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Abstrakt 
 

När företag har en snabb tillväxt genom konsolidering kan det ske att visa 
aspekter i organisationen blir eftersläpandes. I det här fallet upplever företaget 
en förlorad kontroll över sina transporter till följd av en allt mer komplex 
transportlogistik. Målet med den här undersökning var därför att kartlägga 
företagets transporter.  

För att effektivt transportera gods krävs det planering, det är viktigt att 
fordonens hela lastkapacitet utnyttjats, alltså fyllnadsgrad. Det är viktigt att 
planera efter kortaste sträckan, det är också viktigt att undvika onödig 
miljöpåverkan. Onödig miljöpåverkan kan ske genom ineffektiv planering 
som i sin tur resulterar i mindre nödvändiga godstransporter.  

Kartläggningen i denna undersökningen resulterade i en täckning av de 
interna transporterna samt transporter till de största avlägg på 85% av vad 
företaget uppskattar transporterats under ett 2018. Transporter för 
trärelaterade produkter 2016 uppgick till 4 miljoner tonkilometer, detta var 
cirka 9,8% av de totala transporterna med lastbil inom Sveriges gränser. En 
effektiv kedja av logistiska aktiviteter för trävaror garanterar en nedskärning 
av kostnaderna för transport. Eftersom hänsynen för miljöpåverkan också är 
stor i Sverige så är en effektiv logistik också nyckeln för att minska sina 
klimatavtryck. 
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Förord 
Vill tacka företaget i undersökningen, handledarna på företaget sam min 
handledare på Linnéunviersitet för gott stöd och en lärorik process. För att 
alltid funnits till hands vid frågor samt tillhandahållit både medel och 
kunskap som bidragit till detta examensarbete.   
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle står godstransporter på väg för 42% av de totala 
transporterna i alla kategorier (Transportstyrelsen, 2017). Alla 
transporter med fordon drivna på fossila bränslen skapar en 
miljöpåverkan i driften. För att minska miljöpåverkan krävs det att 
transporten sker på ett så energieffektivt sätt som möjligt samt att 
andelen fordon som drivs av alternativa bränslen samt källor ökar 
(Naturvårdsverket, 2019). Transportkedjans logistiska flöde 
behöver därför fungera med så få problem som möjligt, effekterna 
av ett ineffektivt logistiskt flöde påverkar inte bara miljön utan 
också kostnaderna för frakten, leveransfrekvensen samt 
leveranskvantitet som i sin tur skadar leveransservicen och 
kapitalbindningen (Jonsson & Mattsson, 2017). I en rapport 
samanställd av Trafikanalys (2015) pekar man på den allt ökande 
trenden av godstransporter med lastbil, som sedan 1990 till 2015 
har ökat med 20%. En följd av detta är att utsläppen från 
godstransporter med lastbil också har ökat. Förbättringar gällande 
utsläppsnivå från fordonen har bara marginellt minskats under 
denna tid, där den största effektiviseringen är storleken på 
fordonen och den ökade mängden de kan bära (Trafikanalys, 
2015).   

Transporter är en mycket stor del av både skogsbruket och 
sågverksindustrin. Då utvecklingen har gått från att såga upp 
träden ute i fält till industrialiserade sågverk med vidareförädling, 
så krävs det att man kan frakta både stock och sågade trävaror 
mellan olika anläggningar eller från skog till anläggning på ett 
effektivt sätt (Naturvårdsverket, 2010). En effektiv kedja av 
logistiska aktiviteter för trävaror garanterar en nedskärning av 
kostnaderna för transport. Eftersom hänsynen för miljöpåverkan 
också är stor i Sverige så är en effektiv logistik också nyckeln för 
att minska sina klimatavtryck (Transportföretagen, 2016) 

Godstransporter på väg uppgick till 96 091 miljoner tonkilometer1 
2015, transporten av trärelaterade produkter med lastbil uppgick 

                                                 
 
1 Tonkilometer – ett mått på transportarbete för gods. Källa: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tonkilometer 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/tonkilometer
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2016 till ca 4 miljoner tonkilometer. Trärelaterade produkter 
innefattar kategorierna flis, trävaror, massa samt papper, se figur 1. 
Vid antagande att transportabete med lastbil 2016 var likartad i 
storlek som tidigare nämnt 2015, 42% av 96 091 miljoner 
tonkilometer, så var transporterna för trärelaterade produkter ca 
9,8% 2016, se figur 1.1.1. 

 

Figur 1.1.1 Diagram över transportarbete i tonkilometer för olika 
transportslag. 

 

Transportlogistik fungerar inte likadant i alla lägen. Olika faktorer 
kan störa och påverkar valet av tillvägagångsätt. Faktorer som kan 
medföra störningar eller kräver mer noggrann planering kan vara 
tillexempel kvantitet, typ av gods, frekvens på leverans, krav på 
transport, krav på tempererad transport eller ej, stöldbegärligt eller 
medför någon form av risk att transportera. Därmed är nästan varje 
situation unik sett till sina förutsättningar (Jonsson & Mattson, 
2017). I den här undersökningen är transporterna däremot simpla, 
företaget köper in tjänsten av ett åkeri som kör godset från A till B. 
Inga mellanlager eller terminaler, kräver ingen tempererad 
transport, medför ingen säkerhetsrisk att transportera (t.ex. farligt 
avfall osv.) och låg stöldrisk på grund av godsets utformning som 
gör det otympligt att stjäla. Eftersom tjänsten är inhyrd så är det 
utom köparens vetskap eller påverkan var lastbilen tar vägen 
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efteråt eller var den varit sedan innan. Även så om det finns mer 
plats på transporten så kan en ny punkt A uppkomma innan det 
lämnas på det första företagets punkt B. Det är transportbolagets 
uppgift att utnyttja fordonets drifttid samt lastkapacitet. Denna typ 
av transport kallas konsolidering av gods och tillåter hög 
leveransflexibilitet samt individuell optimering (Jonsson & 
Matsson, s383. 2017). En illustration visas i figur 1.1.2. 

