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Sammanfattning 

En väldigt stor del av de klimatpåverkande utsläppen från Sverige kommer från 

transportsektorn. Järnvägstransporter står för mindre än en procent av transportsektorns 

koldioxidutsläpp medan vägtrafik och lastbilstransporter står för den största delen. Detta 

visar tydligt att val av transportsätt har en betydande effekt för att uppnå en miljömässig 

hållbarhet. 

 

Arbetet är en fallstudie med syftet att identifiera hinder för att använda järnväg istället för 

vägtransport vid godstransporter mellan en liten hamnterminal och en nära belägen 

inlandsterminal. För att besvara syftet utfördes observationer på terminalerna och semi-

strukturerade intervjuer med tre speditionsföretag. En teoretisk referensram togs fram 

genom litteraturundersökningar som sedan ställdes mot den sammanställda empirin i en 

analys. 

 

Studien visade att speditörerna inte kan påverka val av transportmedel på grund av 

kundkrav. Kunden ställer alltid krav på att få sitt gods levererat till en så låg kostnad som 

möjligt vilket innebär att de miljömässiga faktorerna inte tas i beaktande. Detta är ett 

hinder för att använda järnvägstransporter. Fler nyckelfaktorer som är hindrande för att 

använda järnvägen som transportmedel på relativt korta sträckor har att göra med dess 

ledtid, flexibilitet och frekvens. 

  

 



 

 

 

Abstract 

A large proportion of climate affecting emissions from Sweden is due to the transportation 

sector. Railway transportation accounts for less than one percent of the carbon dioxide 

emissions while road and truck transportation accounts for the largest part. This clearly 

shows that the choice of transportation has a significant effect in achieving environmental 

sustainability. 

 

This thesis is a case study with the aim of identifying barriers against using railways instead 

of road transportation for freight transport between a small port terminal and a nearby 

inland terminal. To answer the purpose, observation was conducted on the terminals and 

semi-structured interviews with three forwarding companies was performed. A 

theoretical framework was developed through literature studies and the information 

gathered was then put against the compiled empiricism in an analysis.  

 

The conclusion of this study implies that freight forwarders cannot influence the choice of 

transportation due to customer requirements. The customer always demands to have 

goods delivered at the lowest price possible and by that the environmental factors are not 

prioritized and that is an obstacle for using railway transport. Beyond the factor mentioned 

other factors that prevent the use of railways in relatively short distances are related to its 

lead time, flexibility and frequency. 

  



 

 

 

Ordlista   

Nedan förklaras begrepp och förkortningar som kommer att användas i studien. 

 

(TEU) Twenty foot Equal Unit – Ett uttryck som ofta används i samband med containrar. 

En 20-fots container motsvarar en TEU och en 40-fots container motsvarar två TEU. 

(Yilport, u.å.; Lumsden, 2012) 

 

Tompositionera – Med detta menas att en container transporteras utan gods för att täcka 

ett behov. 

   

(JIT) Just In Time – Detta handlar om att binda så lite kapital som möjligt genom att ta in 

leveranser så tätt inpå användning som det går. (Lumsden, 2012). 

 

Liten hamn – Definieras i detta arbete som en hamn som har en kapacitet under 500 000 

TEU/år. 

 

Relativt kort sträcka – Definieras i detta arbete som en sträcka kortare än 20 mil. 

 

Tidsbaserad distribution – Fokuserar på att reducera kostnader utan att sänka 

leveransservice. (Abrahamsson, 1993) 

 

Kund – I detta arbete innebär kund den aktör som köper en leveranstjänst av en speditör.  
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1 Introduktion 

En tredjedel av de klimatpåverkande utsläppen från Sverige kommer från 

transportsektorn. Den största delen av transportsektorns utsläpp kommer från vägtrafik 

och tunga fordon. (Swedtrain, 2016) EU uppmanar till och ställer sig bakom att en stor 

minskning av utsläppen av växthusgaser måste ske, detta för att bromsa 

klimatförändringarna. Enligt EU finns det ingen tveksamhet om att det inte är hållbart att 

fortsätta som i nuläget. Ses transportsektorn ur ett fyrtioårsperspektiv kommer 

oljeberoendet inte ha minskat, målen gällande förnybara energikällor kommer ej vara 

uppfyllda och utsläppsnivåerna kommer fortfarande vara höga. (Europeiska 

Kommissionen, 2011) Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) belyser att belastningen i 

trafiken kommer öka med ungefär 50 % under samma tidsperiod enligt prognoser som 

tagits fram. 

  

Miljövänligare transportsystem leder till att kostnader som berör miljöskador och 

hälsoeffekter minskar. Det är svårt att beräkna och mäta dessa kostnader och förbättringar. 

Det finns inte heller en omedelbar koppling mellan de som drabbas och de som bör betala. 

Detta leder till problem i samhället gällande acceptansen för styrmedel och system som 

skall främja miljön. En av utmaningarna med miljöanpassade transportsystem är att en del 

åtgärder inte blir särskilt kostnadseffektiva. Det är kundkraven som driver utvecklingen 

framåt. Detta påverkar både samhälle och individer genom att transporterna blir dyrare då 

speditörer, som är ansvariga för att välja en lämplig transport, tvingas höja sina priser. 

(Lumsden, 2012) 

 

Enligt Ammenberg (2012) är den stora mängden lastbilstransporter ett av de största 

logistiska miljöproblemen medan järnvägstrafiken, enligt Trafikverket (2017), enbart står 

för mindre än en procent av transportsektorns koldioxidutsläpp. Detta beror till stor del 

på att den största delen av Sveriges järnvägsnät är elektrifierat där mycket av energin 

kommer från grön el, vilket gör detta till ett mer miljövänligt alternativ. Miljöpåverkan 

kan skilja markant beroende på val av transportsätt enligt Ammenberg. Vid hamn- och 

terminalverksamheter sker godstransporter dagligen och där finns möjlighet att göra val 

som främjar miljövänligare transportsystem. 

 

Arbetet kommer vara strukturerat enligt följande. I kapitel två beskrivs och redogörs 

metodstrategi för arbetet följt av kapitel tre där relevanta begrepp och teorier förklaras. I 

kapitel fyra presenteras resultatet för att i kapitel fem ställas mot teorin i en analys vilket 

besvarar frågeställningarna. I kapitel sex presenteras den slutsats som arbetet lett fram till 

som svarar på arbetets syfte.  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att identifiera hinder för att använda järnväg istället vägtransport vid 

godstransporter mellan en liten hamn och en nära belägen inlandsterminal.  

 

Tidigare forskning har utförts inom ämnet vid stora hamnar och terminaler. Det är därför 

intressant att studera ämnet med en annan kontext. Denna studie kommer beröra 

godstransporter mellan Gävles hamn och en inlandsterminal i Stockholm Nord. I 

jämförelse med de hamnar som tidigare studerats är Gävles hamn liten. De valda 

terminalerna är nära belägna och förutsättning för att transportera via väg och järnväg 

finns. Två frågeställningar har tagits fram för att kunna besvara syftet. 

 

Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar vilket transportsätt som väljs vid godsflöden mellan en liten hamn 

och en nära belägen inlandsterminal? 

Hur kan godsflödet förbättras i denna kontext?  

1.3 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till godstransporter med containrar mellan en liten hamn 

och en inlandsterminal. Det containerflöde som kommer analyseras i studien är mellan en 

hamnterminal i Gävle och en inlandsterminal i Stockholm Nord. Företaget Yilport äger 

båda terminalerna som anses vara nära belägna. 
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2 Metod 

Detta kapitel redogör för de metoder som använts i arbetet för att uppfylla studiens syfte och 

frågeställningar. 

  

Studien kommer till största del behandla kvalitativ information, vilket innebär information 

som uttrycks via ord snarare än siffror. Kvalitativ information kan vara beskrivningar av 

situationer, händelser, människor och det som observerats. Denna information utgör en 

rådata till arbetet och skapar en djup förståelse om författarna lyckas återskapa det som 

studerats. (Trost, 2005; Eisenhardt, 1989; Bryman, 2011) Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att detta perspektiv ger flexibilitet och frågeställningarna blir gradvis djupare 

genom arbetet. 

 

De olika faserna i arbetet illustreras i figur 1. Arbetet utgick från ett syfte som ledde till 

två problemformuleringar. Därefter samlades information till den teoretiska 

referensramen och parallellt med detta utfördes förarbetet till en fältundersökning som 

ledde till empirin. Teorin och empirin ställdes mot varandra i en analys som sedan ledde 

till en slutsats där syftet kunde besvaras.  

 

Fig. 1. Illustration av studiens arbetsgång. 
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2.1 Fallstudie 

Fallstudier har ofta ingen generell definition utan kan tolkas på olika sätt och begreppet 

kan användas med olika ord (Easton, 1998; Merriam, 1988). Enligt Eisenhardt (1989) 

beror det till stor del på vad studien består av då det finns flera sätt att samla in data. Yin 

(1994) beskriver fallstudier som en undersökning som granskar en händelse inom sitt 

verkliga sammanhang, då gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är tydliga. 

Forskaren studerar ofta ett sammanhang av någonting specifikt och syftet är att få en 

djupare förståelse (Biggam, 2012; Wigblad, 1997). Metoden är förklarade och 

undersökande (Yin, 1994). Det är direkta observationer som behandlas i en fallstudie 

(Meredith et al., 1990; Merriam, 1988). Genom detta kan insikt, iakttagelser samt 

tolkningar skapas och sättas in i sammanhang för att se på samspelet mellan viktiga faktorer 

i situationen som observeras (Merriam, 1989). Detta kan leda till kännedom om något 

som innan var otydligt, enligt Olsson och Sörensen (2011). Forskaren som har till avsikt 

att använda sig av fallstudie som metod måste ha förberett detta i detalj innan studien 

påbörjas. Det måste finnas ett ramverk av teori som ska testas vilket innebär att teorin är 

utvecklad innan fallstudien påbörjas. Däremot kan fallet som skall studeras väljas i studiens 

uppstartsfas genom att utgå från den referensram som skapats och det förväntade 

resultatet. När fallet är valt skall en beskrivning samt avgränsning utformas. (Merriam, 

1989) 

 

För att fallstudien ska lyckas handlar det inte om att enbart ha ett skarpt öga som tar in de 

intryck som observeras, det krävs ett förarbete där forskaren gått igenom scenarier som 

kan uppstå under en observation. Detta tankesätt leder till att skapa forskningsfrågor som 

ska kunna hjälpa forskaren att fokusera på det som är viktigt under observationen. (Stake, 

1995) 

 

Redan i ett tidigt skede stod det klart att studien skulle utföras på två terminaler och deras 

nuläge gällande godstransporter ur ett hållbarhetsperspektiv skulle undersökas. Syftet med 

studien var att identifiera hinder för att använda järnväg istället för vägtransport vid 

godstransporter. För att kunna förverkliga syftet och finna samband krävdes en djupare 

förståelse för problematiken. Att använda fallstudien som metod gjorde detta möjligt. 

Utifrån syftet skapades en teoretisk ram för arbetet genom litteratursökning. Empiri togs 

fram genom observationer och intervjuer. Teori och empiri ställdes sedan mot varandra i 

en analys för att sedan presentera det viktigaste som arbetet lett fram till i slutsatsen. 
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2.1.1 Urvalsstrategi 

När ett fall har valts ut, preciseras och avgränsas måste urvalet bestämmas. Detta då det 

finns ett flertal platser, olika processer, handlingar och människor att observera. Ett urval 

av vad och vem som skall observeras samt när och hur måste bestämmas. (Burgess, 1982) 

Ett vanligt angreppssätt inom kvalitativ forskning är att använda målinriktat urval vilket 

enligt Bryman (2011) även kallas strategiskt urval. Detta innebär att forskaren bestämmer 

urval utifrån vad denne önskar upptäcka och komma till insikt om. Det handlar om vilka 

kriterier som önskas uppnås. (Merriam, 1989) 

 

Då studiens syfte var att finna hinder för att transportera gods via järnväg istället för 

vägtrafik blev urvalet att välja två terminaler, där gods via containrar hanteras, samt tre 

speditionsföretag. Att antalet blev tre motiveras genom att det ansågs vara tillräckligt för 

att samla in den information som krävdes för att kunna uppfylla studiens syfte. För att få 

tillgång till information från olika synvinklar har de respondenter som valdes ut i arbetet 

olika titlar. Även storleken på företaget skiljet sig åt markant då företagen hade 20, 850 

samt 41 000 anställda. Informationen som dessa företag bidragit med har gjort det möjligt 

att komma till insikt om vad som påverkar val av transportmedel och därmed vilka hinder 

som finns vid transport via järnväg. 

