
Ekonomihögskolan 
vid Växjö universitet 

 

 

 

 

 

Småländska åkeriers 

konkurrenskraft när marknaden 

avregleras? 

 
 

 

 

 

 

 Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Ekonomistyrning,  
EKC362/FEC399, VT 2007 

 Författare: Johan Andersson, 790601 
  Johan Ståhl, 840311 

 Handledare: Per-Erik Falk 

 Examinator: Lars-Göran Aidemark 



Våren 2007  Småländska åkeriers konkurrenskraft 
EKC362/FEC399  Ekonomihögskolan, Växjö Universitet 

  1 

 

Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, 
ekonomistyrning EKC362/FEC399, VT 2007 

Författare: Johan Andersson och Johan Ståhl  

Handledare: Per-Erik Falk  

Titel: Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? 

Bakgrund: Hur försäljningen än sker, måste produkten transporteras mellan säljaren 
och köparen. EU utvidgas ständigt och 2004 anslöts ytterligare 10 länder. Marknaden 
blir större, samtidigt anpassas reglerna för en gemensam inre marknad. Genom en större 
marknad, blir aktörerna fler och konkurrensen hårdnar. 

Syfte: Att förstå hur dagens åkare ser på utvecklingen och på vilka sätt de anpassar sig 
för att fortfarande vara konkurrenskraftiga. 

Avgränsningar: Undersökningen är avgränsad till landsvägstransporter med lastbil. 
Företagen är godstransportörer, vilket innebär att rundvirkestransportörer, flyttfirmor 
osv. sorterats bort. Företagen är belägna i Jönköpings och Kronobergs län, och är av 
varierande storlek och inriktning. Huvuddelen av vagnparkerna är tunga fordon, dvs 
över 3 500 kg. 

Metod: Underlaget till uppsatsen kommer huvudsakligen från intervjuer genomförda 
hos fem företag inom åkeribranschen. Tillvägagångssättet bygger på hermeneutisk 
tolkning. Vi har använt oss av kvalitativ primärdata och kvantitativ sekundärdata. 
Åkeriernas svar har jämförts för att finna likheter och olikheter mellan företagens 
åsikter. Även nyckeltal för branschen har studerats för att därigenom försöka tolka 
utvecklingen.  

Tolkningar: För att vara fortsatt konkurrenskraftig på en växande marknad med fler 
aktörer, tolkar vi differentierade produkter och personliga relationer som två avgörande 
huvudfaktorer. Att åkerierna i dagsläget inte känner av någon större konkurrens från 
utlandet gör det svårt att avgöra hur de verkligen påverkas av avregleringen. Åkerierna 
ser ett stort problem i gällande regelverk i Sverige och EU, som upplevs missgynnande 
för svenska transportörer. Vi ser det fria cabotaget som ett steg i 
harmoniseringsprocessen inom EU. Vi avfärdar även inhyrning av utländska chaufförer 
som en lösning på dagens chaufförsbrist. 

Fortsatt forskning: En undersökning huruvida Sveriges inträde i EU påverkat 
nyckeltalen och åkeriernas ekonomi. Liknande undersökningar i andra regioner. 
Undersökning huruvida den rådande högkonjunkturen påverkat svaren i 
undersökningen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Vi har båda olika bakgrund när vi går in i detta arbete. Johan Andersson har mellan 

gymnasium och högskolestudier ägt och drivit åkeri under en period av fem år. Här 

finns därför viss förståelse om marknaden och dess aktörer. Johan Ståhl har gått direkt 

från gymnasiet till högskolan, vilket gör att han istället har en mer teoretisk och avskild 

syn. Johan Ståhl har läst Civilekonom-programmet, med inriktning på Controller. Johan 

Andersson har läst fristående kurser enligt programmets läroplan, med inriktning på 

Redovisning/Revision. 

 

Många ekonomer anser att transportmarknaden fungerar precis som en marknad är tänkt 

att fungera. Därför behövs inte några direkta regler från myndigheter och stat, eftersom 

allt regleras av marknaden självt.1 Den ursprungliga förklaringen för vad en marknad är, 

förklaras genom en plats, oftast ett byns torg, där köpare och säljare träffas för att utbyta 

varor och tjänster2. Idag sker inte alltid möten och överenskommelser fysiskt, utan 

köpare och säljare kan befinna sig mycket långt ifrån varandra, eller så kanske köparen 

lägger in en order via internet. Hur försäljningen än sker, måste produkten transporteras 

mellan säljaren och köparen. Transporter kan ske antingen med egna fordon, eller med 

hjälp av externa parter, och det är här transportnäringen kommer in. 

 

Trots att marknaden anses perfekt, finns regler som till viss del reglerar inträdet på 

marknaden. För att få bedriva åkeriverksamhet, måste ansökan om tillstånd lämnas till 

Länsstyrelsen. I ansökan måste tillräckliga kunskaper inom transportbranschen och dess 

marknad uppvisas, både gällande ekonomi och lagstiftning. Dessutom måste vissa 

ekonomiska krav uppfyllas och den sökande måste anses ha ett gott anseende.3 

 

Transporter kan ske på många olika sätt. Det man kanske oftast tänker på är 

förmodligen landsvägstransporter, vilket också är utgångspunkten för vår diskussion i 

denna uppsats. Utöver transport på väg finns även möjligheten att transportera med tåg, 

flyg och båt, vilka alla erbjuder sina fördelar (och nackdelar). 
                                                           
1 Miklius, Casavant & Huang (1976), s 1 
2 Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005), s 11 
3 Sveriges Åkeriföretag (2007), s 6-9 
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Transportbranschen befinner sig i en situation där dess tjänster efterfrågas, men 

efterfrågan är dock svår för transportörerna att påverka. En prissänkning på en produkt 

ökar dess efterfrågan. Efterfrågan ökar därmed även godsmängden och 

transportbehovet. En prissänkning på transporterna påverkar sannolikt inte efterfrågan 

på den specifika produkten, och därmed inte heller transportbehovet. 

 

Vägverket skriver i en rapport från 2005 att det är transportköpare och varuägare som i 

huvudsak ställer kraven på transportnäringen, men även samhället i övrigt. Högre krav 

ställs på ledtider, precision och flexibilitet från transportörens sida. Utöver de högre 

kraven, ökar även medvetenheten gällande kvalitet, säkerhet och miljöpåverkan. Det är 

kunden som bestämmer på vilket sätt produkterna ska transporteras, vilket gör att 

transportören måste anpassa sin verksamhet för att kunna erbjuda bästa möjliga 

service.4 

 

Mängden gods som transporteras i Sverige har genom åren minskat, men den befintliga 

mängden transporteras istället längre sträckor. Trots detta transporterades ändå bara ca 

57 procent av den totala godsmängden 2005 med lastbil en sträcka mindre än 10 mil. 

Man kan också märka av en förändring i ägarstrukturen inom branschen. Bl a har antalet 

lastbilscentraler halverats sedan 1990. Dessutom märks en trend att enbilsåkerierna blir 

färre, i takt med att de större åkerierna växer ytterligare.5 

 

Utöver ovanstående marknadsförändringar utvidgas EU ständigt, och 2004 anslöts 

ytterligare 10 länder, vilket förstärker effekterna och kraven. Marknaden blir större 

genom att alla får tillträde till EU:s inre marknad. Dessutom medföljer möjligheten till 

fri etablering och en rörligare arbetsmarknad. Tillträdet till den inre marknaden släpps 

dock inte helt fri från början, utan initieras med en övergångsperiod på 2-5 år, med 

möjlighet till ytterligare förlängning. 

 

Transportarbetet, som mäts i tonkm, ökar och landsvägstransporterna tar hela tiden 

större andelar av marknaden. Med tanke på den utvidgning, och att marknaden ska 

                                                           
4  Vägverket (2005-2), s 5 
5  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
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anses var effektiv, måste regler och villkor vara lika för alla aktörerna på marknaden. 

Detta är också en nödvändig förutsättning för sund konkurrens.6 Många av reglerna 

bestäms av EU, men varje land ges många gånger utrymme att anpassa sin egen 

inrikesmarknad. Ett exempel är storleken på ekipagen som används. Sverige är det land 

i EU som tillåts ha de största och tyngsta fordonskombinationerna, men dessa ekipage 

får endast trafikera Sverige, eftersom de annars skulle överträda gällande bestämmelser. 

Figur 1.1 Ekipagestorlekar. Övre bilden visar ett svenskt 24 meters-ekipage. Nedre bilden till vänster 
visar ett 25,25 meters-ekipage, som tillåts i allt fler länder. Bilden till höger visar ett holländskt 
trailerekipage på ca 16-17 meter.7 

                                                           
6  Vägverket (2005-2), s 5 
7  Volvo Lastvagnar Bildbank 
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1.2 Problemdiskussion 
Transportmarknaden är en väl fungerande konkurrensmarknad, vilket vi tidigare 

konstaterat. Vad transportörerna kan göra är att anpassa sina tjänster för att bli så 

attraktiva som möjligt, vilket gör att köparen väljer just dem. Genom ”kapprustningen” 

hårdnar konkurrensen på marknaden, vilket i sin tur leder till ytterligare förändringar. 

Åkerierna har en tendens att bli större, samtidigt som marknaden växer och aktörerna 

blir fler. Det leder i sin tur till prispress, vilket är ett av konkurrensmedlen som finns på 

en fri marknad.  

 

Marknaderna växer. Åkerierna växer. Omsättningen ökar. Transportsträckorna blir 

längre. Köparna vill ha lägre pris. Samhället vill ha minskade utsläpp. Utländska åkerier 

med låga arbetskraftskostnader konkurrerar i allt större utsträckning. Ja, det går att 

fortsätta ganska länge innan allt som händer på transportmarknaden (och flera andra 

marknaderna också får vi anta) har räknats upp. Kortfattat kan detta uttryckas i att 

konkurrensen hårdnar och kraven från kunder och samhälle ökar i takt med den. Hur 

hård är konkurrensen egentligen? Hur gör åkerierna för att anpassa sig till de 

förändringar som sker? Går det att bibehålla sin konkurrenskraft på en ständigt 

föränderlig marknad? 

 

Frågeställningen vi har inför denna uppsats, är följande: 

 

Hur behåller de småländska åkerierna sin konkurrenskraft 

när marknaden avregleras? 

 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att förstå hur dagens åkare ser på utvecklingen och på vilka sätt de anpassar sig 

för att fortfarande vara konkurrenskraftiga. 
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1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna i vår uppsats ligger mycket på vilka företag vi valt att undersöka. Vi 

begränsade oss först och främst till landsvägstransporter med lastbil. Vidare är 

företagen som ingår godstransportörer, vilket gör att vi också sorterat bort 

rundvirkestransportörer, flyttfirmor osv. 

 

Företagen är belägna i Småland, närmre bestämt Jönköpings och Kronobergs län, och är 

av varierande storlek. Huvuddelen av vagnparkerna är tunga fordon, dvs över 3 500 kg. 

 

1.5 Metod 
Ett uppslag till denna uppsats kommer från en tidigare skriven uppsats inom området, 

där konkurrensen inom Östersjötrafiken analyserades i samband med EU:s utvidgning 

20048. Fredlund m fl gav oss en idé, men vi har inte vidare använt oss av uppsatsen. Det 

finns också ett arbete från 1998, skrivet av Leif Enarsson vid Växjö Universitet, om 

kostnads- och konkurrensvillkoren i åkerinäringen9. Arbetet är inriktat på både inrikes- 

och utrikesåkerier. Det arbetet är ca nio år gammalt, härifrån har vi hämtat mycket 

information och teori. 

