget inte heller använda containrar eller trailers som används vid intermodala 

transporter vilket gör att det minskar efterfrågan på intermodala transporter (Ibid). 

 

3.2.5 Möjligheter vid intermodala transporter 

Det är viktigt att ta hänsyn till att järnvägstransporter har svårigheter när det kommer 

till flexibilitet, anpassning och förändring i jämförelse med lastbilstransporter. Flera 

parter måste ingå för att det ska vara möjligt att transportera via järnväg, då fler 

transportsätt än järnväg oftast ingår, exempelvis sjöfart och lastbil för att få godset 

levererat till den angivna platsen. För att genomföra ett intermodalt transportalternativ 

där järnväg ingår är det därför en fördel att använda ett integrerat transportsystem. Där 

omlastas lastbäraren utan att brytas från ett transportmedel till ett annat. Lastbäraren 

måste därför kunna hanteras både när det kommer till lastbil, fartyg och järnväg 

(Lumsden 2012). 

 

3.2.6 Informationssystem 

Hanteringen av informationsflödet är en av de viktigaste punkterna för att kunna 

förbättra de nuvarande processerna och flödena i en försörjningskedja (Ghijsen, 

Semeijn & Van Der Linden 2007). I ett transportssystem är det ett måste att 

informationsflödet styr och följer det fysiska flödet. Om ett trackingsystem används 

för godset ökar det transportsäkerheten och ifall avvikelserapportering krävs för 

godset förenklar det även med ett trackingsystem. Informationssystem används främst 

för ett administrativt flöde där orderbekräftelser och fakturering även ingår. Eftersom 

det är ett administrativt flöde är det viktigt att det sker en samordning med övriga 

flöden för att kunna förena olika företag för att skapa unika produktions- och 

transportupplägg. För att öka kvaliteten på transporten är det därför viktigt att 

informationssystemet är välfungerande (Lumsden 2012). Med ett ökat utbyte av 

information är det möjligt att göra prognoser som i större utsträckning medför till att 

större volymer kan beställas på samma gång, vilket ökar förutsättningarna för 

intermodala transporter (Björklund 2012). Kvaliteten på informationen ökar 

möjligheten att kontrollera och följa godset i realtid. Komplexiteten i 

informationsflödet ökar vid informationsflödet jämfört om endast ett transportsätt 
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hade använts. Detta beror på att det tar längre tid för alla parter att ta del av 

informationen och mängden information som delas ökar vilket medför att hanteringen 

av informationen blir mer komplex (Caris, Macharis & Janssens 2008).  

 

När intermodala transporter används är det flera parter som måste ta del av 

informationen. Både kunden, leverantören, transportören och terminalen måste 

använda sig av informationen för att kunna hantera godset. För terminalen är det 

viktigt att veta tidpunkten för leveransen för att kunna planera när avlastning, 

omlastning eller pålastning ska genomföras (SteadieSeifi, Dellaert, Nuijten, Van 

Woensel & Raoufi 2014). Information går även att spåra utanför dessa 

informationssystem via dokument som pressmaterial, marknadsföringsmaterial, 

officiella rapporter och mötesprotokoll. Denna information går att använda via 

beslutsfattande och handlingar (Bergkvist, Falkemark & Woxenius 2010). Ju mer 

information som finns tillgängligt för de olika operatörerna desto större är chansen att 

öka kundservicen. Ett förbättrat informationssystem ökar också möjligheten för 

kommunikation mellan de olika parterna vilket också ökar möjligheterna för en 

förbättrad kundservice (Ghijsen, Semeijn & Van Der Linden 2007). 

 

3.3 Miljökrav 
3.3.1 Miljömål 

Enligt Jacobsson, Arnäs & Stefansson (2017) finns det ett miljömål inom EU då 

koldioxidutsläppen ska minskas till 60 % från dagens nivåer till år 2050. Anon (2014) 

berättar att EU-kommissionen vill att möjligheten för längre transporter ska bli mer 

miljövänliga samt mer prisvärda för kunderna (Ibid). Inför 2050 har Sverige satt ett 

klimatmål för transportsektorn att nettoutsläppen av klimatgaser ska hamna på en nivå 

nära noll. För att nå dessa mål måste förhållningssättet till transporter och planering 

förändras. Många av de godstransporter som idag genomförs på väg måste förflyttas 

till järnväg. Om inte åtgärder genomförs för att minska utsläppen av växthusgaser 

kommer inte Sverige nå miljömålen. Möjligheterna för att använda sig av mer 

hållbara transporter beräknas därför öka inom de närmaste åren samt högre krav på 

företag för att använda dessa hållbara transporter (www.skogsindustrierna.se). 

Baykasoglu & Subulan (2016) nämner att det är viktigt att ta hänsyn till de mål som 

finns i företaget vilket återspeglar sig på hur de vill arbeta för ett miljövänligare 

samhälle (Ibid). Slutkunderna har blivit mer miljömedvetna på senare år vilket gör att 
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företagen måste visa upp hur de minskar påverkan på miljön (Kordnejad 2016). Enligt 

Bergqvist & Flodén (2010) är järnväg ett smart miljöval då gods fraktas i Sverige då 

det i Sverige används förnybar energi från vind och vatten i en stor del inom 

tågsektorn. 

 

Jonsson (2008) nämner att intermodala transporter minskar de negativa effekterna på 

miljön. Om järnväg används för längre distanser släpps inga utsläpp ut och tillåter en 

ökad användning av alternativt bränsle på kortare transporter mellan kunder, 

terminaler och leverantörer (Ibid). Inom intermodala transporter är även risken för 

trängsel betydligt mindre jämfört med enbart vägtransporter (Hanssen & Mathisen 

2011). 

 

Kordnejad (2013) nämner också att det finns flera anledningar till att efterfrågan på 

intermodala transporter skulle minska. En anledning är om det sker en utveckling 

bland lastbilar när det kommer till minskad energiförbrukning. Om det skulle 

uppkomma nya energikällor som ger mindre utsläpp kommer efterfrågan på 

vägtransporter att öka. Ifall elpriserna skulle öka skulle även det påverka efterfrågan 

på intermodala transporter negativt då tågen i Sverige går på el. Kordnejad (2013) 

nämner att det finns en trend att elpriserna stiger för varje år. I nuläget utreds även om 

fordonskombinationerna kan bli längre i framtiden vilket gör att lastbilarna kan frakta 

mer gods än vad som görs i nuläget (Kordnejad 2013). 

 

Det är även viktigt att företag använder sig av samlastning eller konsolidering, vilket 

innebär att gods som ska fraktas från eller till olika leverantörer eller kunder fraktas 

på samma fordon. För att kunna genomföra samlastning krävs det logistikföretag 

bygger upp distributionsnätverk med omlastningsterminaler. När samlastning 

genomförs används de tillgängliga resurserna mer effektivt och fyllnadsgraden ökar. 

Risken finns dock att leveransservicen blir sämre, då leveransprecisionen försämras 

eftersom systemen blir för komplexa (Björklund 2012). Sandberg et al. (2010) menar 

att konsolidering är en av grundtankarna vid intermodala transporter då det är möjligt 

att konsolidera ett större antal mindre godstransporter för att reducera kostnader som 

annars uppstår med flera mindre transportflöden. Bierwirth, Kirschstein & Meisel 

(2012) menar att ju mer gods som ankommer till samma terminal desto lättare är det 

att konsolidera godset. 



  

 

32 

 

3.3.2 Transportkorridorer  

Målsättningarna med att tillhandahålla och använda kombi- och 

omlastningsterminaler är enligt Wilmsmeier, Monios & Lambert (2011) för att skapa 

ett gynnsamt företagsklimat för företag som kan förlägga sin verksamhet i närområdet 

kring terminalen och för att minska belastningen på miljön. Wilmsmeier et. al (2011) 

poängterar att antalet kombi- och omlastningsterminaler på senare tid har ökat i antal 

inom Sverige. Problem som kan uppstå i samband med ett ökat antal av terminaler 

blir att behovet av transport och omlastning i närområdet kring en terminal inte blir 

tillräckligt för att uppnå ett visst in- och utflöde inom en terminal på grund av att 

upptagningsområdet inte är tillräckligt stort och även konkurrens från närliggande 

terminaler, vilket påverkar dess förutsättningar att överleva. Wilmsmeier et. al (2011) 

menar att för att kunna utnyttja stordriftsfördelar kan regioner och kommuner med 

terminaler påbörja ett gemensamt arbete för att uppnå de volymer av gods som krävs. 

För att generera ett ökat användande av intermodala transporter med fokus på järnväg 

är logistikzoner i anslutning till järnvägen och terminaler ett alternativ för att öka 

volymerna som passerar genom terminalerna. En förutsättning för detta är också att 

terminalerna har ett utvecklat nätverk och en anslutning till hamnterminaler. Det kan i 

sin tur förbättra fyllnadsgraden i tågtransporterna och på så vis nå upp till en 

förbättrad stordriftsfördel (Wilmsmeier et. al 2011).  

 

För att kunna etablera miljövänliga transportalternativ är gröna transportkorridorer 

något som är en viktig aspekt för att underlätta användandet av intermodala 

transporter. Prause & Schröder (2015) definierar en transportkorridor som 

transportvägar eller rutter som sträcker sig mellan långa transportsträckor kopplade 

till terminaler för godshantering, där intermodala transportalternativ är en 

nyckelfaktor till att skapa en effektiv transportkedja med fokus på att minska 

utsläppen från godstrafiken (Prause & Schröder 2015). 

 

3.4 Gods- och flödesegenskaper 
3.4.1 Vikt 

En förutsättning för att använda sig av intermodala transporter är vikten på godset. 

Maximalt kan 44 ton i bruttovikt fraktas via intermodala transporter för att det ska 

kunna fungera med hjälp av utrustning och liknande. Utvecklingen inom 

omlastningsterminaler sker ständigt vilket gör att inom snar framtid beräknas ännu 
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högre vikt kunna användas inom intermodala transporter (Boysen, Jaehn & Pesch 

2011). Baykasoglu & Subulan (2016) nämner att det också finns lagar runtom i 

Europa vilka säger att alltför mycket gods inte kan fraktas samtidigt på lastbil då det 

finns lagar som begränsar antalet ton som fraktas på väg. Detta kan medföra att extra 

transporter mellan omlastningsterminaler och kunder måste genomföras för att frakta 

det inkommande godset (Ibid). 

 

Järnvägstransportören måste veta vikten på godset för att veta att tågets bromsar kan 

fungera i den mån det ska. Därför är det viktigt att veta vilka containrar som kan 

användas eftersom vikten på dessa är även avgörande för hur mycket gods som kan 

transporteras. Dessa mätningar genomförs vid anländande till terminalen innan godset 

sätts på järnvägstransporten. Transportören som färdat godset innan dess måste skicka 

information till terminalen om vikten på godset för att de ska veta hur godset ska 

hanteras (Almotairi, Flodén, Stefansson & Woxenius 2011).  

 

Järnvägstransporter kan delas in i både lätta och tunga transporter. I de tunga 

järnvägstransporterna ingår olika typer av råmaterial, vilket exempelvis kan vara trä- 

och malmtransporter som är första steget i förädlingen till färdiga produkter. Dessa 

transporter kräver speciella förutsättningar i form av tåliga konstruktioner för att 

kunna klara av att transportera denna typen gods. De lätta transporterna är till skillnad 

från de tunga i slutet av förädlingsprocessen och är oftast färdiga varor till en 

slutkonsument och andra typer av högvärdigt gods. De lätta transporterna är oftast 

intermodala och har generellt sett slutdestination i regioner kring större städer på 

grund av en större konsumtionstäthet. Detta leder till att godstransporterna i större 

utsträckning får anpassa sig till linjetrafiken på järnvägen vilket gör att 

framkomligheten blir begränsad samtidigt som det krävs en god flexibilitet och korta 

ledtider för att vara ett bra transportalternativ (Näringslivets godstransporter 2015). 

 

3.4.2 Volym 

För att järnvägstransporten ska bli så effektiv som möjligt krävs det att stora volymer 

fraktas. Detta gör att det är främst stora företag som kan använda sig av 

järnvägstransport som transportmedel eftersom mindre företag inte kommer upp i den 

mängden gods som krävs för att få hög effektivitet (Lumsden 2012). Jensen & 

Sorkina (2013) nämner att konsolidering ökar mängden volym vilket skulle göra att 



  

 

34 

järnvägstransporter blir mer gynnsamma för företagen. Därför är det viktigt att företag 

har kontinuerlig produktion för att öka volymerna och på så sätt ha större nytta av att 

använda sig av järnvägstransporter. Det finns även jumbo-containrar som kan frakta 

väldigt stora volymer vilket ökar möjligheten för konsolidering. Dessa jumbo-

containrar finns i Sverige men är ganska ovanliga då de endast kan fraktas på ett fåtal 

järnvägsspår (Ibid). 

  

För att terminalen ska generera någon form av lönsamhet krävs det att tillräckligt med 

volymer passerar kontinuerligt genom terminalen. Ett önskat scenario är att det är 

ungefär samma nivåer på utgående och inkommande gods. För att öka terminalens 

chans till överlevnad är det till en fördel att den ingår i en rutt där godstrafiken stannar 

efter flera kombiterminaler och där de på så vis är sammankopplade. Skulle ett 

scenario inträffa där godsvolymerna som passerar genom terminalen sjunker finns 

chansen att det inte påverkar kombiterminalen i lika stor utsträckning (Sandberg et. al 

2010). 

 

3.4.3 Lagring 

Baykasoglu & Subulan (2016) nämner också att eftersom mycket gods kan fraktas 

samtidigt medför det att kunderna behöver ha lagringsmöjligheter för att använda sig 

av intermodala transporter. Lumsden (2012) nämner att det finns flera funktioner som 

måste fullföljas i terminalen och att lagring även uppskattas från de ansvariga i 

terminalen vilket gör att de kan ta längre tid på sig. De kräver att det ska finnas ett 

mått av frihet för att kunna anpassa ankomst och avgång för transportmedlen. 

Lagringen kan både vara kort- och långvarig, beroende på vad det är för gods. Den 

kan också vara permanent om ett företag hyr lagerplatser i terminalen. Därifrån kan de 

sedan skicka gods direkt när kunden har lagt en order (Ibid). Enligt SteadieSeifi, 

Dellaert, Nuijten, Van Woensel & Raoufi (2014) är det lika viktigt att det finns 

lagringsmöjligheter i närheten av terminalen som att det ska finnas närhet för företag 

till en omlastningsterminal. 

 

3.4.4 Ömtåligt gods 

Det finns gods som inte fungerar för intermodala transporter. Detta är främst gods 

som är ömtåliga eller färskvaror som försämras under tid. Att det inte passar ömtåligt 

gods beror på att omlastningen innefattar rörelser som gör att ömtåligt gods kan 

skadas. För att ömtåligt gods ska kunna fraktas behövs ett starkt samarbete mellan de 
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olika operatörerna för att det ska finnas en förståelse för att godset inte ska skadas 

(Hanssen & Mathisen 2011). 

 

Lumsden (2012) nämner även att risken för att gods ska skadas ökar vid intermodala 

transporter. För att minska risken krävs det att emballage görs väldigt kraftigt vilket 

samtidigt gör att kostnaden ökar men även att nyttolasten minskar eftersom färre gods 

får plats. Godsskador kan bero på att förpackningarna har brister, att godset inte tål att 

samlastas med annat gods eller den lagstadgade lastsäkringen, att fordonet varit med i 

en olycka eller gått sönder på annat sätt samt eller att hanteringen av godset varit 

vårdslöst eller slarvigt. Det är vanligt förekommande vid längre sträckor där godset 

transporteras över landsgränser (Lumsden 2012). Enligt Caris et. al (2008) är en hög 

risk för godsskador en av anledningarna till att ett transportsätt väljs bort. Wiegmans, 

Nijkamp & Rietveld (2001) nämner att godsskador inte är vanligt förekommande 

bland vägtransporter jämfört med andra transportmedel. Risken för att godset ska 

skadas vid omlastning beror på hur ömtåligt godset är (Hanssen & Mathisen 2011). 

Enligt Ghijsen, Semeijn & Van Der Linden (2007) har gods som transporteras mellan 

två eller fler länder på senare tid ökat vilket har medfört att förpackningarna av godset 

har förbättrats för att minska godsskadorna. Det har även skett en ökning av 

säkerheten när det gäller att minska antalet stölder av gods (Ibid). 

 

Enligt 14 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods måste skyddsåtgärder vidtas 

av transportören eller mottagaren av godset. I vanliga fall är det fria förhållanden för 

hur godset ska packas men det finns regleringar när det kommer till farligt gods. Det 

finns ett speciellt internationellt reglemente som reglerar förhållanden för 

järnvägstransport, RID. I den beskrivs i detalj hur en förpackning ska vara utformad 

för att färdas via järnväg, både inom Sveriges gränser men även utanför. Fordon som 

transporterar farligt gods måste vara utrustade för att hantera godset ifall något skulle 

hända, såsom brandsläckare, bromsklossar, varningslyktor och viss 

verktygsutrustning. För farligt gods som transporteras via lastbil finns ett annat 

reglemente som reglerar förhållande via vägtransport vid namn ADR. Förare som kör 

ett fordon som överstiger 3,5 ton i totalvikt måste också ha ett intyg på att de 

genomfört en utbildning inom ADR (Lumsden 2012). 
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3.4.5 Servicekrav 

När det kommer till transporter har kunden börjat ställa högre krav genom åren. 

Kraven gäller främst snabbhet, flexibilitet och frekvens (Lumsden 2012). 

 

3.4.5.1 Flexibilitet och frekvens 

Flexibilitet kan definieras som anpassningsförmågan till förändringar i flöden. Kunder 

har ofta krav på att kunna anpassa leveransen till sina egna önskemål. Det kan handla 

om storlek på order, emballage, adress och frekvens för leveransen, dokumentation 

och liknande. Det kan också vara att leverantören ska göra en större del av arbetet för 

kunden. Att vara flexibel är en viktig del för att vara så konkurrenskraftig som 

möjligt. Flexibilitet kan också betyda att företaget ska hitta lösningar på problem för 

att tillförlitligheten och säkerheten hos kunden upprätthålls. Det är viktigt att ha hög 

flexibilitet eftersom det innebär att de kan anpassa sig efter olika variationer. Om inte 

företag är flexibla finns risken att de tappar kunder och får höga kostnader på grund 

av låg beläggning. Om flexibiliteten är hög ökar dock styrkostnaderna. Med frekvens 

menas antalet avgångar per tidsenhet, vilket påverkar lager hos avsändare och 

mottagare (Lumsden 2012).  

 

Flexibiliteten beror på olika faktorer. Storhagen (2011) nämner att de faktorerna med 

störst betydelse är människor, maskiner och information. Med människor menas att 

det ska finnas mål, ansvarsfördelning och befogenheter för att få så hög flexibilitet 

som möjligt. Med maskiner menas inre möjligheter och yttre gränser för att få så hög 

flexibilitet som möjligt. Med information menas snabbhet, användbarhet och 

tillgänglig för att få så hög flexibilitet som möjligt. Det gäller att hitta en avvägning 

mellan dessa faktorer för att få den högst möjliga flexibiliteten. Människor har sina 

begränsningar när det kommer till fysisk kapacitet och krav på arbetsmiljö medan 

maskiner kräver underhåll och programmering (Ibid). 

 

3.4.5.2 Tidsstyrning 

Ledtiden är ofta kopplad till leveransservice. Ofta brukar det handla om att ha så kort 

ledtid som möjligt eftersom kunder strävar efter att få varor så fort som möjligt från 

leverantören. För att få så kort ledtid som möjligt kan det vara en fördel att ha ett 

färdigvarulager för att inte produktionstiden ska påverka ledtiden. Befinner sig 

färdigvarulagret nära kunden blir även transporttiden kort. Det handlar dock inte bara 

om att ledtiden ska vara kort. Den ska även vara så säker som möjligt så att kunden 
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kan planera efter när leveransen ska anlända. Företag använder sig i större grad av 

Just-In-Time vilket gör att kraven på en exakt ledtid har ökat. I många fall är därför 

pålitlighet viktigare än en kortare ledtid (Lumsden 2012). 