2.1.2 Fältundersökning 

Deltagande observation och intervjuer är vanliga informationskällor att använda under en 

fallstudie. Dessa är båda primärkällor och det är vanligt att de används tillsammans. Att 

observera ger forskaren möjlighet att själv kunna se händelser och företeelser. Forskaren 

kan genom direkta observationer själv skapa en bild av och tolka situationer på ett annat 

sätt än den bild personen som intervjuas beskriver. Detta kan leda till att en större 

förståelse skapas tillsammans med den data från intervjuer som erhållits. Då det inte är 

möjligt att veta hur människor känner för olika situationer eller tolkar sin omvärld kan 

intervjuer vara till stor hjälp. (Merriam, 1989; Olsson & Sörensen, 2011) 
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Det finns ett flertal olika sätt intervjuer kan genomföras på (Merriam, 1989; Bryman, 

2011; Trost, 2005; Stake, 1995). Under observation är det, enligt Bryman, till fördel att 

använda ostrukturerade intervjuer då intervjuaren enbart utgår från områden som denne 

söker information kring och låter det vara ett fortlöpande samtal. För att kunna få svar på 

de frågor som inte blev besvarade under den ostrukturerade intervjun kan det krävas en 

annan typ av intervju enligt Trost. Ett kompletterande angreppssätt kan då vara att 

använda semi-strukturerade intervjuer. Under semi-strukturerade intervjuer ställs öppna 

frågor vilket lämnar utrymme för följdfrågor som kan dyka upp. (Bryman, 2011; Trost, 

2005) Detta är till fördel för att kunna samla in information som forskarna inte tänkt på 

tidigare men även för att inte låsa intervjun efter en viss struktur (Trost, 2005). Bryman 

beskriver att det finns fördelar med att använda öppna frågor. Fördelar kan vara att 

möjlighet finns till att svara med egna termer och att nya fakta som forskaren inte hade 

kunskap om tidigare kan komma fram. (ibid.) 

  

Vid en intervju är det att föredra två intervjuare fram för en. Detta för att kunna ge stöd 

till varandra och öka informationsmängden. Det kan även ge en bättre förståelse för 

informationen som ges under intervjun. Som respondent är det däremot bättre att vara 

ensam vid en intervju. Det som ligger till grund för detta är att det finns risk att vissa 

personer får komma mindre till tals och andra mer till tals om fler än en person 

medverkar. (Trost, 2005) Det finns också en etisk risk med att intervjua fler än en person 

åt gången. Det som en person delat med sig av i en intervju kan komma att skada den 

personen i framtiden om någon annan i gruppintervjun delar med sig av det som sagts till 

andra. Det är viktigt att alltid tänka på den oskrivna regeln om tystnadsplikt som råder vid 

forskningsintervjuer. Detta innebär att de som blir intervjuade förutsätter att forskaren 

behandlar dess uppgifter med omsorg och diskretion. Även om objektet säger att det är 

okej skall sådan information behandlas konfidentiellt. (Trost, 2005; Murray & Hughes, 

2008) 

2.2 Inför genomförande 

Ett bra verktyg att använda under intervjuer är röstinspelning (Trost, 2005; Stake, 1995; 

Merriam & Tisdell, 2016). Det kan vara många intryck och mycket information att 

komma ihåg under en intervju. Anteckningar kan föras under tiden intervjun fortlöper 

men det kan vara av fördel att bara ta stödanteckningar för att kunna koncentrera sig på 

samtalet och de svar som återfås. (Trost, 2005) Merriam och Tisdell beskriver att 

inspelning under intervjun är det bästa sättet att samla in information, de påtalar dock att 

det är tidskrävande. De frågor som ska ställas måste vara väl genomtänkt och även 

inövande enligt Merriam (2005). Vid en första kontakt kan det vara bra att förklara 

ungefär vad intervjun kommer beröra enligt Merriam som får medhåll av Trost. Det bör 

även framgå ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta (Trost, 2005). 
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I ett tidigt skede kontaktades två terminaler som arbetet avsåg att undersöka samt tre 

företag som arbetar med spedition mellan de två destinationer som valts. Alla företag som 

kontaktades ställde upp på att delta i studien. Visionen från början var att träffa en 

kontaktperson från varje företag fysiskt men ett av företagen hade inte möjlighet till detta. 

En telefonintervju bokades därför in med ett av de tre företagen istället för en fysisk träff. 

Två timmars fysiska intervjuer bokades in med de andra två speditörerna och längre besök 

för både observation och intervju bokades in med terminalerna. Nedan finns en 

sammanställning av de tre respondenternas titel, kort företagspresentation samt 

information om antalet anställda på respektive företag.  

 

Tabell 1. Information om de tre respondenter som medverkat i studien.  
 

Respondent Titel Företagsinformation 
Antal 

anställda 

A Marknadschef 

Ett av Sveriges äldsta shippingföretag. 
Erbjuder spedition, klarering, tullhantering 
och containers. Deras kunder är allt från 
internationella företag till mindre lokala 

företag. 

20 

B Försäljare 

Företaget har funnits i mer än 150 år och 
erbjuder tjänster inom sjöfart, logistik och 
projektfrakthantering. Företaget arbetar 

globalt. 

850 

C Affärsutvecklingschef 

Företaget arbetar med försörjningskedjor 
och designar och implementerar 

branschledande lösningar inom både frakt- 
och kontraktlogistik. Företaget arbetar 

globalt.  

41000 

 

2.3 Genomförande 

Vid första mötet är det viktigt att den som håller i intervjun är avslappnad och trevlig. 

Detta för att få respondenten avslappnad (Trost, 2005). Vidare är det viktigt att hålla 

ögonkontakt men utan att stirra (Trost 2005; Olsson & Sörensen, 2011). Det är 

avgörande vart intervjun sker enligt Trost, som får medhåll av Olsson och Sörensen, då 

den medverkande personen kan känna sig mer osäker på ett nytt ställe. Merriam (2005) 

och Trost påtalar att de frågor som ställs alltid ska ställas en i taget och aldrig två frågor i 

samma mening. Respondenten skall heller aldrig avbrytas (Merriam, 2005; Trost, 2005; 

Gerring, 2007; Olsson & Sörensen). 
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För att intervjun skulle vara så avslappnad som möjligt fick den person som skulle bli 

intervjuad välja vart mötet skulle ske. Vid telefonintervjun föreslog kontaktpersonen på 

företaget att ytterligare en person skulle medverka. Detta då kontaktpersonen ansåg att 

den andra parten skulle kunna bidra med ytterligare och betydande information gällande 

ämnet som skulle beröras. Då förslaget kom från kontaktpersonen ansåg författarna att 

detta skulle göra respondenten mer avslappnad och den etiska aspekten att enbart en 

person bör bli intervjuad i taget bortsågs. 

 

Varje intervju inleddes med att berätta syftet med arbetet och låta den intervjuade ta 

ställning till om intervjun skulle spelas in, vilket alla godkände. Vidare förklarades i de tre 

intervjuerna med speditörer att informationen behandlas konfidentiellt och att företagen 

kommer bli anonyma i arbetet. Att använda övergripande frågor, vilket semistrukturen 

innefattar, gav intervjun rum till en avslappnad och god stämning. Genom att intervjuerna 

bokades in på två timmar blev resultaten att mötet kunde tas i god ro. Efter att författarna 

presenterat vad studien handlar om fick respondenten berätta om deras verksamhet. 

Vidare ställdes de förberedda frågor som kan återses i bilaga 1. 

 

Vid de deltagande observationerna som utfördes på respektive terminal visades författarna 

runt på respektive område. Genom detta kunde författarna skapa en bild av hur flödet på 

området såg ut samtidigt som kontaktpersonen förklarade områdets flöde. Under den tid 

som observation skedde tog författarna upp områden de var intresserade av att få vetskap 

kring. Detta ledde till att mycket information framkom under den observerande delen 

genom samtal. Utöver observationen hölls en semistrukturerad intervju i ett mötesrum på 

respektive terminal för att få svar på de frågor som inte framkom under observationen. 

Dessa frågor finns i bilaga 2. 

2.4 Efterarbete  

När en röstinspelning skett måste innehållet transkriberas. Det innebär att allt som sagt 

under intervjun ska skrivas ner, ord för ord, efter intervjun för att sedan kunna bearbetas. 

Detta leder till att missuppfattningar undviks. (Olsson och Sörensen, 2011; McLellan, 

MacQueen & Neidig, 2003) När en transkribering är färdig rekommenderar Ejvegård 

(2009) att den intervjuade bör få läsa igenom resultatet och få komma med åsikter om 

innehållet. 

 

Direkt efter varje intervju lyssnade författarna igenom röstinspelningen och skrev ner 

varje ord. Genom att inte utesluta något ord under intervjun finns det inte heller någon 

risk för missuppfattningar. Att använda ljudinspelning under intervju för att sedan 

transkribera resulterade i att all information framkom och inget utrymme lämnades för 

misstolkning. Efter att transkriberingen var färdigt skickades innehållet till respektive 

kontaktperson på företagen som fick läsa igenom och godkänna innehållet. 
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2.5 Forskaransats 

Arbetet har en abduktiv form vilket innebär att det är en interaktion mellan det deduktiva 

och det induktiva. Den induktiva linjen innebär att forskaren utgår från hur verkligheten 

ser ut för att bilda en teori medan den deduktiva linjen utgår från teori och skapar en 

hypotes. Genom att forskaren förflyttar sig mellan det teoretiska och verkligenheten får 

arbetet en abduktiv linje. (Olsson & Sörensen, 2011) 

2.6 Metodkritik 

Att använda fallstudie som metod kan ses som ett sätt för författaren att undvika de regler 

som finns inom metodik enligt Gerring (2007). Det kan ses som en metod utan en tydlig 

struktur vilket inte tvingar författaren att förklara hur denna ämnar genomföra studien 

(Maoz, 2002). Då det tidigt i arbetets gång var fastställt att arbetet skulle utföras med ett 

fallföretag föll metoden på fallstudie naturligt. Då metoden förklaras grundligt anses 

författarna ha följt de riktlinjer som finns inom metodik. 

 

Genom att använda ett fall kan det ses som svårt att generalisera arbetet men Gerring 

(2007) påtalar att det kan vara till större nytta att studera ett fall jämfört med ett flertal 

fall. Detta då ett större antal fallstudier ger ytlig kunskap medan en studie över ett fall 

frambringar djupare kunskap. Det genererar en bättre förståelse av helheten genom att 

fokusera på en huvudsaklig del. (ibid.) Sohlberg och Sohlberg (2013) tar upp vikten av att 

alltid försöka skapa en bild av helheten i forskning. Genom att välja ut respondenter med 

olika befattningar på företag av olika storlekar uppnår arbetet en helhet och högre 

generaliserbarhet. Det går att ställa sig kritisk till om arbetet verkligen åstadkommer en 

djupare kunskap trots att arbetet studerar enbart ett fall. Arbetet kan ses som ett underlag 

att kunna arbete vidare med inom andra studier där kanske problematiken kan granskas 

djupare. Det hade varit givande för arbetet om en jämförelse mot andra hamn- och 

terminalverksamhet hade utförts. 

2.6.1 Validitet 

 Validitet innebär hur trovärdigt något är, om det som skall mätas mäts (Trost, 2005; 

Gerring, 2007; Olsson och Sörensen, 2011). Fallstudier brukar ha en lägre validitet då det 

ofta utgår från något enstaka fall på ett större generellt fenomen, vilket enligt Gerring gör 

att validiteten kan bli svag. Merriam (2005) och Trost är inne på samma spår som Gerring 

då de betonar att det nästintill blir konstigt att använda validitet i kvalitativa studier då 

intervjuer kan vara trovärdiga trots att det inte går att mäta på något sätt.  



 

10 

 

Det som är viktigt för forskaren, enligt Trost (2005) och Merriam (2005), är att data som 

samlats in i arbetet är relevant för dess syfte och att författaren återger informationen på 

ett korrekt sätt. De får medhåll från Biggam (2015) som beskriver att om forskaren 

använder sig av en undersökning och denna är lämplig för studien som skall utföras innebär 

detta att validitet är på god väg att uppnås. Om forskaren sedan analyserar den data som 

samlats in på ett sätt som även det passar till studien uppfylls även här validitet. Används 

tillförlitliga metoder för både insamling och analys av data med metoder och tekniker som 

lämpar sig för de aktiviteter som är utförda uppnår studien validitet. (ibid.) 

 

Genom att arbetet har ett distinkt syfte med frågeställningar som anses betydelsefulla höjs 

validiteten. Detta då arbete hela tiden utgår från syftet och frågeställningarna vilket ser till 

att det som skall mätas verkligen mäts genomgående. Under studiens gång har arbetet 

återkommande granskats och reflekterats för att kontinuerligt se till att arbetet fortlöper 

enligt uppsatt syfte. För att höja validiteten har personer med insikt i problematiken, som 

studeras i arbetet, på fallföretagen valt ut för intervjuer. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur tillförlitligt något är (Trost, 2005; Biggam, 2015; Olsson och 

Sörensen, 2011). Precis som med validitet beskriver Trost samt Merriam (2005) att det 

blir konstigt att mäta reliabilitet på kvantitativa studier som det är traditionellt tänkt från 

början. Biggam beskriver att arbetet kan ha validitet, alltså att de strategier som används 

kan vara lämpliga men att arbete kan vara opålitligt och sakna reliabilitet.  