 

Vårt tillvägagångssätt i övrigt bygger på hermeneutisk metod. Hermeneutik handlar om 

förståelse, där stor betoning läggs på tolkning av beteende. Tolkningen utgår från 

forskaren som person, vilket gör att en undersökning kan få många olika resultat, 

beroende på vem som utför den.10 Empirin har vi delat upp i två kapitel. Första delen 

består av kvantitativ sekundärdata. Där vill vi visa hur branschen ser ut i siffror idag. 

Den andra delen består av kvalitativ primärdata. Det är i huvudsak här som svaret på vår 

frågeställning kommer arbetas fram.  

 

Figur 1.2 ”Hermeneutisk spiral”; Forskarens tolkningsprocess inom hermeneutisk forskning11 

                                                           
8   Fredlund, Hattenbach, & Olsson (2004) 
9   Enarsson (1998) 
10  Rosengren & Arvidson (2002), s 323 
11  Andersen (1998), s 193 

Förståelse Dialog Tolkning Ny  
förståelseram 

Ny tolkning 
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Kvantitativ metod handlar i huvudsak om att orsaksförklara fenomen genom flitigt 

användande av statistik, matematik och aritmetiska formler12. Vi kommer använda 

sekundärdata i form av statistik, nyckeltal och rapporter. Sekundärdata innebär att den 

är insamlad och sammanställd tidigare av annan part än oss själva13. Vi går igenom 

nyckeltal och statistik för branschen som helhet. Därefter kommer ett 

tolkningsförfarande för att se vad de olika nyckeltalen och statistiken betyder och hur de 

har förändrats genom åren. 

 

Med kvalitativ data är syftet att få förståelse för problematiken, istället för att förklara 

den14. Här kommer vi istället att använda primär stimulidata, som vi får fram med hjälp 

av intervjuer. Primärdata innebär att vi använder uppgifter och data som vi själva samlat 

in och sammanställt, och stimulidata handlar om att genom intervjuer få en respondent 

att reagera och svara på frågor15. Genom att gå ut till företagen kommer vi att undersöka 

hur de anser att utvecklingen har varit samt hur de ser på dagens konkurrenssituation.  

 

Våra intervjuer är semistrukturerat genomförda, vilket är en av de typer av intervju som 

kan användas vid kvalitativ forskning. Semistrukturerade intervjuer innebär att man har 

vissa förhållanden som ska behandlas, och för att få med allt, använder man sig av 

ledord, som prickas av under intervjuns förlopp. En semistrukturerad intervju, precis 

som s.k. informantintervju, bygger på fenomen som redan ägt rum och iakttagelser som 

forskaren/intervjuaren själv inte kunna bevittna.16 

 

Vi har intervjuat fem företag i varierande storlek. Vi har valt företag som vi vet t ex har 

utökat sin verksamhet den senaste tiden. Vi försökte även fördela mellan de starkaste 

aktörerna på marknaden, DHL och Schenker. Dessvärre ville inte DHL-företaget vi tog 

kontakt med ställa upp. Allt detta gör att vi inte har ett helt proportionerligt urval och 

mätning kan bli skev, men vi anser dock ändå att det urval vi gjort, ger oss en 

uppfattning över just konkurrenssituationen på marknaden. Vi valde både stora och små, 

för att även få spridning i storlek. Valen har inte skett för att styra resultatet, utan för att 

                                                           
12  Andersen (1998), s 31 
13  Andersen (1998), s 150 
14  Andersen (1998), s 31 
15  Andersen (1998), s 150 
16  Andersen (1998), s 160-161 
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trenden visar att åkerierna blir större och större, och därför anser vi att de måste 

representeras i undersökningen, för att få veta de bakomliggande motiven. 

 

Vad vill vi då tillföra med detta arbete? Delvis vill vi se vilka faktorer som företagen 

upplever som besvärliga eller hotande med tanke på deras framtida utveckling. Vi vill 

också se hur utveckling sett ut i branschen, och om man kan dra några slutsatser utifrån 

detta. Vi vill få fram hur utvecklingen varit, i kombination med hur företagen idag ser 

på framtiden, och om det egentligen finns någon anledning till oro gällande 

förändringarna som sker på marknaden. 
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2. Teorier om åkerinäringen 
 

2.1 Marknad  
En marknad ur ett historiskt perspektiv är en mötesplats för säljare och köpare att utbyta 

varor och tjänster. Säljarna står för utbudet och köparna för efterfrågan för att uppnå 

jämvikt. Marknader kan ta många olika former, beroende på, hur många aktörer som 

finns samt hur organiserade de är. Perfekt konkurrens uppstår när det på en marknad 

finns många säljare som erbjuder en identisk produkt, många köpare samt inga 

etableringshinder för nya aktörer att träda in på eller ut från marknaden. Dessutom krävs 

det att producenter och konsumenter har tillgång till fullständig information om priser 

och egenskaper på de produkter som erbjuds. Genom att många företag differentierar 

sina produkter uppstår monopolistisk konkurrens. Om det endast finns ett fåtal aktörer 

på marknaden uppstår oligopol. Monopol uppstår när det endast finns ett företag som 

tillhandahåller en produkt på en marknad samt när det finns etableringshinder som gör 

det svårt för nya aktörer att ta sig in på och konkurrera på en marknad. Beroende på 

enskilda aktörers storlek har de olika stor kraft att påverka varandra och därigenom 

priset.17 

 

Detta antas gälla även för transportbranschen. Transportköparen söker efter den 

transportör som kan leverera den bästa kombinationen när det gäller kvalitet, pris och 

långsiktighet. När det finns en stor efterfrågan förväntas köparna vara beredda att betala 

ett högre pris för att vara säkra på att få sina behov tillgodosedda. Åkerierna måste 

anpassa sig till de transporter som efterfrågas.18 

 

Konkurrens uppstår när det finns många säljare och köpare på en marknad. En säljare 

bjuder ut sina produkter endast om priset är högt nog för att täcka de kostnader han har 

förknippade med produkten. Köparna reagerar på de förändrade kostnaderna genom att 

ständigt söka efter billigare alternativ.19 

 

                                                           
17  Parkin, Powell & Matthews (2005) 
18  Sveriges Åkeriföretag (2004) 
19  Parkin, Powell & Matthews (2005), s 54 
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Konkurrens leder till, när den fungerar, en högre effektivitet och ett bättre 

resursutnyttjande. Detta uppnås endast om företagen ständigt är utsatta för ett 

konkurrenstryck, och alltså inte på marknader med liten eller ingen konkurrens. 

Företagen tvingas på en konkurrensutsatt marknad att ständigt försöka minska sina 

kostnader och bli effektivare samt att förbättra service och kvalitet till skillnad från 

företag som inte är konkurrensutsatta. För företag som vill förbättra sin verksamhet är 

det lättare att göra detta om det finns ett konkurrenstryck, då det finns andra företag att 

jämföra sig med.20  

 

När köparen ska välja mellan olika transportörer kan priset vara den avgörande faktorn. 

Säljaren kan använda sig av ett upplägg där priset avser en transport under särskilda 

förutsättningar, för att därigenom kunna sätta ett pris som möter köparens krav. Vid 

förändrade förutsättningar följer ett förändrat pris.21  

 

2.1.1 Chaufförsbrist  
I en rapport från AMS framgår att det inom transportnäringen finns en chaufförsbrist i 

Sverige. Detta är en brist som tydligast känns av i södra och mellersta Sverige, då det i 

norra Sverige finns ett överskott på lastbilschaufförer. Bristen beror till stor del på att 

branschen befinner sig i en högkonjunktur. Dessutom finns inom transportnäringen, 

som i många andra branscher, många arbetare med hög ålder som inom några år 

kommer att sluta av åldersskäl.22  

 

Tillsammans med det höga kostnadsläget för personal i Sverige har chaufförsbristen 

medfört att åkerier nu börjar hyra in personal från de nya EU-länderna, eftersom de har 

en betydligt lägre lönenivå. Dessutom finns det en konkurrens om chaufförerna vilket 

medfört att även svenska chaufförer på samma sätt kör för utländska arbetsgivare.23 

 

2.1.2 Just In Time 
Just In Time har blivit ett oftare använt begrepp och arbetssätt inom de producerande 

företagen idag. Målet med Just In Time är att minska produktionskostnader genom 

                                                           
20  Konkurrensverket (2006) 
21  Sveriges Åkeriföretag (2004) 
22  AMS (2007) 
23  Vägverket (2005-1) 



Våren 2007  Småländska åkeriers konkurrenskraft 
EKC362/FEC399  Ekonomihögskolan, Växjö Universitet 

  12 

 

kontinuerliga produktivitetsförbättringar. Att arbeta med ett Just In Time tänkande 

innebär att producera rätt mängd varor vid rätt tidpunkt, för att bland annat minimera 

lagerkostnader. Just In Time ställer stora krav på planering av lager och produktion. 

Genom att införa mer frekventa beställningar kan lager minimeras, 

lagerhållningskostnader minskas och uppnå högre kvalitet. Genom att inga lager finns 

hos producenterna, levereras varorna direkt in i produktionen, vilket medför högre krav 

på transportörerna. De måste kunna hålla leveranstider utan förseningar samt utan några 

fel vad gäller antal och skador. Transportörerna påverkas även vad gäller storleken på 

beställningarna. Om beställningar görs mer frekvent innebär det mindre antal varor per 

leveranstillfälle.24  

 

2.2 Konkurrens  
Enligt Kotler25 med flera finns det fyra konkurrensmedel att använda för att stärka sin 

position på en marknad; pris, produkt, plats och påverkan. Produkten är den vara eller 

tjänst som företaget erbjuder den aktuella marknaden. Inom åkeribranschen betyder 

detta att produkten är den transport som erbjuds för kunderna, men dessutom den 

service som är förknippad med transporten. 

 

Priset är det andra konkurrensmedlet. I priset räknas det som kunden slutligen får betala 

för den aktuella varan eller tjänsten. Till priset räknas även rabatter, krediter eller 

betalningsperioder.  

 

Påverkan är det tredje konkurrensmedlet. Hit räknas allt som kan påverka kunderna i 

deras val mellan olika produkter eller tjänster eller olika företag. Det vanligaste medlet 

för att påverka kunderna är genom reklam. Även andra typer av publicitet eller 

personlig försäljning där varans meriter framförs innefattas i begreppet påverkan.  

 

Sista konkurrensmedlet enligt Kotler är platsen. Platsen innebär inte nödvändigtvis 

enbart den fysiska lokaliseringen av företaget eller försäljningen. Det innefattar alla de 

aktiviteter som företaget genomför för att göra produkten eller tjänsten tillgänglig för 

kunderna. 