 

Figur 1.1.2 Beskrivning av transport med gods från A till B genom 
konsolidering.  

 

Konsolidering sker på samma sätt i stort inom 
träindustribranschen. De stora företagen blir större genom 
upphandling av mindre företag. Sammanslagningar på detta sätt 
har en fördel för företagen. Möjligheten till högre 
marknadsnärvaro samt att på större skala bedriva ett varumärke. 
Stordriftsfördelarna är påtagliga i de flesta fallen och effekterna 
avspeglar sig i andra avseenden än bara högre marknadsnärvaro, 
t.ex. effektivisering av produktion samt ökad ekonomisk stabilitet 
(Nord och Brege, 2014). 

För att ställa krav på fordonens utsläpp införde man miljöklasser 
1992, från och med 1993 års fordonsmodeller. Euroklasserna 
infördes 2009 som en ytterligare åtgärd. Euroklass VI som idag är 
standard på tunga transporter2 infördes 2013/2014. Med detta 

                                                 
 
2 Lastbilar med över 3,5 ton totalvikt räknas som tung transport. Källa: 
transportstyrelsen 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Lastbil/ 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsregler/Lastbil/
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menas att alla nya fordon måste klara av utsläppskraven för 
Euroklass VI. Därför antas det i denna rapport att utsläppen från 
transporterna ligger i samma nivå med vad som anges i 
Trafikanalys rapport från 2016 och därmed har statistiken från 
Naturvårdsverkets 2015 adopterats i denna rapport. Den säger att 
Euroklass VI fordon släpper ut cirka 125 g 𝐶𝐶𝐶𝐶2 per tonkm, se 
figur 2.4.1 (Trafikanalys, 2015).   

1.1.2 Bakgrund till undersökning 

Bakgrunden till det här examensarbetet grundar sig i ett företaget 
som upplever att de förlorat kontrollen över sina transporter. Efter 
förvärv av nya anläggningar mellan 2014 – 2017 har logistiken 
kring transporterna och komplexiteten av översynen ökat. 
Företaget i undersökningen innehar sex anläggningar men det är i 
dagsläget endast fem som är av intresse då den sjätte håller på att 
reformeras. I samband med förvärven av nya anläggningar 2014–
2017 förbisåg man godstransporterna och lät dem fortgå i den regi 
de gjort innan förvärven. Vilket har lett till att det är många 
transportbolag som jobbar mot företaget i undersökningen. 
Kontakten och bokningar av transport sker på de individuella 
anläggningarnas vis, till viss del används ett gemensamt system för 
bokning av transporter. Bokning av container samt 
trailertransporter sker genom en nätbaserad portal som tillåter 
företaget att lägga ut sin transport på offert och sedan välja det 
bästa budet. Alla transporter sker genom outsourcing3 till redan 
befintliga transportbolag. 

1.2 Teori 

1.2.1 Logistik 

Vad är logistik? Om man ska lyssna till Jonsson & Mattsson, 
(2017), så är logistik läran om effektiva materialflöden. På ett 
organiserat och planerat sätt styra aktiviteter i materialflödet samt 
bedriften att se till så att rätt material eller produkt är på rätt plats i 
rätt tid. Logistik utövades först inom den militära sektorn, där såg 
man behovet av att effektivt organisera trupper, anordna logi och 

                                                 
 
3 Utläggning av delar av ett företags eller myndighets produktion eller annan 
verksamhet tex. Logistik till ett annat företag. Källa: https://it-
ord.idg.se/ord/outsourcing/ 

https://it-ord.idg.se/ord/outsourcing/
https://it-ord.idg.se/ord/outsourcing/
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förse trupperna med mat och utrustning som en nödvändighet för 
att lyckas i kriget. Läran om logistik har utvecklats avsevärt sedan 
dess, från att vara en yrkesroll inom militären till att finnas i stort 
sett alla företags vardag (Mangan m.fl., 2012). 

Inom ämnet logistik finns det sex olika grenar: 
produktionslogistik, transportlogistik, tredjepartslogistik, 
fjärdepartslogistik, logistik och juridik samt logistik och IT. Den 
här undersökningen kommer uteslutande förhålla sig till 
transportlogistik. Det finns fem olika typer av transporter inom 
transportlogistiken, man kan transportera genom luft, vatten, på 
väg, tåg samt pipeline. Transporter är en väsentlig del för de flesta 
företag, viktiga på många sätt men räknas samtidigt som en icke 
värde-ökande aktivitet, alltså en kostnad. Kostnaden är relativ till 
villkoren mellan transportföretag och köpare av tjänst och det 
kommer inte läggas någon vikt på kostnaden i den här 
undersökningen. Däremot har väsentliga delar i avtalet mellan 
köpare av tjänst och den som säljer tjänsten att undersökas. 
Eftersom transporterna är en nödvändig utgift är det därför viktigt 
att definiera vem som står för kostnaden av transporten, vem som 
bär ansvaret under transporten, äganderätt av godset, samt var i 
kedjan godset byter ägare (Mangan m.fl., 2012).  