 

För att uppnå en hög reliabilitet i detta arbete har metoden noga förklarats för att kunna 

uppnå så liknande resultat som möjligt om studien återskapas. Dock anses det svårt att 

uppnå fullständig reliabilitet i studien då alla företag är olika och ständigt förändras. Detta 

innebär att svaren kan komma att ändras med tiden även om samma frågor ställs till 

samma företag.  

 

För att stärka reliabiliteten spelades alla intervjuer in utöver de anteckningar som togs. 

Detta gör att all information som framkommit under intervjuerna finns att ta del av och 

det bidrar till en hög tillförlitlighet. Då all information även transkriberats innebär det att 

resultatet verkligen baseras på respondentens egna ord och feltolkningar har genom detta 

undvikits. De intervjuer som utförts i arbetet går även att finna som bilagor. För att 

undvika att företagen försöker behaga intervjuaren med svar som kan anses vara rätta 

hanteras all företagsinformation konfidentiellt. 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel redogör för de begrepp och den teori som är relevant för studien. Teoriavsnittet inleds 

med information kring hur litteraturinsamling har skett. De områden som sedan berörs är logistik, 

distributionslogistik, transportkostnader, hållbarhet, hållbara transporter, transportinfrastruktur och 

containrar. I slutet av kapitlet finns en figur som visar viktiga delar ur teorin och hur dessa 

integrerar.  

3.1 Litteraturinsamling 

För att kunna finna relevant information kring ämnet påbörjades arbetet med en 

litteraturinsamling. Detta rekommenderas av Wigblad (1997) då det skapar en ingående 

kännedom inom området. Litteraturinsamling yttrar sig väldigt bra inledningsvis när 

empiri kommer vara en del av studien, detta då information samlas in som sedan krävs vid 

insamling av empiri. Den teoretiska referensramen används för att presentera definitioner, 

begrepp och teorier som anses tillföra något till studien och empirin. (ibid.) 

 

Litteraturinsamlingen inleddes med att studera kurslitteratur, böcker samt artiklar. 

Genom sökningar i Högskolan i Gävles bibliotek hittades relevant litteratur i form av 

böcker. Genom ett flertal databaser, Academic Search Elite, DiVA, Google Schoolar och 

ScienceDirect, som fanns att tillgå genom Högskolan i Gävle kunde vetenskapliga artiklar 

finnas. I dessa databaser användes sökord, ‘sustainable transport’, ‘inland terminal’, 

‘hinterland terminal’, ‘inland port’, ‘sustainable railway’. De booleska operatörerna OR 

och AND användes i olika kombinationer för att kunna få en mer specifik sökning inom 

det område som eftersöktes. Genom att använda vetenskapliga artiklar, som tidigare blivit 

granskad av andra forskare, går det att anse att innehållet är tillförlitligt. Om artikeln 

hänvisat vidare till en tidigare forskning har den tidigare forskningen tagits fram och 

granskats för att alltid ha den primära källan. Detta då den primära källan anses vara den 

med högst trovärdighet. 

3.2 Logistik 

Enligt Oskarsson et al. (2013) är målet med logistik att kunderna ska få produkterna till 

rätt plats och i rätt tid utan att de ska vara för dyrt. Med detta menas att målet är att uppnå 

en bra leveransservice på ett kostnadseffektivt sätt. Logistik handlar enligt Oskarsson et al. 

om:  

 

 “...att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till 
slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål.”  
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3.2.1 Centrala faktorer inom logistik 

• Kostnader 

Att erbjuda kostnadseffektiva produkter och tjänster är centralt inom logistik. 

Transportkostnader ingår i logistikens totalkostnadsmodell och innefattar alla kostnader 

för administration och utförande av transporter. (Oskarsson et al., 2013) 

 

• Ledtid 

Ledtid är tiden från att en order läggs till att leveransen mottages av slutkund. (Oskarsson 

et al., 2013) Enligt Lumsden (2012) kan ledtid ofta kopplas ihop med leveransservice. I 

begreppet ledtid finns flertalet faktorer som påverkar, vilka bland annat är mottagning, 

planering, tillverkning och distribution. I vissa fall kan ledtid benämnas som leveranstid 

och detta avser då specifikt kundens väntetid. (Lumsden, 2012) 

 

• Flexibilitet 

Flexibilitet är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda produkter och tjänster som är 

kundanpassade. Det kan i vissa fall handla om att kunden har behov som avviker från det 

normala. Flexibilitet är ett mjukt element vilket innebär att det är svårt att mäta. 

(Oskarsson et al., 2013) Enligt Lumsden (2012) handlar begreppet om att vara 

anpassningsbar till förändringar i ett flöde. 

 

• Kapacitet 

Personal, byggnader, maskiner och de resurser som innehas är det som bestämmer 

kapaciteten. Att tillhandahålla en hög kapacitet är någonting som kan komma att bli 

kostsamt. Efterfrågan på marknaden är en aspekt som påverkar kapaciteten mycket. Om 

efterfrågan blir låg och ett företag inte kan utnyttja dess kapacitet kommer kostnaderna att 

överstiga intäkterna. Dock är det heller inte önskvärt att efterfrågan är högre än 

kapaciteten då detta leder till att det kan uppstå problem med exempelvis leveransservice. 

Att öka eller minska kapaciteten är något som tar tid. (Oskarsson et al., 2013) 

 

• Frekvens 

Frekvens handlar om vilket tidsmellanrum som finns mellan det att resurser transporteras i 

ett transportsystem. Frekvensen räknas ut genom antalet avgångar per tidsenhet.  

(Lumsden, 2012) 
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3.3 Distributionslogistik 

Distributionslogistik handlar om hur en produkt kan röra sig från en punkt till en annan. 

För att göra detta möjligt används olika transportslag. (Lumsden, 2012; Oskarsson et al. 

2013) 

3.3.1 Vägtransport 

Under det senaste decenniet har vägtransporter ökat och detta beror, enligt Lumsden 

(2012), på de ständigt ökade kraven på effektiva och snabba transporter. Att transportera 

gods via lastbil ger möjlighet till en dörr-dörr lösning. Detta innebär även minskade 

kostnader för omlastningar, stor flexibilitet och anpassningsförmåga. Transport via väg 

innebär också en stor tillförlitlighet och säkerhet då godset ständigt följs av en chaufför. 

Idag syns dock en mättnad på vägtransporter och det visar sig genom trafikstockningar, 

större utsträckning av förseningar av gods samt miljöpåverkan. (ibid.) Vägtransport är 

mest lönsamma vid korta transporter då de har låga terminalkostnader och höga 

undervägskostnader. (Lumsden, 2012; Oskarsson et al, 2013) Figur 2 visar data på utsläpp 

av växthusgaser från inrikes transporter i Sverige.  Figur 3 visar att gods kan transporteras 

olika långt beroende på vilket transportslag som väljs.  

 

  

Fig. 2. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter i Sverige, enheten är i 
tusen ton koldioxidekvivalent (Naturvårdsverket, 2016). 
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Fig. 3. Gods transporteras olika långt beroende på vilket transportslag som 
utnyttjas. Denna illustrering är med en begränsning på ett kg koldioxid på ett ton 
och inom Sverige. (Swedtrain, 2016) 

3.3.2 Järnvägstransport 

Trafik via spår fungerar genom friktion mellan stålhjul och stålräls, detta skapar en väldigt 

liten friktion vilket, enligt Lumsden (2012), leder till att det krävs en lite kraft för att 

förflytta. Enligt Lumsden krävs det sju gånger mer kraft att förflytta en lastbil på väg i 

jämförelse med att förflytta en tågvagn på en räls. Att använda järnvägsvagnar till att 

transportera gods kräver mindre personal i jämförelse med lastbil och mängd gods det går 

att transportera. Järnvägen i Sverige består av ett stort sammanhängande system där många 

faktorer, funktioner och aktörer måste kunna fungera gemensamt enligt Trafa (2016) och 

Swedtrain (2016). Godstransporter via järnväg är ofta samordnade i företagets egna 

logistikstruktur. Järnvägstransporter kan bestå av vagnslast från en och samma kund eller 

olika kunder. De kan vara ett fåtal vagnar som ska till direkta destinationer eller hela tåg 

som kör till stora bangårdar där de delas upp och körs vidare. Det har blivit vanligare med 

direkttåg och detta har resulterat i en minskning av terminaler och bangårdar. (Trafa, 

2016) 

  

Enligt Lumsden (2012) utvecklas järnvägen långsammare än resterande transportslag och 

därav fortsätter järnvägen att tappa marknadsandelar. Swedtrain (2016) påtalar att 

järnvägen idag inte har den strategiska styrningen som krävs för att utvecklingen ska gå åt 

rätt håll. Det saknas förutsättningar för att kunna underhålla järnvägarna och detta medför 

att investeringar blir drabbade och nedprioriterade. Om investeringar och åtgärder utförs 

som planerat enligt rapporten Järnväg 2050, som tagits fram av Sweco tillsammans med 

ett flertal aktörer, kommer detta gynna transportköparen. Detta genom att flexibiliteten 

kommer att bli högre och transportkostnaderna lägre, vilket innebär att transporten via 

järnväg kommer att öka. (ibid.) 

 

Järnvägstransporter är, enligt Lumsden (2012) och Oskarsson et al. (2013), mest 

lönsamma vid långa transporter då de har höga terminalkostnader och låga 

undervägskostnader. Järnvägstransporter har lägst påverkan på klimatet med avseende på 

koldioxidutsläpp vilket kan avläsas i figur 2 och i figur 3. 
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3.3.3 Intermodal transport 

Enligt Lumsden (2012) är den bakomliggande tanken med ett effektivt logistiksystem att 

det gods som transporteras inte behöver omlastas till en annan lastbärare eller behöver 

byta transportsätt under resans gång. En intermodal transport definieras som de 

transporter där godset transporteras via åtminstone två olika transportsätt och där bytet av 

transportmedel utförs på en kombiterminal. Detta begrepp kan enligt Crainic och Kim 

(2005) anses vara väldigt generellt och kan därmed innebär olika saker och innefatta flera 

kombinationer av transporter. Exempelvis kan en intermodal transport ske genom att ett 

gods förflyttas i kombination av lastbil och järnväg. (Crainic & Kim, 2005) Denna 

kombination av transportslag är enligt Lumsden (2012) även den vanligaste. 

3.3.4 Speditörer 

Enligt Van der Laan et. al. (2010) är speditörerna den viktigaste länken i transportkedjan. 

Lumsden (2012) menar att den ursprungliga uppgiften för en speditör bland annat var att 

arbeta med förtullning, ha kontakt med mottagare samt lastning och lossning i hamn. Van 

der Laan et al. och Lumsden menar att rollen på senare tid har utvecklats och speditörens 

uppgift är nu att lägga ut ett jobb eller en specifik transport som baseras på ett kontrakt 

med olika aktörer. I speditörens arbete ingår det val av terminaler för på- och avlastning 

och de anordnar även den fysiska transporten av godset (Oskarsson et al., 2013). 

3.4 Transportkostnader 

Något som kan krävas för att komma igång med ett flöde av transporter är 

marknadsföring. Denna kostnad är nödvändig för att speditörer och liknande aktörer skall 

få kännedom om vilka möjligheter som finns. Marknadsföring är en initialkostnad som 

innebär en fast kostnad som läggs på den totala kostnaden vid transport. Vid långa 

transporter blir kostnaden lägre än vid korta transporter. Detta medför att transport via 

järnväg, som har större fasta kostnader än tillexempel vägtransport, blir otroligt 

kostsamma om volymerna vid transport är små. En annan kostnad som har stor betydelse 

om de olika transportslagen jämförs är för- och eftertransport som krävs vid användande 

av järnväg. Dessa kostnader tillkommer då det är mycket sällan leverantören eller kunden 

har tillgång till järnvägsspår. (Lumsden, 2012) 

 

Några andra kostnader som är kopplade till transporter berör förflyttningar, omlastningar, 

lossning och lastning. Den totala kostnaden för dessa aktiviteter kan skifta mycket 

beroende på transportsätt och det går inte att generellt svara på vilket alternativ som är 

mest kostnadseffektivt då omständigheterna är avgörande. (Lumsden, 2012)  
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Två centrala begrepp är terminalkostnad och undervägskostnad. Terminalkostnader 

innebär de kostnader som är kopplade till de aktiviteter som utförs på terminalen och 

undervägskostnader är de kostnader som uppstår vid den fysiska transporten av godset. 

För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden är det proportionen mellan dessa 

kostnader som är av intresse. Generellt sett innebär korta transporter låga 

terminalkostnader och höga undervägskostnader medan det blir höga terminalkostnader 

men låga undervägskostnader vid längre transporter. Det är av intresse att beakta dessa 

kostnader vid val av transportsätt för olika avstånd. (Lumsden, 2012; Oskarsson et al, 

2013)  

 

I figur 4 syns genomsnittliga transportkostnader för lastbil, järnväg, flyg och fartyg. 