                                                           
24  Grant, Lambert, Stock & Ellram (2006) 
25  Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005) 
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Ytterligare faktorer som kan påverka konkurrensen på en marknad är lagar och regler, 

vilka ett enskilt företag inte kan påverka, antalet företag som finns på marknaden och 

hur stora marknadsandelar dessa företag har. Detta på grund av att det är lättare för 

företag på en marknad med få företag att samarbeta sinsemellan och därmed verka 

negativt på konkurrensen. Likaså är det lättare för företag med stora marknadsandelar 

att ensam bestämma prisnivån på marknaden. Om det är förknippat med stora kostnader 

eller på annat sätt är svårt för nya företag att komma in på en marknad, om så kallade 

etableringshinder finns, gynnas de företag som redan befinner sig på marknaden. 

Dessutom kan marknadsföring göra att konsumenter bildar olika uppfattning om helt 

lika produkter, vilket därmed gynnar vissa företag.26 

 

Det är svårt för en säljare att skapa mervärde genom en annorlunda produkt inom 

transportsektorn. Istället är det kringtjänsterna som ger ytterligare värde för kunden 

samt fungerar som konkurrensmedel. Tjänsterna kan handla om leveransservice. 

Leveransservicen består av ett antal faktorer, bland annat lagerservicenivå, 

leveransprecision, leveranssäkerhet, leveransflexibilitet och leveranstid.27 

 

2.3 Trafikslag 
Det finns många olika sätt att ombesörja transporter på. Traditionellt finns fyra 

huvudsakliga trafikslag; sjö-, järnvägs-, väg- och flygtrafik. Transporter kan också ske 

med hjälp av flera trafikslag och transportmedel i kombination, och får då benämningen 

intermodala transporter. För att intermodala transporter ska fungera krävs ett effektivt 

gränssnitt mellan de olika trafikslagen. Varje trafikslag har olika karaktär, vilka kan ses 

som både nackdelar och fördelar. Genom nedanstående figur kan de olika trafikslagens 

karaktärer enkelt visas. 

                                                           
26  Konkurrensverket (2006) 
27  Jonsson & Mattson (2005), s 112-116 
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Figur 2.1 Trafikslagens karaktärer28 

 

År 2000 anlände ca 25 000 fartyg till Sveriges hamnar. Sjötrafik är ett av de viktigaste 

transportmedlen i världen gällande utrikestrafik. Anledningen är sjötrafikens fördelar. I 

figuren ovan kan man utläsa att sjötrafik erbjuder transport av stora volymer till ett lågt 

pris. Eftersom trafiken sker på vattenvägar, medför denna samtidigt lägre 

leveransservice och längre transporttid.29 

 

I andra ändan av figur 2.1 finns flygtrafiken, vilket kan ses som en motsats till 

sjötransporterna. Flyg erbjuder hög och snabb service. Nackdelen är att endast mindre 

sändningar kan transporteras, vilket då också sker till ett högre pris. 

 

Landtransporterna sker med hjälp av tåg eller lastbil. Båda trafikslagen ligger i mitten 

av ovanstående figur och kan erbjuda ungefär samma typ av service. Viss skillnad 

uppstår dock av naturliga skäl. T ex förflyttar sig tåg längs utlagd räls, vilket medför 

lägre leveransservice. Tågen kan transportera relativt stora mängder gods, vilket medför 

ett något lägre pris jämfört med lastbilstransporterna som begränsas av diverse längd 

och viktbestämmelser. Transporttiden med tåg anses vara god, men eftersom rälsen går 

via stationer, blir inte hastigheten lika hög som med landsvägsfordon. 1998 gjordes en 

jämförelse mellan järnväg och lastbil. Jämförelsen gällde volym och godsmängder 

mellan 1990 och 1996. Där påvisades att godsmängden för lastbil ökade från 62,3 

miljoner ton till 83,7 miljoner ton, medan järnvägen minskade från 48,3 till 48,1, vilket 

gjort att lastbilstransporterna tog ytterligare marknadsandelar av den totala mängden.30 

                                                           
28  Jonsson & Mattson (2005), s 91 
29  Nilsson (2000), s 15 
30  Enarsson (1998) 



Våren 2007  Småländska åkeriers konkurrenskraft 
EKC362/FEC399  Ekonomihögskolan, Växjö Universitet 

  15 

 

 

Konkurrensen mellan de olika trafikslagen varierar beroende på typ av gods och dess 

värde. Vägtransporterna konkurrerar både med flyg och järnväg. Vid landsväg och flyg 

handlar det i första hand om dyra produkter i små volymer. Järnväg och landsväg 

konkurrerar istället om större volymer och billigare produkter. Vägtransporter ses 

överlägsna vid utspridda godsavsändare och mottagare. Sjö- och flygtrafik konkurrerar 

till viss del med varandra, men riktar sig till lite olika marknader, eftersom dess attribut 

skiljer sig åt.31 

 

2.4 EU-utvidgning  
Ett av EU:s syften är att verka för en frihandel mellan dess medlemsländer, vilket 

innebär fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. 2004 utvidgades EU med 

10 nya länder och därmed utökades den totala marknaden ytterligare.32 Företag får 

därmed fritt lokalisera sin verksamhet till den plats som medför det bästa 

tillvaratagandet av bolagets intressen till lägsta kostnad. Till denna etableringsfrihet bör 

även harmoniseringsåtgärder knytas för att uppnå lika konkurrensvillkor. EG-rätten 

handlar om diskriminering. Om förmåner som ges till företag för att etablera sig i en 

annan medlemsstat inte är diskriminerande, engagerar EU sig inte i ärendet. Stater kan 

därmed erbjuda förmånliga villkor för etablering och möjliggöra s.k. utflaggning av 

fordon och verksamheter.33 

 

Med cabotage menas att inrikes transporter i ett land kan utföras av ett företag som har 

sina bilar registrerade i ett annat land. Den 1 juli 1998 släpptes cabotaget fritt inom EU. 

Dock gäller inte helt fri rörlighet från början. I en övergångsperiod kommer fortsatta 

cabotageregler att gälla.34 Mer om cabotage går att läsa nedan. 

 

Syftet med EU:s inre marknad är att den ska leda till en samhällsekonomisk vinst, 

genom ökad konkurrens i och med de öppnare gränserna samt ett större utbud av varor 

                                                           
31  Jonsson & Mattson (2005), s 90-98 
32  Europeiska Unionens portal (2007) 
33  Enarsson (1998), s 24-25 
34  Vägverket (2005-3) 
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och tjänster. Inom EU förväntas även ett bättre utnyttjande av stordriftsfördelar. 

Stordriftsfördelar innebär att större volymer leder till lägre styckkostnader.35 

 

2.5 Cabotage & Konkurrens 
Cabotage innebär transport av gods och personer inom ett land, annat än fordonets 

hemvist. Syftet med cabotage är att effektivsera transporterna och minska 

miljöpåverkan, vilket uppnås just genom att låta utländska transportörer utföra 

transporter i väntan på gods i retur till sitt hemland.36 Vid denna typ av transporter 

måste transportören följa alla lagar och regler i det trafikerade landet. Innebörden blir att 

åkeriet måste momsregistreras, betala aktuella skatter och teckna försäkringar enligt 

landets bestämmelser osv. Givetvis måste även regler om farligt gods, längd, vikt mm 

också följas. Enligt de regler om cabotage som finns, får transporter inte ske permanent 

i EES-land, utan är avsedda att vara tillfälliga. Problemet är att skillnaden mellan 

tillfälliga och permanenta transporter inte klargjorts.37 

 

Från början var cabotagetransporter förbjudna, men eftersom det strider mot 

Romfördraget blev de tillåtna i allt fler länder runt om i Europa. Först genom tillstånd, 

men från 1 juli 1998 släpptes cabotaget helt fritt.38 För nya medlemsländer gäller dock 

en övergångsperiod. Vid senaste utvidgningen var det Polen och Ungern som fick de 

längsta övergångsperioderna. Den gällde tre år, och upphörde därmed 1/5 2007.39 

 

Cabotage i Europa utgjorde under 90-talet en tämligen obetydligt andel av alla 

inrikestransporter. Tyskland är det land där andelen dock kan anses som betydande. 

Orsaken är landets läge i centrala Europa. 1995 utgjorde cabotaget i Tyskland 8,41% av 

de totala inrikestransporterna. Siffran i Sverige samma år uppgick till endast 0,5%. Den 

utveckling av ökande andel cabotage som varit under 1990-talet tros fortsätta även 

framåt i tiden, men som allt gällande framtiden, är det svårt att förutse. En orsak som 

                                                           
35  Kommerskollegium, Rapport 2000:1 (2000) 
36  Vägverket (2005-3) 
37  Sveriges Åkeriföretag (2007) 
38  Enarsson (1998), s 62 
39  Vägverket (2005-3) 



Våren 2007  Småländska åkeriers konkurrenskraft 
EKC362/FEC399  Ekonomihögskolan, Växjö Universitet 

  17 

 

talar för ökade volymer är att cabotaget släpptes fritt, vilket även kommer att öka 

konkurrensen.40 

 

Trots den utveckling som varit och risken för ytterligare ökning av cabotage, ansåg 

åkarna 1998 att dessa transporter aldrig skulle kunna konkurrera ut några svenska åkare. 

Cabotage som körs är i synnerhet hellaster och partigods som kan plockas från en 

spotmarknad. De utländska åkarna har mindre möjlighet att komma över transporter 

inom befintligt linjesystem, dvs styckegods.41 

 

2.6 Lagar, villkor och reglering 
Ett åkeri är enligt Nationalencyklopedin ett företag som bedriver yrkesmässig 

lastbilstrafik. Innebörden av yrkesmässig trafik stipuleras i Yrkestrafiklagen (YTL) 

1 kap. I 1§ fastställs själva begreppet, medan 3§ fastställer på vilka sätt trafiken kan ske. 

Sammanfattningsvis kan yrkesmässig trafik beskrivas som fordon och chaufför som 

ställs till allmänhetens tjänst för transporter av gods och personer i gengäld mot 

betalning. Yrkesmässig trafik består alltså av tre rekvisit: 

1. Fordon & förare 

2. Allmänhetens förfogande 

3. Förflyttning mot betalning 

 

Att transportera eget gods är alltså inte yrkesmässig trafik.  

 

Nedan följer en del lagrumshänvisningar, för att tydliggöra vad lagen säger om att 

bedriva åkeriverksamhet. YTL 2:1: 

 ”Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd.” 

 

Genom denna paragraf kommer vi in på första kravet som ställs på ett åkeri. 

Trafiktillstånd krävs. Trafiktillstånd prövas och beviljas av Länsstyrelsen i det län 

huvudmannen är skriven. Det finns undantag från kravet om trafiktillstånd, vilka nämns 

i Yrkestrafikförordningen (YTF) 1:2-3. Några av undantagen som nämns där är 

utryckningsfordon, snöröjning och cabotagetrafik. 

                                                           
40  Enarsson (1998) 
41  Enarsson (1998), s 64 
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För att beviljas tillstånd av Länsstyrelsen, måste vissa krav uppfyllas. Dessa finns bl a i 

YTL 2:5, som säger följande: 

”Trafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, 

ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva 

verksamheten. 

Den som söker trafiktillstånd skall utöver vad som följer av första stycket 

kunna styrka att han uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt 9 §.” 

 

Detta innebär att tillstånd endast beviljas om sökanden kan uppvisa bevis på 

yrkeskunnande, YTL 2:8: 

”Kravet på yrkeskunnande skall anses uppfyllt av den som har godkänts 

vid ett skriftligt prov som anordnats av Vägverket. 