1.2.2 Beslutsgrundande faktorer vid val av åkeri 

Vad är det som styr vilket transportbolag företaget väljer för att 
frakta deras gods? Akademikerna Davies och Gunton (1983) la 
fram en teori om vilka behov som anses viktiga att uppfylla vid val 
av åkeri. Man baserade den nya ”hierarkin av behov vid 
fraktinköp” på Abraham H. Mazlows ”behovshierarki”. För att 
förstå grunden till problemet är det viktigt att belysa varför och på 
vilka grunder man beslutar vilket transportbolag man väljer. 
Davies och Gunton menar på att istället för att göra rationella 
beslut baserade på fakta tenderar människan att lita på 
magkänslan. En känsla av nöjdhet efter val av transportör är 
viktigare än att faktiskt göra det rationella, objektiva beslutet 
(Mangan m.fl., 2012). Se figur 1.2.2.1  
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Figur 1.2.2.1. Davies och Gunton (1983) Teori om ”hierarkin av behov 
vid fraktinköp”. Källa: Mangan m.fl., (2012). 

 

 

1.2.3 Tonkilometer 

Tonkilometer är ett mått på transportarbete, i transportsystemet 
beskriver det aktiviteten av förflyttad gods i ton längs en sträcka 
mätt i kilometer. Det är ett mått som används i samband med 
godstransporter. Det beräknas genom att multiplicera godsets vikt 
med sträckan i kilometer (Trafikanalys.se, 2019). Fyllnadsgraden 
kan beräknas genom att dividera det aktuella transportbetet i 
tonkm med det potentiella transportabetet i tonkm (Mckinnon, 
2010).  

 
1.3 Syfte och mål 

Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för de 
orsaker som ligger bakom den nuvarande kontrollförlusten av de 
logistiska aspekterna, i företaget som ligger till grund för 
undersökningen. Nedan frågeställning 

• Hur ser flödet av transporter ut i dagsläget? 
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• Hur jobbar man med transporterna i dagsläget, vad är det som styr 
valet av åkeri? 

• Var finns det möjlighet till en förbättring av transporterna? 

Målet med undersökningen är att kartlägga transporterna för 
företaget i fråga. Med hjälp av beräkningar på volymer, 
reseavstånd, koldioxidutsläpp samt transportabete i tonkilometer 
kunna identifiera ineffektivitet och därefter komma med 
förbättringsförslag. 

 
1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att begränsa sig till de interna 
transporterna mellan företagets anläggningar, samt externa 
transporter till de största leveransplatserna inom Sveriges gränser. 
De externa avläggen är hamnar på öst och västkust, pappersbruk 
samt kraftvärmeverk. Undersökningen kommer endast behandla 
lastbil med släp. Transport på väg genom andra medel, tillexempel 
med container och trailerbilar, är exkluderade. 

 

2. Material och metoder 
 

2.1 Datainsamling för sträcka, vikt och volym 

Datan för undersökningen insamlades genom intervjuer med 
respektive platschef och på vissa anläggningar även 
produktionsansvarig. Denna data sammanställdes sedan i tabellen i 
bilaga 2 samt 3. Intervjuerna på respektive anläggning bokades 
med hjälp av handledare från företaget och lades med tre timmars 
förbehåll. Intervjupersonen var förberedd på vad som skulle 
diskuteras redan innan. De hade blivit varse om vilken data som 
var av intresse redan vid bokning av datum för intervju. Det fanns 
inga frågor förberedda inför intervjuerna utan frågorna kom 
fortlöpande under tiden intervjun ägde rum.  

Datan som framkom genom intervju var uppskattade siffror 
baserade på erfarenhet och observationer. Statistik över 
transporterna fanns inte tillgänglig på något överskådligt 
tillvägagångssätt. Därför gavs det tillgång på företagets 
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leverantörscentral. Genom leverantörscentralen kan man söka upp 
åkerierna vid namn samt avläsa de fakturor transportbolagen 
upprättat för genomfört arbete. Fakturorna beskriver datum, typ av 
gods, hämtplats och lämning och i vissa fall även volym i antingen 
𝑚𝑚3(sågade varor, förädlade och oförädlade) eller ton (bi-
produkter, spån, flis etc.).  

Datan har sedan sammanställts och behandlats i Microsoft Excel. 
Datan som undersökts är fjolårets (2018), den anses vara 
tillräckligt representativ för att skapa en framtidsbild. Avståndet 
mellan anläggning och anläggning eller anläggning och avlägg har 
tagits fram med hjälp av Google Maps. 

För att ytterligare utvärdera situationen och vad som ligger till 
grund när företaget väljer transportbolag så skickades det ut ett 
frågeformulär. Se bilaga 1. Frågor baserade på Davies och 
Guntons (1983) teori om vilka behov människan känner att de 
behöver få uppfyllda vid val av transportör. Även här har 
anonymitet anammats. Frågorna mejlades ut till respektive 
kontaktperson på varje anläggning. 

 
2.2 Transportbolag 

I sammanställningen av datan så har transportbolagen inte 
särskilts. Datan har sammanställts i gemensamma tabeller samt 
figurer. Antalet transportbolag som undersökts i syftet att 
kartlägga flödet är åtta.   