 

3.5 Ekonomiska förutsättningar 

Enligt Kordnejad (2013) finns det två typer av kostnader som uppstår vid intermodala 

transporter. Den ena delen av kostnaderna uppkommer vid transporten och den andra 

delen av kostnaderna uppkommer vid omlastningen. Kostnaden som uppkommer vid 

transporter delas även in i underkategorier efter varje transportslag för att se mer 

specifikt var kostnaderna uppstår (Ibid). 

 

3.5.1 Transportkostnad 

Baykasoglu & Subulan (2016) nämner att oavsett hur lång lastbilssträckan är under en 

intermodal transport kommer kostnaden för denna att överstiga kostnaden för 

järnvägstransporten. Anon (2014) berättar att cirka två tredjedelar av kostnaderna som 

förekommer vid intermodala transporter är kostnader som kommer från 

vägtransporter. Hanssen & Mathisen (2011) berättar att kostnaden går att minska vid 

användandet av intermodala transporter eftersom det transportsättet som passar bäst 

för varje sträcka kan användas. Dotolia, Epicoco, Falagario, Palma & Turchiano 

(2013) nämner att intermodala transporter där järnväg- och vägtransporter ingår blir 

oftast billigare jämfört med att enbart använda vägtransporter. Om andelen 

järnvägstransporter ökar skulle underhåll av vägar generera lägre kostnader jämfört 

dagens läge (Ibid). Enligt Kordnejad (2013) skulle efterfrågan på intermodala 

transporter att öka vore om priserna på bränsle, speciellt priserna på diesel, skulle öka. 

En prisökning på bränsle med 3,43 % per år enligt statistik från 1990 - 2012 vilket 

leder till att efterfrågan på intermodala transporter kommer öka på lång sikt. Om det 

skulle införas avgifter för vägtransporter skulle det också innebära en ökning av 

efterfrågan på intermodala transporter (Kordnejad 2013). 

 

Enligt Storhagen (2011) är en anledning till att transportkostnader ökar för att företag 

har valt att centralisera produktions- och lagringsenheter i större grad än tidigare. Om 

inte köparen får varan transporterad till sin önskade plats försvinner värdet på varan. 

När köparen får varan transporterad till sin önskade plats skapas en platsnytta. När 

varan sedan är tillgänglig för kunden när den önskas vara skapas ytterligare värde i 
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form av tidsnytta. Det kan också skapas tidsnytta genom att varan transporteras 

snabbare än förväntat, exempelvis genom att tidigare ha fraktat genom fartyg för att 

sedan byta till flyg (Ibid). 

 

3.5.2 Omlastningskostnad 

Enligt Li, Negenborn & De Schutter (2015) är det omlastningskostnaderna som skiljer 

sig åt jämfört med transporter där endast ett transportsätt ingår. Kordnejad (2013) 

menar att det är lätt att få kostnaderna att minska genom att använda intermodala 

transporter. Detta är möjligt genom att placera produktionen i ett land med låg 

produktionskostnad eller ha gods från en leverantör som är placerad långt ifrån 

företaget där kostnaderna är låga (Ibid). 

 

Jonsson & Mattsson (2011) nämner att använda järnväg som transportsätt kan sänka 

fraktkostnaden. Enligt Khurana (2015) är det ett vanligt problem att företag glömmer 

räkna in kostnader för omlastning i sina kalkyler och istället enbart räknar med 

transportkostnader. Därför kan ett val av intermodala transporter ses som billigare i 

första hand jämfört med vad slutresultatet blir. I slutändan är ändå transporter där 

omlastningar ingår billigare för företag än transporter med direktförbindelser därför 

att med omlastningar kan företag välja billigare transportmedel. Utan omlastningar är 

det vanligt att transportkostnaderna ökar (Ibid). Det är dock viktigt att kostnaden vid 

terminalhanteringen inte blir större än sparandet av kostnader som sker vid att frakta 

godset via järnväg. Annars är inte det intermodala transportalternativet lönsamt 

(Jonsson 2008). Bergqvist & Flodén (2010) menar att kostnaden för omlastningen 

måste vara låg för att ett intermodalt transportval ska vara möjligt. Bierwirth, 

Kirschstein & Meisel (2012) nämner att kostnadsfördelen för att frakta gods via 

järnväg måste överstiga de extra avgifterna som förekommer vid omlastning. För att 

detta ska vara genomfört kräver det att järnvägssträckan är av det längre slaget (Ibid). 

 

Har omlastningsterminalen avancerad teknologi innebär det ofta ett högre pris för 

kunden vilket kan göra att intermodala transporter inte blir konkurrenskraftigt jämfört 

med andra transportsätt. Används ett standardiserat system i terminalen medför detta 

till att priserna för kunden minskar (Kordnejad 2013). 
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Det finns vissa delar som gör att kostnaden ökar i flödet av intermodala transporter. 

Ett exempel på detta kan vara att vagnar ibland måste omkopplas. Det ger också 

upphov till att transporttiden blir längre. En anledning till att vagnar måste omkopplas 

är för att godset är konsoliderat och därför inte har samma leveransplats (Lumsden 

2012). Enligt Kordnejad (2013) beror kostnaden på omlastningen inte på 

transportsträckan utan beror på mängden gods som transporteras vilket gör att ju 

längre sträcka godset ska transporteras desto mer lönsamt blir det att använda 

intermodala transporter. Detta gör att transporter utanför ett lands gränser blir 

konkurrenskraftiga mot transporter som sker inom ett lands gränser (Ibid). Caris et. al 

(2008) menar att det finns massa kostnadsbesparingar att genomföra inom 

intermodala transporter men att det även är viktigt att omlastningen inte får ta för lång 

tid vid dessa kostnadsbesparingar. En annan anledning skulle vara om det införs 

tilläggsavgifter på att använda järnvägen, exempelvis spåravgifter eller liknande 

(Kordnejad 2013).  
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3.6 Teorisammanfattning 

Detta kapitel har hänvisat till att samla in teori kring förutsättningar för intermodala 

transporter. En sammanfattning av teorin leder till skapandet av en teoretisk modell 

för förutsättningar för intermodala transporter. De fem kategorierna som har 

diskuterats är geografiskt läge, tekniska förutsättningar, miljökrav, gods- och 

flödesegenskaper samt ekonomiska förutsättningar. 

 

För geografiskt läge är en av förutsättningarna att godset klarar av en lång ledtid 

eftersom ledtiden blir längre i form av att omlastningen tar tid. Den totala transporten 

måste även vara längre 500 km för att det ska bli lönsamt att använda sig av 

intermodala transporter. Företaget måste också vara baserat i närheten av en terminal. 

Undantag kan dock ske om företaget har få konkurrenter. I sådana lägen kan radien 

utökas. En fördel är om infrastrukturen mellan företagen och terminalen är utvecklad. 

 

Inom tekniska förutsättningar är det en fördel om enhetslaster används, då dessa är 

lätta att hantera i terminalen. Det är även en fördel om företaget har ett jämnt in- och 

utflöde eftersom detta leder till lönsamhet för terminalen vilket gör att de på lång sikt 

kan fortsatt bedriva sin verksamhet. Dessutom är det en stor fördel om vägtransporter 

avtar i utvecklingen eftersom detta är den största konkurrenten till 

järnvägstransporter. 

 

För kategorin miljökrav är det viktigt att det sker minskade utsläpp eftersom detta är 

ett krav från EU. Minskad belastning på vägarna i form av minskad trängsel är även 

det en fördel ur miljösynpunkt. Om järnväg används på långa distanser är även det en 

fördel eftersom det då sker minskade miljöutsläpp. Dessutom, eftersom EU har ett 

krav på minskade koldioxidutsläpp till 2050 kommer miljökraven att öka för varje år 

vilket är en fördel för intermodala transporter. Samlastning är även det en 

förutsättning för användande av intermodala transporter eftersom det minskar 

kostnaderna och antalet transporter. Samtidigt är det också en fördel om deras 

leverantörer är placerade i närheten av en grön transportkorridor eftersom detta ökar 

incitamentet att använda sig av intermodala transporter. 
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Det finns även egenskaper hos gods som är fördelaktiga vid intermodala transporter. 

Dessa är att godset av det tyngre slaget och att det kan fraktas i stora volymer. Kan det 

inte fraktas i stora volymer är det en fördel om det kan samlastas. Eftersom godset 

fraktas i stora volymer måste företagen ha tillräckligt med lagringsutrymme vilket kan 

vara svårt. Därför är det en förutsättning att terminalen kan erbjuda 

lagringsmöjligheter. Risken för godsskador ökar även vid användandet av intermodala 

transporter på grund av ett ökat antal omlastningar. Därför är det en fördel om godset 

inte är ömtåligt samt att det är förpackat väl. Om farligt gods ska transporteras krävs 

det även att transportören har en speciell utbildning för att transportera godset. 

 

Slutligen beskrivs de ekonomiska förutsättningarna. Ifall bränslepriserna fortsätter 

stiga kommer detta vara negativt för företag som använder vägtransporter. De måste i 

så fall öka användandet av andra transportsätt för att minska sina kostnader. En 

förutsättning för att det intermodala transportsättet ska bli så lönsamt som möjligt är 

att det bästa transportsättet används för varje sträcka. En förutsättning är också att 

tjänsten skapar plats- och tidsnytta utan att kostnaderna blir för stora. Ett 

standardiserat hanteringssystem minskar även kostnaderna för företagen eftersom 

avancerad teknologi innebär ett högre pris för kunden. Omlastningskostnaderna beror 

dock främst på volymerna av godset, ju högre volym desto högre kostnader. 

 

Denna sammanställning av teorin leder fram till denna teoretiska modell som kommer 

jämföras med nuvarande och potentiella kunder för Alwex Intermodal. 
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Figur 11 Teoretisk modell;  Förutsättningar för intermodala transporter (egen illustration). 
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4 Nuvarande kunder 
Detta kapitel kommer först ge en kort nulägesbeskrivning av terminalerna som Alwex 

Intermodal erbjuder. Därefter kommer empiri från Abena och Direktlaminat att 

presenteras samt analyseras och jämföras mot den teoretiska modellen. 

 

Forskningsfråga 2 

Vilka är förutsättningarna för användning av intermodala transporter och vilka av 

dessa finns bland de nuvarande kunderna hos Alwex Intermodal? 

 

4.1 Nulägesbeskrivning Alwex Intermodal 

 

Figur 12 Logotype for Alwex 

Alwex Intermodal sköter främst överföringen från ett transportslag till ett annat. Detta 

sker genom att lyfta och lasta om gods från lastbil till järnväg eller tvärtom där en 

motviktstruck används i omlastningsterminalen för att lyfta över gods för lagring eller 

direkt på lastbil för vidare transport. På kombiterminalen används en större truck för 

att lyfta av och på containrar från tåg. Kust till kust-leden och stambanan möts i 

Alvesta vilket gör att transportmöjligheterna via järnväg är stor. Via kombiterminalen 

tas det emot gods som anlänt från hamnar i Göteborg, Helsingborg och Karlskrona 

(Marknads/Affärsutvecklare 2017-01-25). 

 

Enligt marknads/affärsutvecklare (2017-01-25) är priserna på diesel en viktig aspekt 

när det kommer till hur tågtransporter kan konkurrera med vägtransporter. 

Konkurrensförmågan hos de intermodala transporterna som påverkar nyttjandet av 

kombi- och omlastningsterminalen ligger i att transportera gods långa 

transportsträckor samt att det är större kvantiteter, tyngre och skrymmande gods, där 

kombiterminalen även har möjlighet att lasta om farligt gods. Detta minskar antalet 

vägtransporter som också minskar miljöpåverkan. Företag som vill investera i 

miljövänliga transporttjänster blir främst de som kollar på de intermodala alternativen 

(Marknads/Affärsutvecklare 2017-01-25). 
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Baserat på historik från nuvarande kunder och förhandlingar med potentiella kunder 

menar marknads/affärsutvecklare (2017-01-25) att företaget bör befinna sig inom en 

5-milsradie för att det ska vara intressant för företaget att använda sig av kombi- och 

omlastningsterminalen. Detta begränsar antalet potentiella kunder för Alwex. 

 

Enligt marknads/affärsutvecklare (2017-01-25) är det en fördel om en av parterna har 

järnvägsräls i fabriken. Detta gör att omlastning endast behöver genomföras vid ett 

tillfälle. Har ingen av parterna någon järnvägsräls inne i fabriken ökar priset då 

företaget måste transportera sina produkter till omlastningen och lasta om produkterna 

till tåget samt lasta om produkterna ytterligare en gång innan ytterligare en transport 

måste göras till företaget. Detta medför att två omlastningar måste göras vilket ökar 

kostnaden för kunden. Detta gör att volymerna av gods som transporteras genom 

omlastningsterminalen i Alvesta skulle kunna minska på grund av höga 

transportkostnader. I så fall kan omsättningen och lönsamheten minska. Ett annat 

tänkbart problem är att det i vissa fall är leverantören som bestämmer hur godset ska 

levereras medan företaget som får godset levererat inte kan påverka det i så stor 

utsträckning.  

 

Marknads/affärsutvecklare på Alwex (2017-01-25) menar att om det intermodala 

alternativet skulle vara för kostsamt eller ha för lång ledtid, skulle det kunna påverka 

leveransservicen och leda till att den intermodala tjänsten inte längre är ekonomiskt 

motiverbar. I Europa är det vanligt att järnvägsspår är sammankopplade till fabriker 

vilket gör att företag i Sverige som importerar har möjlighet att utnyttja de 

intermodala tjänster som erbjuds i Alvesta. Därför är det främst inleveranser från 

Europa som transporteras via terminalerna och som sedan lastas om till lastbil innan 

de körs ut till kund. Det förekommer en del variationer i mängden godstransporter 

under året, främst under perioder under vår och höst där mängden godstransporter 

ökar. Fördelningen under året är annars ganska jämn (Ibid). 
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4.2 Empiri 
4.2.1 Abena 

 

Figur 13 Logotype för Abena. 

Abena är en tillverkare av inkontinens- och vårdprodukter samt förbrukningsartiklar 

så som handskar, hygienartiklar och rengöringsmedel, vilka kan kategoriseras som lätt 

gods. Deras kunder är olika vårdhem, äldreboende, sjukhus, grossister samt andra 

företag som är verksamma inom olika industrier. Att leverera produkter i hög kvalitet 

samt värna om miljön är viktigt för Abena (www.abenaab.se). Sedan 2008 har de haft 

en ökning av omsättningen från 100 miljoner SEK till 355 miljoner SEK. I Växjö har 

de cirka 55 anställda (Inköpschef Abena, 2017-03-14).  

 

Transportmedlen som används är sjöfart, lastbil och järnväg där valet av 

transportmedel bestäms efter var leverantörerna befinner sig. Allt gods som kommer 

från leverantörer i Europa fraktas via lastbil med undantag för en järnvägssträcka 

mellan Italien och Tyskland. Godset omlastas dock i Tyskland och kommer till 

Sverige i lastbil. De har även flera containrar som åker ifrån Kina och Malaysia och 

där väljs sjöfart som transportmedel. Containrarna kommer till Göteborg där de sedan 

omlastas till järnväg för att sedan fraktas till Alvesta. Total ledtid för dessa produkter 

är 16 - 20 veckor där 5 veckor spenderas på sjön. I de övriga veckorna ingår väntan på 

orderbekräftelse och planering av avgångstid hos leverantörerna samt väntetid i 

hamnen i Göteborg och väntetid i Alvesta innan Abenas chaufför hämtar godset och 

transporterar det till lagret i Växjö. Det förekommer förseningar av godset vid dåliga 

väderförhållanden som påverkar sjötransporten. Om det har förekommit stora 

förseningar vid sjöfart har istället lastbilstransport valts då det är ett snabbare 

alternativ. Abena anser att ledtiden är viktig att hålla. Årligen fraktas cirka 220 

containrar där Alwex står för transporterna från terminalen till Abena. Deras gods är 
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inte säsongsbetonade vilket innebär att inflödet av gods är jämnt året runt. Godset som 

fraktas är inte ömtåligt eller farligt gods och kräver därför inga starka förpackningar 

eller extra utbildning för transport. 

 

Anledningen till att Abena har valt att använda sig av järnväg som transportmedel 

från Göteborg och Alvesta är att de har olika miljökrav som måste uppfyllas. Därför 

använder de sig av järnväg i så stor mån som möjligt. Abena anser sig vara nöjda med 

servicen de har i Alvesta. Enligt inköpschef på Abena (2017-03-14) är enda nackdelen 

att det kostar mer att frakta med järnväg. De försöker ändå använda järnväg i så stor 

mån som möjligt eftersom det är miljövänligt. De har anlitat samma leverantörer 

under en längre tid. Upphandlingarna med leverantörerna sker årsvis eller löpande 

men det är ovanligt att det sker ett byte av leverantörer. Vad som skulle kunna ändra 

valet av leverantör är om priset eller kvaliteten på leverantörernas tjänster förändras i 

en större utsträckning jämfört med tidigare.  

 

Abena är en del av FN:s global compact (UNGC) vilket har som mål att få företag att 

utföra sin rörelse med beaktning på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

korruption. Abena följer därefter tio principer som har en uppbyggnad med hjälp av 

dessa punkter. Det sker regelbundna kontroller av företag som ingår i UNGC där 

företagen får ge statusrapporter hur de arbetar och visar sina åtaganden. Abena har 

även ett mål att deras leverantörer ska använda sig av samma principer 

(www.abenaab.se). 

 

Innan 2012 hade Abena ett lager i Kisa men detta flyttades sedan till Växjö. Året efter 

påbörjades samarbetet med Alwex och har pågått ända sedan dess. De använder sig 

endast av tjänsterna för omlastning. Tjänsterna för lagring som Alwex erbjuder är inte 

aktuella för Abena då de har ett lager på 20000 m2 i Växjö som de anser är tillräckligt 

för deras produkter.  
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4.2.2 Direktlaminat  

 

Figur 14 Logotype för Direktlaminat 

Direktlaminat är ett företag beläget i Hjortsberga, strax utanför Alvesta och 

specialiserar sig på att tillverka och lagerhålla laminerade spånskivor till möbler och 

inredning men även att tillhanda material till kunder och andra företag 

(www.direktlaminat.se). På ett år efterfrågas ungefär 11000-12000 m3 spånskivor som 

går genom produktionen och ska lagerhållas. I nuläget använder sig Direktlaminat av 

Alwex Intermodals omlastningsterminal, vilket har pågått sedan uppstarten av 

omlastningsterminalen. Ungefär 2000 m3 spånskivor lagerhålls i Alvesta i väntan på 

transport till produktion i Hjortsberga (Inköpschef, Direktlaminat 2017-03-31).  

 

För Direktlaminat är det intermodala transportalternativet en bra lösning, mycket tack 

vare det geografiska läget och närheten till Alvesta. I nuläget går cirka 60 % av all 

transport till och från Direktlaminat på järnväg till Trelleborg via Alwex Intermodal 

där ca 70% levereras från en tysk leverantör men också från Österrike, vilket går via 

Alwex intermodal. Direktlaminat köper en helhetslösning från Alwex Intermodal som 

vid materialbehov transporterar spånskivor från lagret i omlastningsterminalen i 

Alvesta med lastbil till fabriken i Hjortsberga. Vid återresa tillbaka till Alvesta 

transporterar sedan Alwex färdiga produkter med samma lastbil för att förebygga 

tomma transporter och öka fyllnadsgraden, till en mellanlagring i nära anslutning till 

järnvägen innan leverans till kund (Inköpschef, Direktlaminat 2017-03-31). 