Provet skall avse de kunskaper som en tillståndshavare bör ha i fråga om 

främst 

1. Rättsregler, 

2. Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag 

3. Tekniska normer och driftsförhållanden, och 

4. Trafiksäkerhet.” 

 

Det finns undantag ifrån dessa två första styckena (YTL 2:8, st 3 och YTF 2:5). 

Undantaget innebär att om yrkesmässig kompetens kan styrkas på annat sätt, antingen 

genom utbildning eller genom intyg från annan stat. Sökanden behöver då inte avlägga 

Vägverkets prov. Dock kan ett kontrollprov bli aktuellt, just för att säkerställa 

kompetensen. 

 

Utöver yrkesmässig kompetens, ska även tillräckliga ekonomiska förhållanden och 

resurser kunna uppvisas. YTF 2:6 lyder: 

”Vid prövningen enligt 2 kap 9§ yrkestrafiklagen (1998:490) av 

sökandens ekonomiska förhållanden skall framför allt följande beaktas: 

- Tillgängliga medel inräknat sparmedel, möjligheter till  

överdrag och lån, 
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- Alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan 

utnyttjas som säkerhet, 

- Kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalning 

för fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt 

- Behovet av rörelskapital.” 

 

Utöver YTF 2:6 ovan, står även följande i YTL 2:9: 

”Den som söker trafiktillstånd skall ha tillräckliga ekonomiska resurser 

för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid 

prövningen härav skall främst likviditet och soliditet beaktas. 

Om inte särskilda skäl föranleder annat skall sökanden anses ha 

tillräckliga resurser, om han förfogar över kapital och reserver om minst 

100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver 

tillkommande fordon.” 

 

Dessa paragrafer innebär att den sökande måste på något sätt ha tillgång till minst 

100 000 kronor. Viktiga mått i bedömningarna är även soliditet och likviditet. Kapitalet 

behöver dock inte vara av likvid karaktär. Prövning av de ekonomiska förutsättningarna 

ska fortlöpande kunna styrkas. YTL 2:9 är inom branschen mer känt som solvenskravet. 

 

Solvenskrav finns i praktiken i alla länder i Europa. Hur reglerna ser ut kan dock skilja 

sig åt. Det finns EG-regler om en viss miniminivå, men varje land kan anta strängare 

regler om så önskas. Sverige har slagit fast hårdare krav än vad EU kräver. Det finns 

länder i Europa som håller en lägre nivå än Sverige, men de flesta ligger på ungefär 

samma nivå. Variationer kan uppstå, beroende på hur många fordon åkeriet har, då 

beräkningsgrunderna är olika.42 

 

Utöver de ekonomiska förhållandena och yrkeskunnandet, står det i YTL 2:5 (se ovan) 

att personen även ska ha gott anseende, vilket regleras i YTL 2:11: 

”…beaktas sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot 

det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.” 

 
                                                           
42  Enarsson (1998) 
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För att sammanfatta de regler som gäller trafiktillståndet, innebär det att inte vem som 

helst kan bli beviljad tillstånd. Sveriges Åkeriföretag rekommenderar alltid att först 

ansöka om tillståndet, därefter köpa in fordon, för att inte dra på sig kostsamma 

investeringar utan möjlighet att tillgodose sig inkomster43. 

 

De flesta länderna har liknande bestämmelser som Sverige, även om avvikelser 

förekommer. Eftersom bestämmelserna är liknande, bör de enligt Enarsson inte påverka 

konkurrenssituationen negativt, så länge reglerna efterföljs och kontrolleras på 

likvärdigt sätt. Det som skiljer sig mest åt, är de regler som finns gällande vikt och 

längd på fordonen och fordonskombinationerna.44 

 

Sverige är ett av de länder som har både längst och tyngst fordon. I Sverige tillåts 

kombinationer på 25,25 meter och 60 ton, vilket kan jämföras med t ex Tyskland som 

endast tillåter en fordonslängd på 18,75 meter och en totalvikt på 40 ton. Allt fler länder 

inom EU tillåter längre kombinationer på sina inhemska marknader. Finland och 

Holland är några exempel på länder som senaste åren infört 25,25 meters-ekipage, och 

fler länder är på väg.45 Eftersom många länders regler fortfarande skiljer sig åt, innebär 

det att fordonen vid transitering måste anpassas till det land som har hårdast krav. 

Många har dock börjat arbeta runt problemet, genom att använda sig av olika 

fordonskombinationer. Vi vet av egen erfarenhet att det idag finns många sätt att koppla 

ihop en lastbil eller trailerdragare med dess lastbärare. Tidigare kunde åkerierna endast 

välja att antingen köra med trailer och dragare eller lastbil och släp. Idag kan de koppla 

ett släp efter trailern eller dolly och trailer efter lastbilen, eller varför inte trailer efter 

trailer. Kombinationerna är många. Det innebär att t ex holländarna kan köra till tyska 

gränsen med 2-3 fordon, och där koppla om ekipagen för att möta Tysklands krav, för 

att vid svenska gränsen återigen koppla ihop för att matcha svenska villkor. 

 

Eftersom möjligheter och befogenheter för t ex polisen i de olika länderna skiljer sig åt, 

kommer gemensamma regler inom EU inte lösa de problem som finns. Trafikbrott i 

Sverige har i förhållande till många andra länder och typer av brott ganska låg prioritet, 

                                                           
43  Sveriges Åkeriföretag (2007) 
44  Enarsson (1998) 
45  ECMT (2007) 
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och ett stort problem är att driva in utdömda böter och avgifter till utländska förare och 

åkerier.46 I praktiken innebär det att en utländsk chaufför kan överskrida diverse 

bestämmelser och bli bötfällda, och därefter fortsätta sin resa utan krav på att betala. 

Enligt statistik från Rikspolisstyrelsen, bröt 1998 utländska fordon 2-3 ggr oftare mot 

kör- och vilotiderna och andra bestämmelser i Sverige. Dessa överträdelser leder i sin 

tur till lägre kostnader och ökade konkurrensfördelar jämfört med svenska åkare.47 

 

2.7 Volymer, kostnader & lönsamhet 
Godsvolymerna för inrikestrafiken varierar med tiden, precis som alla andra marknader. 

1970 förflyttades totalt 625 miljoner ton gods i Sverige. Av detta stod lastbilstrafiken 

för 85%, järnvägen 11% och sjötrafiken 4%. 1980 hade volymerna sjunkit till totalt 454 

miljoner ton, trots minskningen hade de olika trafikslagen konstanta andelar. Därefter 

har mängden gods fluktuerat upp och ner, och är nu inne i en högkonjunktur igen.48 För 

de svenska utlandsåkarna har det sett lite annorlunda ut, då de under 90-talet upplevt en 

minskning av sina godsmängder. Minskningen beror inte på att godsmängden på 

marknaden minskar, utan att de utländska konkurrenterna tar allt större andelar. Svenska 

transportörers transportarbete minskade med 12,5% mellan 1995 och 1997 på den 

utländska marknaden, och denna andel tror Enarsson till största del övergått till de 

utländska konkurrenterna. Han tror också att utvecklingen kommer att accelerera i 

denna riktning.49 

 

Viktiga nyckeltal när det gäller trafiktillstånden är företagets soliditet och likviditet. Ett 

tecken på lönsamhet är företagets räntabilitet. 1992 var åkeribranschens medianvärde 

för soliditeten endast 23% i förhållande till den totala balansomslutningen. Den har 

förändrats de senaste åren, och då till det bättre. 1998 var soliditeten istället uppe i 34%. 

För att övergå till lönsamheten i branschen var räntabiliteten på totalt kapital 1992 ca 

11%, och toppnotering gjordes 1995 på 13%. Efter 1995 började den dock sjunka något, 

och 1998 låg räntabiliteten istället på 8%. Precis som branschens soliditet har även 

resultat efter finansnetto, vilket är företagets vinst efter tillägg av ränteintäkter och med 

                                                           
46  Vägverket (2005-1) 
47  Enarsson (1998), s 35-57 
48  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
49  Enarsson (1998), s 15-16 
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avdrag för räntekostnader, utvecklats positivt. 1992 var resultatet efter finansnetto 

endast ca 1,3%, för att sedan även det toppa 1995 med ca 5%. Därefter har det pendlat 

mellan 3-4%.50 

 

75 km var medelstransportlängden för en sändning i Sverige 1990. Medelvärdet på 

lastvikten var samma år 18 ton och varje lastbil presterade 627 000 tonkm per år. 1997 

var siffrorna istället 89 km, 20 ton och 714 800 tonkm. Mellan 1990 och 1997 

förändrades marknaden genom att godset skickades över längre avstånd samtidigt som 

lastbilarna hade mer gods på sträckorna. Utnyttjandegraden över samma period 

förbättrades med 5,2 procentenheter.51 

 

Utnyttjandegraden är ett viktigt mått för att mäta effektivitet och fordonsutnyttjande. 

Utnyttjandegraden uttrycker hur mycket gods som transporterats i relation till vad som 

skulle vara fullt möjligt. Desto högre utnyttjandegrad fordonet har, desto mindre är 

andelen tomkörning, dvs transport utan last. Det finns dock ett problem med att få fullt 

utnyttjande av ett fordon. Problemet är ojämna godsflöden, t ex att det finns mer gods 

till en ort/region än vad som ska transporteras tillbaka. Enarsson visar i sin 

undersökning att utnyttjandegraden har ökat från 69,5% år 1984 till 77,0% år 1997. 

Denna ökning har positiva effekter både på åkeriernas ekonomi och på miljön.52 

Generellt har tredjepartslogistiker lättare att få fulla lass, samtidigt som fler stopp och 

terminaler också minskar de tomma kilometrarna.53 En tredjepartslogistiker agerar 

mellanhand åt köpare och säljare. De kan ombesörja alla arrangemang efter att 

produktionen är färdig hos säljaren. Det kan handlar om både lagring, orderplockning 

och transport.54 

 

Naturskyddsföreningen skriver på sin hemsida55: 

”Dagens transportsystem belastar miljön mycket mer än vad som är 

hållbart, både på kort och lång sikt - såväl i Sverige som globalt.” 

                                                           
50  Sveriges Åkeriföretag (1998) 
51  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
52  Enarsson (1998), s 16-17 
53  McKinnon (1996) 
54  Jonsson & Mattson (2005) 
55  Sveriges Naturskyddsförening (2007) 
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Miljön är något som pratas och skrivs mycket om idag. Denna diskussion sträcker sig 

naturligtvis även till åkeribranschen. Något att tänka på här är ändå att Sverige har 

ganska långt framskridna restriktioner jämfört med många länder inom EU. 