 
2.3 Bakgrund till beräkningar 

Beräkningar på 𝐶𝐶𝐶𝐶2 gjordes efter Trafikanalys utredning 2015 
med formel (2) för gram samt formel 3 för konvertering till 
kilogram.  

Tonkm har beräknats med formel (1). Fyllnadsgrad i tonkm har 
beräknats med formel (4).  

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ 𝑘𝑘𝑚𝑚 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑚𝑚   (1) 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑚𝑚 ∗ 125 =  𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑔𝑔   (2) 
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𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑔𝑔
100 000

=  𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  (3) 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝐴𝐴𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜

= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 (4) 

 

Figur 2.4.1. Diagram över tillåtna värden för 𝐶𝐶𝐶𝐶2-utsläpp från tunga 
transporter i olika Euroklasser. Gram per tonkm. Källa: Trafikanalys 
2016 

 

För att kunna beräkna tonkm var det nödvändigt att omvandla 
volymen 𝑚𝑚3 till ton. Detta gjordes genom att multiplicera volymen 
med densitet för materialet enligt formel (5). 

 𝐴𝐴𝑔𝑔
𝑜𝑜3 ∗ 𝑚𝑚3 = kg /1000 = ton  (5) 

Typ av material var sedan innan känd. Anläggning A och C sågar 
endast fur som har en densitet på 520 kg/𝑚𝑚3. Anläggning E sågar 
endast gran som har en densitet på 460 kg/𝑚𝑚3. Anläggning B sågar 
60% gran och 40% furu. Anläggning D är vidareförädling, där 
tryckimpregneras trä. Enligt Skogssverige 2001 ökar densiteten för 
furu med storleksordningen 10–30 kg/𝑚𝑚3 för tryckimpregnerad 
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furu. Därför har en densitet på 540 kg/𝑚𝑚3 beräknats på den volym 
som lämnar anläggning D för att reflektera verkliga siffror. Alla 
siffror angående trädslagens densiteter har hämtats från 
Träguiden.se, 2017. 

Effektivitet av transportarbetet mättes genom transporterad volym 
eller vikt i förhållande till sträcka med formel (6) för volym samt 
formel (7) för vikt. 

 𝐴𝐴𝑜𝑜
𝑜𝑜3 = nyckeltal effektivitet  (6) 

 

 𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐴𝐴𝑜𝑜

 = nyckeltal effektivitet  (7) 

 
2.4 Konfidentialitet samt anonymitet  

Den här rapporten är utfärdad med konfidentialitet mot företaget. 
Alla namn på anläggningar samt avlägg har bytts ut mot en siffra 
eller bokstav. I vissa fall båda metoderna. Anläggningarna som 
tillhör företaget har benämnts A-E. Avlägg på östkust har 
benämning 1 kombinerat med en bokstav, A-I. Avlägg på västkust 
har benämning 2 kombinerat med en bokstav, A-B.  

 

3. Resultat 
 

3.1 Flöden av transporter 

Den totala volymen som transporterats i sågade produkter, 
förädlade samt oförädlade med lastbil + släp var 388 866 𝑚𝑚3, se 
bilaga 3. För biprodukter var den motsvarande vikten 359 632 ton, 
se bilaga 3. Fördelning av volymen transporterat från företagets 
anläggningar för sågade produkter förädlade och oförädlade till 
mottagarplats visas i figur 3.1.1. Anläggningarna representeras av 
en färg, A - Blå, B - Orange, C – Grå, D - Gul och E – Grön. I 
bilaga 4 finns en karta som beskriver flödena av transporter, 
sträckorna mellan plats A och B är belagda med en färg som 
representerar hur tungt belasta sträckorna är. Grön är för sträckor 
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under 5000 ton, orange för sträckor mellan 5 - 10 000 ton och lila 
för sträckor över 10 000 ton. 

 

Figur 3.1.1 Diagram över andel volym (𝑚𝑚3) som anläggningar A-E 
transporterat till mottagarplats. 

 

För biprodukter är fördelningen av vikten i ton enligt figur 3.1.2. 
Anläggningarna representeras av en färg, A - Blå, B - Orange, C - 
Grå och E - Grön. I bilaga 5 finns en karta som beskriver flödena 
av transporterna, sträckorna mellan plats A och B är belagda med 
en färg som representerar hur tungt belasta sträckorna är. Grön är 
för sträckor under 5000 ton, orange för sträckor mellan 5-10 000 
ton och lila för sträckor över 10 000 ton. Biprodukterna sköts till 
helhet av ett externt företag. Detta externa företag sköter den 
administrativa delen och kontakten med transportbolag på sina 
villkor. 
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Figur 3.1.2 Diagram över andel vikt (ton) som anläggningar A, B, C och 
E transporterat till mottagarplats. 

 

Data på totala volymen som företaget i undersökningen uppskattat 
för året 2018 är 654 000 𝑚𝑚3, detta är utan biprodukter. Denna 
uppskattning innehåller även transportervolymer med container, 
trailer, direktkund samt den sjätte anläggningen som är under 
reformering vilka ligger utanför avgränsningarna. Den uppskattade 
volymen därefter blev då 457 000 𝑚𝑚3. I tabell 3.1.1 presenteras 
datan och jämförs mot uppfångsten av data i denna 
undersökningen. 