 

Andra anledningar till att Direktlaminat väljer att transportera största delen av sitt 

gods via järnväg är att de är väldigt miljöinriktade, där de har en ISO 14000-

certifiering för sitt miljöledningssystem. De jobbar också aktivt själva med att söka 

efter transportörer för att kunna förhandla ner priset, som de sedan kan förhandla, i 
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den mån det går med leverantörerna som själva ansvarar för och avgör vilket 

transportalternativ som väljs och föreslå andra alternativ. De ställer också krav på 

transportörerna och speditörerna som behöver använda sig av lastbilar med euroklass 

5 eller 6 med godkända däck samt att chaufförerna har bra arbetsvillkor för att öka 

säkerheten på vägarna. De upplever också att tjänsten fungerar bra, med få 

transportskador och få tekniska problem. Järnvägen passar också bra för deras 

godsvolymer med bulkvaror som är höga, vilket också krävs för att kunna förhandla 

ner priserna hos leverantörer och speditörer. För att det ska vara av ekonomisk 

motivering att använda sig av järnvägen krävs det att volymerna är höga och att 

fyllnadsgraden är hög, annars väljs lastbilsalternativet i större utsträckning 

(Inköpschef, Direktlaminat 2017-03-31).  

 

Enligt inköpschef på Direktlaminat (2017-03-31) efterfrågar många speditörer någon 

form av omlastningsterminal för att kunna mellanlagra olika typer av gods. Just denna 

tjänsten finns på många ställen, men det krävs en bra service och en noggrannhet med 

verksamheten för att få företag att vilja använda sig av det intermodala alternativet, 

vilket Alwex Intermodal erbjuder. Det som inköpschefen på Direktlaminat (2017-03-

31) upplever negativt med just transport på järnväg är att ledtiden blir betydligt 

längre. Med lastbil från Tyskland tar en transport 1 dag, jämfört med 3-5 dagar med 

järnväg. Detta påverkar dock inte så mycket vid transport av bulkvaror som lagerförs i 

större antal. Tåg är också sårbara vid signalfel och oväder då tekniska fel kan uppstå 

som inte påverkar vägtransporter i samma utsträckning (Inköpschef, Direktlaminat 

2017-03-31).   
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4.3 Analys 

Analyskapitlet av nuvarande kunder kommer jämföra modellen för förutsättningar för 

intermodala transporter mot det insamlade empirimaterialet för nuvarande kunder. 

Utifrån vad som skiljer sig från teorin kommer en ny modell att skapas för att sedan 

jämföra denna mot potentiella kunder i nästa kapitel. 

 

4.3.1 Abena 

4.3.1.1 Geografiskt läge 

Abena befinner sig 19 km ifrån omlastningsterminalen i Alvesta. Detta innebär att de 

är inom den radie som marknads/affärsutvecklare på Alwex Intermodal (2017-01-25) 

nämner är kritisk för att ett företag ska använda sig av terminalen. Enligt Jonsson 

(2008) ska den intermodala transporten vara minst 500 km om transporten är inom 

Europa. Nu befinner sig den intermodala transporten från Kina och Malaysia vilket 

gör att sträckan är betydligt längre än sådan. Den totala ledtiden för detta gods är 16 - 

20 veckor enligt inköpschefen på Abena (2017-03-14), där enbart 5 veckor är sjöfart. 

Resterande tid består av omlastning, väntan på terminaler och liknande. Detta 

bekräftar att ledtiden för intermodala transporter är lång och att Abena kan planera 

utefter detta. Infrastrukturen mellan deras leverantörer och Abena är utvecklad för att 

använda sig av intermodala transporter, både via hamnen i Göteborg, 

järnvägstransporten till Alvesta samt vägen därifrån till lagret i Växjö. Brandt (2005) 

nämner att detta är en av de viktigaste delarna för att få en så snabb och flexibel 

transport som möjligt. Brandt (2005) nämner också att det geografiska läget spelar 

mindre roll för företag med få konkurrenter på marknaden. Eftersom Abena ligger 

inom 5-milsradien spelar inte antalet konkurrenter på marknaden stor roll för om 

Abena kan använda sig av terminalen eller inte. Det spelar dock mer roll för Alwex 

om konkurrenterna till Abena tar marknadsandelar eftersom de då får in mindre gods i 

terminalen. 

 

4.3.1.2 Tekniska förutsättningar 

Abena använder sig av containrar i form av enhetslaster som omlastas i 

kombiterminalen vilket gör att godset förflyttas i en mindre utsträckning samt att 

inventering inte behöver genomföras. Godset lagras inte på terminalen utan fraktas 

direkt till Abena i enhetslasten och lagras i Växjö. En nackdel med detta är att godset 

inte kontrolleras förrän det är på plats på Abena. Även om de använder 

kombiterminalen på grund av sina järnvägstransporter fraktar de stora andelar av sitt 
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gods med lastbil vilket är konkurrenskraftigt mot järnväg. Ye et. al (2014) menar att 

andelen lastbilstransporter kommer stiga med 18% inom de närmaste åren på grund av 

utveckling av lastbilstransporter vilket är negativt för att öka andelen 

järnvägstransporter för Abena. Deras produkter är inte säsongsbetonade vilket gör att 

deras inflöde är jämnt året runt. Detta innebär också att volymerna som beställs är 

jämna vilket gör att informationen mellan terminalen och Abena angående vikt på 

gods inte ändrar sig över tidens gång något nämnvärt. 

 

4.3.1.3 Miljökrav 

Då Abena arbetar med UNGC anpassar de sig till miljömålen vilket gör att de är en av 

de framstående faktorerna till att få nej nettoutsläppen av klimatgaser. Anledningen 

till att de använder sig av järnvägstransporter är främst på grund av miljökrav som 

Abena har. Skulle dessa miljökraven öka skulle det kunna leda till en ökning av 

intermodala transporter med hjälp av järnvägstransporter. Enligt inköpschef på Abena 

försöker de frakta så mycket gods som möjligt via järnväg vilket är positivt för Alwex 

Intermodal eftersom deras kombi- och omlastningsterminal är den som är närmast 

placerad Abenas fabriksområde. I nuläget använder sig Abena endast av 

järnvägstransporter på två sträckor vilket skulle kunna utökas (Inköpschef 2017-03-

14), vilket också är ett av kraven för att Sverige ska nå miljömålen 2050 

(www.skogsindustrierna.se). Kordnejad (2016) nämner även slutkunders 

miljömedvetenhet som en konkurrensfördel vilket är positivt för Abena eftersom de 

arbetar med UNGC. Även trängseln på vägarna minskar genom att använda sig av 

järnvägstransporter enligt Hanssen & Mathisen (2011) vilket Abena är med och bidrar 

till genom att använda sig av järnvägstransporter mellan Göteborg och Alvesta. Deras 

transporter ingår inte i Baltic Link-projektet men de ingår i andra transportkorridorer 

när godset fraktas via järnväg från Italien till Tyskland. Detta medför att de minskar 

trängseln på vägarna. Däremot använder sig inte Abena av samlastning vid 

inkommande gods från leverantörer. 

 

4.3.1.4 Gods- och flödesegenskaper 

Godset som fraktas via järnväg är inga produkter med hög vikt vilket gör att det är 

svårt att komma upp i maxvikt vid transporterna. De beställer hem i stora volymer 

vilket gör att de måste ha lagringsyta för att lagra produkterna. Baykasoglu & Subulan 

(2016) nämner att lagringsmöjligheter måste finnas medan Lumsden (2012) nämner 

att det är bra om det finns lagringsmöjligheter i terminalen. Abena har ett eget lager 
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på 20000 m2 som de använder sig av i Växjö vilket innebär lagringsmöjligheter inte är 

ett måste i en terminal. Produkterna som Abena använder sig av är inget ömtåligt eller 

farligt gods vilket gör att inga extra starka förpackningar krävs för godset eller extra 

utbildning för att transportera det. Detta gör att deras gods har stor lämplighet för 

intermodala transporter där järnvägstransport ingår. De är flexibla även till den mängd 

att deras ledtid från leverantörerna är 16 - 20 veckor. Andra företag kräver att godset 

ska levereras vid en exakt tidpunkt men det kräver inte Abena som har hänsyn från 

sina leverantörer att ledtiden kan variera. 

 

4.3.1.5 Ekonomiska förutsättningar 

Enligt Kordnejad (2013) finns det två kostnader som uppstår vid intermodala 

transporter, transportkostnader och omlastningskostnader. Transportkostnaden 

minskar vid ökat användande av järnvägstransporter. Den främsta konkurrensen till 

järnvägstransporter kommer från lastbilstransporter där enligt Kordnejad (2013) ett 

ökat dieselpris ökar incitamentet till att använda sig av andra transportalternativ. 

Eftersom Abena redan använder sig av intermodala transporter är de medvetna om hur 

stora transportkostnaderna för järnvägstransporter är. Ett ökat dieselpris skulle kunna 

öka användandet av järnvägstransporter för Abena men samtidigt anser inköpschefen 

på Abena att tjänsterna för intermodala transporter är dyra, vilket inte stämmer 

överens med Hanssen & Mathisen (2011) som nämner att kostnaden går att minska 

vid intermodala transporter eftersom det bästa transportsättet per sträcka går att 

använda. Det stämmer inte heller in på den teori som Dotolia et. al (2013) nämner där 

intermodala transporter där järnväg ingår oftast blir billigare än att enbart använda sig 

av vägtransport. Allt gods som kommer från Europa fraktas via lastbil, förutom en 

sträcka mellan Italien och Tyskland som går på järnväg, vilket gör att Abena skulle 

drabbas hårt om dieselpriserna steg. Detta medför att om inte vägtransporterna blir 

mer bränsleeffektiva kommer Abena få leta efter nya transportsätt för att frakta sitt 

gods. Vägtransporterna skapar dock en större plats- och tidsnytta jämfört med vad 

enbart järnvägstransporter gör eftersom vägtransporter för godset till den exakta 

platsen som önskats.  

 

Kordnejad (2013) nämner att omlastningskostnaden beror på mängden gods som ska 

transporteras. Årligen transporteras 220 containrar med Alwex som speditör till 

Alvesta vilka är av stora volymer. Däremot fraktas dessa i containrar och lastas inte 



  

 

52 

om på terminalen utan containern sätts endast på en lastbil och körs sedan till Abena. 

Därför beror omlastningskostnaden endast på antalet containrar som Abena behöver 

få transporterade. Det är viktigt för Abena att inte kostnaden för terminalhantering 

överstiger det priset de sparar vid järnvägstransport eftersom det gör det inte lönsamt 

att använda intermodala transporter, vilket Jonsson (2008) nämner. Däremot sparar 

Abena kostnader eftersom de importerar gods ifrån Kina och Malaysia, länder som 

har lägre produktionskostnader. Kordnejad (2013) menar att detta sänker priset på 

produkterna vilket leder till ett lägre pris för Abena. 
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4.3.1.6 Tabell över Abenas förutsättningar för intermodala transporter 

Förutsättning Abena 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa ledtider Ja 

Minst 500 km total transport Ja 

Närhet till terminal Ja 

Få konkurrenter – Geografiskt läge 

mindre viktigt 

- 

Utvecklad infrastruktur Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Ja 

Jämnt in- och utflöde Ja 

Vägtransporter ej konkurrenskraftig Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja 

Minskad belastning på vägar Ja 

Långa transportavstånd Ja 

Ökade miljökrav  Ökad efterfrågan 

på intermodala transporter 

Ja 

Samlastning Nej 

Gröna transportkorridorer Ja 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Nej 

Stora volymer Ja 

Samlastning Nej 

Vill ha lagring i terminal Nej 

Starka förpackningar Nej 

Ökad utbildning vid farligt gods Nej 

Ej ömtåligt gods Ja 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Ja 

Bästa transportsätt för varje sträcka  Nej 

Plats- och tidsnytta Ja 

Standardiserat hanteringssystem Ja 

Höga volymkostnader Ja 

Hög omlastningskostnad Ja 
Figur 15 Tabell över Abenas förutsättningar för intermodala transporter 
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4.3.2 Direktlaminat 

4.3.2.1 Geografiskt läge 

Direktlaminat som är beläget cirka 8 km utanför Alvesta och har därför en stor fördel 

när det kommer till det geografiska läget till omlastningsterminalen då de befinner sig 

inom 5-milsradien. Som Ye et. al (2014) nämner har intermodala transporter generellt 

sett längre ledtid än vad vägtransporter har vilket också inköpschef på Direktlaminat 

(2017-03-31) bekräftar. Deras största leverantörer är belägna framför allt i Tyskland 

men också Österrike, vilket gör att transportsträckan överstiger 500 km som enligt 

Jonsson (2008) gör det intermodala transportalternativet konkurrenskraftigt. Närheten 

till terminalen gör också att det blir fördelaktigt att lagerhålla en del av godset, som i 

detta fallet är spånskivorna på omlastningsterminalen för att minska sitt egna lager i 

fabriken. Vid materialbehov kan spånskivorna snabbt transporteras till Direktlaminat 

från Alwex Intermodal. Detta medför att de inte är känsliga för långa ledtider från 

leverantör då materialet lagerhålls i Alvesta. 

 

4.3.2.2 Tekniska förutsättningar 

Spånskivor körs mellan omlastningsterminalen och Direktlaminats fabrik via lastbil. 

De lastas inte i enhetslaster utan omlastas i omlastningsterminalen. Som Jonsson & 

Mattson (2011) diskuterar är kapacitetsutnyttjande en viktig aspekt för att få ett jämnt 

in- och utflöde i en terminal. Enligt inköpschef på Direktlaminat (2017-03-31) 

transporterar Alwex spånskivorna till fabriken för att sedan på resan tillbaka till 

Alvesta transportera färdiga produkter som ska lagerhållas i Alwex lager i Alvesta 

innan leverans ut till kund. På detta viset får Direktlaminat och Alwex ett större 

kapacitetsutnyttjande på grund av att transporterna tillbaka från fabriken i Hjortsberga 

ej behöver gå tomma samtidigt som Direktlaminat får sina färdiga produkter 

ivägskickade, frigör lageryta och slipper boka extra transporter för just detta 

ändamålet. På så vis kan stora kostnader på transporter sparas in. 

 

4.3.2.3 Miljökrav 

Som Jacobsson et. al (2017) beskriver finns det vissa miljömål inom den Europeiska 

Unionen att minska utsläppen av koldioxid som ska uppfyllas fram till 2050 för att 

minska påverkan på miljön, vilket gör de intermodala transporterna till ett viktigt 

alternativ i detta uppsatta målet. Eftersom en stor del av alla transporter till 

Direktlaminat fraktas på järnväg minskar belastningen på vägarna. Enligt inköpschef 

Direktlaminat (2017-03-31) är en av anledningarna till att de väljer det intermodala 
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alternativet är för att de är väldigt miljöinriktade och att det är ett av deras uppsatta 

mål inom företaget. Som Baykasoglu & Subulan (2016) nämner är det viktigt att 

uppmärksamma företagens miljöinriktning och deras påverkan på miljöarbetet. Att 

Direktlaminat väljer att profilera sig som miljöinriktade kan vara en konkurrensfördel 

på marknaden då slutkunderna i allt större utsträckning blir mer miljömedvetna som 

Kordnejad (2016) diskuterar. Att använda sig av intermodala transporter kan därför 

hjälpa till att stärka sin position på marknaden jämfört med andra företag. Även om 

transportkostnaderna för de intermodala transporterna skulle vara större för ett företag 

än vägtransportsalternativet skulle en miljöprofilering för val av transportsätt kunna 

ge en bättre position på marknaden. Deras leverantörer är placerade längs gröna 

transportkorridorer i Europa vilket också är positivt ur miljösynpunkt. 

 

4.3.2.4 Gods- och flödesegenskaper 

Enligt inköpschef på Direktlaminat (2017-03-31) transporterar och lagrar de i nuläget 

stora volymer spånskivor hos Alwex Intermodal som är av högre transportvikt, vilket 

är en av förutsättningarna för att använda sig av intermodala transporter enligt Boysen 

et. al (2011). Lumsden (2012) beskriver att för att få en effektiv järnvägstransport 

krävs det stora volymer för att det ska vara lönsamt, samtidigt som höga volymer 

krävs för att skapa en lönsamhet för terminaler enligt Sandberg et. al (2010). Som 

upplägget är mellan Direktlaminat och Alwex Intermodal uppfyller de kriterierna för 

att skapa en effektivitet och lönsamhet att använda terminalen som omlastning och 

lagring för båda parterna. Baykasoglu & Subulan (2016) påstår att också att en kund 

kan behöva ha lagringsmöjligheter i anslutning till omlastningsterminalen för att ha 

möjligheten att transportera en högre kvantitet gods vid varje leverans. Att 

Direktlaminat har större delen av sin mellanlagring på omlastningsterminalen styrker 

denna förutsättning. Som Lumsden (2012) också beskriver är tidsstyrning i form av 

att ha lagringsmöjligheter nära kunden viktigt för att transporttiden ska bli kortare 

vilket gör att ledtiden också minskar. Detta är för att planering ska kunna ske när 

godset ska anlända till fabriken och in i produktionen. Denna förutsättning passar bra 

in på Direktlaminat som endast har 8 km till terminalen, då ledtiden blir kort och 

inleveranserna går att planera väl. Inköpschefen på Direktlaminat berättar även att 

transportskadorna är få för deras gods vilket gör att de känner sig trygga med att 

använda sig av intermodala tjänster vilket inte stämmer överens med Lumsden (2012) 

som nämner att godsskador kan vara vanligt förekommande vid gods som 
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transporteras över landsgränser. Som Hanssen & Mathisen (2011) nämner antalet 

godsskador som uppstår beror av hur ömtåligt godset är. I Direktlaminats fall som 

transporterar spånskivor kan slutsatsen dras att deras produkter inte kan kategoriseras 

som ömtåligt gods, därav de få godsskadorna.   

 

4.3.2.5 Ekonomiska förutsättningar 

Enligt inköpschef Direktlaminat (2017-03-31) är den största leverantören belägen i 

Tyskland och står för 70 % av deras årliga materialbehov vilket utgör en stor del deras 

totala transporter. Dessa transporter går via järnvägen från Tyskland via Trelleborg 

för omlastning och lagring hos Alwex Intermodal. Enligt Kordnejad (2013) har 

bränslepriserna under de senaste decennierna ökat för varje år, vilket gör att 

transportkostnaderna för vägtransporter också ökar. Att Direktlaminat väljer att 

transportera en stor kvantitet via Alwex intermodal gör att de inte påverkas i så stor 

utsträckning av skiftande dieselpriser och kan därför hålla nere priserna för sina 

transporter på järnvägen. Att det är lång distans till leverantören och stor kvantitet 

som transporteras gör att kostnaden går ner jämfört med vägtransport som Sandberg 

et. al (2010) och Bierwirth et. al (2012) nämner.  

 

Som Li et. al (2015) diskuterar är det omlastningskostnaden som kan vara avgörande 

vid valet av intermodala transporter, vilket också marknads/affärsutvecklare på Alwex 

Intermodal (2017-01-25) bekräftar när det gäller tecknande av nya avtal då det gäller 

att hålla nere antalet omlastningar för att det ska vara ekonomiskt motiverbart att välja 

det intermodala alternativet. Som Khurana (2015) nämner är ett problem att företag 

ibland räknar med kostnaden för omlastning i sina kalkyler vilket gör att kostnaden 

för de intermodala transporterna blir betydligt högre än de hade räknat med när de får 

en offert från speditören. I Direktlaminats fall är detta inget som påverkar deras 

transportkostnader. De köper en helhetslösning från Alwex Intermodal där 

omlastningen från tåg till lastbil sker i Alvesta på ett standardiserat sätt vilket gör att 

Direktlaminat minskar kostnaderna för omlastning samtidigt som de ej behöver 

lagerhålla produkterna i eget lager. Som Kordnejad (2013) också nämner minskar 

kostnaden för kunden om omlastningen i terminalerna använder sig av ett 

standardiserat system.  
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4.3.2.6 Tabell över Direktlaminats förutsättningar för intermodala transporter 

Förutsättning Direktlaminat 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa ledtider Ja 

Minst 500 km total transport Ja 

Närhet till terminal Ja 

Få konkurrenter – Geografiskt läge 

mindre viktigt 

- 

Utvecklad infrastruktur Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Nej 

Jämnt in- och utflöde Ja 

Vägtransporter ej konkurrenskraftig Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja 

Minskad belastning på vägar Ja 

Långa transportavstånd Ja 

Ökade miljökrav  Ökad efterfrågan 

på intermodala transporter 

Ja 

Samlastning Nej 

Gröna transportkorridorer Ja 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Ja 

Stora volymer Ja 

Samlastning Nej 

Vill ha lagring i terminal Ja 

Starka förpackningar Nej 

Ökad utbildning vid farligt gods Nej 

Ej ömtåligt gods Ja 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Nej 

Bästa transportsätt för varje sträcka Ja 

Plats- och tidsnytta Ja 

Standardiserat hanteringssystem Ja 

Höga volymkostnader Ja 

Hög omlastningskostnad Ja 
Figur 16 Tabell över Direktlaminats förutsättningar för intermodala transporter 
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4.4 Sammanfattning – Nuvarande kunder 

 

Detta kapitel har hänvisat till att analysera två av de nuvarande kunderna hos Alwex 

Intermodal, Abena och Direktlaminat.  