 

Tidigare hade de svenska åkerierna en ganska gammal fordonspark, men det har 

förändrats den senaste tiden, och i synnerhet de större åkerierna har en benägen att 

oftare byta ut sin vagnpark. Det är där inte ovanligt med en genomsnittsålder på mellan 

2-3 år. Även hos mindre åkerier märks en skillnad på fordonens ålder.56 

 

Som ett led i det svenska miljöarbetet infördes 1996 miljözoner i Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Lund. För att dessa inte ska vara diskriminerande och stå i konflikt med 

Romfördraget, får alla utländska fritt trafikera dessa zoner, medan svenska fordon måste 

uppfylla väldigt specifika krav.57 

 

Precis som i många andra serviceyrken, är löner den enskilt största posten i ett åkeris 

resultaträkning. Genom omräkning till svensk valuta enligt gällande växelkurser, kom 

Enarsson fram till att kostnadsbilden för ett svenskt åkeri är drygt 40% högre än t ex ett 

polskt åkeri. I förhållande till tyska, holländska och danska åkerier är skillnaden ca 10-

15%, och den stora skillnaden ligger alltså i just lönekostnaderna. Samtidigt ger EU:s 

fyra friheter möjligheten att ”hyra in” personal från ett annat land. Även 

företagskostnaderna skiljer sig till viss del åt, och här främst beroende på företagens 

storlek.58 

 

Det gäller för åkerierna att hitta effektiva lösningar och nischer för att kunna stanna 

kvar på marknaden. Små åkerier väljer speciella inriktningar, medan medelstora köps 

upp av större eller går samman med andra medelstora företag, för att få fördelar såsom 

större nätverk och lägre administrationskostnader.59 Det gäller att snabbt kunna anpassa 

                                                           
56  Enarsson (1998) 
57  Ibid 
58  Ibid 
59  Enarsson (1998), s 84 
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sig efter kundernas önskemål och krav, och samtidigt tänka på att i det långa loppet är 

inte kostnaden för transporten allt för kunden.60 

 

1990 fanns det 14 434 åkerier i Sverige. 1997 fanns det 12 323 åkerier. Även 

lastbilscentralerna visar en förändring. 1990 fanns det 224 lastbilscentraler i Sverige. 

1999 (155 st) hade dessa nästan halverats jämfört med 1970 års siffror (307 st). Trots 

denna utveckling, där åkerierna blir färre och färre, sjunker antalet fordon i trafik inte i 

samma takt. Innebörden av det är att de åkerier som finns kvar på marknaden blir större 

och opererar med fler fordon.61 

 

Trots att statistik visar att åkerierna blir större, finns det inget som säger att de stora 

åkerierna är effektivare än de små. Detta bygger på allmän företagsekonomisk teori. Det 

finns även en undersökning från 1977 som stödjer detta. Ett enbilsåkeri behöver bara 

tänka på sig själv. Det behövs ingen transportledare för att planera trafiken för en bil. 

Om åkeriet däremot har t ex fem fordon, skulle det vara svårt att ekonomiskt bedriva 

transporter på ett samordnat sätt. Det skulle sannolikt behövas någon som styr upp all 

trafik. Det innebär att det kostar företaget mer att ha fler fordon, även om viss 

kostnadsbesparing sannolikt kan ske genom sänkta drivmedelskostnader och andra 

inköp. Undersökningen konstaterade att det finns en grupp av medelstora företag i 

mitten, som sannolikt är de som är minst lönsamma. Detta är i princip en fas som 

företaget växer sig ur, för att därefter som stort åkeri få vissa fördelar av sin stordrift.62 

Detta innebär också att en ny och viktig aktör på marknaden är de internationella 

speditörerna, som utnyttjar just sin storlek för att få fördelar gentemot konkurrenterna63. 

 

                                                           
60  Sveriges Åkeriföretag (2004) 
61  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
62  Rakowski (1977) 
63  Vägverket (2005-1) 
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3. Åkeribranschen idag 
Avsnittet består av sekundärdata. 422,2 miljoner ton gods transporterades inom 

Sveriges gränser 2005. Av detta förflyttades 349 miljoner ton med hjälp av lastbil. 

Järnvägen och sjöfarten ombesörjde 60,1 respektive 13,1 miljoner ton. Lastbilen 

dominerar därmed fortfarande överlägset med sina 83%.64  

 
Figur 3.1; Andel gods per trafikslag 

 

Statistiken över lastbilstrafiken delas upp beroende på hur långa avstånd godset 

transporteras. Klasserna är 0-10 mil, 10-30 mil och över 30 mil. 69% av den totala 

godsmängden 2005 transporterades kortare än 10 mil och 23% mellan 10-30 mil. Då 

återstår endast 8%, som alltså transporterades mer än 30 mil. 2005 motsvarade 

transporterna över 10 mil 107 miljoner ton. Medellängden på de svenska 

inrikestransporterna 102 km och varje lastbil i yrkesmässig trafik presterade 811 100 

tonkm. Medelvärdet på lastvikten har dock inte förändrats särskilt markant sedan 1997, 

utan låg då på 21 ton istället för 20 ton.65 
 

 
Figur 3.2 Jämförelse transportlängd och tonkm 
                                                           
64  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
65  Ibid 
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I och med att godsvolymerna har ökat, så har även åkeriernas omsättning ökat genom 

åren. 2005 uppgick åkerinäringens omsättning till 77,5 miljarder kronor. Antalet åkerier 

var då 10 970 st och lastbilscentralerna hade minskat till 114 st.66 Trenden fortsätter 

alltså i samma riktning som tidigare, nämligen att företagen blir större. Även de 

genomsnittliga värdena på branschens ekonomi förändras i takt med detta. 2005 var 

medianen på branschens soliditet 31%. Räntabiliteten låg samma år på 6,5% och 

resultat efter finansnetto 3,3%. Generellt är det så inom branschen att små företag har 

bättre soliditet än stora, medan övriga siffrorna ligger ganska lika. 2005 var de stora 

åkeriernas soliditet 29%, jämfört med 37% för de små.67  
 

 
Figur 3.3 Antal fordon och åkerier 1990 och 200568 

 

 
Figur 3.4 Jämförelse av ekonomiska mått 

                                                           
66  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
67  Sveriges Åkeriföretag (2005) 
68  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
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Gällande miljön, finns det klara riktlinjer inom EU när det gäller utsläpp av partiklar 

och avgaser. Detta är något som fordonstillverkarna ständigt arbetar med, likväl 

åkerierna. Reglerna skärps allt eftersom, vilket leder till att utsläppen minskar varje år. 

Idag gäller standarden Euro 4, och 2008 kommer nästa nivå att inträda, Euro 5. Med 

hjälp av dessa nya regler, minskar t ex koloxidutsläppen (CO) med 87% jämfört med 

1990, då man började arbeta med Euro-standarden. Partikelutsläppen ska minskas med 

så mycket som 97%, och de nya reglerna gäller för alla nya fordon som registreras. 

Reglerna för t ex miljözonerna i Sverige mm följer också med denna utveckling, vilket 

betyder att åkerierna också måste följa med för att kunna konkurrera fullt ut på den 

inhemska marknaden.69 

                                                           
69  Sveriges Åkeriföretag (2006) 
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4. Småländska åkeriers åsikter idag 
 

4.1 Intervjuade företag – Presentation 
För att ge läsarna en bild av vilka företag vi intervjuat samt deras verksamheter följer 

här en presentation av de intervjuade företagen, samt vilka personer på respektive 

företag vi intervjuat. Intervjufrågorna går att läsa i bilaga 1. Kommande avsnitt består 

av primärdata. 

 

4.1.1 Sälgfors & Björklund 
Företaget startades år 1998, och är beläget i Alvesta. Företaget har idag 24 bilar och 

trafikerar dagligen sydöstra Sverige med sina egna bilar. De är helt fristående, och 

arbetar enbart med egna kunder. Den huvudsakliga sysselsättningen är distribution och 

fjärrtrafik inom Sverige, men man erbjuder express- och budtjänster inom Sverige, 

Norden och Europa. 73% av företagets uppdrag handlar om oemballerat gods. Hos 

Sälgfors & Björklund intervjuade vi Anders Sälgfors, VD och ägare. 

 

4.1.2 ALWEX Transport AB 
Alwex är en lastbilscentral och fungerar som en ekonomisk förening. Centralen ägs av 

ca 100 transportörer. Inom organisationen finns ca 300 fordon till dess förfogande. 

Alwex bildades 2000 genom en sammanslagning av Alvesta lastbilscentral och Växjö 

Åkericentral. Företaget erbjuder en mängd olika tjänster förutom godstransporter som 

t.ex. anläggningstransporter, kranbilstjänster, lagring m.m. Inom godstransporter har 

Alwex mer och mer nischat sig mot hellass, d.v.s. fullastade bilar, och arbetade tidigare 

som ombud för DFDS. Idag finns inte det arbetet, utan jobbar mycket mer mot egna 

kunder. Hos Alwex intervjuade vi Jonas Rydström som är affärsområdeschef för 

Fjärr/Partigods.  

 

4.1.3 Schenker AB 
Schenker AB bildades 1998 genom en sammanslagning mellan BTL Sweden och 

Schenker transport. Schenker är idag Sveriges ledande transport- och logistikföretag, 

samt ett av Europas ledande nätverk för landtransporter. Schenker AB äger inga egna 

bilar utan arbetar som speditör. De hyr istället in åkare externt per kontrakt. 

Schenker AB äger dock i sin tur ett eget åkeri, Schenker Åkeri AB. Åkeriet arbetar till 
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100% åt Schenker AB. Schenker AB är ett logistikföretag vilket innebär att man 

förutom tranporter även tillhandahåller bl a lagertjänster, dokumenthantering osv. Hos 

Schenker intervjuade vi säljaren Per Gustavsson i Värnamo.  

 

4.1.4 Granströms Åkeri AB 
Granströms åkeri är ett familjeägt företag i Smålandsstenar som grundades av Karl-Axel 

Granström. Han införskaffade sin första lastbil 1969, därefter har företaget efterhand 

vuxit till 16 bilar och 14 anställda. Företaget utför all slags godstrafik, vilket innefattar 

både linjetrafik och expresstransporter. Transporterna utförs främst inom området 

Östbo/Västbo, men även till andra destinationer inom Sverige. Transporterna utförs på 

uppdrag åt flera olika kunder, några egna men även ett antal olika speditörer, såsom 

DHL och ALWEX. Hos Granströms Åkeri intervjuade vi grundaren Karl-Axel 

Granström samt hans son, tillika transportledare, Hans Granström. 

 

4.1.5 Claessons Transport AB 
Claessons Transport är ett fristående speditionsbolag med eget åkeri, terminal och 

lagerhotell. De har även status av tullager. Företaget är beläget strax utanför Jönköping. 

Det grundades av Göte Claesson 1965. Företaget har inriktat sig främst mot 

utrikestransporter till Norge och Danmark, men även andra länder, samt inrikes 

transporter. De inrikes transporterna är i huvudsak komplement till utlandstrafiken. 

Dagligen går transporter till Skåne, slingbilar runt Jönköping samt till Göteborg tre 

gånger i veckan. Hos Claessons transport intervjuades VD tillika grundare Göte 

Claesson.  
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4.2 Åkeriernas åsikter 
 

4.2.1 Marknad & Konkurrens 
Alla de intervjuade företagen ansåg att branschen just nu går för högtryck. Alla 

företagen hade överlag mycket att göra samt hög beläggning på sina fordon.  

 

4.2.1.1 Verksamhetsval och inriktning 
De intervjuade företagen hade alla mer eller mindre försökt att rikta in sig mot en 

speciell nisch på marknaden för att differentiera sig från andra åkerier. Detta hade för 

alla företagen varit en naturlig, men samtidigt medveten utveckling av deras respektive 

verksamheter. Alwex försöker mer och mer att rikta in sig på hellass. Schenker, som är 

en speditör utan egna bilar, bygger nätverk för att bli så heltäckande som möjligt. De 

har mer inriktat sig på styckegods och paket, för att knyta kunder till sig. Grundtanken 

är att skickar kunderna styckegodset med Schenker, skickar de sannolikt också 

partigodset med dem. Granströms är ett åkeri som är starkt kopplat till sin egen region 

och med goda kundrelationer. Sälgfors har gått ifrån utlandstransporter till att satsa mer 

på inrikes transporterna medan Claessons har sin nisch mot utlandstransporter till tredje 

land, i första hand till Norge. 