 
Tabell 3.1.1 Volymsammanställning av transporter subtraherat från 
avgränsningar, i jämförelse mot uppskattade volymer från företaget. 

 Uppskattad transporterad volym 
under 2018 (654 000 𝑚𝑚3) 

Direktkund - 75 000 𝑚𝑚3 

Trailer/container - 75 000 𝑚𝑚3 

Anläggning under 
reformering 

- 47 000 𝑚𝑚3 

Volym efter avräkning 
pga. Avgränsningar. 

457 000 𝑚𝑚3 
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 Jämförsele mot undersökningen 

Volym från 
undersökningen 

388 866 𝑚𝑚3 

Andelsberäkning 85% 

 

 

 
3.2 Frågeformulär värdegrundande frågor 

Av fem tillfrågade anläggningar samt VD:n var det tre 
anläggningar plus VD:n som svarade på frågeformuläret som finns 
i bilaga 1. En svarsfrekvens på 66%.  

Fråga 1. I första rang var det 3 eller 4 som hade högsta prioritet. I 
andra rang var det 1 eller 2 som hade näst högst prioritet. I rang tre 
valde man 4, 3 eller 1 som näst lägsta prioritet. Sist rankad i 
prioritet kom påstående 2 samt 4, se figur 3.2.1. 

 
Figur 3.2.1 Rangordning av påståenden av respondenterna. De 
påstående som hade högst (första rang) samt lägst (fjärde rang) rang 
när man väljer transportbolag.  
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Fråga 1: Rangordning av påståenden

4 3 2 1
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En sammanställning i två olika alternativ finns i tabell 3.2.1. Där de 
högsta rankade alternativet i ordning har skapat två olika alternativ som 
återspeglar företagets synsätt på vad som bör prioriteras vid val av 
transportbolag. 

 

Tabell 3.2.1 Två alternativ av rangordning baserade på svaren i 
frågeformuläret. 

 

A B 

4, 1, 3, 2 3, 1, 4, 2 

 

Fråga 2. Två av respondenterna svarade att samlast4 samt 
miljöcertifierade transportbolag prioriterades. Vid användning av 
nätbaserad portal är det deras regler och krav som transportbolagen 
måste efterfölja. Alternativa bränslen samt ruttplanering har de 
haft liten eller ingen inverkan på. De andra två respondenterna vet 
ej eller har ej beaktat dessa miljöaspekter vid upphandling. 

Fråga 3. Besvarades likadant hos alla respondenter. 
Försäkringsbolaget som det undersökta företaget är försäkrat hos 
har bestämmelser angående äganderättens överlämnade mellan 
företaget och kund. Denna överlämnande av äganderätten, också 
kallad leveransvillkor finns i bilaga 6. 

Fråga 4. Nej. Det finns ingen möjlighet till tracking5. Det går att 
kontakta åkeriet vid behov. 

Fråga 5. Övriga punkter i avtalet mellan företaget och 
transportbolaget som är av intresse för att definiera varför just dem 
har fått uppdraget. Flexibilitet för förändringar är av hög prioritet.  

                                                 
 
4 Samordning av mindre laster till en större last för att utnyttja lastkapaciteten hos 
fordonet. Källa: https://www.bring.se/tempererat/artiklar/vad-innebar-samlastning 
5 Spårbarhet. Källa: https://www.gs1.se/Om-oss/press-bilder-och-
nyheter/nyheter/manga-vinster-med-sparbarhet-i-realtid/ 

https://www.bring.se/tempererat/artiklar/vad-innebar-samlastning
https://www.gs1.se/Om-oss/press-bilder-och-nyheter/nyheter/manga-vinster-med-sparbarhet-i-realtid/
https://www.gs1.se/Om-oss/press-bilder-och-nyheter/nyheter/manga-vinster-med-sparbarhet-i-realtid/
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3.3 Transportabete och utsläpp 

De totala antalet transporter som framkom i undersökningen var 
15 843 st. Medelsträckan för en transport är 7 km och de totala 
kilometrarna som körts är 1 066 853. Det totala transportarbete 
som utförts i tonkm är 37 654 479. Detta motsvarar 0,039% av de 
totala tonkm som körs inom Sveriges gränser, se bilaga 2.  

Dessa 15 843 transportresor motsvarar ett utsläpp på 4706 ton 
𝐶𝐶𝐶𝐶2. Detta motsvarar 0,14 promille av de totala utsläppen som 
sker inom Sveriges gränser se bilaga 2.  

 
3.4 Jämförelse av transporteffektivitet mellan 
anläggningar 

I en jämförelse mellan anläggningarna i tabell 3.4.1 ser vi att 
sträckan per 𝑚𝑚3 skiljer sig. Ett lägre tal indikerar på en lägre 
sträcka som godset behöver färdas. Ett högre tal indikerar på en 
längre sträcka per 𝑚𝑚3 och därmed en högre kostnad för företaget 
och därmed en lägre vinst samt en högre miljöpåverkan. 

 

Tabell 3.4.1 Sträckan per 𝑚𝑚3.    
 