 

 

 Fig. 4. Transportkostnaden för olika transportslag, (Lumsden, 2012). 

3.5 Hållbarhet 

Enligt Litman (2011) definieras hållbarhet i normala fall snävt med stort fokus på ett fåtal 

specifika problem som exempelvis utarmning av resurser och föroreningar. Det sker dock 

en utveckling mot att begreppet definieras allt bredare för att inkludera andra aspekter 

som berör ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. (ibid.) Van der Laan, Bloemhof 

och Beijer (2010) hävdar att hållbarhet inte enbart kan mätas med en indikator utan att 

hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer även bör tas. Enligt Litman 

och Burwell (2006) handlar hållbarhet om att finna en optimal balans mellan dessa tre 

aspekter. Ammenberg (2012) menar att hållbar utveckling handlar om att tillmötesgå de 

behov som människan har i nuläget utan att äventyra de kommande generationernas 

behov. 
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Enligt Litman och Burwell (2006) kan hållbar planering ha samma betydelse för miljön 

som medicin kan ha för hälsa. Planering kan göra att problem kan förutses och hanteras 

istället för att invänta att det utvecklas kriser. (ibid.) Samhället ställs ständigt inför nya 

utmaningar och för att det skall gå att möta dessa krävs det att transporter är hållbara. För 

att säkra det framtida välståndet bör alla regioner vara integrerade i världsekonomin på ett 

sätt som är konkurrenskraftig. För att detta skall bli verklighet krävs effektiva och hållbara 

transporter. (Europeiska kommissionen, 2011) 

 

Det finns ett ökande intresse gällande hållbar utveckling och hållbara transporter. Intresset 

grundas i ett flertal faktorer men kommer främst från en växande medvetenhet om att det 

är mänskliga aktiviteter som spelar en betydande roll för miljön. Det krävs att dessa 

problem belyses ur ett bredare perspektiv då mänskliga aktiviteter påverkar ekonomiska, 

sociala och ekologiska aspekter. Påverkan på miljön leder bland annat till globala 

luftföroreningar och överutnyttjande av naturresurser som exempelvis rent vatten och 

fiske. (Litman & Burwell, 2006) 

3.5.1 Miljömässig hållbarhet 

Enligt Ammenberg (2012) kan det påstås att den miljömässiga hållbarheten sätter ramarna 

med grund i att om det inte finns ett fungerande ekologiskt system spelar inte de andra 

dimensionerna någon roll. Förändringar i miljön sker hela tiden och de organismer som 

finns är uppbyggda för att klara av de nya förutsättningar som kan komma att uppstå. 

Detta är inte problemet, utan problematiken uppkommer när mänskliga aktiviteter gör att 

förutsättningarna förändras i en högre takt än vad naturen och miljön klarar av. De 

miljöproblem som är mest betydande är klimatpåverkan, uttunning av ozonskiktet, 

försurning och övergödning av mark och vatten samt kemikalier och metallers påverkan på 

miljön. (ibid.) Gällande sambandet mellan miljö och transporter är det främst luftutsläpp 

som är centralt. (Lumsden, 2012) 

3.5.2 Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar enligt Ammenberg (2012) om att hushålla med 

knappa resurser. Denna dimension syftar till att det ekonomiska system som finns i 

samhället skall vara stabilt och långsiktigt. Denna dimension berör företag och 

verksamheten mycket då det kan uppstå motstridiga mål i och med att företaget vill gå 

med hög vinst men samtidigt bör tänka på samhällets långsiktiga hållbarhet. Utöver detta 

berör även denna dimension hur fördelningen av resurser ser ut mellan länder. (ibid.) 
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3.6 Hållbara transporter 

Enligt Lumsden (2012) och Litman (2011) finns ingen uppenbar definition av 

miljöanpassad logistik och hållbara transporter. Dock kan det innebära att företag utnyttjar 

teknik och resurser på ett sätt som får en så liten miljöpåverkan som möjligt. 

Miljöledningsarbetet har lett till insikten att det är transporter som står för en stor del av 

den totala miljöpåverkan från företag. Denna insikt har lett till att det finns kundkrav på de 

företag som erbjuder transporttjänster att presentera logistik- och transportlösningar som 

är miljöanpassade. (ibid.) Det som bör innefattas i begreppet hållbara transporter är att de 

ska uppfylla de behov som finns hos både individen och samhället samtidigt som de 

överensstämmer med människors och ekosystemets hälsa. För att ett transportsystem ska 

vara hållbart krävs det att det är ekonomiskt, effektivt och erbjuder olika 

transportalternativ. De utsläpp och avfall som kommer till följd av transporter skall även 

vara inom gränsen för planetens egen förmåga att absorbera dessa. Förbrukningen av icke-

förnybara resurser skall minimeras och hållas på en nivå där avkastningen förblir hållbar. 

Vidare är målet med hållbara transporter att försäkra att ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter vägs in i de beslut som tas gällande transportaktiviteter. (Litman, 

2011; Gilbert, Irwin, Hollingworth och Blais, 2002) 

 

Ett problem gällande hållbarhet har varit tendensen att fokusera på de mål som är lätta att 

uppnå och de svårare målen blir bortprioriterade. Enligt Litman (2011) finns ett begrepp 

som kallas hållbart beslutsfattande. Detta kan beskrivas som en planering där hänsyn tas till 

mål och effekter oavsett hur svåra de är att uppnå eller mäta. Intresset för hållbarhet 

speglar för det mesta en oro för vilka framtida risker den nuvarande resursförbrukningen 

kan medföra. Ett mål med hållbarhet är att det skall finnas rättvisa mellan generationerna 

och för framtida generationer. Litman hävdar således att eftersom den oron finns blir det 

ohållbart att ignorera att en stor miljöpåverkan sker under denna generation. Hållbarhet 

ska i slutändan spegla de mål som finns för rättvisa, ekologisk och mänsklig välfärd, oavsett 

tid eller plats. (ibid.) 
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3.6.1 Hinder för hållbara transporter 

Enligt Van der Laan et al. (2010) är det ett komplext arbete att få ett visst transportsätt att 

bli hållbart då det krävs en kombination av flera olika faktorer som kan vara motstridiga. 

Enligt Litman och Burwell (2006) presenteras ofta lösningar som skall främja hållbara 

transporter på så sätt att det skall väljas mellan ett alternativ eller ett annat. Dock finns det 

forskning som visar att det är kombinationen av flertal strategier och alternativ som krävs 

för att nå hållbara mål. Även om de generella effekterna inom hållbarhetspolitik är 

effektiva uppstår det ofta konflikter mellan olika intressenter och regioner. Detta beror på 

att det som är positivt inom hållbarhetssynpunkt kan påverka intäkter för exempelvis 

företag och regioner som producerar energi. Hållbarhetsplanering kräver således strategier 

för att kompensera de som anser sig förlora. Exempelvis kan det anses att 

transportindustrin får konsekvenser och förlorar intäkter i och med att 

bensinförbrukningen sannolikt kommer minska i samband med hållbarhetspolitikens 

framfart. (Litman & Burwell, 2006) 

  

Enligt Litman och Burwell (2006) finns det två grundläggande principer gällande 

problemlösning inom hållbarhet. Det finns ett reduktionistiskt perspektiv där hållbarhet 

ses som en uppsättning individuella problem. Om hållbarhet ses från detta perspektiv är 

tanken att problemen kan angripas genom att se över existerande transportplanering. 

Därefter får experter rangordna problemen och lösningarna. Det andra sättet att se på 

hållbarhet är genom ett omfattande perspektiv. Detta förutsätter att synen på hållbarhet 

ses som en bred uppsättning av integrerade problem. Dessa anses inte kunna lösas med 

hjälp av existerande transportplanering då lösningar på ett problem kan komma att 

förvärra andra problem. Det omfattande perspektivet strävar efter att minska de totala 

transportvolymerna. Enligt Litman och Burwell skulle det mest hållbara vara att utgå från 

en kombination av dessa två perspektiv. I denna kombination av problemlösning skulle 

också förbättrade val av resor, prissättning, vägkonstruktioner etc. vägas in. (ibid.)  

 

Enligt Europeiska Kommissionen (2011) har det de senaste 40 åren funnits bra 

förutsättningar för hållbara transporter. Detta har möjliggjorts i form av tekniska 

framsteg, möjliga energibesparingar som är kostnadseffektiva och politiska insatser. 

Transporterna har blivit mer miljövänliga, rena och energisnåla på senare tid men det 

faktum att volymerna ökat gör att luftföroreningarna fortfarande är omfattande.   

(Europeiska kommissionen, 2011) 
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3.6.2 Åtgärder för att minska transportsektorns miljöbelastning 

En viktig faktor för att möjliggöra en minskning av transporternas utsläpp är att dessa 

utnyttjas i båda riktningar. En problematik som ofta uppstår är att transporter fylls åt ena 

hållet medan fyllnadsgraden är lägre åt andra hållet. Detta kan enligt Oskarsson et al. 

(2013) vara ett komplext problem att åtgärda. Till vissa regioner kan det av naturliga skäl 

finnas ett stort behov av import medan exporten inte alls uppnår samma nivå. (Oskarsson 

et al., 2013)  

  

En annan betydande faktor är att transportföretag identifierar de verkliga kundkraven. 

Kunden kräver ofta så mycket som möjligt av en leverantör för att de vet att de kan få 

igenom kraven. Detta leder till att leverantören inte vågar komma med alternativa 

transportsätt med grund i att företagen inte vill bli av med en affär. Enligt Oskarsson et al. 

(2013) finns det studier som visar att kunder ofta väljer bort ledtid och istället prioriterar 

en säker leveranstidpunkt. Det bör således finnas möjligheter att finna en lösning 

tillsammans med kunden där ledtiden är lite längre och transporterna inte är lika 

frekventa. (Oskarsson et al., 2013) 

  

Enligt Oskarsson et al. (2013) är det, sett ur miljösynpunkt, en fördel att använda 

järnvägstransporter istället för lastbilstransporter. Kraven på transporter är många gånger 

att de ska vara snabba, frekventa och flexibla. Dessa faktorer talar mer för 

lastbilstransporter än järnvägstransporter. Att valet faller på andra leveranssätt än järnväg 

kan även handla om att godset behöver levereras inom snäva tidsramar. När detta sker 

väljs oftast ett snabbare och mer flexibelt transportsätt än tåg. Om företag samordnar, har 

en bättre planering och framförhållning kan dock ett miljövänligare transportsätt väljas. 

(Oskarsson et al., 2013) 

3.7 Transportinfrastruktur 

Woodburn (2013) påvisar att investeringar i transportinfrastrukturen har en stor betydelse 

för effektiva och hållbara transporter. En förutsättning för att tillväxten inom 

containertrafik skall fortskrida är att transportinfrastrukturen utvecklas i samma takt. Den 

framtida utvecklingen av terminaler och dess infrastruktur tros bli alltmer inriktad på 

genomströmning istället för termer om kapacitet. (Notteboom & Rodrigue, 2009) Enligt 

Europeiska Kommissionen (2011) är det viktigt att de transportsystem som finns inom EU 

hela tiden utvecklas för att upprätthålla den konkurrensställning som finns. Det 

infrastrukturnät som finns bör vara väl anpassat samt utnyttjas på ett bra och effektivt sätt. 

Det som är viktigt i detta avseende är att investeringarna planeras väl så att resultatet blir 

så positivt som möjligt gällande både ekonomi och miljö. (Europeiska kommissionen, 

2011) 
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En viktig del inom transportinfrastrukturen är terminaler då de ingår i vägnätet och 

därmed möjliggör ett transportflöde. En terminals funktion innefattar samlastning, 

samordning, överföring av gods, sortering, lagring etc. (Lumsden, 2012) 

3.7.1 Hamnterminal 

En hamnterminal har enligt Wilmsmeier och Lamberg (2011) en komplex geografisk 

relation med en stor del olika marknader. I de flesta hamnar finns en anknytning mellan 

sjötransporter och landtransporter. Sjötransport och landtransporter skiljer sig åt avsevärt 

gällande kapacitet och detta glapp bör överbyggas. Det vanligaste sättet som glappet 

överbyggs på är att godset lagras i hamnarna. Detta då det ofta inte är möjligt ur 

kostnadssynpunkt att ha lastbilar och järnvägsvagnar tillgängliga varje gång ett fartyg 

ankommer. Hamnars utformning har ändrats mycket i och med containeriseringen som 

skett. Järnvägstrafik i en hamn anses enligt Lumsden (2012) vara relativt ineffektivt då de 

stör resterande arbete och trafik. Detta har lett till att de järnvägsspår som finns i hamnar 

placeras allt längre ifrån kajen där fartyg lossas för att inte påverka arbetet kring 

lossningen. En effekt av detta har blivit att förflyttningarna vid lastning och lossning av 

fartyg blir allt längre. (Lumsden, 2012) 

3.7.2 Inlandsterminal 

Enligt Shaw, Walton och Farrington (2015) länkar inlandsterminalerna transport- och 

lagringsfunktioner. Det har skapats viss förvirring kring själva begreppet inlandsterminal 

samt dess roll och funktion men det hävdas att det finns tre huvudkriterier i definitionen 

av en inlandsterminal. Dessa är följande: 

●    Containerisering: En inlandsterminal domineras av hantering av containrar. 