 

4.2.1.2 Att påverka godsmängder 
Genom en av frågorna ville vi se om åkerierna anser att kunderna kan påverkas att 

skicka mer gods än de gör idag. Frågan handlade om att öka den totala godsmängden på 

marknaden, inte omfördela marknadsandelarna så åkaren blir större på bekostnad av 

någon annan. Granströms och Schenker svarade båda att detta inte är möjligt, medan de 

övriga tror att det kan vara möjligt, men mycket svårt. Alwex och Sälgfors kunde dock 

inte direkt se hur det skulle gå till. På Claessons sa man att en tänkbar möjlighet skulle 

kunna vara att sänka priset på transporterna överlag, vilka i sin tur skulle påverka 

priserna på varorna och därigenom öka efterfrågan.  

 

4.2.1.3 Utländska chaufförer och chaufförsbrist 
När det gäller chaufförerna kunde alla företagen konstatera att det finns en brist av 

chaufförer inom branschen. Alla åkerierna förutom Sälgfors känner också av bristen i 

sitt eget företag. Sälgfors tycker sig inte märka av bristen för egen del, även om den 

finns på marknaden. Vanligtvis har den mer eller mindre en lista över chaufförer som 
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väntar på anställning. För att komma till rätta med problemet framförde Claessons, 

Granströms och Sälgfors förslag på att utbildningarna behövde förändras, dels för att 

reformera synen på yrket och dels för att locka fler sökande till utbildningarna. 

Problemet med utbildningarna som belystes, var att de är inte riktigt förankrade i 

verkligheten. När de nyutexaminerade chaufförerna börjar, så är det inte som de tror. 

Granströms tycker att de yngre chaufförerna vill ha längre sträckor, medan de äldre 

gärna håller sig omkring hemmet: 

”De vill gärna sitta ner, ta det lugnt och kasa 10 mil innan de ska stanna 

igen. Att hitta de som ska plocka pall är lite svårare. // Det går nog upp 

mot 35 år, då har de kasat omkring och då kommer barnen, och då kan 

det vara skönt att vara hemma lite mer…” 

 

Inhyrning av utländska chaufförer såg inget av företagen som någon lösning på bristen 

av chaufförer. Detta berodde till största del på att de inte kan språket vilket försvårar 

kontakten ute hos kunderna. Hos Alwex finns det kunder som skriver in i kontrakten att 

chaufförerna ska vara svensktalande. Claessons sa följande om möjligheten att anställa 

utländsk personal: 

”Eftersom vi sitter med kollektivavtal, så kan vi inte ha andra löner till 

dem utan de ska ha samma lön. Ska de ha samma lön förväntas de göra ett 

så pass bra jobb som de andra gör, och det gör de inte pga att de inte kan 

språket…” 

 

Granströms tog även upp lokalkännedom som skäl för att utländska chaufförer inte 

kunde vara någon lösning på problemet: 

”Du ska bara kunna säga Weland t ex så ska det bara knacka till i 

huvudet, så vet chauffören vad det är. Det vet inte en utländsk chaufför.” 

 

Hos Alwex (ek. förening) och Schenker (speditör, utan egna bilar) är det inte aktuellt 

med inhyrning av personal eftersom de inte har några egna chaufförer.  

 

Alla de intervjuade företagen är överrens om att chaufförsbristen är ett av de största 

problemen inom åkeribranschen idag. Granströms anser till och med att det är det 

största problemet. En av anledningarna är 40-talisterna är på väg ut från 
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arbetsmarknaden, och i just den åldersgruppen finns många chaufförer. Dessutom har 

stressen inom yrket ökat, och många som börjar slutar igen för att arbetet känns för 

krävande. Schenker ser egentligen större problem för industrin än för själva åkerierna, 

eftersom de inte får iväg sitt gods. 

 

4.2.1.4 Transportmarknaden och transportköpare 
Flera av företagen kunde hålla med om att den svenska transportmarknaden, med 

avseende på godstransporter, kunde uppfattas som god. Claessons ansåg till och med att 

det var en perfekt marknad. Såg man däremot till transportmarknaden som helhet, även 

utomlands, så kunde de se att olika länder, däribland Sverige, missgynnades av regler 

och beskattning med mera. Bl a problemet med att utländska åkare och chaufförer kan 

bryta mot regler och därefter undkomma böterna dök upp. 

 

Kring diskussionen om transportköpare och dess utveckling kunde företagen konstatera 

att de hade blivit mer kunniga. Detta medförde att de kunde vara lättare att förhandla 

med i och med att de var mer medvetna om kostnaderna men samtidigt mer krävande. 

De kunde känna av en ny generation inköpare, ofta med någon typ av högre utbildning. 

De har mer ekonomiskt kunnande och är därmed mer fokuserade på priserna, vilket 

ibland leder till att kunderna byter sin gamla transportör mot ett billigare alternativ. 

Samtidigt ser de dock att många av de kunder som bytt transportör på grund av priset, 

kommer tillbaka efter ett tag, då kvaliteten varit för dålig. När de nya inköparna blir 

varma i kläderna, märker de att kvalitet och tillförlitlighet går före pris. 

 

4.2.1.5 Konkurrens på marknaden 
När det gäller andra transportsätt som flyg, båt eller järnväg, anser inget av företagen att 

de kan anses som konkurrenter. Däremot ser de dem som komplement till sin 

verksamhet. Ett exempel på detta är järnvägen. Efter stormarna Gudrun och Per, finns 

det så mycket rundvirke att transportera, och vägtransporterna skulle inte klara av att 

förflytta allt pga vikt, mängd och sträcka. Claessons ser precis som övriga företagen 

övriga transportsätt som komplement, fast de var något mer negativa till det. För att 

återgå till tågen, så är det så överadministrerat att transporterna tar för lång tid. Det blir 

också rejäla begränsningar i möjligheten till direktleverans. 

 



Våren 2007  Småländska åkeriers konkurrenskraft 
EKC362/FEC399  Ekonomihögskolan, Växjö Universitet 

  33 

 

Beträffande konkurrensen mellan svenska och utländska transportörer var alla 

intervjuade företag relativt eniga om att det var de svenska transportörerna som utgjorde 

det största hotet mot deras egen verksamhet. Sälgfors anser följande: 

”Man känner hot från Holland, Polen och forna Öst, men det är inte 

något direkt. Man ska ha det i perifierin, men det är inte så stort som 

många vill göra gällande.”  

 

Sälgfors definierade det ytterligare, och menade att det är de svenska enbilsåkarna som 

är det allra största hotet, och förklaringen såg Anders Björklund som väldigt enkel: 

”Jag kan aldrig anställa t ex dig och ge dig 90 kr i timmen. Startar du 

egen firma kan du ta 30 kr i timmen. // De tar det som är över, när allt 

annat är betalt. Denna månad fick han 15 000 kr i lön, nästa får han 

kanske 7 000 kr.” 

 

Schenker känner inget direkt hot från andra åkerier, men påpekade dock att där de kan 

tappa marknadsandelar är på utrikestransporterna. 

 

När det gäller konkurrensen på den svenska marknaden anser de intervjuade företagen 

att priset är väldigt viktigt, men inte alltid den avgörande faktorn. Alternativa faktorer 

som har lyfts fram av företagen är att bygga goda relationer med kunderna samt att vara 

flexibla. Flexibilitet och relation med kund var väldigt viktiga begrepp för alla 

företagen. Sälgfors anser att försiktighet och noggrannhet samt att inte blanda gods för 

att minimera skador, är konkurrensfördelar som har bidragit till deras framgång. 

Granströms anser att det är en viktig konkurrensfördel att hålla det de lovar, samt att 

vara trevliga i bemötandet med kunderna. Hos Schenker är den viktigaste 

konkurrensfördelen deras nätverk samt terminalhanteringen. De är mycket inriktade på 

helheten. Det är även detta som gör att de inte får så stor konkurrens av utländska åkare 

i Sverige, då de inte har dessa resurser till nätverkstransporter. Claessons ser personlig 

service som den största konkurrensfördelen. 

 

Vi avslutar detta avsnitt med ett citat från Per Gustavsson på Schenker: 

”Konkurrens måste vi ha. Konkurrens är bra. Det utvecklar verksamheten, 

för man kan inte slå sig till ro.” 
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4.2.2 EU & Cabotage  
EU-utvidgningen har påverkat företagen i vår undersökning på olika sätt. Alwex anser 

att utvidgningen öppnar upp marknaden och leder till fler transporter även inom 

Sverige. För Schenkers del innebär utvidgningen en hårdare konkurrens, vilket till stor 

del beror på att de är en stor organisation som är verksam i många länder. De menar 

även att marknaden har vuxit och att det har blivit mer gods som skickas. De ser enbart 

positivt på utvecklingen. För Granströms del har EU inneburit en del förändringar i 

form av nya och förändrade regler, till exempel vad gäller arbetstidsregler. Hos Sälgfors 

ser man även en annan effekt av utvidgningen av EU, nämligen att marknaden för 

fordon och påbyggnader har blivit större. De menar att det gör det enklare att köpa skåp 

med mera till sina bilar från till exempel Estland till ett betydligt lägre pris i jämförelse 

med Sverige. Hos Claessons har man en annorlunda syn på utvecklingen. De ser 

negativt på utvidgningen och menar att Sverige missgynnas. Detta beroende på att de 

inte kan konkurrera på samma villkor, då det skiljer i vilka regler som tillämpas i olika 

länder. Dock tror både Schenker och Granströms att marknaden kommer att jämna ut 

sig med tiden. Dels genom att många av de nya åkerierna slås ut med tiden pga sämre 

kvalitet, men också för att EU jobbar mot lika regler inom hela unionen. 

 

När det gäller cabotage och hur det påverkar företagen ansåg Claessons att 

konkurrensen från utlandet hårdnade i och med att reglerna förändrades och det blev 

lättare för utländska transportörer att komma in i Sverige och köra. Dock var det trots de 

låga priserna endast tillfälligt, då de inte kunde hålla samma kvalitet som de svenska 

åkarna. Dessutom har de transporterade godsmängderna ökat så kraftigt att de anser att 

de svenska transportörerna inte skulle klara av att ta hand om alla transporter idag.  

 

Som avslutning på detta avsnitt, har vi valt ett citat från Claessons, gällande cabotage 

och de utländska åkarna i Sverige: 

”Idag hade vi inte klarat av det om de inte kommit.” 