Km/
𝑚𝑚3 B C D 1A 1B 1C 2A 2B 

A 0,69 1,92 2,03 2,1  0,99 4,14 4,45 
B  1,16 1,32 1,44  0,61   
C   0,15 0,73 1,09 1,4 4,75 4,25 
D    0,55  1,4  4,34 
E   0,31 0,99 1,49 1,94  4 

 
         

 

För biprodukter är motsvarigheten ton/km, se tabell 3.4.2. I tabell 
3.4.2 indikerar högre värden på en effektivare transport då mer 
vikt transporteras per km. För fullständig datasammanställning för 
båda tabellerna 3.4.1 och 3.4.2 se bilaga 3. 
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Tabell 3.4.2 ton/km 

 
 B D 1D 1E 1F 1G 1H 1I 
A 2,46   1,61     
B   0,64 1,53  0,33  0,32 
C 0,49 3,79  0,35  0,96 0,43 0,22 
E     0,4 0,76 0,59  

 

I bilaga 2 presenteras de olika sträckornas fyllnadsgrad. 

 

4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1 Diskussion 

En stor del av jobbet resulterade i att använda sig av olika 
tillvägagångssätt för att få fram datan över transporterna. Detta 
visade sig också vara en stor begränsning. För att kunna söka datan 
i leverantörscentralen var tidigare vetskap om vilka transportbolag 
som används nödvändig. Trots det så uppskattades de kartlagda 
transporterna i denna rapport till 85% av vad företaget uppskattar 
har transporterats under 2018. En anledning till detta kan vara som 
ovan nämnt att det var komplicerat och omständligt 
tillvägagagångsätt att leta i leverantörscentralen efter fakturor för 
att sedan manuellt anteckna ner den eftertraktade datan. 

Frågeformuläret var ämnat att öppna upp för dialog och skapa en 
förståelse för bakomliggande faktorer som påverkar valet av 
transportör och sedermera förklara till en viss del varför 
komplexiteten över transporterna har ökat. Man har i alla fallen 
valt att förhålla sig till det som är bekvämt och bekant. Man väljer 
att prioritera riskreducerande faktorer samt pris. Tillgänglighet är 
också i många fall en viktig faktor och sist tycker man att 
företagets rykte inte är lika viktigt som de tidigare faktorerna. 
Denna redogörelse stämmer till stor del överens med Davies & 
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Guntons (1983), ”hierarki av behov vid val av transportör”. I 
grunden väljer man riskreducerande faktorer och pris på andra 
plats. Bekvämlighetsfaktorer som tillgänglighet på tredje och 
företagets rykte sist.  

 Miljöaspekten har hos majoriteten av respondenterna inte haft så 
stor plats och detta ska vara av anledningen att det tidigare inte 
funnits särskilt stor möjlighet till påverkan på frågan. Men jag vill 
ändå hävda att både påverkan och medlen har funnits men man har 
inte lyft frågan. I ett projekt som miljöförvaltningen i Stockholm 
stad tillsammans med AGA samt OKQ8 presenterade under 
rapporten, CleanTrucks 2010 – 2014, att det finns i dagsläget 
lastbilar som drivs på flera olika kombinationer av alternativa 
bränslen tillsammans med diesel och har i genomsnitt en 
reducering utav 𝐶𝐶𝐶𝐶2 -utsläpp mellan 15 - 68% i jämförelse med 
traditionella diesellastbilar. Med det sagt så kanske inte alla typer 
av bränsle passa för vissa typer av körningar. Etanoldrivna 
lastbilar lämpar sig bäst för stadskörning medans metandieselbilar 
lämpar sig bättre för längre sträckor på grund av den sämre 
funktioner vid start-stop (Miljöförvaltningen Stockholm stad, 
2014).  

Skogsforsk följde 2014 ett omfattande transportarbete i vad som 
kallas ETT-projektet. Där pekar man på menar på att HCT6-
lastbilar i skogsbruket kan hjälpa till att minska 𝐶𝐶𝐶𝐶2-utsläppen 
med 44 200 ton om året.  

Beräkningar av utsläppen gjordes baserade på transporternas 
tonkmresultat. Tonkmmetoden är bra på det sättet att godsets vikt 
och transportens sträcka tas i beaktning, eftersom utsläppen från 
ett fordon varierar på grund utav de två faktorerna, men således 
också andra faktorer så som bränsle, underhåll samt utformning på 
fordonet. Andra metoder för beräkning av utsläpp som hade 
kunnat applicerats är:  

𝑏𝑏𝐹𝐹ä𝑡𝑡𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛ö𝐹𝐹𝑏𝑏𝐹𝐹𝑟𝑟𝑘𝑘𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑔𝑔 ∗ 𝑣𝑣ä𝐹𝐹𝑚𝑚𝑛𝑛𝑣𝑣ä𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛 ∗ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝐹𝐹𝐹𝐹𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝐹𝐹𝑛𝑛𝐹𝐹𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐹𝐹 
(naturvårdsverket.se, 2019).  

                                                 
 
6 HCT- High Capacity Transport Källa: 
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2016/stora-lastbilar-ger-stor-
miljopotential/ 

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2016/stora-lastbilar-ger-stor-miljopotential/
https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2016/stora-lastbilar-ger-stor-miljopotential/
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Detta är också en valid metod men skulle innebära ett annat 
tillvägagångssätt för att anskaffas. 