Dessa flöden av containrar kan exempelvis vara marina, inhemska eller av intermodal 

form. 

●    Dedikerad länk: En inlandsterminal bör kopplas med en hamnterminal som 

har stor kapacitet. Lastbil- och järnvägstransporter används bland annat som 

transportalternativ. 

●    Massifiering: En inlandsterminal skall kunna bidra till skalfördelar gällande 

inlandsdistribution genom att det kan hantera större volymer till en lägre enhetskostnad. 

(Rodrigue. J, Debrie. J, Fremont. A & Gouvernal. E, 2010) 
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Kopplat till en inlandsterminal finns ofta offentliga intressen. De offentliga intressenterna 

är ofta motiverade av två typer av allmänna mål. Det ena målet gäller utveckling och det 

andra planering. Utvecklingsmålen baseras på att locka till sig logistikverksamheter för att 

utveckla den lokala ekonomin i form av sysselsättning, inkomster, skatter. Planeringsmålet 

baseras på planering och reglering. Inlandsterminaler kan bidra till politiska mål som kan 

främja hållbar utveckling. Detta genom att inlandsterminalerna kan främja användningen 

av exempelvis järnväg vilket bland annat reducerar trafikstockningar och omorganisering 

av distributionen så att de passar de lokala egenskaperna. (Rodrigue et al., 2010) 

3.8 Container som lastbärare  

De mest förekommande måtten på containrar är 20-fot och 40-fot. Dessa mått avtalades 

redan på 1960-talet och blev sedan ISO-standarder (Notteboom & Rodrigue, 2009). Den 

standardiserade 40-fots containern finns även som “high cube” och innebär att den är en fot 

högre än originalhöjden. Intresset att vinna skalfördelar ökar ständigt för företag och därav 

gynnas användningen av stora containrar då det innebär mindre kostnader vid 

inlandstransporter. Större containrar ger skalfördelar vid lastning, hantering och lossning 

vilket är fördelar för långa sändningar. Ett exempel på hanteringsskillnader beroende på 

val av container är om ett fartyg är lastat med enbart 20-fots containrar istället för 40-fots 

containrar så tar hanteringstiden dubbelt så lång tid. Med detta i åtanke kan man ut en 

logistisk synpunkt anta att det är till fördel att i största möjliga mån använda 40-fots 

containrar. (Notteboom & Rodrigue, 2009) Den så kallade High Cube containern är den 

vanligaste containerstorleken och utgör mer än 50% av den globala containerflottan. 

(Transporteca, u.å.; Woodburn. 2013) 

 

Gällande utvecklingen och framtiden av inlandstransporter med gods via container finns 

det enligt Notteboom och Rodrigue (2009) tre problem och faktorer som är av särskilt 

stor betydelse. En faktor är lokalisering, vilket syftar till effektivare sjöfart och 

användningen av inlandsterminaler med direktförbindelse till hamnar genom exempelvis 

järnväg. Den andra faktorn handlar om nya generationer av inlandsterminaler som skall 

komma att förbättra produktivitet, effektivitet och genomströmningen av 

inlandstransporterna. Den tredje faktorn berör själva containern och nya specifikationer 

och mer avancerad styrning. (Notteboom & Rodrigue, 2009) Globaliseringen leder till 

större marknader och de kunder samt leverantörer som verkar blir mer geografiskt 

utspridda över hela världen. Logistiknätverken blir således allt mer komplexa och det 

krävs att hela logistikprocessen går att styra. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2013) En 

annan aspekt, enligt Engström och Matsson (2015), som är komplex när gods fraktas via 

containrar är obalansen som ofta uppstår genom import och export i hamnar. De påtalar 

att en ökad import till de hamnar som i dagsläget enbart har hög export leder till en 

balans. 
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3.8.1 Logistiska faktorer relaterade till containertransport 

Logistiska aktiviteter har en påverkan på framtida containertransporter. Logistik innefattar 

en stor skara av aktiviteter som berör allt från produktionsplanering till lagerhållning. 

Många av dessa aktiviteter involverar tidsbaserade komponenter, tillförlitlighet och 

punktlighet. Containertransporter blir betydande för att uppnå dessa krav på en global 

marknad. Blandningen av logistiska faktorer relaterade till containertransporterade varor 

har ett stort avgörande för den framtida utvecklingen av globala containertransportsystem. 

De logistiska egenskaperna på varorna har en påverkan på de operativa beslut som tas 

gällande transportfrekvens och hastighet samt nivån på tillhörande infrastruktur. 

(Notteboom & Rodrigue, 2009) 

  

De viktigaste logistiska egenskaperna och de effekter de förväntas ha är: 

• Leveransfrekvens 

Frekvensen väntas öka då tillverkare och återförsäljare försöker uppnå större ekonomiska 

fördelar kopplade till lägre nivåer av lager och distribution med kort ledtid och bra 

leveransservice. Enligt Oskarsson et al. (2013) sågs inte problemen med varulager tidigare 

utan det är på senare tid företag har sett den stora potential till att spara pengar som finns. 

Lägre lagernivåer och tidsbaserad distribution kan ses som en motsägelse mot 

stordriftsfördelar och transporter med höga lastmängder. Ett exempel på detta är om stora 

driftfördelar vill genereras och transporter med hög frekvens önskas leder det till att 

större containrar kan användas. Detta innebär mindre hantering per TEU men denna 

lastningsstrategi stämmer inte nödvändigtvis överens med JIT-strategier och lägre nivåer 

av inventarier. Här krävs alltså en avvägning där det blir betydande vart produkten skall 

levereras och vem kunden är. (Notteboom & Rodrigue, 2009) 

  

• Andelen transportkostnader  

Andelen transportkostnader i de totala distributionskostnaderna fortsätter att stiga och är 

även detta en påverkande faktor. Dessa kostnader stiger i samband med ökande 

trafikstockningar, längre transportsträckor inom försörjningskedjorna och högre 

energikostnader. Andelen distributionskostnader bestäms bland annat av den framtida 

balansen mellan globala respektive lokala inköpsstrategier samt attraktionen till att 

använda lågkostnadsländer som en del av den globala försörjningskedjan. (Notteboom & 

Rodrigue, 2009) 

  

• Tekniska och kommersiella dynamiken 

Den tekniska och kommersiella dynamiken i samband med containerprodukter kommer 

med stor sannolikhet att öka. Allt större press läggs på logistiska aktiviteter i form av hög 

tillförlitlighet, korta ledtider och hög grad av flexibilitet. Det kan hända att en knuff mot 

mer decentraliserade logistikstrukturer sker men framförallt kommer det krävas ett mer 

flexibelt distributionsnät. (Notteboom & Rodrigue, 2009)    



 

24 

 

  

Alla ovan nämnda faktorer har olika påverkan och egenskaper vilka kommer ställa skilda 

krav på containertransporter i inlandet. Blandningen av dessa egenskaper kommer att spela 

en viktig roll vid konfigurationen av distributionsnäten. Vad som är viktigt att ha i åtanke 

är att om maktrelationen till största del domineras av kunden och det finns osäkerhet i 

efterfrågan kommer logistikstrukturen och distributionen att fokusera mest på flexibilitet 

och lyhördhet. Om osäkerheten tvärtemot är låg och leverantörerna styr marknaden kan 

det istället läggas fokus på tillförlitlighet och centralisering av utbudet. (Notteboom & 

Rodrigue, 2009) 

3.8.2 Exempel på problem vid förflyttning från vägtrafik till järnväg  

Woodburn (2013) belyser ett exempel från Storbritannien där de vill uppnå en 

förskjutning från godstransporter via väg till järnväg. En kritisk faktor till att en förändring 

behövde ske var den ökande andelen av 40-fot “high cube” containers som en följd av den 

snabba tillväxten gällande användningen av dessa behållare i den globala sjöfartstrafiken 

(ibid.). Woodburn hänvisar till DP World Southampton (2010), som menar att 29% av 

standardcontainrar med normal höjd förflyttas via järnväg under 2010 i jämförelse med 

endast 19% av alla “high cube” containrarna. 

 

Projektet som Woodburn (2013) har studerat handlar om att få dessa 40-fot “high cube” 

containrar att kunna lastas på vanliga standardiserade järnvägsvagnar. Detta innebar att 

järnvägsspår sänktes ner och ibland riktades om för att de höga containrarna skulle kunna 

transporteras under broar och förbi vissa byggnader. Denna satsning ledde till en ökning 

på 28% av antal TEU som fraktades och den genomsnittliga kapaciteten per tåg ökade med 

19%. Detta är uppmätt före projektet genomfördes 2007 till 2012 när projektet stod 

klart. (ibid.) 
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3.9 Sammanfattning av teori 

I figur 4 illustreras en sammanställning av den teori som tagits fram i arbetet.  

 

Fig. 5. Sammanställning av teori. 

Sammanfattningsvis handlar transporter om hur en produkt kan röra sig från en punkt till 

en annan. Detta möjliggörs med hjälp av olika transportslag, vilka i detta fall är väg- och 

järnvägstransport. Transportinfrastrukturen har en avgörande roll i vilket transportsätt 

som väljs då det är grunden till ett transportflöde. Centrala faktorer som även dem har en 

inverkan på transporter är kostnader, ledtid, flexibilitet, kapacitet och frekvens.  

 

För att säkra det framtida välståndet krävs effektiva och hållbara transporter. Det är svårt 

att definiera hållbara transporter men för att ett transportsystem skall vara hållbart bör det 

vara ekonomiskt, effektivt samt erbjuda olika transportalternativ. Det är speditörer som 

kan erbjuda dessa olika transportalternativ då dem anordnar den fysiska transporten av 

godset.  
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4 Resultat 

Detta kapitel redogör för observationer samt intervjuer som utförts i studien. Inledningsvis presenteras 

arbetets kontext följt av resultatet från intervjuer med tre speditionsföretaget. Avslutningsvis återfinns 

resultatet från de observationer och intervjuer som utförts med fallstudieföretaget Yilport. De frågor 

som ställts går att finna i bilaga 1 och bilaga 2.  

4.1 Kontext 

Den svenska transportinfrastrukturen har blivit rankad strax över medel i en jämförelse 

mellan länderna i EU när det gäller vägar, hamnar och flygplatser. När det kommer till 

järnvägsinfrastrukturen är Sverige istället rankat någon under medel. (European 

Commission, u.å.) Järnvägsnätet i Sverige är elektrifierat och energin kommer från grön 

el. Detta innebär att järnvägen ur miljösynpunkt är ett bättre alternativ. 

 

Enligt Trafikverket (2015) finns det begränsningar gällande kapaciteten på järnväg längs 

ostkusten. Järnvägsspåren på den aktuella sträckan är relativt högt belastade. (ibid.) Detta 

innebär att det är svårt att få tillgång till tider på stambanan.  

4.1.1 Lagstiftade avgifter för godstransport i Sverige 

Vägtransport 

I Sverige finns det en lag som reglerar att fordon som är registrerade i det svenska 

vägtrafikregister skall betala en vägavgift för att ha rätt att använda det svenska vägnätet. 

Denna avgiftsplikt “...gäller för motorfordon eller ledad motorfordonskombination med 

en totalvikt på minst 12 000 kilogram om fordonet är avsett uteslutande för godstransport 

på väg.” (SPS 1997:1137) 

 

Enligt 11 § går följande att utläsa “Vägavgift tas ut med olika belopp beroende på antal 

axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller…”. 

Avgiften varierar mellan 750 EUR - 1550 EUR per år och fordon. (SPS 1997:1137) 

 

Järnvägstransport 

Spåravgift för godstransport är beroende på den största axellast som fordonet har och 

beräknas efter bruttotonkilometer enligt nedan. 

 

≤ 20 ton 0,0056 kr/bruttotonkilometer 

> 20 ton ≤ 22,5 ton 0,0070/bruttotonkilometer 

> 22,5 ton ≤ 25 ton 0,0077 kr/bruttotonkilometer 

> 25 ton 0,0084 kr/bruttotonkilometer 

(Trafikverket, 2017) 
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Det finns även en tåglägesavgift som betalas enligt olika nivåer, den aktuella sträckan 

Gävle-Stockholm ligger inom högnivå som innebär en avgift på 7,50 kr/tågkilometer. Det 

finns även emmissionsavgifter som tas ut av förbränningsmotordrivna fordon samt 

kostnader för tillträde och uppställning på bangårdar. (Trafikverket, 2017) 

4.2 Speditör A 

Företagsbeskrivning 

Speditör A är verksamma inom transportsektorn och erbjuder transportlösningar, 

godshantering, lagerhållning och klarering. Transportsätten de erbjuder är sjöfrakt, bil, tåg 

och flyg. De erbjuder även kombinationer av de olika transportsätten. 