 

4.2.3 Volymer, ekonomi & lagen 
 
4.2.3.1 Nyttjandegrad och godsflöden 
Egentligen handlar hela arbetet om konkurrens, men vi har ändå försökt dela upp det in 

mindre avsnitt, som kan inverka på helheten. Här vill vi lägga tyngdpunkten på 
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lagstiftning, ekonomi och godsmängd. Generellt sett, ser alla åkarna att tomma 

transporterna minskar. Det enda åkeriet som avvek på denna punkt var Sälgfors. De 

upplever inte att antalet tomma km har minskat. Däremot stämde de in, precis som alla 

andra, att godsmängden har ökat. När det gäller de tomma kilometrarna, tog både 

Schenker och Claessons upp problemet med ojämna godsflöden. Schenker påpekade 

Stockholm, som konsumerar mer än de tillverkar. Claessons hade Norge som exempel 

på detta. Sammanfattningsvis om godsmängden, märker de alla att den ökat, och 

fordonens nyttjandegrad stiger. Gällande de tomma kilometrarna, så menade t ex Alwex 

att de ibland är mer eller mindre tvingade att köra tomma, för att få hem fordonen och 

täcka lokala transporter, och hinner därför inte samla in returgods. Granströms 

hänvisade till transportledarna, för har man mycket tomma transporter, sköter inte 

transportledaren sitt arbete. 

 

4.2.3.2 Inriktning och lönsamhet 
Som vi nämnde tidigare i detta kapitel, så har alla våra intervjuade företag mer eller 

mindre gjort aktiva val för att gå den väg de gör. Alwex har t ex satsat mer på partigods 

och hellass. Schenker satsar mer på styckegods och paket, för att därigenom knyta 

kunder som skickar partigods till sig, men satsningen är att lösa de mindre 

sändningarna. En anledning som Alwex angav för sitt inriktningsval var lönsamheten. 

Uppfattningen vi fick var, att med lönsamhet menades egentligen mer vinstmarginal. 

Alwex handhar fortfarande en del styckegods, men skickar det i sin tur med Schenker. 

Anledningen till det är att den typen av gods kräver större logistiskt nätverk, vilket i sin 

tur leder till sämre lönsamhet än t ex partigods. Sälgfors talade också om speditörernas 

ekonomiska kraft. Speditörer, typ Schenker, lägger enligt Sälgfors krutet på att köra och 

hanterar därmed större mängder gods. Jonas Rydström på ALWEX sa om samma sak:  

”För att klara av paket och stycke måste man ha nätverk över hela landet 

med samarbetspartners eller i egen regi. Sen är det så små marginaler på 

det här med styckegods. Man måste ha ett väldigt bra system uppbyggt 

internt för att hantera det. Det behövs stora volymer och så lite 

handpåläggning som möjligt.” 

 

Sälgfors menade också att speditörerna går på de största industrierna. Genom denna 

strategi erhåller de större kraft på marknaden. Som konstaterats tidigare, upplever alla 
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åkerierna marknaden som hårdare och mer krävande idag, vilket också lett till lägre 

lönsamhet och vinstmarginal. Per Gustavsson på Schenker uttryckte: 

”Vi måste utföra fler transporter för att tjäna samma pengar om man 

tittar historiskt tillbaka. Marginalerna blir mindre hela tiden”.  

 

Alwex sa egentligen samma sak som både Schenker och Sälgfors, fast deras ord var: 

”…om det ska blir bra lönsamhet i det, måste man ha väldigt stora 

volymer…”  

 

Granströms menar också att det nu är ”gyllene tider” för åkerierna, och sköter man sina 

uppdrag behåller man också sina kunder. Alla åkerierna upplevde dock att dagens 

lönsamhet är ungefär densamma som förr, och Alwex ser det egentligen också svårt att 

idag konkurrera med priserna, eftersom alla har ungefär samma kostnader. 

 

4.2.3.3 Regelverk, lön och böter 
När det talas om konkurrens, så gäller det att även se över gällande regler och 

bestämmelser. Även detta tog vi upp i våra intervjuer, för att se om det fanns några 

direkta skillnader eller problem. Något som dök upp hos flera av företagen var arbetstid, 

löner och naturligtvis fordon och trafiköverträdelser. En stor förändring som skett inom 

lagstiftningen senaste åren är arbetstidslagstiftningen. De har försvårat mycket och även 

ökat stressen ytterligare. Lönerna var ytterligare ett problem. Enligt Claessons utgör i 

Sverige lönekostnaderna 40-46% av ett åkeris kostnader. Trots detta ser han ingen 

lösning i att anställa utländsk personal. Därefter kommer drivmedel på 26-28%. Detta är 

betydligt högre än alla andra europeiska länderna. Claessons nämnde här som 

jämförelse att Norge endast har arbetsgivaravgifter på 14%, i förhållande till Sveriges 

33%. När det gäller trafiköverträdelser, ser Granströms de utländska chaufförerna som 

ett klart problem. De kan bli bötfällda, och sedan fortsätta sin resa utan att betala. En 

svensk åkare måste betala, för att inte hamna i ytterligare problem. Sälgfors framlade 

även ett upplevt problem inrikes. Ett åkeri som endast har en bil, fastnar sannolikt i färre 

kontroller än ett åkeri med 10 bilar. Detta beror inte enbart på att det större åkeriet har 

fler bilar, utan även att om en bil i det större åkeriet fastnat i kontroll, känner de sig nära 

på jagade i alla kontroller. 
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När det gäller lagstiftningen om solvenskravet i Sverige, så ställer sig åkarna positiva 

till det. Det är absolut inget hinder, och det hjälper till att gallra ut de som absolut inte 

håller måttet och följer reglerna.  

 

Som avslutning av detta kapitel, tänkt vi bara nämna lite om de svenska fordonen och 

miljön. Claessons menar att även om det idag talas om att lastbilarna släpper ut avgaser 

och förorenar naturen, så gäller det att rikta blickarna mot de lastbilar det faktiskt gäller.  

Han påvisade att de svenska fordonen idag är mycket effektivare, snålare och renare än 

vad de var förr. Den standard som idag används kallas Euro 1-4, där siffran talar om 

reningsgraden. Sverige använder idag Euro 4, där särskild tillsats (kallas Ad Blue) 

måste användas för att uppnå de reningskrav som ställs enligt standarden. Han anser 

alltså att det inte är de svenska fordonen som står för de värsta föroreningarna, och de 

svenska åkerierna arbetar ständigt för att följa alla regler som gäller. 
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5. Tolkningar 
 

5.1 Åkeribranschen idag 
Jämfört med 1980 har godsvolymerna sjunkit något ytterligare fram 2005. Samtidigt har 

fördelningen mellan de olika trafikslagen varit relativt konstant, och lastbilstrafiken 

dominerar fortfarande överlägset med 83%. Under 90-talet var trenden gällande 

godstransporternas längd uppåtgående, 75 km 1990 till 89 km 1997. Denna trend har 

fortsatt in på 2000-talet, och 2005 var medellängden över 100 km. Som vi ser det, har 

trenden slagit av på takten de senaste åren. Även tonkm följer en liknande utveckling. 

Enligt vår mening skulle en tänkbar anledning till detta kunna vara att antalet 

godsterminaler runt om i landet ökar. 

 

Antalet åkerier och lastbilscentraler har under de 15 år vi jämfört konstant minskat, men 

precis som trenden med transportlängden har den avtagit något de senaste åren. 

Eftersom antalet fordon inte minskar i samma takt, bekräftar detta att åkerierna växer. 

En bakomliggande orsak till detta skulle enligt oss stödja vad Rakowski redovisade i sin 

artikel 1977, att de medelstora åkerierna behöver uppnå viss storlek för att dra nytta av 

stordriftsfördelar. Alternativet skulle vara att minska sin verksamhet igen. Räntabiliteten 

har mellan 1995 och 2005 halverats, vilket också kan verka som incitament för att växa 

och förhoppningsvis vända siffrorna uppåt igen. Även resultatet efter finansnetto ligger 

lågt inom branschen, och har pendlat mellan 3-4% sedan 1996. Allt detta tycker vi 

stödjer att åkerierna växer. De försöker bli mer lönsamma igen. Samtidigt reflekterade 

vi över att nedgången började 1995, vilket är samma år som Sverige inträdde i EU. Om 

förändringen av nyckeltalen beror på ökad konkurrens genom inträdet kan vi inte göra 

någon vidare tolkning. 

 

5.2 Marknad & Konkurrens 
Alla åkerierna i undersökningen har på något sätt valt att differentiera sig på 

marknaden. De har genom detta använt sig av Kotlers konkurrensmedel, och då i 

synnerhet plats och produkt. Enligt teorin väljer de mindre åkerierna speciella 

inriktningar (produkt), medan de större väljer nätverksbyggande (plats). Detta bekräftas 

av vår undersökning. Undersökningen visar också att de större åkerierna använder sig 

av helhetslösningar för kunden i allt större utsträckning. En anledning till detta skulle 
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enligt oss kunna vara att de stora åkerierna vill få in så mycket gods som möjligt i 

verksamheten, samtidigt som de knyter kunderna hårdare till sig. Att stora åkerier satsar 

på volym, bekräftas även av de mindre åkerierna i vår undersökning. 

 

När det gäller möjligheten att påverka marknaden, framkom det vid undersökningen att 

det kan vara möjligt, dock mycket svårt. Enda möjligheten skulle vara att sänka 

transportpriset, för att därigenom få ett lägre pris på transportköparens produkt. Det 

skulle i sin tur kunna leda till större efterfrågan på produkten, och därmed även på 

transporterna. Vi anser inte detta hållbart i längden, vilket vi stödjer på att 

prissänkningen som sker måste vägas upp av en betydligt högre transportmängd. 

 

Chaufförsbristen existerar. AMS rapport bekräftas av de intervjuade företagen, som i 

olika grad känner av bristen. Bristen beror i huvudsak på branschens högkonjunktur, 

chaufförernas höga medelålder och för liten tillströmning av nya chaufförer. Teorin tar 

upp möjligheten att hyra in utländsk personal till en betydligt lägre kostnad. Detta är 

dock inte något alternativ när det gäller inrikestrafiken. I intervjuerna framkom att språk 

och lokalkännedom är elementära faktorer för effektiv kommunikation både med åkeri 

och kund, vilket inte kan vägas upp av en lägre personalkostnad. För att öka 

tillströmningen av nya chaufförer, behöver utbildningarna ses över. Idag känner 

åkerierna att det saknas verklighetsförankring. Yrket har förändrats genom åren, dock 

lever den gamla synen kvar. De unga chaufförerna vill köra längre transporter, men 

dessa transporter tillfaller oftast de som arbetat i åkeriet ett tag, och köra 

lokalkörningarna som då faller på de nyanställda stämmer inte med förväntningarna de 

har på yrket. 

 

Lastbilstrafiken anses enligt teorin som överlägsen i förhållande till övriga trafikslag. 

Detta bekräftas till viss del av åkerierna, som inte ser andra trafikslag som konkurrenter. 

De ser dem istället som komplement till sin egen verksamhet. Anledningen till detta är 

sannolikt att tåg, båt och flyg aldrig kan utföra samma arbete som lastbilen kan, och 

därför känner de inget hot. Konkurrensen uppstår istället mellan de svenska åkerierna. 

Detta kräver att varje åkeri måste erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Eftersom priset 

inte alltid är den avgörande faktorn för vilken transportör som väljs, krävs idag stor 

flexibilitet för att tillmötesgå och skapa mervärde för kunden, vilka idag ställer högre 
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krav. Transportköparna har högre utbildning och därmed mer ekonomiskt kunnande. 

Även om de anser att priset är viktigt, är de även medvetna om hur mycket 

leveransservice betyder och priset får därmed en underordnad roll i valet av transportör. 