Det är mer gynnsamt med kortare resor än långa. Därmed kan det 
vara värt att försöka påverka planeringen och styra transporterna 
efter anläggningar till anläggning eller anläggning till avlägg efter 
vad som är mest lönsamt, alltså kortast resesträcka. Man bör 
samtidigt sträva efter en hög fyllnadsgrad. I de flesta fallen var 
fyllnadsgraden tillfredställande, Det är mycket luft som 
transporteras bland annat på grund av ströläggning. Sträckan E – 
1A var starkt avvikande, den uppfyller en fyllnadsgrad på 65%. 
Orsaken till detta är okänd i dagsläget. Ytterligare utvärdering 
samt fler beräkningar på fyllnadsgrad bör ske för att komma till 
grunden med orsaken. 

 
4.2 Åtgärder samt vidare studier  

Möjliga åtgärder man kan undersöka är tillexempel att jobba mot 
en terminal när det gäller transporter till västkust. Placerar man en 
terminal på lämplig geografisk position så kan alla transporter från 
företaget i undersökningen gå mot en terminal. Terminalen kan 
användas för omlastning samt lager. Det skulle kunna resultera i 
kortare ledtider om lager på terminalen förekommer. De vanligaste 
eller mest förekommande artiklarna kan förvaras på terminalen 
och således inte belasta någon av företagets andra anläggningar. 
En ökad bekvämlighet för transportbolagen att få operera på sin 
hemmaplan kan vara en positiv effekt. Inget åkeri behöver ligga 
ute med personal eller fordon på en längre sträcka, vilket gynnar 
relationen mellan företag och transportbolag. Möjligheten till att 
kunna planera in dessa sträckor mellan anläggning och terminal i 
någon rutt tillsammans med andra hämtningar kan också vara en 
positiv effekt eftersom det aldrig går någon retur från avläggen på 
västkusten. 

Genom bättre samordning i form av en transportlogistiker med 
huvudansvar att hålla kontakt med transportbolag administrera 
transporterna. På detta sätt skapar man sig ett övertag i situationen. 
Missförstånd kan minimeras samt få en bättre helhetsbild i realtid. 
Denna person kan ansvara över alla anläggningarna och fungera 
som en hubb mellan anläggning och transportbolag. I samband 
med detta så kan man titta på möjligheterna att reducera och 
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förhålla sig till de transportbolag som man i dagsläget anförtror sig 
mest till och som passar företaget bäst. 

Vill man vara inne och peta på enskilda sträckor eller transporter 
så kan en bra utgångspunkt vara att undvika onödiga transporter, 
lokalisera de transporter som sker i hög grad sporadiskt och varför. 
Finns en möjlighet att planera bort onödiga transporter i form av 
tillexempel bättre förbehållning i produktionen eller välja att frakta 
samma typ av artikel, om möjligt, från en annan anläggning som 
har en effektivare körsträcka så bör man göra det, i detta kommer 
en transportlogistiker också bra till hands. 

För vidare studier i ämnet rekommenderas det att besöka 
https://www.alanmckinnon.co.uk/publications.html. Han är en 
professor i logistik som har publicerat många böcker samt artiklar 
inom ämnet logistik och transportlogistik framförallt. Alan 
Mckinnon jobbar och verkar i Tyskland, Skottland samt England. 

 
4.3 Slutsats   

Kartläggningen resulterade i en täckning på 85% av vad som 
uppskattas från företagets sida ska ha transporterats under 2018. 
Det finns sträckor som är högt belastade samtidigt som det finns 
sträckor som är lågt belastade. Översynen av transporterna sker i 
stor grad utan kontroll över helheten. Varje anläggning arbetar på 
individnivå. Kommunikationen mellan företag och transportbolag 
är i hög grad ineffektiv. Genom mail och telefonsamtal bokas 
transporter, i de fall som är utanför avgränsningarna för denna 
rapport, trailer samt container använder man sig av en nätportal.  
Transporterna sker uteslutande genom outsourcing till olika 
transportbolag, biprodukterna outsourcas till ett företag som sköter 
hela den administrativa biten med bokning och leverans.  

Det totala transportarbetet som utförts är 37 654 479 tonkm. Detta 
motsvarar på en nationell nivå ca. 0,04%. I 𝐶𝐶𝐶𝐶2- utsläpp är detta 
4706 ton, detta motsvarar 0,14 promille i en jämförelse på 
nationell nivå. 

Företaget förhåller sig till det som är bekant på bekostnad av ett 
mer objektivt synsätt. 

https://www.alanmckinnon.co.uk/publications.html
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https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/marknadsovervakning/litteraturstudie-vag-jarnvag.pdf
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/marknadsovervakning/litteraturstudie-vag-jarnvag.pdf
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper-och-kvalitet/densitet1/densitet-traprodukter/
https://www.traguiden.se/om-tra/materialet-tra/traets-egenskaper-och-kvalitet/densitet1/densitet-traprodukter/
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6. Bilagor 
Bilaga 1: Värdegrundade frågor 
Frågor:  Namn anläggning: 
 
Vid upprättande av avtal med åkerier. Rangordna följande påstående 
efter vad ni anser är viktigast. Där 1 är högsta prioritet och 4 lägsta 
prioritet. 

1. Pris 
2. Företagets rykte 
3. Tillgänglighet 
4. Riskreducerande faktorer (utbildning, kontroller av fordon och 

förare, förvaring, certifiering) 

SVAR: 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Vid upprättande av avtal med åkerier. Hur stor hänsyn tas till 
miljöaspekten? 