 

För förutsättningarna för geografiskt läge stämmer både Abena och Direktlaminat in 

på användande av intermodala transporter då deras ledtid är lång, transporten 

överstiger 500 km, det finns en närhet till terminal samt att infrastrukturen är 

utvecklad. För punkten “Få konkurrenter - Geografiskt läge mindre viktigt” har 

författarna valt att inte gå djupare in i analysen eftersom både Abena och 

Direktlaminat befinner sig inom den 5-milsradie som marknads/affärsutvecklare på 

Alwex (2017-01-25) nämner som ett kriterium för att bli kund. 

 

När det kommer till tekniska förutsättningar skiljer sig Abena och Direktlaminat åt. 

Abena använder sig av enhetslaster vilket inte Direktlaminat gör. Detta medför att 

Abena använder sig enbart av kombiterminalen och Direktlaminat enbart av 

omlastningsterminalen. Deras gods är inte säsongsbetonat vilket gör att godset har ett 

jämnt in- och utflöde. Däremot ökar incitamenten att använda sig av järnväg ifall 

vägtransporter inte är lika konkurrenskraftiga. Eftersom utvecklingen av går framåt 

när det kommer till lastbilstransporter enligt Ye et. al (2014) medför detta att andelen 

järnvägstransporter minskar. Därför krävs det andra drivkrafter för att öka efterfrågan 

på järnvägstransporter, då lastbilstransporter är så pass konkurrenskraftiga i nuläget. 

 

Under kategorin miljökrav stämmer alla förutsättningar in på Abena och 

Direktlaminat förutom samlastning vid transport av gods. Inget av dessa företag 

samlastar sitt gods. När det kommer till gods- och flödesegenskaper använder sig 

både Abena och Direktlaminat av stora volymer. Varken Abena eller Direktlaminat 

fraktar farligt gods vid sina transporter eller har starka förpackningar för sitt gods. För 

Abenas del kan detta bero på att de inte transporterar något ömtåligt gods, vilket dock 

Direktlaminat gör. Trots detta berättar inköpschef på Direktlaminat (2017-03-31) att 

de har få godsskador vilket betyder att det inte är nödvändigt alla gånger att ha starka 

förpackningar till godset trots att risken för godsskador ökar vid intermodala 

transporter.  
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Abenas gods är inte av det tyngre slaget vilket Direktlaminats gods är. Tungt gods är 

en av förutsättningarna för användande av intermodala transporter men detta stämmer 

inte in på Abena. Abena är inte heller intresserade av lagring i närhet till terminalen 

då de har lagringsmöjligheter direkt kopplat till sin fabrik. Direktlaminat är däremot i 

behov av att lagra godset vilket medför att potentiella företag inte nödvändigtvis 

måste lagra godset i terminalen men möjligheten finns om det skulle behövas. Abena 

stämmer inte in under de flesta av gods- och flödesegenskaperna men de har en tydlig 

miljöprofilering vilket gör att det använder sig av kombiterminalen i nuläget ändå. 

 

Eftersom Abena fortfarande använder sig av lastbilstransporter i stor utsträckning 

påverkas de av stigande bränslepriser i större grad jämfört med Direktlaminat vilka 

transporterar en större andel gods via järnväg. Godset som transporteras via 

terminalerna hanteras av ett standardiserat system eftersom de fraktas i containrar från 

Abena medan godset från Direktlaminat hanteras av truck. Då båda fraktar gods i 

form av stora volymer ökar omlastningskostnaden eftersom denna beror på volym. 

Däremot använder sig inte Abena av bästa transportsätt för varje sträcka utan de byter 

ut järnvägstransporten mot vägtransport i vissa fall då det skett förseningar i tidigare 

skeden av flödet. 
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Förutsättning Abena Direktlaminat 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa 

ledtider 

Ja Ja 

Minst 500 km total transport Ja Ja 

Närhet till terminal Ja Ja 

Få konkurrenter – Geografiskt 

läge mindre viktigt 

- - 

Utvecklad infrastruktur Ja Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Ja Nej 

Jämnt in- och utflöde Ja Ja 

Vägtransporter ej 

konkurrenskraftig 

Nej Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja Ja 

Minskad belastning på vägar Ja Ja 

Långa transportavstånd Ja Ja 

Ökade miljökrav  Ökad 

efterfrågan på intermodala 

transporter 

Ja Ja 

Samlastning Nej Nej 

Gröna transportkorridorer Ja Ja 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Nej Ja 

Stora volymer Ja Ja 

Samlastning Nej Nej 

Vill ha lagring i terminal Nej Ja 

Starka förpackningar Nej Nej 

Ökad utbildning vid farligt 

gods 

Nej Nej 

Ej ömtåligt gods Ja Ja 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Ja Nej 

Bästa transportsätt för varje 

sträcka  

Nej Ja 

Plats- och tidsnytta Ja Ja 

Standardiserat 

hanteringssystem 

Ja Ja 

Höga volymkostnader Ja Ja 

Hög omlastningskostnad Ja Ja 
Figur 17 Sammanfattad tabell över nuvarande kunders förutsättningar för intermodala transporter 

 

I stort sett alla punkter som tagits med i modellen stämmer överens med Abena och 

Direktlaminat. Om en punkt stämmer överens med det ena företaget stämmer det 

oftast överens med det andra företaget, ett exempel på detta är lagring i terminal. 

Direktlaminat behöver lagra sina produkter i terminalen medan Abena inte har det 
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behovet. Detta betyder dock inte att det inte är en förutsättning för att använda sig av 

intermodala transporter. Enligt SteadieSeifi et. al (2014) är det lika viktigt att det finns 

lagringsmöjligheter i närheten av terminalen som att det ska finnas närhet för företag 

till en omlastningsterminal. Detta gör att det är konkurrensfördel för att Alwex 

Intermodal att ha lagringsmöjligheter i terminalen. Annars hade eventuellt inte 

Direktlaminat haft möjlighet att vara kund hos dem. 

 

Vid jämförande mellan företagen i tabellen är det tydligt att samlastning inte är ett 

måste för att använda sig av intermodala transporter. Båda företagen beställer istället 

stora volymer ifrån sina leverantörer vilket gör att de inte nödvändigtvis måste 

samlasta sitt gods för att komma upp i de volymer som krävs för att uppnå lönsamhet 

vid intermodala transporter. Därför är detta det enda som kan elimineras från 

modellen. 

 

 

Figur 18 Teoretisk modell;  Förutsättningar för intermodala transporter efter analys av nuvarande kunder (egen 

illustration).  

Intermodala 
transporter

3.1 Geografiskt läge

• Lång ledtid

• Minst 500 km total transport

• Närhet till terminal

• Få konkurrenter – Geografiskt 
läge mindre viktigt

• Utvecklad infrastruktur

3.2 Tekniska förutsättningar

• Enhetslaster

• Jämnt in- och utflöde

• Vägtransporter ej 
konkurrenskraftig

3.3 Miljökrav

• Minskade utsläpp

• Minskad belastning på vägar

• Bättre för långa transportavstånd

• Ökade miljökrav  Ökad 
efterfrågan på intermodala 

transporter

• Samlastning

• Gröna transportkorridorer

3.4 Gods- och 
flödesegenskaper

• Tungt gods

• Stora volymer

• Samlastning

• Vill ha lagring i terminal

• Starka förpackningar

• Ökad utbildning vid farligt gods

• Ej ömtåligt gods

3.5 Ekonomiska 
förutsättningar

• Dyra bränslepriser

• Bästa transportsätt för varje 
sträcka

• Plats- och tidsnytta

• Standardiserat hanteringssystem

• Höga volymkostnader

• Hög omlastningskostnad



  

 

62 

5 Potentiella kunder 
Detta kapitel kommer behandla empiri från de potentiella företag som deltagit 

studien, Hall Miba, Spaljisten, VIDA och Volvo Construction Equipment. Utöver detta 

har en intervju genomförts med ordförande i regionstyrelsen i Kronobergs län vilket 

har hjälpt författarna analysera de potentiella företagen.  

 

Forskningsfråga 3 

Vilka av de identifierade förutsättningarna för intermodala transporter stämmer in på 

potentiella kunder hos Alwex Intermodal? 

 

5.1 Empiri 
5.1.1 Hall Miba  

 

Figur 19 Logotype för Hall Miba 

Hall Miba är beläget i Alvesta och tillhandahåller, producerar och levererar 

biltillbehör och bilvårdsprodukter till bensinbolag och lagerhåller produkter som finns 

att köpa i dagliga varukedjor, där en stor del av sortimentet är grillkol, spolarvätska 

och bensindunkar som har stora transportflöden. De använder sig i nuläget inte av de 

intermodala lösningarna som Alwex Intermodal erbjuder (Sortimentschef 2017-05-

08). 

 

De transportsätt som Hall Miba använder sig av är sjöfart och lastbilstransporter. 

Sjöfart används till de produkter som levereras från Taiwan och Kina och ankommer 

till hamnen i Göteborg. Därefter fraktas det via lastbil till Alvesta. Jämfört med för 

några år sedan har importen från Asien minskat och Hall Miba har försökt öka 

andelen leverantörer ifrån Skandinavien och har stora leveranser ifrån Norge. Det 

största importlandet för kemikalier, spolarvätska och glykol är Norge, som 

kategoriseras som farligt gods. Alla dessa transporter fraktas via lastbil. Andra stora 

leverantörer är placerade i Tyskland och Polen. För cirka 15 år sedan användes 

järnvägstransport för dessa produkter eftersom Hall Miba då hade järnvägsspår 
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kopplat till sin fabrik men järnvägsspåret är i nuläget inaktivt. De köper även in från 

leverantörer som har centrallager i Göteborg och Stockholm och oftast fraktas allt 

gods dessa centrallager först innan det anländer till Hall Miba i Alvesta. Det finns 

undantag då allt gods fraktas till Hall Miba direkt. Det beror på hur stora volymer som 

ska fraktas till Hall Miba. Ju större volymer desto större är chansen att det fraktas 

direkt till Alvesta utan att passera något av dessa centrallager. Dessa stora volymer 

beror på kampanjer eller om produkterna är säsongsbetonade. Majoriteten av godset 

som transporteras går att lasta på vartannat (Sortimentschef 2017-05-08). 

 

Lagringsmöjligheterna hos Hall Miba är flera. De har ett externlager på 4000 

pallplatser samt en tältlösning på 800 pallplatser som ligger kopplat till Hall Miba. De 

lagerhåller även brandfarligt gods vilket gör att de blir begränsade när det kommer till 

sin lagerhållning då de måste få godkännande när det kommer till lokaler och att de 

måste även följa de restriktioner som finns. Därför går det inte att använda sig av 

tältlösningar för brandfarligt gods (Sortimentschef 2017-05-08). 

 

I nuläget används ingen järnvägstransport hos Hall Miba men sortimentschefen anser 

att vissa av deras produkter skulle fungera bra för detta. Det som försvårar 

användandet av järnvägstransporter är returflöden. Åkerier som transporterar via 

järnväg erbjuder i nuläget bra alternativ för detta. För att förhandla ner priser är det 

därför viktigt att hitta transportörer som har ett enkelriktat flöde eftersom de är 

enklare att förhandla med när det kommer till returflöden. Möjligheterna för att 

använda sig av järnvägstransporter har inte varit de bästa för Hall Miba då deras stora 

leverantörer från Norge och Polen inte varit intresserade av att välja järnväg som 

transportmedel. Många leverantörer är också belägna i Sverige vilket har gjort att 

många transporter har gått via lastbil på grund av kortare ledtider, bättre frekvens i 

leveranser och brist i tillgång på intermodala lösningar som passar verksamheten. 

Leverantörerna från Norge och Polen bestämmer hur transporten ska gå till och 

sortimentschefen på Hall Miba berättar att de aldrig har varit med om att 

transportören själva valt järnväg som transportalternativ. Därför tycker 

sortimentschefen att transportörer på järnväg borde informera mer om deras 

verksamhet, i vilka regioner som det fungerar bäst att använda sig av järnväg och 

liknande (Sortimentschef 2017-05-08). 
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Transportavtalen som Hall Miba använder sig av är både FCA och DDP. Det 

vanligaste avtalet är DDP eftersom då bestämmer transportören vilket sänker priset 

för Hall Miba. När val av transportör görs är priset en av de viktigaste faktorerna. Den 

allra viktigaste faktorn är frekvensen. Andra faktorer som påverkar är leveranstiden 

och säkerheten i transporten. Hall Miba eftersträvar att tillhandahålla miljöanpassade 

och miljömärkta produkter och kollar också kontinuerligt på miljövänliga 

transportalternativ till de traditionella transportsätten på väg där tillgängligheten och 

priset blir en avgörande faktor vid ett beslut. Transportavtalen som skrivs är 

tidsbestämda. Det är endast transporterna för importen som använder sig av löpande 

avtal med sina leverantörer, där dessa kontinuerligt utvärderas. För vissa sträckor 

används flera leverantörer för samma sträcka eftersom volymerna är större under 

kampanjer eller högsäsong (Sortimentschef 2017-05-08).  

 

Enligt sortimentschefen på Hall Miba ska deras gods vara möjligt att använda för 

järnvägstransporter både för in- och utleverans eftersom det är enkelt att konsolidera 

deras gods, vilket är en fördel eftersom deras kunder finns över hela landet. Ett 

exempel är att de har ett stort kundnätverk i Norrland vilket medför längre sträckor. 

Där anser sortimentschefen att konsolidering skulle vara möjligt och att 

järnvägstransport skulle kunna bidra till detta (Sortimentschef 2017-05-08). 

 

Hall Miba har tidigare varit i kontakt med Alwex Intermodal kring uppstartandet av 

kombi- och omlastningscentralen men på grund av att deras volymer och produkter 

vid den tiden inte passade för järnvägstransport och lagringsbehov i 

omlastningsterminalen var vägtransporter ett bättre alternativ. De har tidigare haft ett 

samarbete med Alwex och vid en skiftande efterfråga och vid fel i prognostiseringen 

har det funnits ett behov av extern lagring av överblivna produkter men också ett 

säkerhetslager för potentiella problem som kan uppstå under leverans från 

leverantörer för att säkerställa att leverans ut till kund är möjlig. Sortimentschefen på 

Hall Miba jämför med transportörer på väg och järnväg, där vägtransporterna 

generellt har en starkare marknadsföring än järnvägstransporterna. Hall Miba tittar på 

ständiga förbättringar och anser att skulle mer information skickas ut till dem skulle 

de eventuellt bli mer intresserade. Hall Miba anser att valet av transportörer kräver 

stora förberedelser och planering och skulle det ske en förändring av transportörer är 
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det viktigt att veta att förändringen kommer fungera, vilket ställer krav på att de 

förutsättningar som efterfrågas redan finns tillgängliga (Sortimentschef 2017-05-08).   
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5.1.2 Spaljisten 

 
Figur 20 Logotype för Spaljisten 

Spaljisten är beläget i Åseda, Uppvidinge kommun. De startade sin verksamhet 1975 

och har sedan 2004 ingått i koncernen Active Invest Sweden AB. På senare år har de 

genomfört många investeringar vilket har gjort att de kunnat profilera sig på 

marknaden. Deras största kund är IKEA och deras samarbete har pågått sedan 1983. 

Sedan 2014 är de främst köksleverantörer åt IKEA men de tillverkar även möbler. En 

av de produkter de producerar mest är garderobsdörrar åt IKEA där hälften av de 

garderobsdörrar som IKEA säljer kommer ifrån Spaljisten. De omsätter cirka 500 

MSEK om året och har 140 anställda. I januari 2017 redovisade de en vinst på 39 

MSEK vilket kan jämföras med januari 2016 där vinsten var på 5 MSEK. 

 

Spaljisten importerar stora mängder spånskivor där inflödet består av 1150 lastbilar 

om året, vilket motsvarar 67000 m3 spånskivor. De importerar också stora mängder 

gods i form av folie med 180 lastbilar samt kartong med 590 lastbilar. Totalt har de ett 

inflöde av 2200 lastbilar.  

 

Marknaden för produktion av kök är ständigt växande och Spaljisten ser en potential i 

att öka sin verksamhet inom detta område. Dock är marknaden för möbler i en 

minskad tillväxt eftersom det sker en trend där minimalism och second hand 

uppskattas. Detta påverkar produktionen av möbler negativt för Spaljisten. IKEA har 

däremot haft en växande trend vilket har påverkat Spaljisten positivt. Spaljisten har 

även blivit en prioriterad leverantör till IKEA eftersom deras produkter används i en 

så stor mängd av IKEAs sortiment. 
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IKEA har höga krav på sina leverantörer när det kommer till miljöfrågor och 

hållbarhet. Detta handlar främst om produktionen vilket Spaljisten har fått anpassa sig 

efter för att behålla IKEA som kund. Dessa krav består av en lista på 120 punkter som 

Spaljisten måste följa för att uppnå IKEAs mål för hållbarhet. Däremot har inte IKEA 

varit aktiva i att driva miljöfrågor och hållbarhet när det kommer till att driva 

miljöfrågor när det kommer till transporter med motivation att de inte är villiga att stå 

för alla kostnader. Spaljisten försöker ändå driva på att använda sig att mer 

miljövänliga transporter. Ett exempel på detta är att det är viktigt för dem att hitta ett 

så stort antal returflöden som möjligt. Transporterna sker både genom sjöfart, järnväg 

samt lastbil.  

 

I nuläget används järnvägstransport vid flertalet sträckor. Godset som fraktas från 

leverantörerna i Italien fraktas via järnväg, samt godset som fraktas från 

leverantörerna i Österrike fraktas via järnväg när godset fraktas genom Tyskland. 

Anledningen till detta är att Tyskland har andra regler för hur mycket volymer som får 

fraktas via lastbil vilket gör att godset måste lastas om till järnväg. Godset fraktas 

sedan via järnväg men omlastas sedan till lastbil i Trelleborg. De använder sig även 

av järnvägstransport av gods som anländer från Kina via sjöfart. Godset lastas sedan 

om för att fraktas via järnväg från hamnen i Göteborg till omlastningsterminalen i 

Nässjö. 

 

Inköpschefen på Spaljisten anser att deras gods passar bra för intermodala transporter 

då de beställer i stora volymer och har förpackningar som klarar av omlastningar. 

Gods i form av spånskivor och folie skulle kunna transporteras via järnväg istället för 

lastbil. Mycket gods fraktas även från Polen som sedan kommer till Trelleborg innan 

det fraktas med lastbil till Åseda. Omlastningen som sker i Trelleborg till lastbil skulle 

kunna gå till järnväg istället. De använder sig av transportörer som LKW Walter och 

HCS där de inte kan påverka mycket hur transporten ska ske eftersom de är så stora 

aktörer på sin marknad. De kör endast lastbilar där kapacitetsutnyttjandet är maximalt 

vilket gör att stora volymer är ett måste för att använda sig av dem. På grund av 

skiftande dieselpriser letar Spaljisten efter andra miljövänliga alternativ där ett ökat 

användande av järnvägstransporter skulle kunna vara lämpligt och ses som positivt. 