 

Alla åkerierna ansåg att den inhemska transportmarknaden fungerar fullt ut. Problem 

uppstår när den utländska trafiken räknas in. De svenska åkerierna känner sig åsidosatta 

pga missgynnande regler. Ser man enbart till den svenska marknaden, var alla åkerierna 

positiva till konkurrensen, och precis som teorin säger, behövs den för att utveckla 

verksamheten. 

 

5.3 EU & Cabotage 
En utvidgning innebär ökad konkurrens, vilket t ex Schenker bekräftar. Utvidgningen 

innebär att marknaden blir större, samtidigt som antalet aktörer blir fler. Svenska åkerier 

verkar inte sträva efter utlandstrafiken, utan arbetar mycket med befintliga kunder. 

Anledningen till detta beror sannolikt på att det är olika regler och kostnader i EU. Det 

går därmed inte att konkurrera fullt ut med de inhemska transportörerna på en annan 

marknad. Däremot söker utländska åkare, enligt vår tolkning, sig förmodligen till 

Sverige i högre utsträckning, eftersom det här finns möjligheter till högre intäkter i 

kombination med deras redan låga kostnader. Med tanke på gällande högkonjunktur, 

anser åkerierna i undersökningen att de svenska åkarna inte själva skulle ha klarat av 

befintligt transportbehov. 

 

Åkarna tycker att gällande regler brister. Regelverket anpassas inte i samma takt som 

utvidgningen. EU arbetar ständigt för att samordna regelverken över gränserna, för att 

det ska bli lika villkor för alla företag inom unionen. I förlängningen kommer detta 

troligtvis att leda till en utjämnad marknad. Ett steg i denna process var att släppa 

cabotaget fritt.  

 

5.4 Volymer, ekonomi & lagen 
Volym och effektivitet är två begrepp som påverkar åkeriets ekonomi. Ett viktigt inslag 

är fordonets nyttjandegrad, vilket hör samman med tomkilometer. Redan 1998 påvisade 

Enarsson i sitt arbete problemet med ojämna godsflöden. Vi kan genom vår 

undersökning konstatera att problemet kvarstår, Schenker nämnde Stockholmsregionen 
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och Claessons Norge. Båda dessa konsumerar mer än de producerar. Godsflödet är 

därmed högre in, än vad det är ut. Vid ojämna godsflöden är det svårt att påverka 

tomtransporterna, dock går det att minska genom effektiv transportplanering. Enligt vår 

mening borde större speditörer lättare fylla fordonen, eftersom de arbetar med många 

kunder och transportörer. Nyttjandegraden bör öka ytterligare genom användandet av 

terminaler. 

 

Lönsamheten och den låga räntabiliteten kan ha sin förklaring i att konkurrensen är hård 

mellan åkerierna. Dessutom verkar åkerierna acceptera lägre vinster och lönsamhet på 

ett annat sätt än i andra branscher, vilket kan tolkas som att de inte ser pengarna som allt 

utan att det mer handlar om ren överlevnad och ett sätt att leva. För att behålla sin 

position på marknaden intakt, har de valt att avstå från visst marknadsutrymme. 

 

Solvenskravet är inget som är unikt för Sverige. Det finns i alla länder, det är bara 

utformningen som skiljer sig åt. Åkeriföretagen i undersökningen står alla bakom de 

svenska kraven, och anser att branschen mer eller mindre självsaneras. Ett problem som 

uppkom var polisens befogenheter att indriva utdömda böter och stoppa trafikfarliga 

fordon. Svensk polis får endast ge böter vid överträdelser, varefter chauffören kan 

fortsätta sin resa. Detta kan ses som en klar nackdel ur konkurrenssynpunkt.  
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6. Nya tolkningar 
Branschens utveckling ser vi som ett tecken på att åkerierna har blivit effektivare. Detta 

tror vi grundar sig i att transportköparna genom åren erhållit högre kompetens. Köparna 

har därmed mer kunskaper, vilket gör dem mer krävande. Transportörerna behöver av 

den anledningen anpassa sin verksamhet för att slå vakt om sin konkurrenskraft. Vi ser 

växande åkerier som en del i denna process. I och med att åkerierna blir större, har de 

möjlighet att täcka större områden. Transportköparna arbetar idag på större marknader, 

vilket gör att avstånden mellan köpare och säljare ökar. Detta ser vi som ytterligare en 

förklaring till att transportlängden ökar. Genom att antalet fordon också minskar, måste 

åkerierna bli effektivare för att bibehålla lönsamheten. Vi tolkar det även som att 

företagen försöker växa sig över den gräns som Rakowski nämner, små och stora 

åkerier är lönsammare än många medelstora. 

 

Att kunna påverka marknaden till att öka godsmängderna som skickas tolkar vi som 

omöjligt, eftersom den ökade transportmängden inte skulle väga upp prissänkningen. 

Denna tolkning stödjer den inledande uppfattningen vi hade att åkerierna verkar på en 

marknad med effektiv konkurrens.  

 

Trots att åkerierna ständigt försöker sänka sina kostnader samt att det i dagsläget 

föreligger en chaufförsbrist, är det inte aktuellt med inhyrning av utländsk personal. 

Den främsta tolkningen av detta är att det inte går att överbrygga de språkbarriärer som 

finns. En chaufför i Sverige måste kunna svenska. Det kan även finnas andra orsaker 

som förhindrar inhyrning av utländska chaufförer. Enligt oss tänkbara orsaker skulle 

kunna vara tekniska hinder, såsom att körkort inte är giltiga eller att de utländska 

chaufförerna inte är tränade eller har erfarenhet av att köra svenska ekipagen på grund 

av dess storlek. Åkerierna var samstämmiga att språket och lokalkännedom är absoluta 

krav för en chaufför i Sverige, och vi kan därför avfärda utländsk personal som 

kostnadsskärare och lösning på chaufförsbristen. 

 

Som lösning på chaufförsbristen ser vi endast en förbättrad utbildning, där det utbildas 

fler chaufförer. Precis som åkerierna säger, behövs mer verklighetsanknytning till den 

faktiska verksamheten. En förbättrad utbildning innebär enligt vår mening förändringar 

för att göra eleverna medvetna om vad det innebär att arbeta som chaufför, och 
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tillmötesgå vad åkerierna verkligen efterfrågar och begär av en chaufför idag. Problemet 

är att en sådan utbildning tar tid att bygga upp. 

 

Syftet med denna uppsats var att förstå hur dagens åkerier ser på utvecklingen. 

Dessutom ville vi undersöka på vilka sätt de anpassar sig för att fortfarande vara 

konkurrenskraftiga. Vi kan konstatera att det inte finns någon konkurrens mellan olika 

trafikslag, utan att de istället ses som komplement. Istället är det mellan de svenska 

åkerierna den största konkurrensen upplevs. Företagen känner inte någon större 

konkurrens från de utländska åkerierna, vilket kan bero på högkonjunkturen och att det 

finns mycket gods på marknaden just nu. Vi kan fastslå att det inte i främsta hand är 

priset, utan istället servicen runtomkring transporten som är avgörande vid valet av 

transportör, även om priset är en viktig faktor. Företagen anpassar sig till marknaden 

genom att specialisera sig, och därmed vidmakthålla sin konkurrenskraft. Vi anser 

därmed syftet uppnått. 

 

Vår frågeställning inför denna uppsats var: ”Hur bibehåller de småländska åkerierna sin 

konkurrenskraft när marknaden avregleras?”. Vi anser att företagen väljer att 

specialisera sig för att på så sätt hålla uppe sin konkurrenskraft och därmed även 

lönsamheten. Genom sin specialisering borde de kunna ta mer betalt för sina tjänster. På 

samma sätt kan lönsamheten öka genom att bygga stora nätverk och erbjuda 

helhetslösningar som även det är ett medel för att slå vakt om sin konkurrenskraft. På så 

sätt knyter de kunderna hårdare till sig vilket även gynnar lönsamheten på lång sikt. I 

och med att de i dagsläget inte känner av någon större konkurrens från utlandet, är det 

svårt att avgöra på vilket sätt de påverkas av avregleringen. Än så länge verkar den dock 

relativt positiv. Åkerierna anser dock att regelverket är orättvist ur Sveriges synvinkel, 

och att en harmonisering måste till. Att cabotaget släpptes fritt ser vi om ett steg i denna 

riktning. Ett av EU:s huvudmål är dessutom att lika regler ska gälla inom hela unionen, 

varför vi tror att denna harmonisering kommer med tiden. Nyckelorden i svaret på 

frågeställningen är enligt vår tolkning differentiering och personliga relationer. 
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7. Fortsatt forskning  
Förslag på fortsatt forskning kan vara en undersökning om hur nyckeltalen och 

åkeriernas ekonomier påverkades genom Sveriges inträde i EU. Berodde förändringen 

som visade sig efter 1995 på ökad konkurrens från utlandet, eller finns andra 

bakomliggande orsaker?  

 

Som vidare förslag på fortsatt forskning kan nämnas att vår undersökning kan 

genomföras i andra regioner. Skulle liknande tolkningar kunna göras av en 

undersökning långt norr eller söder ut, där åkerierna kanske arbetar på ett annorlunda 

sätt? Det skulle dessutom vara intressant att se på vilket sätt den rådande 

högkonjunkturen spelar in. Skulle de intervjuade företagen svara lika som idag under en 

lågkonjunktur, då mindre godsmängder skickades? Kanske skulle de utländska åkarna 

kännas av mer i en sådan situation? 
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Bilaga A; Intervjufrågor 
Grundläggande information  

Grundat år? 
  Antal fordon? 
  Omsättning? 
  Ägarstruktur? Familj, en ägare osv? 
  Vilka sträckor / områden täcker ni? 
  Transporterad godsmängd + antal kilometer? 
 
Hur har ert företag utvecklats sedan starten / 2000-talet? 

Har ni gjort aktiva val för att nå denna utveckling, eller har det skett ”naturligt”? 

Hur ser ni på er lönsamhetsutveckling, både framåt och bakåt? Ser ni någon klar 
koppling mellan ökad/minskad konkurrens, godsmängd osv? 

Har beläggningsgraden och tomma km förändrats? 

På vilket sätt tycker ni branschen som helhet har utvecklats/förändrats? 

Hur ser ni på konkurrensen i branschen? 

Finns det en chaufförsbrist, och har den i så fall påverkan på möjligheterna till 
konkurrens? 

På vad sätt har ni anpassat er till de förändringar som varit på marknaden? 

Har ni märkt någon skillnad/förändringar på transportköparnas beteende? 

Vad ser ni som det starkaste konkurrensmedlet? Varför? 

Anser ni att kan påverka efterfrågan på transporter, och i så fall hur? 

Ser ni andra transportslag som konkurrenter (t ex tåg, flyg osv)? 

Vad anser ni behöver göras för att bibehålla konkurrenskraften? 

Kommer ni utföra några förändringar den närmsta tiden, med tanke befintlig 
situation? 

Vad ser ni som största hotet, svenska eller utländska åkerier? 

Hur ser ni på utvidgningen av EU? Fördelar/Nackdelar? 

Vid ökande kostnadsläge och övriga marknadsförändringar, är utflaggning av 
fordon och inhyrning av utländska chaufförer ett alternativ? Varför / Varför inte? 