1. Fordon, ställer ni krav på miljömässiga fordon. Euro klassning? 
SVAR: 

2. Avstånd? 
SVAR: 

3. Transporteffektivitet – alternativa bränslen samt ruttplanering? 
SVAR: 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Vid transport av gods, i vilket skede byter godset ägare? Hur ser 
processen ut bakom detta? (kortfattat) 
SVAR: 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Finns möjligheten med ”tracking”, följa godset? 
SVAR: 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Övriga punkter i avtalen som kan vara av intresse för att definiera 
varför just det åkeriet har fått tjänsten och varför? 
SVAR: 
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Bilaga 2. Tabell – sträcka – vikt – tonkm – 𝐶𝐶𝐶𝐶2 
 

 Frå
n 

Till Km Total km Ton total Tonkm 𝐶𝐶𝐶𝐶2  ton Fyllnadsgrad 
% 

Såg A 2A 269 98454 12371 211118 416 84 
 A 1A 137 7398 1825 1549380 31 84 
 A 2B 289 6358 744 33277445 27 84 
 A C 121 28556 7731 935495 117 81 
 A B 45 179 135 6043 0,76 84 
 A 1C 65 34754 18184 1174712 147 84 
 A D 132 11088 2839 374774 47 84 
 B 1C 40 29775 23595 936721 117 78 
 B 1A 94 13079 4373 400494 51 78 
 B D 86 43394 15856 1365188 171 78 
 B C 75 2106 881 6642 8 78 
 C 2A 309 48204 5273 1629295 204 84 
 C 1C 90 29790 11090 997104 125 83 
 C 2B 276 1656 202 55972 7 84 
 C 1A 47 1605 1149 54242 7 84 
 C D 11 8003 26827 289741 36 90 
 C 1B 71 425 202 14378 2 84 
 D 1A 36 47065 45807 1667399 208 88 
 D 1C 89 623 240 21387 3 85 
 D 2B 282 1410 175 49491 6 87 
 E 1B 97 46658 14412 1395062 174 74 
 E D 20 1636 2421 48922 6 74 
 E 1C 126 2646 628 79115 10 74 
 E 1A 57 9662 4492 253792 32 65 
 E 2B 259 7511 862 223387 28 74 
Bi A B 45 1922 4723 211118 26 95 
 A 1E 22 44268 71400 1549380 194 94 
 B 1I 111 7897 2490 276390 35 87 
 B 1G 104 20384 6860 713440 89 87 
 B 1D 64 137024 81350 5619264 702 94 
 B 1E 24 8505 48777 1185281 148 95 
 C 1I 154 60975 13858 2134132 267 87 
 C 1G 36 16398 15786 574610 72 87 
 C 1H 81 49016 21180 1715580 214 87 
 C D 11 551 1983 22604 3 95 
 C 1E 100 160000 56000 5600000 700 87 
 C B 77 2674 1330 101612 13 95 
 E 1F 102 40800 15600 1672800 209 97 
 E 1H 59 11603 6860 406122 51 87 
 E 1G 46 14989 11480 524636 66 87 
Tot    1066853 561951 37654479 4706  
Medel    70     

Jämförelse Sverige total   0,04% 0,14‰  
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Bilaga 3. Effektivitetstabell 
 

 Från Till Total 
km 

Antal 
transporter 

(st) 

Ton 
total 

Volym 
𝑚𝑚3 

ton/km 𝑘𝑘𝑚𝑚
/𝑚𝑚3 

Såg A 2A 98454 366  23790  4,14 
 A 1A 7398 54  3510  2,10 
 A 2B 6358 22  1430  4,45 
 A C 28556 236  14868  1,92 
 A B 179 4  260  0,69 
 A 1C 34754 538  34970  0,99 
 A D 11088 84  5460  2,03 
 B 1C 29775 750  48750  0,61 
 B 1A 13079 139  9035  1,44 
 B D 43394 504  32760  1,32 
 B C 2106 28  1820  1,16 
 C 2A 48204 156  10140  4,75 
 C 1C 29790 331  21327  1,40 
 C 2B 1656 6  51592  4,25 
 C 1A 1605 34  390  0,72 
 C D 8003 741  2210  0,16 
 C 1B 425 6  390  1,09 
 D 1A 47065 1293  84829  0,55 
 D 1C 623 7  445  1,4 
 D 2B 1410 5  325  4,34 
 E 1B 46658 482  31330  1,49 
 E D 1636 81  5265  0,31 
 E 1C 2646 21  1365  1,94 
 E 1A 9662 171  9765  0,99 
 E 2B 7511 29  1875  4,00 
Bi A B 1922 124 4723  2,46  
 A 1E 44268 1879 71400  1,61  
 B 1I 7897 71 2490  0,32  
 B 1G 20384 196 6860  0,34  
 B 1D 137024 2141 81350  0,64  
 B 1E 8505 1283 48777  5,73  
 C 1I 60975 396 13858  0,23  
 C 1G 16398 450 15786  0,96  
 C 1H 49016 605 21180  0,43  
 C D 551 51 1938  3,79  
 C 1E 160000 1600 56000  0,35  
 C B 2674 35 1330  0,49  
 E 1F 40800 400 15600  0,40  
 E 1H 11603 196 6860  0,59  
 E 1G 14989 328 11480  0,76  
Tot   1044181 15843 359632 388866   
Medel   70      
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Bilaga 4. Karta sågade produkter förädlade och oförädlade i ton. 
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Bilaga 5. Karta biprodukter i ton. 
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Bilaga 6. Exempel leveransvillkor gällande överlämnande av 
äganderätten 
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