4.2.1 Påverkande faktorer 

Speditör A påpekar att det inte finns så mycket krav från kunderna gällande miljöaspekter. 

Nedan beskrivs faktorer som påverkar när en kund skall välja transportsätt. Det kan handla 

om att enbart en faktor påverkar eller en kombination av flera. 

 

• Pris 

Priset har en påverkan på vilket leveranssätt som väljs. Speditör A uttrycker att det ibland 

enbart är en faktor som påverkar och då är det oftast. Om de inte kan erbjuda den 

specifika kunden det billigaste priset blir det ingen affär. Kostnader för omlastningar har 

en påverkan på den totala kalkylen och när sträckan blir kort vill omlastningar till största 

mån undvikas. Sträckan mellan Gävle Hamn och Stockholm Nord är relativt kort och 

Speditör A menar att effekten av det blir att omlastningskostnaderna som tillkommer vid 

järnvägstransport gör att dessa transporter inte bli kostnadseffektiva.  

 

• Ledtid 

Ledtid har enligt Speditör A en påverkan på vilket leveranssätt som väljs. 

 

• Flexibilitet 

Speditör A styrs av vilka leveransvillkor deras uppdragsgivare har i avtalen. Deras vision är 

att erbjuda en lösning från dörr till dörr. I dessa uppdrag kan det också ingå lastning och 

lossning av gods från container och i vissa fall lagerhållning. Speditören beskriver att 

framförhållningen och flexibilitet är bidragande faktorer vid val av transportsätt. 
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• Kapacitet 

En kund med stor volym behöver välja en speditör som har möjlighet att transportera hela 

volymen och det är inte alla som klarar det. Enligt Speditör A blir järnvägens dilemma att 

det finns ett visst antal tågvagnar som avgår en viss tid och detta innebär att det finns en 

maxvolym för hur mycket som kan transporteras i vagnarna. Järnvägens stora problem är 

alltså begränsningen av kapacitet medan det på bilsidan finns det större valmöjligheter. 

 

• Frekvens 

Frekvens och tillgänglighet har en påverkan på vilket leveranssätt som väljs. Speditör A 

uppger att det enligt kännedom enbart går ett tåg i veckan mellan Gävle Hamn och 

Stockholm Nord. Detta anser Speditör A är för lite på denna sträcka och tror att det skulle 

krävas en daglig avgång av tåg för att det skulle vara ett alternativt transportsätt. 

 

 “...fartyg har inte några busstidtabeller, så de kan komma på en 
måndagskväll likväl som på fredag eller veckan därpå, så det är ju 
komplext. Därför måste man ha en lösning som har ett alternativ 
varje dag”. 

I nuläget har de inte haft något uppdrag där de kunnat använda tåglösningen mellan Gävle 

Hamn och Stockholm Nord. Om frekvensen på tåg denna sträcka hade varit högre och 

priset var konkurrenskraftigt med biltrafiken tror Speditör A att de skulle kunna nyttja 

detta transportsätt mer frekvent. Om en container blir stående på en terminal över en viss 

tid börjar denna kosta pengar vilket även det är en faktor till att frekvensen bör vara 

högre. 

4.2.2 Hållbar planering 

Speditör A berättar att det är kunden som styr men att om det finns alternativ som är 

bättre för miljön försöker de planera och välja detta alternativ. Speditören poängterar även 

att det viktigaste för dem är att få uppdrag. Ofta har kunden som generellt krav att det 

skall vara miljövänligt men när det kommer till att planera transporten är det inte ofta 

detta anses vara det viktigaste. Om det finns ett miljövänligt alternativ som kan 

tillhandahållas till ett konkurrenskraftigt pris med likvärdig kvalitet och effektivitet vill de 

använda detta. Enligt Speditör A vill nästan alla kunder att godset transporteras på järnväg 

med tanke på miljöaspekter och att det ofta blir billigare när det gäller längre sträckor. 

Detta får dock inte bli på bekostnad av att godset exempelvis blir försenat då de flesta 

företag ligger på sådan liten marginal och det krävs ofta att godset skall transporteras 

snabbt. En del kunder har som krav att de vill ha utsläppsrapporter varje år. Speditören 

uppger att de, vid vägtransporter, försöker använda sig av åkerier som erbjuder kvalitativa 

tjänster men att detta är inte applicerbart på samma sätt vid järnvägstransporter. 
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Gällande den aktuella stäckan Gävle Hamn och Stockholm Nord beskriver Speditör A att 

“...det blir lite som hönan och ägget”. Det krävs att någon sätter igång trafiken för att 

någon skall kunna använda den, men de som står för investeringen kräver att de skall 

kunna säkerhetsställa att det finns volymer. Ingen av parterna vill bilda upp sig innan det är 

säkert att det fungerar. 

4.2.3 Logistiska förutsättningar 

Enligt Speditör A skiljer sig frekvensen gällande de olika transportslagen åt beroende på 

val av rederi, åkeri och geografiskt område. Det är deras roll som speditör att ta reda på 

vad det finns för olika alternativ att välja mellan och presentera dessa för kunden. När det 

gäller vägtransporter kan gods egentligen lastas vilken dag som helst men där skiljer sig 

frekvensen åt beroende på var i landet man befinner sig. Är det en storstadsregion finns 

det exempelvis många valmöjligheter varje dag jämfört med mindre regioner där det inte 

är lika flexibelt. 

4.2.4 Export och import 

Gävle Hamn är en väldigt stark exporthamn och majoriteten av exportgodset går i 40-fots 

containrar. I Stockholm beskriver Speditör A läget som tvärtom då det istället importeras 

mer och detta sker ofta i 20-fots containrar. Det fraktas väldigt mycket tomma 40-fots 

containrar till Gävle Hamn för att fyllas med exportlast. De 20-fots containrar som 

kommer med importgods går inte att nyttja på samma sätt då det främst är 40-fots 

containrarna som används för export från Gävle Hamn. 

4.3 Speditör B 

Företagsbeskrivning 

Speditör B är verksamma inom export. De erbjuder transportlösningar med sjöfrakt, bil, 

tåg och flyg där sjö står för den största delen och tåg för den minsta. 

4.3.1 Påverkande faktorer 

Speditör B påpekar att alla kunder tar upp att de har miljökrav men när det kommer till 

den sista punkten som handlar om priset så väljs miljön bort. Nedan beskrivs faktorer som 

påverkar när en kund skall välja transportsätt. Det kan handla om att enbart en faktor 

påverkar eller en kombination av flera. 
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• Pris 

Den ekonomiska faktorn har stor påverkan och det slutliga beslutet landar ofta i vad 

transportsättet kommer att kosta och där väljs oftast det som är förmånligast rent 

ekonomiskt. 

 

“Det är ekonomin som styr allt för mycket” 

 

• Ledtid 

Sett till ledtid anser Speditör B att det blir en nackdel för Gävle Hamn att det går att ta in 

godset redan i Stockholm och sedan distribuera det direkt till slutkunden därifrån då det 

enligt dem blir en kortare ledtid med det sistnämnda. 

 

• Flexibilitet 

Enligt Speditör B är det en mer flexibel transportväg att importera gods till Stockholm 

istället för till Gävle Hamn. Detta för att om godset kan gå direkt med bil från Stockholms 

frihamn till slutkunden slipper man ett tredje transportsätt och fler omlastningar. 

 

• Kapacitet 

Speditör B menar att kapaciteten på järnväg inte ens är i närheten av vad som skulle krävas 

för att det transportsätt skulle användas. Detta beror på att det idag redan är fullt på 

järnvägsnätet som de har fått det förklarat från andra aktörer. 

 

• Frekvens 

Speditör B spekulerar i om frekvensen på järnvägstransporterna skulle öka och 

genomströmningen av gods skulle vara högre så skulle även lönsamheten öka. Om 

frekvensen var högre på järnvägstransporterna mellan Gävle Hamn och Stockholm Nord 

tror Speditör B att de absolut skulle använda detta transportsätt mer. 

4.3.2 Hållbar planering 

Speditör B försöker så långt som möjligt se till hållbara aspekter i sin transportplanering. 

De erbjuder hållbara transportlösningar men i slutändan handlar det oftast om priser och 

om en miljövänlig transport blir dyrare väljs det sätt som är mest ekonomiskt lönsamt. För 

att kunna få över mer gods via järnvägstransporter denna sträcka anser Speditör B att det 

handlar om att få alternativet att bli mer ekonomiskt lönsamt och då frekvensen måste 

öka. 
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4.3.3 Logistiska förutsättningar 

Speditör B beskriver att de inte är lika involverade i järnvägstransporter som de andra 

transportsätten. De tror själva att detta beror mycket på att de stora företagen inom skog- 

och stålindustrin kring Gävle Hamn har slutit sina egna avtal med järnvägsoperatörer. 

Det som gör att järnvägstransporterna denna sträcka inte fungerar i dagsläget beror på att 

det inte är ekonomisk lönsamt att först transportera containrar till Gävle Hamn via sjöfrakt 

för att sedan gå ned till Stockholm Nord via järnväg. Detta gör att det även behövs ett 

tredje transportsätt där god distribueras från Stockholm Nord ut till slutkunden. Om 

godset går in direkt till Stockholms frihamn kan det sedan transporteras via bil hela vägen 

ut till kund. Då undviks en extra omlastning och ett tredje transportsätt. Stockholm stad 

blir dock hela tiden mer besvärligt att ta sig igenom med godstrafik. Speditör B belyser ett 

exempel som handlar om att Stockholms frihamn förut tog in allt flygfotogen till 

flygtrafiken på Arlanda. De kom efter ett tag till insikt med att det var för stor risk att köra 

flygfotogen igenom en storstad och behövde hitta en annan lösning. Den lösningen blev att 

flygfotogen transporteras till Gävle Hamn för att sedan gå via järnväg till Arlanda, vilket 

har fungerat väldigt bra. Den faktor som var bidragande till att detta blev ett lyckat 

koncept beror på att det inte var ekonomin som styrde, det var den stora potentiella 

olycksrisken. 

4.3.4 Export och import 

Gävle Hamn behöver väldigt mycket containers för att försörja sin export men i nuläget 

finns det inte containrar för att täcka behovet. Rederier behöver i dagsläget 

tompositionera containrar från Hamburg och Rotterdam till Gävle Hamn för att täcka 

behovet. En tanke speditören har är om importlasten kom till Gävle Hamn för att sedan 

distribueras ner till Stockholm Nord, detta för att få fler containrar på plats i hamnen. En 

anledning till att detta inte fungerar kan vara att det tar lite längre tid att få upp godset till 

Gävle Hamn istället för att ta in det i Stockholms frihamn. 

  

“Du måste få både miljö och ekonomi att harmonisera med 
varandra för att det här ska kunna få genomslagskraft. Och får du 
det så kommer det här att få en enorm genomslagskraft.” 
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4.4 Speditör C 

Företagsbeskrivning 

Speditör C är verksamma inom transportsektorn och erbjuder sjö-, land- och 

flygtransporter. Här i Sverige fokuserar de mest på med flyg och sjö men erbjuder även 

komplement via väg till befintliga sjö- och flygkunder. Järnvägstransporter är det 

alternativ som de använder minst. De fokuserar på transporter och tjänster kring detta 

som innefattar tull, upphämtning och de kan även erbjuda TPL-lager. De tillhandahåller 

tjänster i kedjan, allt från upphämtning till levererat gods och de arbetar med både import 

och export. De har i dagsläget inga transporter mellan Stockholm Nord och Gävle Hamn 

men hade gärna använt detta geografiska område om det hade varit möjligt. 

4.4.1 Påverkande faktorer 

Kundkraven är väldigt viktiga för Speditör C och deras verksamhet. De måste till största 

del följa de krav och önskemål kunderna har när de tittar på val av transportsätt. I 

upphandlingsfasen är det många kunder som efterfrågan miljöledningssystem som 

exempelvis ISO 14001. När de väl är igång med arbetet är det dock inga garantier på att 

det följs upp. Nedan beskrivs faktorer som påverkar när en kund skall välja transportsätt. 

Det kan handla om att enbart en faktor påverkar eller en kombination av flera. 

 

• Priset 

Enligt Speditör C är det oftast priset som styr val av transportsätt. De påtalar att järnväg 

ligger i prisklassen mellan flyg- och sjöfrakt. 

 

• Ledtid 

Då det skiljer sig en hel del tidsmässigt mellan de olika transportsätten beror alternativet 

mycket på hur snabbt kunden behöver ha sitt gods. Järnvägstransporter är ett komplement 

på marknaden och detta alternativ ligger någonstans mitt emellan sjö- och flygtransport i 

ledtid. Total ledtid är en faktor som många kunder anser betydande. De tror att ledtiderna 

har en påverkan gällande att det inte är mer gods som importeras till Gävle Hamn.  

 

• Flexibilitet 

Att transportera gods via järnväg är inte ett attraktivt transportsätt så länge det inte 

handlar om längre sträckor då det kräver att de får ihop en lösning i kombination med bil. 