Deras lagringsmöjligheter kan expanderas men finns det möjligheter att lagra på 

extern part skulle inte detta kunna uteslutas (Inköpschef Spaljisten, 2017-04-28).   
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Spaljisten skulle kunna tänka sig att använda terminalen i Alvesta i framtiden. De 

anser dock att det finns några kriterier som ska uppfyllas. De anser att det är viktigt att 

fler företag i Åseda börjar med liknande transporter ifall de också ska börja med ökat 

användande av järnvägstransporter. Detta eftersom de anser att returflöden är viktigt 

eftersom det då skulle vara ekonomiskt motiverbart att använda sig av Alwex 

Intermodal för då går det inga tomma transporter tillbaka mot Alvesta.  
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5.1.3 VIDA 

 

Figur 21 Logotype för VIDA 

VIDA är en sågverkskoncern som har ett av sina kontor belägna i Alvesta. De har 

gjort stora satsningar på logistik de senaste åren genom att ha egna distributionslager 

och eget tåg i samband till sin tillverkning (www.vida.se). Tåget som körs pendlar 

mellan fyra olika sågverk i Småland för att sedan exportera ut gods till länder i 

Europa som Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien men även ut i 

världen till Japan, Kina, Australien och USA. Råmaterialet som används kommer från 

närområdet men på senare år har råmaterial hämtats från norra Sverige och Norge 

eftersom stormen Gudrun tagit mycket potentiell skog. Kort tid efter stormen 

importerades timmer ifrån Baltikum men även Ryssland men detta görs inte längre. 

 

VIDA har en gång i tiden varit kund hos Alwex Intermodal och använt sig av 

omlastningsterminalens tjänster, men inte längre. Anledningen till att de använde sig 

av den var för att deras försäljning i Japan bromsade och deras lagringsbehov ökade. 

De enda tjänsterna de använde sig av då var lagringen. VIDAs egna 

lagringsmöjligheter är begränsade då lagringsytan inte är tillräckligt stor. Deras 

lokalisering gör också att utbyggnation av lagring är begränsad. 

 

Hur transporten av deras gods till kund och leverantörer genomförs bestäms av 

transportörerna. VIDA skriver på ett avtal årsvis för transporter som ska ske utanför 

Sveriges gränser medan ett nytt avtal skrivs för två års-perioder för transporter inom 

Sveriges gränser. Utöver det kan inte VIDA påverka hur transporterna sker. När 

VIDA skriver på ett avtal för transporter är det främst priset och transportörens 

tillgång till utrustning som avgör. VIDA är intresserade av att deras transporter ska 

genomföras med kvalitet. De har också krav från inflöde att det ska vara miljövänligt, 

http://www.vida.se/
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dock finns inte samma krav på utflödet. Kraven på timmertransportörerna i övrigt är 

ganska låga. Det viktigaste är att priset är ganska lågt och att den fraktas inom den 

bestämda tiden som är sagd. Det är inte ovanligt att de byter ut vissa av 

transportörerna. De transportörer de har förnyat avtal med har de använt sig av under 

en lång tid och har byggt upp en lång relation med dessa.  

 

Flödena som ska från Alvesta går åt olika håll. Om godset ska fraktas till 

Storbritannien ska godset först fraktas till Göteborg. Där omlastas det sedan i hamnen 

för att sedan fraktas direkt till Storbritannien. För gods som ska fraktas till Tyskland 

och Nederländerna är det mestadels lastbilstransport som används men ibland 

förekommer även järnvägstransport. Enligt inköpschefen på VIDA (2017-03-16) 

önskar de använda järnvägstransporter mer än vad de gör i nuläget men de anser att 

det är svårt att konsolidera godset då det är många små företag som är deras kunder 

vilka också är utspridda över många delar av världen. Transittiden blir också i snitt 1 - 

2 dagar längre vid användande av järnvägstransport jämfört med transport via lastbil. 

Då ledtider är viktigt för VIDA är därför järnvägstransport en nackdel. Ledtiderna har 

också blivit viktigare att hålla för deras kunder. För några år sedan hade kunderna 

krav på att en viss mängd gods skulle levereras till dem kvartalsvis. Numera har 

kunderna ett högre krav och vill att godset ska levereras en specifik dag. Detta har 

varit en stor omställning för VIDA då detta ställer högre krav på dem att godset är 

klart i tid och att deras transportörer kan leverera godset i överenskommen tid. Godset 

fraktas inte i enhetslaster eftersom detta inte passar för timmer. 

 

VIDA arbetar med olika miljöpolicies och anser att arbeta för att göra så litet av 

avtryck som möjligt på miljön är viktigt inom hela sågverksindustrin. För varje 

avsågat träd i Sverige planteras fem nya träd, men trots detta lämnas ett negativt 

avtryck på miljön. VIDA använder därför cirka 25 % av sina transporter på järnväg 

istället för lastbil. De dagliga besluten som tas på VIDA ska arbeta för att minska 

belastningen på miljön vilket medför att hela processen från skog till distribution till 

kund försöker vara så miljövänlig som möjligt (www.vida.se). 

 

Det har funnits diskussioner mellan Alwex Intermodal och VIDA att öka samarbetet. 

VIDA har dock inte de volymer av material som krävs för att de ska använda sig av 

kombi- och omlastningsterminalen i nuläget. Inköpschefen anser att de volymerna 
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som de idag har kan de kontrollera och omlasta själva. Enligt inköpschefen finns det 

också krav från omlastningsterminalen att det ska omlastas fasta volymer till fasta 

avgångstider vilket VIDA i nuläget inte kan hålla då de har en stor variation i mängd 

gods.  
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5.1.4 Volvo Construction Equipment 

 

Figur 22 Logotype för Volvo Construction Equipment 

Volvo Construction Equipment i Braås, senare benämnt Volvo, är en av världens 

ledande tillverkare av dumprar och grävmaskiner med över 14000 anställda, 

huvudkontor i Bryssel, produktion i många länder världen över och försäljning i cirka 

145 länder världen över (www.volvoce.com). Deras leverantörer är främst belägna i 

Sverige och Tyskland, men också i England, Sydamerika och USA (Outbound 

Process Manager 2017-03-13).  

 

Den största delen av godsflödet går idag via sjövägen och in via Göteborgs hamn där 

det oftast lastas om via hubbar för att sedan fördelas och transporteras ut till Volvos 

olika anläggningar i Sverige. Detta är främst transporter med lastbil eftersom det är 

stora komponenter som ska transporteras samtidigt som detta alternativ gör att 

komponenterna kommer fram snabbare till fabriken. I vissa fall när godset enbart ska 

till Volvo i Braås transporteras det via Trelleborg och direkt till anläggningen i Braås, 

detta är främst stålkonstruktioner som skickas från Tyskland (Outbound Process 

Manager 2017-03-13). 

 

Volvos transportupplägg är för tillfället att de outsourcar dessa tjänster till olika 

tredjepartslogistiker och speditörer som sedan får avgöra hur de vill transportera 

godset så länge det sköts på rätt sätt. På så vis kan Volvo inte påverka i så stor 

utsträckning hur godset transporteras, vilket gör att det är upp till 

transportförmedlaren att avgöra vilket transportsätt som är lämpligast att använda ur 

ett kostnads- och tidsperspektiv. Då kan inte företaget i stor utsträckning påverka 

vilket trafikslag som ska användas vilket gör att många av transporterna sker via 

vägtransport på grund av flexibilitet och kortare ledtider. Miljön är dock en viktig 

aspekt, där det ställs krav på lastbilarna som används som ska hålla vissa miljömål. 

Volvo har stora kravspecifikationer på leverantörer när det kommer till miljö. Historik 

avgör mycket av vilka leverantörer som väljs då de anser att bra och långvariga 
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relationer är viktiga. Volvo ställer också krav på korta ledtider och att godset hanteras 

på rätt sätt så att skador och förseningar inte ska förekomma, vilket gör att lastbil 

oftast används. Detta gör att samma leverantörer som använts tidigare ofta får fortsatt 

förlängda avtal som ofta blir på 2-3 år, där det tar cirka 1 år innan ett nytt avtal är 

färdigställt. Volvo kräver flexibilitet och korta ledtider när det kommer till deras 

inkommande flöden. Storleken och tyngden på godset ställer också vissa krav på 

transportörerna, vilket inte alla kan uppfylla. Det krävs då specialutrustade transporter 

och hanteringssystem för att klara av detta. Detta gäller främst vid utleverans av 

färdiga maskiner och inte mindre komponenter vid inleverans. Godset får plats på 

tågtransporter, men för att använda sig av tåg som transportalternativ krävs det att det 

är en hög fyllnadsgrad. Det krävs att en stor batchning för att transportera deras gods 

på tåg. Detta medför att om järnvägstransport ska användas ökar också 

lagringsbehovet vilket också medför extra kostnader. Alla produkter och komponenter 

har inte lagringsmöjligheter heller utan måste gå in i produktion direkt. För att Volvo 

skulle kunna använda sig av omlastningsterminalen i Alvesta i framtiden skulle 

Volvos transportupplägg behöva ändras utifrån hur det ser ut idag (Outbound Process 

Manager 2017-03-13).   
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5.2 Region Kronoberg 

Tidigare kommunalråd i Alvesta kommun, och nuvarande ordförande i 

regionstyrelsen på Region kronoberg (2017-03-29) som är ansvarig för 

infrastrukturfrågor, var involverad vid uppstarten av EU-projektet Baltic Link där 

målsättningen var att få allt fler godstransporter att gå från Adriatiska havet, genom 

Polen och upp via Alvesta. Denna delen av projektet har inte lyckats i den 

utsträckning som förväntades, då en stor mängd av godstransporterna fortfarande 

transporteras via Tyskland och upp till Sverige. Ordföranden i regionstyrelsen (2017-

03-29) menar att de kontinuerligt informerar företag om järnvägen och talar mycket 

för de fördelar som finns med att använda sig av det intermodala alternativet. Kraven 

är att terminalen ska vara tillgänglig för alla. Alla företag ska ha rätt att använda den, 

men allt hänger på vilken kapacitet som finns. Samtidigt behöver regionen lyssna på 

och ta i beaktning vad företagen har för möjligheter och vad de är villiga att använda 

sig när det kommer till transportalternativ, både när det gäller ekonomiska och 

geografiska aspekter. I nuläget bokas också alla transporter på järnvägen ett år innan 

för att alla avgångar ska kunna tidplaneras. Detta gör det också svårt för företag att 

använda sig av järnvägen, då det är svårt att kunna förutse efterfrågan ett år i förväg 

och därför inte vill riskera att köra tomma transporter. Järnvägen konkurrerar också 

med vägtransporternas kortare ledtider samtidigt som det är svårare att transportera 

känsligt gods via järnvägen.  

 

Enligt ordföranden i regionstyrelsen (2017-03-29) hade en bra ingång i att öka 

andelen och användandet av järnvägen och de intermodala transporterna genom 

Alvesta varit att öppna korridorerna mot öststaterna, det vill säga Baltikum och 

Ryssland. I nuläget är det också mest de större företagen som transporterar större 

kvantiteter som använder omlastning- och kombiterminalen. För att få även mindre 

företag att välja detta alternativet skulle en modell behöva användas, exempelvis 

genom att konsolidera gemensamt gods genom någon form av samlastningsterminal. 

Där skulle flera mindre företag kunna gå samman i ett samarbete och på så vis även 

kunna gynnas av den ekonomiska aspekten i att använda det intermodala alternativet 

(Ordförande, regionstyrelsen 2017-03-29).   
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5.3 Analys av potentiella kunder 

Analyskapitlet av potentiella kunder kommer jämföra modellen för förutsättningar för 

intermodala transporter mot det insamlade empirimaterialet för potentiella kunder. 

Utifrån denna analys kommer det vara möjligt att se om företagen har förutsättningar 

för att bli kunder hos Alwex Intermodal. 

 

5.3.1 Hall Miba 

5.3.1.1 Geografiskt läge 

Utifrån kombi- och omlastningsterminalen har Hall Miba ett fördelaktigt geografiskt 

läge, eftersom företaget är beläget i Alvesta och 1,5 km från terminalen. Detta gör att 

Hall Miba faller innanför ramarna av en 5-milsradie. Enligt Caris et. al (2008) kan 

omlastningen mellan tåg och lastbil vara tidskrävande beroende vad det är för typ av 

gods, men eftersom distansen mellan Hall Miba och Alwex Intermodal är så pass kort 

gör det att ledtiden i sig inte påverkas avsevärt mycket. Som Jensen & Sorkina (2013) 

diskuterar blir ledtiden vid intermodala transporter oftast längre och mer osäker på 

grund av byte av transport. Sortimentschef på Hall Miba (2017- 05-08) menar att 

närheten till kombi- och omlastningsterminalen är något som ses som positivt när det 

gäller ledtider från ett in- och ett utflöde från företaget. Detta ger då en möjlighet för 

användning av terminalen för både inbound och outbound logistics.  

 

Brandt (2005) menar att företag som specialiserar sig på en marknad med få 

konkurrenter är transportavståndet inte lika känsligt. Enligt sortimentschef på Hall 

Miba (2017-05-08) har de kunder som är belägna i Norra delen av Sverige och stora 

leverantörer som är belägna i Tyskland och Polen, där det finns förutsättningar för att 

använda sig av tågtransporter. Enligt Sandberg, Sommar & Fridlund (2010) är 

intermodala transporter till en fördel vid transport av stora volymer och vid långa 

sträckor. Därför skulle det geografiska läget för Hall Miba vid användning av 

intermodala transporter inte vara till någon nackdel. Enligt Storhagen (2011) ger 

internationell distribution en ökad ledtid på grund utav fordonskontroller och ett ökat 

antal gränsövergångar. Att Hall Mibas leverantörer är belägna i länder nära Sverige 

och att majoriteten av kunderna är belägna i Sverige gör att detta inte blir ett så stort 

hinder.  

 

Att Hall Miba har längre distans till sina kunder och leverantörer än 500 km gör att 

det intermodala transportalternativet i detta fallet blir konkurrenskraftigt som enligt 



  

 

76 

Ye et. al (2014) är ett kriterium för användning av intermodala transporter, vilket 

också Jonsson (2008) styrker. Enligt Kordnejad (2013) kan detta avstånd komma att 

ökas i framtiden på grund av transportsektorn ständigt är under utveckling, vilket kan 

göra att andra alternativ kan bli aktuella. Brandt (2005) påstår att på grund av att 

denna utvecklingen finns kan det bli aktuellt att söka kunder för en kombi- och 

omlastningscentral utöver den 5-milsradie som klassas som den distans med de bästa 

förutsättningarna. Detta skulle i sin tur kunna leda till att Alwex intermodal skulle 

behöva leta kunder längre ifrån samtidigt som det sker en konkurrens med 

närliggande terminaler. 

 

5.3.1.2 Tekniska förutsättningar 

Enligt sortimentschef på Hall Miba (2017-05-08) fraktas mycket av godset via sjöfart 

från Asien men som alltmer har övergått till leverantörer i Skandinavien, framför allt 

Norge och leverantörer i Tyskland och Polen. Detta gör att godset lämpar sig väl för 

containertransport som Sandberg et. al (2010) och Jonsson & Mattsson (2011) menar 

är en faktor för att uppnå en effektiv omlastning från ett trafikslag till ett annat och ett 

effektivt flöde. Det finns då möjlighet att använda både kombiterminalen utifrån 

containertransporter och omlastningsterminalen för att lasta om godset från tågvagnar 

till lastbil och tvärtom. Jonsson & Mattsson (2011) som nämner kapacitetsutnyttjande 

som en viktig aspekt kring terminalhantering för det in- och utflöde som passerar 

genom en terminal blir viktigt för Hall Miba då de enligt sortimentschef (2017-05-08) 

har olika kampanjer och en säsongsbetonad försäljning. Detta gör att volymerna stiger 

eller sjunker beroende på säsong, vilket gör att kapacitetsutnyttjandet hos Alwex 

Intermodal kommer att skifta vilket gör planeringsarbetet på lång sikt en viktig faktor 

då arbetstillfällen måste tillsättas och på kort sikt planera kring slottider för lastning 

och lossning för att planera in- och utflödet ur terminalerna. Enligt ordförande i 

regionstyrelsen på Region Kronoberg (2017-03-31) krävs det att transporter på 

järnväg tidsplaneras ett år innan för att kunna skapa ett transportschema och synkas 

med linjetrafiken. För Hall Mibas del som har säsongsvariationer kan detta vara svårt 

att planera, eftersom det är svårt att veta hur väderförhållandena och efterfrågan 

kommer att bli, vilket påverkar försäljningen. Det skulle kunna resultera i att 

transporter går tomma eller att för få transporttillfällen blir inbokade.  

 

Kordnejad (2013) beskriver att en utveckling inom andra transportområden, såsom 
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lastbilstransporter vilket kan göra dem mer energieffektiva. Detta kan ses som ett hot 

till det intermodala alternativet i framtiden. Enligt sortimentschef på Hall Miba (2017-

05-08) går i nuläget inga transporter via järnväg, då alla transporter från Göteborgs 

hamn och från leverantörer i Skandinavien går via lastbil. Utifrån deras perspektiv om 

en nyare och bättre teknik för vägtransporter skulle erbjudas i framtiden är det ett 

konkurrenskraftigt alternativ mot järnvägstransporter. 

 

5.3.1.3 Miljökrav 

Hall Miba har idag utsatta mål att tillhandahålla miljöanpassade och miljövänliga 

produkter och jobbar också kontinuerligt för att använda och hitta miljövänliga 

transportalternativ när det finns tillgängligt utifrån deras transportupplägg med 

leverantörer och kunder och när kostnaden inte blir alltför stor (Sortimentschef 2017-

05-08). Jonsson (2008) menar att när järnväg används för längre transporter minskar 

utsläppen och belastningen på miljön där risken också för trängsel också reduceras 

som Hanssen & Mathisen (2011) framför. Då Hall Miba har kunder som sträcker sig 

från södra till norra Sverige blir avstånden för godstransporterna relativt långa vid 

leverans till kunder i norra delen av landet. Ur en miljöaspekt skulle det vara 

fördelaktigt om godstransporter skulle skickas via järnvägen då det finns möjlighet att 

utnyttja järnvägen för sin outbound logistics. I nuläget använder de sig inte av 

samlastning men önskar ändå göra det i framtiden då deras gods enligt 

sortimentschefen (2017-05-08) har möjlighet till konsolidering. Deras leverantörer är 

även belägna i Tyskland och Polen vilket gör att de ingår i gröna transportkorridorer. 

 

5.3.1.4 Gods- och flödesegenskaper 

Hall Miba tillhandahåller olika konsumtionsprodukter för bilvård och biltillbehör, 

vilket har ett stort flöde av gods in till företaget och ut till slutkunder (Sortimentschef 

2017-05-08). Enligt Näringslivets Godstransporter (2015) kategoriseras sådana typer 

av gods som lätt gods som färdiga varor till en slutkonsument. Dessa typer av 

transporter har generellt sett slutdestinationen kring större städer på grund av en större 

konsumtionstäthet vilket gör att transporterna får i större utsträckning anpassa sig till 

linjetrafiken (Näringslivets Godstransporter 2015). Att Hall Miba har relativt höga 

volymer gör att det lämpar sig att använda järnvägstransport. Sandberg et. al (2010) 

nämner att för att en terminal ska generera någon form av lönsamhet krävs ett 

kontinuerligt in- och utflöde genom terminalen. Att Hall Miba har säsongsbetonad 
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försäljning gör att det in- och utflödet kan komma att påverkas vilket gör att 

lönsamheten också kan bli påverkad.  

 

I nuläget har Hall Miba goda lagringsmöjligheter i sina egna lokaler vilket gör att de 

inte för tillfället är i behov av en extern lagringsplats (Sortimentschef 2017-05-08). 