 

• Frekvens 

Frekvens och tillgänglighet är en betydande faktor för de kunder som transporterar gods i 

detta område. 
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4.4.2 Hållbar planering 

Den miljömässiga hållbarheten är en given aspekt i deras planering. Det sättet de själv kan 

påverka val av transportsätt är att presentera de alternativ som finns. De poängterar dock 

att det alltid är kunden som i slutändan bestämmer när det kommer till planering av 

transporter. När det gäller biltransporter jobbar de med leverantörer som har bra 

utrustning etc. De påtalar att de flesta svenska åkerier har väldigt bra miljötänk och 

använder sig av bra motorer i sina fordon. 

4.4.3 Logistiska förutsättningar 

Om det exempelvis finns kunder lokaliserade i Norrland eller mitt i Sverige försöker de få 

ihop en järnvägslösning kombinerat med vägtransport där de kör ut godset med bil den 

sista biten till kunden. För att järnvägstransporter skall vara ett alternativ krävs det att det 

är längre sträckor godset ska transporteras. Från vissa ställen i landet som anses vara stora 

hubbar går det också enklare att använda sig av järnvägstransporter. Handlar det om lokala 

transporter är således inte järnväg ett alternativ. 

4.4.4 Export och import 

Det är ofta volymerna som styr transporterna. Exporten i Gävle Hamn finns det gott om 

men det finns en önskan om en ökad import för att rederierna ska slippa tompositionera 

containrar till Gävle Hamn från andra hamnar. Det blir då en kostnad för att köra tomma 

containrar för att försörja exporten, så en bättre lösning hade varit att kunna få in mer 

import till Gävle Hamn. Det de anser skulle behövas för att lösa denna situation är en mer 

regelbunden service. Nackdelen när det kommer till Gävle Hamn är att det inte finns så 

många avgångar eller alternativ. Det hade varit positivt för miljön att använda de 

containrar som kommer in istället för att de tompositioneras. 

4.5 Sammanställning - Speditör A, B och C 

Tabell 2 visar att alla speditörer har en gemensam syn på vilka faktorer som 

påverkar val av transportsätt. Vidare visar resultatet att kunderna har den absolut 

största påverkan då speditörerna måste anpassa transportsätt efter kundernas krav. 

Ingen av speditörerna transporterar för tillfället gods på denna sträcka men de 

antyder att järnvägen skulle nyttjas om frekvensen var högre.  

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuer med speditörerna. 
 

Påverkande 

faktorer: Pris Ledtid Flexibilitet Kapacitet Frekvens 

Speditör A x x x x X 

Speditör B x x x x X 

Speditör C x x x x X 



 

34 

 

 

4.6 Yilport Gävle Hamn och Yilport Stockholm Nord 
Gävle Hamn är ostkustens största containerhamn med en kapacitet på 300 000 TEU/år 

och terminalen har utrustning för att hantera alla olika sorters lastbärare. Yilport tog över 

driften av hamnen sommaren 2016. Terminalen Stockholm Nord öppnades i december 

2015 är en av landets största och har kapacitet för 400 000 TEU/år. Mellan Gävle Hamn 

och Stockholm Nord finns det möjlighet att transportera gods via landsväg och järnväg. 

Båda terminalerna kan hantera och förflytta containrar, trailers och lastflak från lastbil till 

tåg och omvänt. 

4.7.1 Hållbar planering  

Tågpendeln mellan Gävle Hamn och Stockholm Nord går för tillfället en dag i veckan på 

en bestämd tid. Ett alternativ som speditörerna har gällande planering av transporter är att 

de kan ringa till Yilport och fråga om det finns lediga platser på tåget någon dag innan 

avgång men då finns ingen garanti att det finns plats. Det andra alternativet är att de 

tidigare bokar en plats på tåget. Om fallet dock är att godset är försenat till terminalen och 

missar tåget finns det inget nytt tåg som avgår förrän en vecka senare och förmodligen 

finns ej möjligheten att vänta en vecka.  

 

Det finns kapacitet att tåget kan gå oftare mellan destinationerna men problematiken är att 

få tillgång till tider på stambanan. För att få tillstånd att köra tåget måste detta ansökas ett 

år i förväg. Det finns inga kunder som är villig att ingå i avtal redan ett år i förväg, vilket är 

det som krävs. Det är även en risk för Yilport att boka upp till exempel fem tåg i veckan 

om ett år för en kund. Denna kund kan ångra sig under tidsperioden och då står Yilport 

med fem tåg i veckan som måste fyllas, det innebär högst troligt en stor kostnad. 

Kostnaden för att transportera via vägtrafik eller järnväg är i dagsläget ungefär densamma 

förutsatt att alla vagnar på tåget fylls. 

4.7.2 Logistiska förutsättningar 

I dagsläget åker fartyg oftast in med import till Stockholms Frihamn där godset lastas om 

och läggs på lastbil. Lotstiden för fartyg i Stockholm är längre än lotstiden att komma in i 

Gävles Hamn. Om fartygen istället skulle lägga till i Gävle Hamn skulle tiden vara 

likvärdig. Det är priset och kunden som styr vilken hamn som väljs. 
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De kranar som finns i Gävle Hamn och Stockholm Nord är av samma typ. En skillnad är 

att kranhytten i Stockholm Nord är roterbar 90 grader. Det är via kranhytten containrarna 

lyfts och då den är roterbar kan containern lyftas och ställas ned i önskad position. Detta 

innebär att det inte krävs någon handpåläggning då det annars kan krävas en truck för att 

ställa containern i önskad position. I Stockholm Nord finns fyra järnvägsspår som är 

placerade precis under kranen och utanför dess axlar går vägtrafik. Järnvägsspåren in på 

området är ungefär 600 meter vilket betyder att tågets fulla längd får plats. 

Omlastningarna är således inget problem på terminalen i Stockholm Nord. I Gävle Hamn 

finns det två järnvägsspår på terminalen som är ungefär 350 meter långa vilket innebär att 

tåget måste halveras för att kunna köras in på området. Järnvägsspåren i Gävle Hamn är 

placerade mellan biltrafiken och båtlossningen vilket gör att hanteringen och förflyttningen 

av containrar inte är lika optimal som i Stockholm Nord. De järnvägsvagnar som används 

på denna sträcka och kranarna på terminalerna klarar att ta alla sorters containrar. 

 

Sträckan mellan dessa två destinationer är under 20 mil och detta kan vara en bidragande 

faktor till att vägtransporter används i störst utsträckning. Vid användning av järnväg 

förlorar speditören flexibilitet med transporten och omlastningar kan göra att det i 

slutändan blir dyrare att använda järnväg istället för vägtransport. Ytterligare en aspekt 

som spelar in är antalet containrar en speditör vill transportera, om en större volym bokas 

på järnväg kan även priset sänkas. 

4.7.3 Export och import 

Om importen till Gävle Hamn skulle öka skulle även ett bättre flöde på terminalen i 

Stockholm Nord uppnås. Yilport hade en grundtanke där idén var att Gävle Hamn och 

Rosersberg skulle samspela och mer gods skulle importeras till Gävle för att sedan 

transporteras vidare via järnväg till Stockholm Nord. I nuläget importeras gods via 

containrar till Stockholms Frihamn där de sedan transporteras till slutkunden. Därefter 

transporteras den tomma containern till Stockholm Nord för att lastas om till tåg och 

köras till Gävle Hamn. Att de tomma containrarna transporteras till Gävle Hamn beror på 

att de har stor export i området. Problematiken blir således att godset kommer in i 

Stockholms Frihamn men de tomma containrarna behövs i Gävle Hamn för att försörja 

exportvolymerna. Detta flöde illustreras i figur 6. Det finns dock ingen försäkring på att 

det nya transportvägarna och transportsätten kommer fungera och särskilt med tanke på 

att Stockholm Nord är en ny terminal. Det handlar därav om vem som skall våga ta första 

steget och ändra sina godsflöden. 
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Fig. 6. Nulägesanalys av godsflöde mellan Gävle Hamn, Stockholm Nord och 
Stockholms frihamn.  
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5 Analys och diskussion 

I kommande avsnitt ställs empirin mot teori vilket leder till en analys. Kapitlet kommer analysera de 

påverkande faktorer som finns inom studiens kontext för att svara på syftet samt besvara 

frågeställningarna. 

5.1 Påverkande faktorer vid val av transportsätt i ett 

godsflöde 

Enligt Swedtrain (2016) kommer en tredjedel av utsläppen som påverkar miljön i Sverige 

från transportsektorn och då till största del från vägtrafik och tunga fordon. Således är en 

förändring till mer hållbara transporter av stor vikt för samhällets välfärd. Problematiken 

kan enligt Ammenberg (2012) grunda sig i att det inom hållbarhetsbegreppet finns en stor 

mängd motstridiga mål. Detta kan handla om att företag vill gå med höga vinster samtidigt 

som de är medvetna om att de bör se till samhällets långsiktiga hållbarhet. 

 

Lumsden (2012) hävdar att det är kundkraven som driver utvecklingen framåt. Enligt 

speditörerna är det alltid deras kunder som i slutändan väljer transportsätt vilket indikerar 

till att utvecklingen styrs av dem och deras krav. Det speditörerna kan göra är att 

presentera de alternativ som finns men sedan väljs alltid det som uppfyller de krav som 

kunden har. Alla speditörer återger att den miljömässiga hållbarheten är en faktor som i de 

flesta fall prioriteras bort i förhållande till priser, ledtid, flexibilitet och frekvens. Att välja 

transportsätt är ett komplext arbete och det varierar mycket från gång till gång. Oskarsson 

et al. (2013) belyser den stora vikten vid att transportföretagen bör identifiera de verkliga 

kraven som finns. I praktiken handlar det ofta om att kunderna kräver mycket för att de 

vet att de kan få alla tidigare nämnda f aktorer då det finns hög konkurrens bland aktörer 

på marknaden. Enligt Oskarsson et al. och utifrån speditörernas synvinkel kan det 

konstateras att transportföretagen oftast inte vågar föreslå alternativa transportsätt då de 

inte vill bli av med en potentiell affär. 



 

38 

 

5.1.1 Kostnad 

Kostnaden är den faktor som har störst påverkan vid val av transportsätt. Under en 

förhandling kan många andra faktorer diskuteras men i det slutgiltiga avtalet är det de 

alternativ som har lägst kostnad som kunden kräver. Om en speditör vill att det ska bli en 

affär är det viktigt att de kan ha de lägsta priserna och detta blir ofta på bekostnad av andra 

faktorer som bortprioriteras. På relativt korta transportsträckor blir aktiviteter som utförs 

på terminaler, i samband med järnvägstransporter, höga i den totala kostnaden jämförelse 

med att använda vägtrafik. Detta innebär, enligt Lumsden (2012) och Oskarsson et al. 

(2013) att det är konkurrensfördelaktigt att använda vägtransporter på relativt korta 

sträckor då det innebär låga terminalkostnader. Att transportera gods via vägtrafik på 

relativt korta sträckor leder till att kostnaden blir lägre än via järnväg då lastbil inte kräver 

någon hantering på en terminal. Att transportera via vägtrafik leder inte heller till några 

förtransporter eller eftertransporter då det går att transportera godset direkt från dörr till 

dörr. Det finns dock kostnader som ökar för vägtransporter oberoende på sträcka. Dessa 

kostnader berör främst trafikstockningar som leder till att lastbilen blir stillastående. Trots 

att fordonet inte förflyttas tickar energi- och personalkostnader. Med hänsyn till denna 

kostnad är järnvägen ett bättre alternativ då de kör på en stambana där planering sedan 

innan är utförd för trafiken ska ha en stabil rullans. Detta styrker Notteboom & Rodrigue 

(2009) i deras studie där de även belyser att transportsträckor blir allt längre och detta 

kommer leda till större behov till att använda järnvägstransporter. 

 

En utmaning som Lumsden (2012) belyser är att de transportsystem som är 

miljöanpassade oftast inte är kostnadseffektiva. Detta gör att speditörerna kan tvingas höja 

sina priser och kundens kostnader ökar. Detta blir ett centralt problem gällande hållbara 

och miljövänliga transporter då det under arbetets gång framkommit att kostnaderna är 

det som styr valet till största del. Yilport och speditörerna har inte en helt 

överensstämmande bild över hur kostnaderna ser ut gällande transport via järnväg och 

vägtrafik. Detta kan ha sin förklaring i att kostnaderna mellan de två transportslagen, med 

förutsättning att det är en konstant sändning, är densamma på relativt korta sträckor enligt 

Lumsden (2013). Detta går att utläsa i figur 4 där det framgår att lastbil och järnväg ligger 

jämnt i kostnad per tonkilometer om sträckan är relativt kort. 
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5.1.2 Ledtid 

Enligt speditörerna är ledtid en faktor som har en påverkan vid valet av transportsätt. 

Tidsmässigt skiljer sig ledtiden beroende på om godset transporteras via järnväg eller 

lastbil. Därav handlar valet mycket om hur snabbt kunden behöver få sitt gods levererat. 