Detta gör att det inte ställer så höga krav på Alwex Intermodal att tillhandahålla 

lagringsplats. Enligt Baykasoglu & Subulan (2016) är det en förutsättning för många 

företag att använda sig av intermodala transporter men att i detta fallet närheten till 

terminalen gör att det blir överflödigt. Hall Miba tillhandahåller och distribuerar en 

stor mängd spolarvätska och andra brandfarliga godstyper vilket ställer vissa krav på 

lagring och transport (Sortimentschef 2017-05-08). Lumsden (2012) beskriver ett 

internationellt reglemente, RID som styr förhållanden för att transportera brandfarligt 

gods när transporterna sker på järnväg. Enligt sortimentschef (2017-05-08) går inte 

denna typen av gods att lagra i väderskyddade tält eftersom det krävs vissa 

föreskrifter på grund av brandrisken, dock ser möjligheterna bra ut att transportera det 

brandfarliga godset via järnvägen, vilket marknads/affärsutvecklare på Alwex 

Intermodal (2017-01-25) beskriver är möjligt via kombiterminalen. 

 

5.3.1.5 Ekonomiska förutsättningar 

Som Kordnejad (2013) diskuterar är det primärt två stora kostnader som uppstår vid 

intermodala transporter, vilka är kostnaden som uppstår under själva transporten på 

väg och kostnaden som uppkommer vid omlastning. Ur en kostnadsaspekt diskuterar 

Hanssen & Mathisen (2011) att transportsättet kan anpassas efter bästa förutsättningar 

för varje sträcka och på så vis går kostnaden för transporten att minskas. Enligt 

sortimentschef på Hall Miba (2017-05-08) används i nuläget inga intermodala 

transporter där järnväg ingår vilket gör att de inte har någon uppfattning om hur deras 

kostnader för transporter skulle påverkas av att använda järnväg i sina 

transportupplägg. Dotolia et. al (2013) menar att intermodala transporter där 

upplägget är järnväg- och vägtransporter blir i många fall billigare, utifrån att 

transportavståndet är långdistanstranasporter som Ye et. al (2014) beskriver. Eftersom 

Hall Miba har kunder och leverantörer under relativt långa distanser skulle detta vara 

en möjlighet att kunna sänka sina kostnader utifrån dessa förutsättningar.  
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En annan faktor som påverkar kostnaderna för Hall Mibas transporter är 

dieselpriserna. I nuläget används lastbilstransporter i en stor utsträckning 

(Sortimentschef 2017-05-08). Kordnejad (2013) menar att efterfrågan på intermodala 

transporter beror på hur bränslepriserna ser ut, vilket i detta fallet är diesel. Detta är 

något som marknads/affärsutvecklare på Alwex Intermodal (2017-01-25) bekräftar. 

Skulle dieselpriserna öka kraftigt blir transportkostnaderna för Hall Miba betydligt 

större vilket skulle vara ett incitament till att flytta över delar av sina godstransporter 

till järnvägen. Ur ett annat kostnadsperspektiv har Hall Miba en kort transportsträcka 

från kombi- och omlastningsterminalen, vilket enligt Storhagen (2011) skulle kunna 

generera plats- och tidsnytta.  

 

Som Jonsson (2008) och Bergkvist & Flodén (2010) diskuterar att 

terminalhanteringen är en viktig del för att inte hanteringskostnaderna ska bli större än 

de kostnader som kan sparas in vid godstransporter via järnväg vilket också Bierwirth 

et. al (2012) nämner. Alwex Intermodal har idag två olika standardiserade system för 

omlastning kring kombi- och omlastningsterminalen som innefattar en containertruck 

för hanterandet av containrar och en motviktstruck för omlastning av järnvägsvagnar 

till lastbil eller för lagring i det väderskyddade tältet (Marknads/Affärsutvecklare 

Alwex Intermodal 2017-01-25). Detta gör att förutsättningarna är bra för en effektiv 

omlastning beroende hur godset fraktas.  
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5.3.1.6 Tabell över Hall Mibas förutsättningar för intermodala transporter 

Förutsättning Hall Miba 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa ledtider Ja 

Minst 500 km total transport Ja 

Närhet till terminal Ja 

Få konkurrenter – Geografiskt läge 

mindre viktigt 

- 

Utvecklad infrastruktur Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Ja 

Jämnt in- och utflöde Nej 

Vägtransporter ej konkurrenskraftig Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja 

Minskad belastning på vägar Ja 

Långa transportavstånd Ja 

Ökade miljökrav  Ökad efterfrågan 

på intermodala transporter 

Ja 

Samlastning Ja 

Gröna transportkorridorer Nej 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Nej 

Stora volymer Ja 

Samlastning Ja 

Vill ha lagring i terminal Nej 

Starka förpackningar Nej 

Ökad utbildning vid farligt gods Ja 

Ej ömtåligt gods Nej 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Ja 

Bästa transportsätt för varje sträcka Nej 

Plats- och tidsnytta Ja 

Standardiserat hanteringssystem Ja 

Höga volymkostnader Ja 

Hög omlastningskostnad Ja 
Figur 23 Tabell över Hall Mibas förutsättningar för intermodala transporter 
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5.3.2 Spaljisten 

5.3.2.1 Geografiskt läge 

Spaljisten är beläget 68 km ifrån kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta vilket 

gör att de ligger utanför den 5-milsradie som marknads/affärsutvecklare på Alwex 

Intermodal nämner som ett rimligt avstånd för att de ska bli kunder hos Alwex 

Intermodal. Däremot finns det inte många terminaler i närheten av Spaljisten. Den 

närmaste är belägen i Nässjö som ligger 81 km ifrån Spaljisten vilket gör att kombi- 

och omlastningsterminalen i Alvesta är den som är närmast belägna kombi- 

omlastningsterminalen. 

 

I nuläget har Spaljisten flera kunder i Europa där mycket gods fraktas via lastbil, 

åtminstone när godset kommer till Sverige. Dessa sträckor skulle enligt inköpschefen 

på Spaljisten kunna fraktas via järnväg från Trelleborg till Alvesta istället för via 

lastbil. Detta skulle innebära att fler parter blir inblandade i transporten vilket enligt 

Jensen & Sorkina (2013) skulle medföra att ledtiden blir längre. Samtidigt försöker 

Spaljisten driva på att använda sig av mer miljövänliga transporter och därför är 

järnvägstransport intressant att införa på denna sträcka. 

 

Eftersom IKEA är en av de största kunderna hos Spaljisten är utflödet från Spaljisten 

väldigt spritt geografiskt då deras produkter ska fraktas till många delar av världen. 

Brandt (2005) nämner att en lokalisering av ett företag spelar mindre roll ifall de har 

få konkurrenter på marknaden då kunder är beredda att frakta godset en längre 

sträcka. Spaljisten är en prioriterad leverantör hos IKEA vilket gör att de har en 

konkurrensfördel jämfört med andra företag. Marknads/affärsutvecklare på Alwex 

nämner också att de försökt vid ett flertal tillfällen få Spaljisten som kund hos Alwex 

Intermodal trots att de inte ingår i den 5-milsradie som ofta krävs för att vara kund på 

terminalen. De är eftertraktade på marknaden och skulle vara en stabil kund för 

Alwex. Brandt (2005) menar att om transportinfrastrukturen är utvecklad kan radien 

av potentiella kunder utökas. Mycket av det godset som importeras kommer från 

Europa fraktas därför längre än 500 km innan det kommer till Spaljisten vilket enligt 

Jonsson (2008) gör att godset på det sättet är lämpligt för intermodala transporter. 

  

5.3.2.2 Tekniska förutsättningar 

Spaljisten importerar stora kvantiteter spånskivor, folie och kartong. Totalt sett har de 

ett inflöde på 2200 lastbilar per år. Därför anser inköpschefen att det är viktigt att ha 
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ett returflöde för att få ett så jämnt flöde som möjligt. Jonsson & Mattsson (2011) 

nämner att det är viktigt att ha ett jämnt in- och utflöde som möjligt under en viss 

tidsram. Denna mängden gods är lämplig för järnvägstransporter eftersom det är stora 

volymer som ska fraktas. Kordnejad (2013) nämner att utvecklingen av lastbilar är 

fortlöpande vilket gör att lastbilar blir mer konkurrenskraftigt jämfört med 

intermodala transporter. Därför kan önskan att använda sig av intermodala transporter 

minska ifall vägtransporterna blir ännu mer konkurrenskraftiga. Inflödet av gods kan 

användas i enhetslaster eftersom det inte behöver lastas om och lagras i externa 

lagerplatser, utan containern behöver endast fraktas från järnvägstransporten direkt 

över till vägtransporten och fraktas till Spaljisten. Spaljistens gods är även lämpligt 

för containertransporter vilket medför att enhetslaster passar bra för deras gods. 

 

5.3.2.3 Miljökrav 

Inköpschefen på Spaljisten nämner att IKEA har höga krav på sina leverantörer när 

det kommer till miljö och hållbarhet. Dessa krav måste de följa för att fortsätta vara 

leverantör hos IKEA. IKEA har däremot inte höga miljökrav för transporter. Däremot 

har slutkunder stora krav på att deras produkt ska vara tillverkad och transporterad på 

ett miljövänligt sätt. Därför väljer Spaljisten även att ha transporterna så miljövänliga 

som möjligt. Att använda sig av intermodala transporter minskar miljöutsläppen enligt 

Jonsson (2008) ifall järnvägstransporten används för längre sträckor. I nuläget 

används järnvägstransporter i Sverige endast mellan Göteborg och Nässjö. Detta 

skulle kunna utökas för att få ännu miljövänligare transporter då järnväg enligt 

Bergqvist & Flodén (2010) då förnybar energi från vind och vatten används inom 

tågsektorn. Spaljisten måste även anpassa sig efter Sveriges miljömål att inför 2050 

ha ett nettoutsläpp av klimatgaser nära en nivå av noll. Skulle även IKEA öka sina 

miljökrav när det kommer till transporter kan Spaljisten bli tvingade att tillta 

alternativa transportalternativ och då är järnvägstransport ett alternativ. Hanssen & 

Mathisen (2011) nämner även att belastningen på vägarna minskar ifall 

järnvägstransporterna ökar vilket är positivt.  

 

Spaljisten har leverantörer i Polen vilket är ett av länderna som ingår i Baltic Link-

projektet vilket är en grön transportkorridor. En grön transportkorridor enligt Prause 

& Schröder (2015) är en längre transportsträcka som är kopplad till en terminal som 

hanterar gods, där intermodala transportalternativ är en nyckelfaktor till att skapa en 
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effektiv transportkedja med fokus på att minska utsläppen från godstrafiken. Alwex 

Intermodals kombi- och omlastningsterminal ingår i en sådan grön transportkorridor. 

Eftersom Spaljisten har ett stort fokus på att vara så miljövänliga som möjligt vore det 

positivt ifall de skulle ingå i en sådan grön transportkorridor, då det ytterligare visar 

att de vill bli miljövänligare. Däremot används i nuläget ingen samlastning av 

Spaljistens gods. Dock skulle mycket gods ankomma till Trelleborg vilket ökar 

möjligheten för samlastning i framtiden. 

 

5.3.2.4 Gods- och flödesegenskaper 

Då de största flödena till Spaljisten består av spånskivor, folie och kartong vilket är 

deras gods av blandad vikt. Dock är stora delar av deras gods av det tyngre slaget. 

Volymerna på godset är stora vilket är en fördel för att använda sig av intermodala 

transporter. Mycket av godset som kommer från Europa samlas i Trelleborg vilket 

också ökar möjligheten att konsolidera godset som Jensen & Sorkina (2013) nämner 

är en av möjligheterna vid intermodala transporter. Lagring sker i nuläget på plats vid 

fabriken men denna är begränsad vilket gör att möjligheterna för att lagra gods på 

andra platser än i nuvarande lager kommer öka under de närmaste åren. Godset som 

fraktas är inte heller ömtåligt eller färskvaror vilket Hanssen & Mathisen (2011) 

nämner som faktorer som är negativa för att gods ska fraktas via intermodala 

transporter. Förpackningarna på Spaljisten är enligt inköpschefen robusta och de är 

noggranna med att ha förpackningar som gör att antalet godsskador minskar. Ifall 

järnvägstransporter skulle öka till Spaljisten skulle godset även vara anpassat efter 

detta. Ghijsen et. al (2007) nämner att säkerheten kring godsets hantering för att 

minska godsskadorna har ökat på senare tid vilket även stämmer in på bilden hos 

Spaljisten. Godset som fraktas till och från Spaljisten kan inte heller kategoriseras 

som farligt gods vilket gör att transportören inte kräver någon extra utbildning i form 

av RID eller ADR för att transportera godset. 

 

5.3.2.5 Ekonomiska förutsättningar 

När intermodala transporter används är det främst vägtransporten som utgör de höga 

kostnaderna. Därför skulle ett ökat användande av järnvägstransporter minska 

transportkostnaderna för Spaljisten. Enligt Kordnejad (2013) kommer bränslepriserna 

att fortsätta stiga vilket kommer medföra att vägtransporter kommer bli dyrare så 

länge det inte sker en stark utveckling för att minska bränsleanvändningen av 

fordonen. Ifall järnvägstransporter ska börja användas är det främst sträckan mellan 
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Trelleborg och Alvesta som kommer utnyttjas. Eftersom Spaljisten har en stark 

miljöprofilering och får gods transporterat via långa sträckor används inte bästa 

transportsätt för varje sträcka i nuläget. Detta kommer medföra att fler omlastningar 

kommer genomföras vilket kommer öka omlastningskostnaden ökar. Kostnaden på 

omlastningen beror på mängden gods som ska omlastas vilket gör att ifall stora 

volymer ska fraktas samtidigt kommer det att öka omlastningskostnaden för 

Spaljisten. Eftersom godset kommer ifrån Europa och behöver fraktas över 

landsgränser gör det att det intermodala transportalternativet är mer 

konkurrenskraftigt prismässigt jämfört med om endast ett transportslag skulle 

användas enligt Kordnejad (2013). Samtidigt krävs ett standardiserat 

hanteringssystem för godset som ska fraktas till Spaljisten eftersom det fraktas i 

containrar och inte behöver lagras i närheten av terminalen. Detta medför till en lägre 

kostnad jämfört med om godset hade behövt lastas om i terminalen.  
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5.3.2.6 Tabell över Spaljistens förutsättningar för intermodala transporter 

Förutsättning Spaljisten 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa ledtider Ja 

Minst 500 km total transport Ja 

Närhet till terminal Nej 

Få konkurrenter – Geografiskt läge 

mindre viktigt 

Ja 

Utvecklad infrastruktur Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Ja 

Jämnt in- och utflöde Ja 

Vägtransporter ej konkurrenskraftig Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja 

Minskad belastning på vägar Ja 

Långa transportavstånd Ja 

Ökade miljökrav  Ökad efterfrågan 

på intermodala transporter 

Ja 

Samlastning Ja 

Gröna transportkorridorer Ja 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Ja 

Stora volymer Ja 

Samlastning Ja 

Vill ha lagring i terminal Ja 

Starka förpackningar Ja 

Ökad utbildning vid farligt gods Nej 

Ej ömtåligt gods Nej 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Ja 

Bästa transportsätt för varje sträcka Nej 

Plats- och tidsnytta Ja 

Standardiserat hanteringssystem Ja 

Höga volymkostnader Ja 

Hög omlastningskostnad Ja 
Figur 24 Tabell över Spaljistens förutsättningar för intermodala transporter  
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5.3.3 VIDA 

5.3.3.1 Geografiskt läge 

VIDA är beläget endast 1 kilometer ifrån kombi- och omlastningsterminalen vilket 

gör att de är placerade inom den 5-milsradie som marknads/affärsutvecklare på Alwex 

Intermodal har berättat är rimligt för att de ska bli kund hos Alwex Intermodal. I 

nuläget använder sig VIDA av järnvägstransporter för att frakta gods men de 

använder sig inte av kombi- eller omlastningsterminalen som Alwex Intermodal 

erbjuder. De har ett stort utflöde till länder som Danmark, Tyskland, Nederländerna 

och Storbritannien och ett stort inflöde från Norge och norra Sverige, vilka alla är 

länder som inte ingår i Baltic Link-projektet.  

 

Även om länderna inte ingår i Baltic Link-projektet är sträckan som godset måste 

fraktas rimlig för intermodala transporter. Jonsson (2008) menar att sträckan måste 

vara minst 500 km för att intermodala transporter ska vara konkurrenskraftiga mot 

transporter som endast använder sig av ett transportslag, vilket stämmer in på godset 

som Vida både får levererat och levererar ut till sina kunder. Wilmsmeier et. al (2011) 

beskriver att terminalerna får ett visst monopol eftersom de har svårt att konkurrera 

med varandra. Skulle VIDA vara intresserade av att använda sig av en kombi- och 

omlastningsterminal hos en extern part kommer de bli tvungna att använda sig av 

terminalen hos Alwex. Däremot har VIDA i nuläget inget intresse av att använda sig 

av terminalerna och därför är inte ett samarbete aktuellt.  

 

5.3.3.2 Tekniska förutsättningar 

VIDA har en önskan att använda sig av järnvägstransporter i en större utsträckning än 

vad de gör idag. I nuläget använder de järnvägstransporter till cirka 25 % av alla 

transporter vilket önskas att utöka. Det som konkurrerar med järnvägstransporter är 

lastbilstransporter. Enligt Kordnejad (2013) går utvecklingen för lastbilar ständigt 

framåt vilket gör att efterfrågan på intermodala transporter minskar. Inköpschefen på 

VIDA anser också att de har svårt att konsolidera gods vilket gör att användandet av 

järnvägstransporter inte kan utökas i den mängd som önskas eftersom Lumsden 

(2012) nämner att järnvägstransporter ökar möjligheten att konsolidera gods. Godset 

som fraktas till och från VIDA transporteras inte via containrar. Godset är inte heller 

säsongsbetonat vilket gör att in- och utflödet är jämnt. Däremot kan det ske en 

variation i godset ifall det sker förändringar i väder. Godset fraktas inte i enhetslaster 

då timmer inte passar för detta. 



  

 

87 

5.3.3.3 Miljökrav 

VIDA har en policy att försöka ge så lite avtryck på miljön som möjligt vilket 

stämmer överens om Sveriges klimatmål inför 2050 om att ha en nivå nära noll på 

nettoutsläppen. Sandberg et. al (2010) nämner att konsolidering är en av 

grundtankarna vid intermodala transporter vilket enligt inköpschefen inte är möjligt 

för VIDA eftersom de har många små företag som kunder som också är utspridda 

över hela världen. Detta gör att fler transporter måste göras för att transportera godset 

från VIDA vilket ger negativa effekter på miljön. Att använda sig av 

järnvägstransporter, vilket VIDA gör, minskar belastningen på vägarna enligt 

Hanssen & Mathisen (2011) vilket är positivt.  VIDA har även krav på att inflödet av 

transporterna ska vara miljövänliga. Liknande krav finns inte på utflödet av 

transporterna. Skulle kraven på miljövänligare transporter öka skulle även efterfrågan 

på intermodala transporter öka vilket skulle göra att VIDA blir tvungna att öka 

andelen transporter på järnväg. VIDA har även miljöpolicies som måste följas där de 

försöker göra ett så litet avtryck som möjligt på miljön. Att öka andelen 

järnvägstransporter skulle i så fall vara en del av deras policy i att arbeta mot att 

minska de negativa effekterna på miljön. Varken VIDAs inflöden eller utflöden ingår 

i Baltic Link-projektet vilket är ett incitament att utöka användandet av intermodala 

transporter, eftersom en grön transportkorridor hjälper enligt Prause & Schröder 

(2015) till att etablera miljövänliga transportalternativ. Transporterna som krävs för 

både inflöde och utflöde av gods är långa vilket är en fördel för användande av 

järnvägstransporter. 

 

5.3.3.4 Gods- och flödesegenskaper 

Godset som fraktas räknas som tungt gods efter det är främst träprodukter. Enligt 

Näringslivets Godstransporter (2015) kräver speciella förutsättningar för att frakta 

godset med hjälp av tåliga konstruktioner. Enligt inköpschefen på VIDA fraktar inte 

VIDA tillräckligt stora volymer. De nämner också att de har svårt att konsolidera 

godset eftersom de har många små företag som kunder. Enligt Sandberg et. al (2010) 

krävs det att tillräckligt med volymer passerar terminalen för att den ska uppnå någon 

form av lönsamhet vilket gör att VIDA därför inte passar för att använda en annan 

terminal än sin egna. Lagringsmöjligheterna för VIDAs gods är begränsade eftersom 

lagringsytan är begränsad samt att det inte är möjligt att bygga ut lagret i stor 

utsträckning. Därför kan VIDA vara i behov av att använda sig av lagring från en 

extern part i framtiden. De har redan använt sig av Alwex lager vid tidigare tillfällen 
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när lagringsbehovet ökat. Enligt SteadieSeifi et. al (2014) är det lika viktigt att det 

finns lagringsmöjligheter vid användandet av intermodala transporter. Eftersom 

VIDA i nuläget använder sig av intermodala transporter men inte av Alwex kombi- 

och omlastningsterminal måste därför VIDA i nuläget ha egna lagringsmöjligheter. 

Risken finns att VIDA inte kommer kunna lagra sina produkter själva.  

 

Godset som VIDA vill ha transporterat passar för intermodala transporter eftersom det 

varken är ömtåligt vilket gör att risken för godsskador är mindre. Detta medför att 

godset inte kräver starka förpackningar för att klara av omlastningarna utan skador. 

Godset är inte heller någon färskvara vilket är positivt för användande av intermodala 

transporter. De använder sig inte heller av farligt gods vilket gör att chaufförerna inte 

kräver någon extra utbildning för att frakta godset. 

 

5.3.3.5 Ekonomiska förutsättningar 

Kordnejad (2013) nämner att det finns två kostnader som avgör om ett intermodalt 

transportalternativ ska väljas vilka är omlastningskostnader och transportkostnader. 

Eftersom VIDA i nuläget redan använder sig av intermodala transporter fast har en 

egen lösning beräknas inte kostnaderna öka för transporter utan det är 

omlastningskostnaden som kommer öka ifall de skulle välja att använda sig av kombi- 

och omlastningsterminalen på Alwex. Bränslepriserna tenderar att ständigt öka enligt 

Kordnejad (2013) vilket gör att företag kommer tvingas titta på andra 

transportalternativ när priserna blir för höga. Det gäller även VIDA. I nuläget sker 

cirka 25% av deras transporter på järnväg vilket skulle kunna utökas. Hanssen & 

Mathisen (2011) berättar att oftast minskar kostnaden för intermodala transporter 

jämfört med transportalternativ med bara ett transportsätt eftersom det mest 

kostnadseffektiva alternativet väljs inför varje sträcka. Om VIDA använder sig av 

järnvägstransporter på fler sträckor skulle de därför kunna minska sina kostnader.  

 

Eftersom inte tillräckligt stora volymer transporteras leder detta till lägre 

omlastningskostnader jämfört med övriga potentiella kunder. Kordnejad (2013) menar 

att ett standardiserat system sänker kostnaden för kunden då avancerad teknisk 

utrustning i terminalen ökar kostnaden för kunden. Kostnaden för terminalhanteringen 

får inte överstiga sparandet vid järnvägstransporter och därför är avancerad teknik 

negativt vid omlastning negativt. Enligt Lumsden (2012) ökar omlastningskostnaden 
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vid konsolidering eftersom vagnar måste omkopplas och liknande vilket ger högre 

kostnader. Detta är inte aktuellt för VIDA eftersom har svårt att konsolidera godset 

enligt inköpschefen. Detta medför att skulle VIDA använda sig av 

omlastningsterminalen skulle inte omlastningskostnaden bli lika hög för företag som 

konsoliderat godset.  
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5.3.3.6 Tabell över VIDAs förutsättningar för intermodala transporter 

Förutsättning VIDA 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa ledtider Ja 

Minst 500 km total transport Ja 

Närhet till terminal Ja 

Få konkurrenter – Geografiskt läge 

mindre viktigt 

- 

Utvecklad infrastruktur Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Nej 

Jämnt in- och utflöde Ja 

Vägtransporter ej konkurrenskraftig Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja 

Minskad belastning på vägar Ja 

Långa transportavstånd Ja 

Ökade miljökrav  Ökad efterfrågan 

på intermodala transporter 

Ja 

Samlastning Nej 

Gröna transportkorridorer Nej 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Ja 

Stora volymer Nej 

Samlastning Nej 

Vill ha lagring i terminal Ja 

Starka förpackningar Nej 

Ökad utbildning vid farligt gods Nej 

Ej ömtåligt gods Ja 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Ja 

Bästa transportsätt för varje sträcka Ja 

Plats- och tidsnytta Ja 

Standardiserat hanteringssystem Ja 

Höga volymkostnader Nej 

Hög omlastningskostnad Nej 
Figur 25 Tabell över VIDAs förutsättningar för intermodala transporter 
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5.3.4 Volvo Construction Equipment 

5.3.4.1 Geografiskt läge 

Volvo, som är beläget i Braås utanför Växjö, har en distans på 48 km till kombi- och 

omlastningsterminalen i Alvesta. Detta placerar dem inom 5-milsradien vilket gör att 

det geografiska läget fungerar för Volvos verksamhet. Jensen & Sorkina (2013) 

beskriver att många parter är inblandade i det intermodala transportupplägget, vilket 

gör att ledtiden kan bli mer osäker och även längre. På grund av dessa faktorer är det 

en viktig aspekt att företagets produktion och tillflöde av gods för denna inte är 

känsligt för förseningar i lika stor utsträckning. Ett kännetecken för dessa företag och 

produktionsupplägg är en högre användning av tredjepartslogistiker (Jensen & 

Sorkina 2013). Enligt Outbound Process Manager (2017-03-13) används 

lastbilstransport i deras transportupplägg för att transporterna snabbt ska leverera 

godset till fabriken i Braås och in i produktionen, vilket gör att ledtiderna måste hållas 

korta. Detta gör att när godset kommer till hamnen i Göteborg fördelas det ut till 

produktionsanläggningarna med lastbil. Eftersom Volvo i nuläget outsourcar 

transportupplägget till speditörer kan de inte påverka i så stor utsträckning hur godset 

transporteras (Outbound Process Manager 2017-03-13). Eftersom transportörerna ska 

leverera godset under korta ledtider för försörjning av material till Volvos produktion 

gör det att det intermodala alternativet i nuläget med en något längre ledtid gör att det 

inte är det bästa upplägget för Volvos verksamhet, vilket också återspeglar sig i ett 

högre användande av lastbilstransporter av transportörerna som också Jensen & 

Sorkina (2013) nämner.  

 

Volvos leverantörer är i nuläget till största delen belägna i Sydamerika, USA, 

England, Sverige och Tyskland, vilket gör att de största delen av transporterna går via 

hubbar i Göteborgs hamn (Outbound Process Manager 2017- 03-13) och är längre än 

500 km. Som Storhagen (2011) diskuterar att över geografiska gränser blir 

distributionen mer komplicerad vilket visar att komplexiteten ökar. Han nämner även 

att de långa transporterna kan leda till fler omlastningar under transportflödet 

(Storhagen 2011). I Volvos fall kan detta leda till att det blir en risk för alltför många 

omlastningar under transportkedjan, vilket kan vara en anledning till att 

transportörerna använder sig av lastbilstransporter istället, vilket också är ett 

incitament för kortare ledtider. 
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5.3.4.2 Tekniska förutsättningar 

Som Ye et. al (2014) diskuterar är Sverige ett av de länder inom EU där störst 

lastbilar används. Som tidigare nämnt använder sig Volvo idag av till största delen 

lastbilstransporter både för inkommande och utgående gods (Outbound Process 

Manager 2017-03-13). Att Sverige har bland de största lastbilarna inom EU för 

transportsektorn gör att lastbilarna blir svårare att konkurrera med samtidigt som de 

kan leverera till en större flexibilitet och en exakt leveranspunkt som Ye et. al (2014) 

också nämner. En större flexibilitet hos lastbilarna och att de kan transportera en 

större kvantitet med gods kan därför göra att speditörer och tredjepartslogistiker väljer 

bort det intermodala alternativet, eftersom Lumsden (2012) också nämner flexibilitet 

som en av de stora faktorerna för att vara konkurrenskraftig. En extra omlastning i 

Alvesta skulle därför vara svårt att konkurrera med vägtransporter som skickas direkt 

till fabriken i Braås om det inte sker via containertransport. Kordnejad (2013) 

beskriver att en kontinuerlig utveckling av lastbilar sker ständigt och att detta kan 

minska efterfrågan på intermodala transporter där järnväg ingår. Skulle det inom den 

närmsta framtiden ske en ytterligare utveckling av vägtransporter i form av lastbilar 

skulle det i Volvos fall kunna vara ett incitament till speditörerna och 

tredjepartslogistikerna att fortsätta att använda sig av lastbilstransporter. Godset är 

inte säsongsbetonat vilket medför att in- och utflödet är ganska jämnt fördelat. 

 

5.3.4.3 Miljökrav 

Volvo använder sig som tidigare nämnt idag av outsourcing av sina transportupplägg 

till speditörer och tredjepartslogistiker för hanterandet av godstransporterna. Dock har 

de vissa krav på transportörerna som måste uppfyllas för att de ska få sköta 

godstransporterna. Framför allt måste lastbilarna uppfylla vissa kriterier inom 

miljöaspekter där tekniken i lastbilarna måste uppfylla vissa utsläppsmål (Outbound 

Process Manager 2017-03-13). Skulle det som Jacobsson et. al (2017) nämner bli allt 

mer restriktioner för att uppnå en sänkning av koldioxidutsläppen skulle det kunna 

leda till att intermodala transporter i framtiden bli mer attraktiva, också på grund av 

bättre priser som Anon (2014) menar att EU-kommissionen vill att miljövänligare 

transporter ska erbjuda. Enligt studien Näringslivets Godstransporter 

(www.skogsindustrierna.se) måste många av dagens godstransporter förflyttas till 

järnväg för att nå upp till den önskade minskningen av koldioxidutsläpp. Enligt dessa 

källor skulle ett framtida krav på hårdare miljökrav på transporter inte vara alltför 

avlägsen för att nå upp till de uppsatta miljömålen. Skulle inte en förändring ske på 
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vägtransportsektorn skulle det kräva att speditörerna och tredjepartslogistikerna flyttar 

över en större mängd transporter till järnvägen om förutsättningarna för detta är 

möjligt, vilket i Volvos fall skulle kunna leda till att deras gods skickas via järnvägen. 

I nuläget transporteras Volvos gods främst via vägtransporter vilket ger en hög 

belastning på vägarna. Skulle en större del av godset fraktas via järnväg skulle 

belastningen på vägarna minska vilket är positivt för miljön. 

 

Björklund (2012) menar att samlastning eller konsolidering mellan olika företag är ett 

alternativ för att minska miljöpåverkan vilket skulle kunna göra att de tillgängliga 

resurserna används mer effektivt och att fyllnadsgraden ökar i transporterna. Detta ser 

Sandberg et. al (2010) också som något positivt. Det finns dock risker att 

leveransservicen blir sämre menar Björklund (2012). Enligt Outbound Process 

Manager (2017- 03-13) krävs korta ledtider och en stor flexibilitet i Volvos leveranser 

och därför skulle konsolidering i Volvos fall inte fungera särskilt väl i nuläget på 

grund av att deras leveranser kräver en hög leveransservice eftersom de är så pass 

beroende av att materialet ska finnas på plats och gå in i produktionen. En av deras 

stora leverantörer finns i Tyskland vilket gör att möjligheten för att kopplas till en 

grön transportkorridor ökar ifall alternativet för järnvägstransport skulle användas.  

 

5.3.4.4 Gods- och flödesegenskaper 

Volvo Construction Equipment producerar anläggningsmaskiner, framför allt dumprar 

som ställer stora krav på transporterna. Godset som levereras in till Volvo i form av 

komponenter har olika attribut men går att transportera via järnväg. De färdiga 

dumprarna som ska levereras ut till kund kräver specialutrustade hanteringssystem, 

transporter och kunskaper för att klara av transportera dessa maskiner på grund av 

storleken och tyngden (Outbound Process Manager 2017-03-13). Enligt studien 

Näringslivets Godstransporter (2015)  definieras tunga transporter som kräver 

speciella förutsättningar vid transport där tåliga konstruktioner är en faktor. 

Hanterandet av de färdiga dumprarna för omlastningsterminalen i Alvesta skulle 

därför kunna bli en komplex omlastning samtidigt som det skulle skapa ytterligare en 

tidskrävande omlastning för ett säkerställande av en säker transport som Volvo kräver 

i sina leveranser (Outbound Process Manager 2017-03-13). Utifrån Volvos 

produktionsupplägg skulle intermodala transporter där järnväg ingår därför passa 

bättre för deras inkommande leveranser.  
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Enligt Lumsden (2012) kräver järnvägstransporter att det fraktas höga volymer för att 

den ska vara effektiv. Outbound Process Manager (2017-03-13) nämner att en stor 

batchning krävs för att deras gods ska transporteras via järnvägstransporter vilket 

påverkar deras lager, då lagringsbehovet kommer att öka vilket också ger platsbrist. 

Detta medför extra kostnader som måste vägas mot det som kan sparas in på det 

intermodala upplägget. Eftersom det krävs en stor batchning som transporteras varje 

gång samt att ledtiderna är korta gör att det intermodala alternativet för ett ökat 

lagringsbehov i nuläget inte är ett bra upplägg för Volvo. Outbound Process Manager 

(2017-03-13) menar att upplägget som det ser ut just nu måste ändras för att det ska 

bli möjligt att använda sig av omlastningscentralen. För att minska sina lager 

samtidigt som en stor batchning skickas vid varje transport behöver komponenterna 

lagerföras hos Alwex Intermodal för att ge yta i fabriken samtidigt som en 

kontinuerlig materialförsörjning dagligen måste ske, vilket Baykasoglu & Subulan 

(2016) och Lumsden (2012) också beskriver. Eftersom Volvo köper sina 

transporttjänster av olika speditörer och tredjepartslogistiker krävs det att de ändrar 

sina transportupplägg eller att Volvo i större utsträckning själva ansvarar för att hitta 

transporter som går via järnväg för mellanlagring i omlastningscentralen i Alvesta, 

vilket gör att Volvo själva får lägga mer resurser på att själva styra över sitt 

transportupplägg som är en av anledningarna till att de köper transporttjänsterna för 

att inte behöva lägga tid och resurser på enligt (Outbound Process Manager 2017-03-

13). Som Lumsden (2012) nämner ökar också risken för att gods kan råka ut för 

transportskador under intermodala transporter på grund av att omlastningen mellan 

olika trafikslag, vilket är ett av huvudkraven som Volvo ställer på sina transportörer 

att förebygga (Outbound Process Manager 2017-03-13). Att risken för godsskador 

ökar efter antalet omlastningar som görs är också en aspekt för Volvos transportörer 

att i nuläget välja bort järnvägen för delar av godstransporterna för att inte riskera 

transportskador. 

 

5.3.4.5 Ekonomiska förutsättningar 

Volvo Construction Equipment har som tidigare nämnt ett transportupplägg där en 

speditör eller tredjepartslogistiker ansvarar för godstransporterna där största delen är 

lastbilstransporter (Outbound Process Manager 2017-03-13). Enligt Hanssen & 

Mathisen (2011) finns det möjligheter till att minska kostnader vid användandet av 



  

 

95 

intermodala transporter där specifika sträckor kan anpassas med transporter med de 

bästa förutsättningarna, vilket också Dotolia et. al (2013) menar kan göra 

transporterna billigare. Eftersom Volvos transporter till största del sker med 

vägtransporter påverkas dessa kostnader efter nivån på bränslepriserna. Som 

Kordnejad (2013) diskuterar skulle efterfrågan på intermodala transporter där järnväg 

ingår öka om priserna på diesel skulle öka, vilket enligt statistik tenderar att öka med 

över 3 % per år. Slutsatsen av det blir att transporter på järnväg kan öka på lång sikt 

(Kordnejad 2013). Om bränslepriserna inom den närmsta framtiden skulle öka skulle 

även speditörerna och tredjepartslogistikerna som Volvo använder sig av att få öka sitt 

pris på sina transporttjänster gentemot Volvo. Om dessa skulle bli alltför höga kan det 

vara intressant för Volvos del att kolla på vad järnvägen har att erbjuda för 

transporttjänster om inte speditörerna eller tredjepartslogistikerna väljer att flytta över 

sina transporter till järnväg. Skulle ledtiden för transport på järnväg kunna minskas 

skulle detta alternativet passa bra in på Volvos verksamhet som också kan generera en 

tidsnytta. Eftersom Volvos gods är beroende av en kort ledtid används därför i nuläget 

de transportsätt som är bäst för varje sträcka för att nå upp till dessa ledtider. Godset 

som fraktas kräver ett specialiserat hanteringssystem för omlastning vilket skulle öka 

kostnaderna enligt Kordnejad (2013). Däremot är volymerna mindre vilket medför att 

omlastningskostnaderna skulle minska eftersom kostnaderna beror på volym.  
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5.3.4.6 Tabell över Volvo Construction Equipments förutsättningar för 
intermodala transporter 

Förutsättning Volvo Construction Equipment 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa ledtider Nej 

Minst 500 km total transport Ja 

Närhet till terminal Ja 

Få konkurrenter – Geografiskt läge 

mindre viktigt 

- 

Utvecklad infrastruktur Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Ja 

Jämnt in- och utflöde Ja 

Vägtransporter ej konkurrenskraftig Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja 

Minskad belastning på vägar Ja 

Långa transportavstånd Ja 

Ökade miljökrav  Ökad efterfrågan 

på intermodala transporter 

Ja 

Samlastning Nej 

Gröna transportkorridorer Ja 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Ja 

Stora volymer Nej 

Samlastning Nej 

Vill ha lagring i terminal Ja 

Starka förpackningar Ja 

Ökad utbildning vid farligt gods Nej 

Ej ömtåligt gods Nej 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Ja 

Bästa transportsätt för varje sträcka Nej 

Plats- och tidsnytta Ja 

Standardiserat hanteringssystem Nej 

Höga volymkostnader Nej 

Hög omlastningskostnad Nej 
Figur 26 Tabell över Volvos förutsättningar för intermodala transporter 
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5.4 Sammanfattning – Potentiella kunder 

Under kategorin för geografiskt läge visar det att alla potentiella företag har goda 

förutsättningar för att använda sig av intermodala transporter. Alla företag förutom 

Volvo Construction Equipment är mindre känsliga mot långa ledtider vilket är positivt 

för användande av intermodala transporter. Den totala transporten överstiger 500 km 

och infrastrukturen är utvecklad kring alla företag. Alla företagen är även i närhet till 

terminalen förutom Spaljisten. Däremot har de få konkurrenter på marknaden vilket 

gör att det geografiska läget är mindre viktigt för dem och därför passar även dem in 

som kund till Alwex Intermodal. 

 

Godset som fraktas kräver enhetslaster för Hall Miba, Spaljisten och Volvo 

Construction Equipment vilket gör att deras godset i så fall ska transporteras via 

kombiterminalen medan VIDAs gods inte kräver enhetslaster vilket gör att deras gods 

i så fall ska transporteras via omlastningsterminalen. Volvo och Hall Miba har även 

styckegods som fraktas via lastbil som då kräver omlastning i omlastningsterminalen. 

När det kommer till jämnt in- och utflöde har alla företag detta förutom Hall Miba 

vilka har säsongsbetonade produkter. För alla företag är dock vägtransporter 

konkurrenskraftiga vilket gör att det krävs andra incitament för att använda sig av 

järnvägstransporter.  

 

Ifall Hall Miba, Spaljisten, VIDA och Volvo Construction Equipment skulle använda 

sig av kombiterminalen skulle det minska utsläppen och även belastningen på vägarna 

skulle minska. Transportavstånden är långa för alla företagen vilket även det är 

positivt ur miljösynpunkt ifall ett byte till järnvägstransport skulle ske. Om 

miljökraven skulle öka för företagen skulle de även få titta på andra miljövänligare 

alternativ vilket ökar incitamenten till att använda järnvägstransporter. Punkten 

samlastning stämmer inte in på de nuvarande kunder vilket gör att det inte är en 

förutsättning för att använda sig av intermodala transporter så länge volymerna är 

tillräckligt höga. Sandberg et. al (2010) menar att konsolidering är en av 

grundtankarna vid intermodala transporter men det stämmer inte överens med 

nuvarande kunder. Av de potentiella kunderna är det inga som i nuläget samlastar 

gods, även om det finns önskemål från Hall Miba att använda sig av samlastning i 

ökad grad. Godset som fraktas till Spaljisten ingår även i de gröna transportkorridorer 

där även Hall Miba och Volvo har möjlighet att frakta vissa delar av sitt gods då 
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leverantörer befinner sig i anslutning till de gröna transportkorridorer som tidigare 

nämnts i studien. 

 

Gods- och flödesegenskaperna är väldigt olika för de fyra potentiella företagen. 

Enbart Volvo transporterar ömtåligt gods vilket ställer krav på transportörerna att 

transporten måste ske på ett mer försiktigt sätt för att minska godsskadorna. Risken 

för godsskador ökar vid omlastning av gods och Lumsden (2012) menar att det krävs 

kraftigt emballage för att godset inte ska skadas. Dock menar inköpschef på 

Direktlaminat (2017-03-31) att det inte är vanligt förekommande med godsskador 

trots att deras gods är ömtåligt. Det betyder dock inte att förpackningarna behöver 

vara mindre tåliga. I övrigt skiljer sig företagen åt när det kommer till de olika 

förutsättningarna. Hall Miba levererar inget tungt gods vilket de andra företagen gör. 

Volvo levererar i nuläget inte tillräckligt stora volymer för intermodala transporter 

eftersom de inte har egna lagringsmöjligheter för godset. Däremot levererar de andra 

potentiella företagen stora volymer vilket är positivt. Spaljisten, VIDA och Volvo 

skulle kunna vara i behov av lagring i terminalen. Hall Miba är även de enda som 

behöver få farligt gods transporterat vilket kräver att transportören har en speciell 

utbildning. 

 

För ekonomiska förutsättningar är det i nuläget negativt att företag använder sig av 

vägtransporter eftersom bränslepriser är ständigt stigande. Detta kommer leda till att 

andra transportalternativ kommer att diskuteras i framtiden på företagen om inte 

utveckling av vägtransporter skulle ske. Företagen kräver också plats- och tidsnytta 

genom att godset levereras till rätt leveransplats i vid rätt tidpunkt. Dessutom kräver 

alla företag ett standardiserat hanteringssystem vilket inte ökar kostnaderna för 

företagen. 
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Förutsättning Hall Miba Spaljisten VIDA Volvo 

Construction 

Equipment 

Geografiskt läge 

Mindre känslig för långa 

ledtider 

Ja Ja Ja Nej 

Minst 500 km total 

transport 

Ja Ja Ja Ja 

Närhet till terminal Ja Nej Ja Ja 

Få konkurrenter – 

Geografiskt läge mindre 

viktigt 

- Ja - - 

Utvecklad infrastruktur Ja Ja Ja Ja 

Tekniska förutsättningar 

Enhetslaster Ja Ja Nej Ja 

Jämnt in- och utflöde Nej Ja Ja Ja 

Vägtransporter ej 

konkurrenskraftig 

Nej Nej Nej Nej 

Miljökrav 

Minskade utsläpp Ja Ja Ja Ja 

Minskad belastning på 

vägar 

Ja Ja Ja Ja 

Långa transportavstånd Ja Ja Ja Ja 

Ökade miljökrav  

Ökad efterfrågan på 

intermodala transporter 

Ja Ja Ja Ja 

Samlastning Ja Nej Nej Nej 

Gröna 

transportkorridorer 

Ja Ja Nej Ja 

Gods- och flödesegenskaper 

Tungt gods Nej Ja Ja Ja 

Stora volymer Ja Ja Nej Nej 

Samlastning Ja Nej Nej Nej 

Vill ha lagring i terminal Nej Ja Ja Ja 

Starka förpackningar Nej Ja Nej Ja 

Ökad utbildning vid 

farligt gods 

Ja Nej Nej Nej 

Ej ömtåligt gods Ja Ja Ja Nej 

Ekonomiska förutsättningar 

Dyra bränslepriser Ja Ja Ja Ja 

Bästa transportsätt för 

varje sträcka 

Nej Nej Ja Nej 

Plats- och tidsnytta Ja Ja Ja Ja 

Standardiserat 

hanteringssystem 

Ja Ja Ja Nej 

Höga volymkostnader Ja Ja Nej Nej 

Hög omlastningskostnad Ja Ja Nej Nej 
Figur 27 Sammanfattad tabell över potentiella kunders förutsättningar för intermodala transporter 
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6 Slutsats 
Slutsatsen kommer framföra hur studiens resultat uppnåtts utifrån syfte och 

forskningsfrågorna. Författarna redogör för förutsättningarna för intermodala 

transporter, samt hur nuvarande och potentiella kunder förhåller sig till dessa. 

Slutsatsen behandlar även etiska överväganden, kritik mot egen studie, användbarhet, 

förslag till vidare studier samt forskarnas egna reflektioner. 

 

Syftet med denna studie har varit att skapa en modell utifrån förutsättningarna för 

företag att använda sig av intermodala transporter där järnväg ingår. En flerfallsstudie 

har gjorts där både nuvarande och potentiella företag har intervjuats för att ge svar på 

nedanstående frågeställningar:  

 

- Vilka är förutsättningarna för användning av intermodala transporter?  

- Vilka av dessa förutsättningar finns bland de nuvarande kunderna hos Alwex 

Intermodal?  

- Utifrån de identifierade förutsättningarna för intermodala transporter, hur väl 

anpassade är de potentiella kunderna till att använda sig av Alwex Intermodal? 

 

6.1 Resultat 
6.1.1 Vilka är förutsättningarna för användning av intermodala transporter?  

Genom att samla in information från vetenskapliga artiklar, litteratur och olika studier 

kring intermodala transporter där olika förutsättningar identifierades, kunde 

författarna skapa en modell utifrån de viktigaste aspekterna som företag har att 

förhålla sig till vid användandet av intermodala transporter där järnväg ingår. De olika 

förutsättningar som kunde identifieras som de viktigaste var geografiskt läge, tekniska 

förutsättningar, miljökrav, gods- och flödesegenskaper samt ekonomiska 

förutsättningar. 

 

6.1.2 Vilka av dessa förutsättningar finns bland de nuvarande kunderna hos 
Alwex Intermodal? 

Efter att ha jämfört de två nuvarande kunderna hos Alwex Intermodal, Abena och 

Direktlaminat, kan författarna dra slutsatserna att det finns likheter i vissa 

förutsättningar men också olikheter. Inom det geografiska läget befinner sig båda 

företagen inom 5-milsradien som är en av fördelarna vid användandet av en kombi- 

och omlastningsterminal. Inom de tekniska förutsättningarna använder sig Abena av 
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enhetslaster i form av containrar för omlastning i kombiterminalen där Direktlaminat 

använder sig av omlastningsterminalen för omlastning av godset från järnvägsvagn till 

lastbil. De båda företagen har olika typer av gods, där spånskivor transporteras till 

Direktlaminat med järnvägsvagn från Tyskland och Österrike och Abena fraktar 

vårdprodukter via sjöfart och containrar från Asien till Göteborg för vidare transport 

med järnväg till Alvesta för omlastning via kombiterminalen. Utifrån de två olika 

förutsättningarna för leverantörsplacering och vilken typ av gods det är fungerar det 

intermodala upplägget bra för dessa två företagen där ledtiden inte är något problem. 

Under förutsättningar kring miljökrav har både Abena och Direktlaminat höga 

volymer och är inte känsliga för långa ledtider från leverantörer, där de båda företagen 

också har en tydlig miljöprofilering och ett mindre användande av vägtransporter 

vilket gör dem mindre känsliga för dieselpriser. Utifrån dessa faktorer passar de båda 

in under de miljömässiga förutsättningarna. Förutsättningarna för lagringsbehov 

skiljer sig mellan de olika företagen. Direktlaminat utnyttjar mellanlagringen hos 

Alwex Intermodal för leveranser ut till fabriken medan Abena har eget 

lagringsutrymme och inte efterfrågar denna tjänsten från Alwex Intermodal. 

Standardiserade system används på kombi- och omlastningsterminalen för att sköta 

omlastningen från järnväg till vägtransport som passar bra för Abenas och 

Direktlaminats typer av gods som gör att omlastningen kan ske på ett smidigt sätt. Det 

som också karaktäriserar både Abena och Direktlaminat är de har hög fyllnadsgrad i 

sina transporter vilket gör att samlastning eller konsolidering med andra företag inte 

behöver användas för att få en hög fyllnadsgrad i sina transporter som är ett av 

incitamenten till att använda sig av intermodala transporter där järnväg ingår. 

 

6.1.3 Utifrån de identifierade förutsättningarna för intermodala transporter, hur 
väl anpassade är de potentiella kunderna till att använda sig av Alwex 
Intermodal? 

En av förutsättningarna för att använda sig av intermodala transporter där järnväg 

ingår är att transportsträckan ska överstiga 500 km för att det ska vara ett incitament 

till att flytta över vägtransporter till järnväg. De potentiella företagen, Hall Miba, 

Spaljisten, VIDA och Volvo, har alla transporter från leverantörer och kunder som 

befinner sig på geografiska områden längre bort än 500 km med total transportsträcka. 

Hall Miba, VIDA och Volvo befinner sig alla inom 5-milsradien som benämns som 

konkurrenskraftigt för intermodala transporter. Spaljisten, som är beläget precis 

utanför detta geografiska område har passande gods och leverantörer som har 
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möjlighet att frakta godset via transportkorridorerna vilket gör dem till en potentiell 

användare av kombi- och omlastningsterminalen. Det som skiljer företagen åt är att 

VIDA och Spaljisten har själva ett större inflytande på hur inflödet ska transporteras 

från leverantören, det vill säga inbound logistics, än vad Volvo och Hall Miba har där 

Volvo köper transporttjänsterna från speditörer och tredjepartslogistiker och i Hall 

Mibas fall där leverantörerna i många fall avgör vilket transportsätt som används. Hall 

Miba skulle dock ha förutsättningen att använda det intermodala transportsättet vid 

utleverans till kunder, det vill säga för outbound logistics. Utifrån den aspekten kan 

det finnas företag i norra delen av Sverige som har en kundbas baserad kring 

närområdet kring Alvesta som därför skulle kunna utnyttja terminalen för sin 

outbound logistics och som i Hall Mibas fall, kunder baserade i norra Sverige skicka 

sitt gods via kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta. En viktig aspekt till att öka 

efterfrågan på intermodala transporter och användandet av dessa kan vara att leta efter 

returflöden tillbaka mot terminalen eller för vidaretransport i områden nära potentiella 

kunder till företag med ett intresse för att använda sig av en kombi- eller 

omlastningsterminal för sitt inkommande gods från leverantören. Detta kan motivera 

både speditörer och tredjepartslogistiker att hitta ett företag villiga att använda deras 

tjänster för sitt utgående gods, antingen till kunder i områden kring terminalen eller 

för omlastning via kombi- och omlastningsterminalen för vidare leverans. 

Förutsättningar kan skifta över tid, vilket också efterfrågan kan göra vilket gör det 

möjligt att det geografiska närområdet med en 5-milsradie som är det 

konkurrenskraftiga området i nuläget är kan ändra sig i framtiden. 

 

6.2 Etiska överväganden  

De etiska frågeställningar som Bryman & Bell (2005) och Yin (2007) presenterar och 

som berör denna studie har författarna tagit i beaktning under studiens fortskridande. 

För att uppfylla de etiska frågeställningarna har författarna respekterat 

respondenternas önskemål om anonymitet om dessa önskemål funnits och endast 

presenterat titel på företaget. Syftet med studien har också tydligt presenterats och en 

beskrivning av projektet har redogjorts för respondenterna vilket har gett dem tid att 

förbereda sig inför intervjuerna. Författarna har också varit noggranna med att ingen 

felaktig information har presenterats i intervjuerna och att ingen känslig information 

presenteras i studien. 

 



  

 

103 

6.3 Kritik mot egen studie 

I denna studie har endast en kombi- och omlastningsterminal studerats, vilket gör det 

svårt att identifiera om dessa förutsättningar stämmer överens för flera kombi- och 

omlastningsterminaler generellt sett. Modellen som har tagits fram är enbart baserad 

på teoretiska grunder och har därför inte anpassats för insamlad data utifrån verkliga 

scenarion, vilket kan göra att dessa förutsättningar inte alltid behöver stämma överens 

med verkligheten eller att dessa är fördelaktiga för företag att rätta sig efter. Studien 

har ett begränsat urval av respondenter och företag vilket gör att förutsättningarna 

som råder på dessa företag inte nödvändigtvis behöver spegla hur förutsättningarna 

råder på andra typer av företag med andra godsflöden och produkttyper. En stor del av 

den teoretiska grunden för modellen kring intermodala transporter är också insamlad 

och baserad på hur förutsättningarna ser ut i andra länder i Europa, vilket kan skilja 

sig från de intermodala transporterna inom Sveriges järnvägsnät och vägtransporter. 

 

6.4 Användbarhet 

Innehållet i studien innefattar både att skapa en teoretisk modell utifrån 

förutsättningar för intermodala transporter där järnväg ingår samt jämföra med de 

befintliga och potentiella kunderna till Alwex Intermodal. Intervjuer på de olika 

företagen har bidragit till att olika uppfattningar och synpunkter på intermodala 

transporter med fokus på kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta har jämförts, 

där olika förutsättningar har presenterats. Eftersom en modell har skapats kan även 

andra terminaler använda sig av denna för att utifrån dessa förutsättningar kartlägga 

hur potentiella användare stämmer in på de förutsättningar som ingår i modellen. De 

respondenter och företag som har deltagit i studien har innefattats av olika marknader 

och godstyper, vilket gör att användbarheten hos den teoretiska modellen och 

resultatet av analysen av de olika företagen kan tillämpas på fler än ett typ av företag. 

 

6.5 Förslag till vidare studier 

För att utveckla denna studie ytterligare skulle förutsättningarna kring flera olika 

kombi- och omlastningsterminaler kunna inkluderas för att undersöka om 

förutsättningarna för kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta är något som passar 

in även på andra terminaler. Fokus på denna studie har baserat sig på företag i 

närområdet kring kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta där en annan aspekt 
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och utgångspunkt är att kolla på företag baserade i mellersta eller norra delen av 

Sverige med en kundkrets i närområdet kring Alvesta. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A – Intervjuguide – Nuvarande kunder 

Dessa frågor har ställts till respondenterna i studien. 

• Vilka transportsätt använder ni er idag av vid inköp material/komponenter? 

• Har ni använt er av intermodala lösningar tidigare? 

• Vilka länder köper ni in det mesta materialet/komponenter ifrån? Mycket från 

Europa eller från andra delar av världen? 

• Passar tåg och byte till lastbil eller tvärtom till era typer av 

komponenter/produkter? 

• Vad är det som avgör/vilka villkor som bestämmer hur ni väljer 

transportalternativ? Utbud på transportsätt? Avgör leverantören? 

• Hur sker upphandlingen av transportsätt? 

• Hur lång tid tar det ungefär att upphandla ett transportavtal? 

• Är det priset som alltid avgör i valet av transportsätt? Finns det någon annan 

aspekt som spelar in, till exempel miljöpåverkan eller kvalitet och pålitlighet? 

• Är det något som de skulle behöva göra/anpassa centralen med för att ni skulle 

kunna använda er av den? 

• Hur långa transportsträckor har ni från leverantörer? 

• Hur ser era lagringsmöjligheter ut? 

• Har ni några uppsatta miljömål när det kommer till transporter? 

• Vilken typ av vikt har godset ni transporterar? 

 

8.2 Bilaga B – Intervjuguide – Potentiella kunder 

Dessa frågor har ställts till respondenterna i studien. 

• Vilka transportsätt använder ni er idag av vid inköp material/komponenter? 

• Använder ni er av intermodala lösningar nu? 

• Har ni använt er av intermodala lösningar tidigare? 

• Vilka länder köper ni in det mesta materialet/komponenter ifrån? Mycket från 

Europa eller från andra delar av världen? 

• Passar tåg och byte till lastbil eller tvärtom till era typer av 

komponenter/produkter? 

• Vad är det som avgör/vilka villkor som bestämmer hur ni väljer 

transportalternativ? Utbud på transportsätt? Avgör leverantören? 
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• Hur sker upphandlingen av transportsätt? 

• Hur lång tid tar det ungefär att upphandla ett transportavtal? 

• Är det priset som alltid avgör i valet av transportsätt? Finns det någon annan 

aspekt som spelar in, till exempel miljöpåverkan eller kvalitet och pålitlighet? 

• Skulle kombi- och omlastningsterminalen i Alvesta kunna nå upp till era krav på 

transporter? Är det något som de skulle behöva göra/anpassa centralen med för 

att ni skulle kunna använda er av den? 

• Vilka hinder ser ni för att använda sig av intermodala transporter? 

• Hur långa transportsträckor har ni från leverantörer? 

• Hur ser era lagringsmöjligheter ut? 

• Har ni några uppsatta miljömål när det kommer till transporter? 

• Vilken typ av vikt har godset ni transporterar? 

 

8.3 Bilaga C – Intervjuguide – Marknads/affärsutvecklare Alwex 
Intermodal 

• Vilka företag använder sig av terminalen i dagsläget? 

• Finns det något som utmärker er terminal jämfört med andra? 

• Var finns potential i regionen bland företag att använda sig att järnvägsnätet via 

Alvesta? 

• Vad krävs det från företagets sida att de ska kunna använda sig av terminalen? 

• Vilka skulle vara intresserade av att använda sig av denna terminal? 

• Är det några företag som i dagsläget är på gång att börja använda sig av 

terminalen?  

• Hur kan man få företag att se potentialen och värdet i terminalen? 

• Vilka hinder/flaskhalsar finns för terminalen? 

• Hur pass mycket kan man minska miljöpåverkan med att gå över till 

järnvägsalternativet? 

• Har ni en karta över terminalen?  

• Har ni fler terminaler/omlastningslager än denna?  

• Hur stor är kapaciteten för omlastningsterminalen? 

• Vilka är de positiva/negativa aspekter med terminalen? 

• På vilket sätt marknadsförs terminalen? Hur kan man nå ut till företag på ett 

lättare/bättre sätt? 

• Vad är priserna på tjänsten/omlastning för företag? 
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• Hur kan man få företag att börja använda sig av terminalen? 

• Har du förslag på företag som skulle kunna använda sig av terminalen? 

• Vilka hanteringssystem har ni för att hantera omlastningen? 

• Finns det faktorer som gör att järnvägstransporter är mindre konkurrenskraftig 

jämfört mot vägtransporter? 

8.4 Bilaga D – Intervjuguide – Ordförande i Regionstyrelsen 

• Hur involverad är du inom omlastningscentralen i Alvesta? 

• Hur ser du på efterfrågan på användandet av intermodala transporter? 

• Hur påverkar ni företag att använda sig av intermodala transporter inom 

regionen? 

• Hur mycket kan ni påverka företag att använda sig av intermodala transporter? 

• Hur ser framtiden ut för denna typen av transportslag? Vet du om det kommer 

öka eller minska? 

• Eftersom intermodala transporter är miljövänligare jämfört med andra 

transportalternativ, ser du att fler företag väljer att använda sig av detta eller är 

det priset som styr i det stora hela ändå? 

• Finns det företag längre norrut(norrlandstrakten) som har kunder här nere och 

som använder sig av terminalen?  

• Hur ser du att företag anpassar sig efter att använda sig av en grön profil? 

 

 