Enligt Oskarsson et al. (2013) och Lumsden (2012) är lastbil fördelaktigt vad gäller ledtid 

då det är ett snabbare transportsätt när gods skall transporteras kortare sträckor. Enligt 

Lumsden är tanken med ett effektivt transportsystem att transporterna inte behöver byta 

transportsätt under förflyttningen, vilket krävs för järnvägstransporter. Det finns bra 

förutsättningar för omlastning mellan järnväg och lastbil både i Gävle Hamn och 

Stockholm Nord. Dock leder hela processen ofta till att järnvägen får en längre ledtid då 

avgång och ankomst för de två transportslagen inte alltid kan matchas. 

 

Enligt Oskarsson et al. (2013) har studier visat att kunder ofta väljer bort ledtid och 

istället väljer en säker leveranstidpunkt. Oskarsson et al. hävdar, med detta som grund, att 

det således bör finnas möjligheter att tillsammans med kunderna välja ett 

transportalternativ med lite längre ledtid. Det blir därav en viktig faktor att speditörerna 

identifierar de verkliga kundkraven och inte enbart antar i förväg att ledtiden alltid är 

viktig för kunden. Detta skulle enligt Oskarsson et al. betyda att ledtiden inte i varje fall 

behöver prioriteras och i en del fall skulle då järnvägstransporter kunna användas istället 

för lastbil. Enligt Notteboom & Rodrigue (2009) läggs dock allt större press på bland 

annat korta ledtider, vilket blir motsägelsefullt till de studier som gjorts av Oskarsson et 

al. Dock menar Notteboom & Rodrigue att om osäkerheten på marknaden är låg och det 

är leverantörerna som styr marknaden kan större fokus läggas på tillförlitlighet än på korta 

ledtider. Det som skulle krävas är således att speditörer, som erbjuder transporttjänster, 

styr marknaden till större del och även att de vågar ställa krav på sina kunder.  
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5.1.3 Flexibilitet 

Enligt Notteboom & Rodrigue (2009) betyder ett stort fokus på flexibilitet gällande 

transporter att maktrelationen till största del är dominerad av kunden. Utöver detta 

indikerar det även att det finns en osäkerhet i efterfrågan. Resultatet visar att 

marknadssituationen i nuläget verkar styras till största del av kunden. Detta för att alla 

speditörer påpekat flexibilitet som en faktor vid valet av transportsätt. Enligt Lumsden 

(2012) ökar vägtransporterna med grund i de ökande kraven på flexibla transporter. Att 

transportera gods via lastbil ger också möjlighet till en dörr-dörr lösning vilket innebär 

hög flexibilitet. Järnvägstransporter har lägre flexibilitet än lastbilstransporter då de ej kan 

leverera gods dörr-dörr och det krävs fler än ett transportslag. När det är fler än ett 

transportslag inblandat i förflyttningen innebär det även att det finns fler aspekter att 

förhålla sig till och således blir flexibiliteten lägre än om godset står på en och samma 

lastbärare under hela förflyttningen. Swedtrain (2016) indikerar att det finns planer 

gällande investeringar på den svenska järnvägen som kan komma till att öka flexibiliteten 

vid järnvägstransporter. Att öka flexibiliteten för järnväg skulle vara betydande och kunna 

bidra till en ökning av godstransporterna på järnväg även för relativt korta sträckor. 

5.1.4 Frekvens 

En hög frekvens är en självklarhet vid transport av gods då de krav som kunden ställer 

måste kunna uppfyllas. Alla speditörer är överens om att frekvens på järnvägen mellan 

Gävle Hamn och Stockholm Nord är för låg. De menar på att om frekvensen hade varit 

högre hade järnvägstransport varit ett konkurrenskraftigt och bra alternativ. Om 

frekvensen blir högre kan det även bli mer ekonomiskt lönsamt för de som bokar 

transporter. Yilport har kapacitet för fler avgångar mellan Gävle Hamn och Stockholm 

Nord men de saknar efterfrågan på detta. Det kan vara svårt att få en efterfrågan då 

tillstånd för att få köra på banan måste ansökas ett år i förväg. Att det tar så lång tid att få 

en tid på stambanan kan bero på att järnvägsinfrastrukturen, enligt European Commission 

(u.å.), är rankad under medel och dess utveckling är långsam. Detta gör att transportslaget 

redan där förlorar marknadsandelar enligt Lumsden (2012). Detta skapar en risk för båda 

aktörer då ett avtal kan leda till att Yilport står med tomma tåg eller kunden utan de 

godsvolymer som de hade prognos för. Utöver kostnaden för själva tåget är det avgifter 

gällande spåravgifter, tåglägesavgifter på olika nivåer, emissionsavgifter samt tillträde och 

uppställning på bangårdar som Yilport måste stå för. Att transportera via vägtrafik 

innefattar också kostnader men det är enbart en vägavgift. Kostnaden blir en avgörande 

faktor för möjligheten att öka frekvensen med transport via järnväg. 
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5.2 Förbättring av godsflöde mellan Gävle hamn och 

Stockholm Nord 

Enligt Liman och Burwell (2006) har hållbar planering en stor betydelse för miljön. 

Begreppet hållbart beslutsfattande som belyses av Litman (2011) kan användas som en 

riktlinje inom planeringen av hållbara transporter. Detta indikerar att hänsyn skall tas till 

alla mål och effekter oavsett hur svåra de är att uppnå eller mäta. Litman hävdar att det är 

ohållbart att ignorera den stora miljöpåverkan som uppkommer från mänskliga aktiviteter 

och transportsektorn. Trots den stora medvetenhet som finns kring hållbarhet och 

transportsektorns miljöpåverkan är kunderna, enligt speditörerna, inte villiga att prioritera 

miljövänliga transporter före de tidigare nämnda logistiska faktorerna.  

 

Litman och Burwell (2006) beskriver i sin studie att lösningar på problem ofta presenteras 

på så sätt att det skall väljas mellan ett alternativ eller ett annat. Om detta är fallet och 

kunderna får lösningar presenterade på så sätt att de bör välja mellan hållbara 

miljöaspekter eller exempelvis flexibilitet och frekvens blir det allt tydligare varför valet 

inte faller på miljö. Enligt Litman och Burwell visar tidigare forskning att det är 

kombinationer av olika lösningar och strategier som kan leda till att hållbara mål uppnås. 

För att kunna planera hållbara transporter krävs det att speditörer belyser att det även 

finns fördelar med att använda hållbara transporter och att kunderna inte alltid förlorar på 

det. 

5.2.1 Logistiska förutsättningar  

Var i landet godset transporteras är en betydande faktor vid val av transportsätt. Om 

godstransporterna sker i mellansverige eller till de norra delarna av landet är 

förutsättningarna för järnvägstransporter bättre. Detta grundas i att det ofta krävs längre 

sträckor för att järnvägstransporterna skall bli det mer attraktiva valet. Förutsättningarna 

för att använda järnväg ökar på de ställen i landet som anses vara stora hubbar då de oftast 

finns bra järnvägsförbindelser till och från dessa ställen. Beroende på om transporterna 

sker i anslutning till en storstadsregion eller inte skiljer sig valmöjligheterna åt. Vid 

storstadsregionerna finns det många olika valmöjligheter varje dag om man jämför med 

mindre regioner där det inte är lika flexibelt eller finns lika utvecklade transportnät. 

Speditörernas jobb blir att presentera de alternativ som finns tillgängliga beroende på 

destination för godset.  
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En faktor som talar för järnvägstransporter mellan Gävle Hamn och Stockholm Nord är att 

det är bra järnvägsförbindelse och många verksamheter som arbetar med logistik är 

lokaliserade i närheten. Enligt Lumsden (2012) anses järnvägstrafik i en hamn vara 

ineffektivt, vilket har lett till att järnvägsspåren flyttas längre bort från kajerna. Effekterna 

av detta blir att förflyttningarna vid lastning och lossning av fartyg blir längre. Detta är 

dock inte fallet i Gävle Hamn då järnvägsspåret är placerat intill kajkanten och på så sätt 

kan containrarna lastas från fartyget direkt till järnvägen på ett effektivt sätt. Enligt 

Woodburn (2013) kan ett problem vid förflyttningen från vägtrafik till järnväg vara att 

speciella vagnar var tvungna att användas vid förflyttning av “High Cube” containrar. På 

järnvägen mellan Gävle Hamn och Stockholm Nord kan alla typer av containrar 

transporteras och således är detta inte ett problem. Det som talar emot järnväg är att det 

inte är ett attraktivt alternativ när det kommer till kortare och lokala transporter. Då 

Gävle Hamn och Stockholm Nord anses vara två nära belägna terminaler talar detta mer 

för vägtransporter.  

 

Enligt speditörerna kan en anledning till att järnvägstransporterna inte fungerar på denna 

sträcka vara att det inte anses ekonomiskt lönsamt att förändra flödet. Som flödet ser ut 

idag, vilket illustreras i figur 6, krävs endast sjöfrakt och lastbilstransporter. Godset kan 

lastas på lastbil direkt i Stockholms Frihamn och sedan köras till slutkund och slippa en 

extra omlastning. Problematiken med detta är att utsläppsnivåerna av växthusgaser bli 

höga på grund av att stora mängder gods transporteras via lastbil. En annan negativ aspekt 

är att de tomma containrarna behövs i Gävle Hamn och därav behöver de köras tomma dit 

från Stockholmsområdet. 

 

Gällande containerflödet, som går att se i figur 6, är det viktig att ha i åtanke är att det blir 

allt svårare att köra tunga godstransporter i storstäder, och således genom Stockholm stad, 

med tanke på exempelvis olycksrisker. När det gäller andra faktorer än miljö är det 

enklare att uppnå en acceptans gällande byte av transportsystem eller vägnät. Lumsden 

(2012) belyser att just miljömässiga faktorer är svåra att mäta med avseende till kostnader 

och förbättringar. Detta gör att det blir svårt för samhället att anpassa sig till alternativa 

lösningar för att främja miljön, vilket är en hindrande faktor för användandet av mer 

miljövänliga transporter. I detta fall skulle ett mer miljövänligt transportsystem vara att 

använda järnvägsförbindelsen mellan Gävle Hamn och Stockholm Nord på ett mer 

effektivt sätt vilket illustreras i figur 7. 
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Fig. 7.  Optimalt godsflöde mellan Gävle Hamn och Stockholm Nord.  

 

Flödet i figur 7 skulle kräva mer import till Gävle Hamn för att försörja de stora 

exportvolymerna som finns och för att slippa transportera tomma containrar. Detta flöde 

innebär att gods importeras till Gävle Hamn för att direkt omlastas till järnväg. Godset 

körs sedan via järnväg ner till Stockholm Nord. Efter detta lastas godset från järnväg till 

lastbil och transporteras till slutkunden. Det optimala vore sedan att nytt gods lastas på 

lastbilen för att köras till Stockholm Nord och omlastas till järnväg för att transporteras till 

Gävle. På så sätt uppnås alltid en hög fyllnadsgrad i containrarna och det går att undvika 

onödiga kostnader och miljöpåverkan som uppstår vid tomtransporter. Flödet i figur 7 

skulle även innebära en minskning av lastbilstransporterna som står för den största delen 

av växthusgaserna, vilket kan ses i figur 2. Då lastbilstransporterna är ett av de största 

miljöproblemen, enligt Ammenberg (2012), skulle det flöde som illustreras i figur 7 vara 

bättre ur miljösynpunkt på lång sikt. Speditörerna hävdar dock att detta flöde inte anses 

lönsamt då det krävs ytterligare transportsätt och omlastningar. Speditörerna påpekar 

också att en nackdel när det gäller import till Gävle Hamn är att Stockholms Frihamn är 

lokaliserad längre söderut. Detta gör att Stockholms Frihamn får mer importgods än Gävle 

Hamn då det tros få en kortare ledtid. Under observationer har det dock konstaterats att 

om ett fartyg med gods inkommer till Gävle Hamn istället för Stockholms Frihamn blir 

inte ledtiden längre, givet att fartyget åker direkt till Gävle utan att stanna i Stockholm. 

Detta beror på att lotstiden i Stockholms Frihamn är längre än i Gävle och därav kan 

ledtiden bli kortare trots att sträckan blir lite längre. Det som blir avgörande gällande 

importen till Gävle Hamn är således att kunderna måste ta första steget och välja Gävle 

Hamn som destination för deras gods. 
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6 Slutsats 

I slutsatsen besvaras syftet utifrån analysen. Vidare presenteras studiens teoretiska och praktiska 

bidrag samt vidare forskning.  

 

Syftet med arbetet var att identifiera hinder för att använda järnväg istället för väg vid 

godstransporter mellan en liten hamn och en nära belägen inlandsterminal. Det givna 

alternativet vi d godstransport på relativt korta sträckor är oftast vägtrafik. Miljömässig 

hållbarhet är en faktor som prioriteras bort i förhållande till många andra faktorer och 

fallstudien visar att detta beror på kundens krav. Studien visar att kunden vill ha gods 

transporterat till ett så lågt pris som möjligt även om det finns alternativ som är bättre för 

en miljömässig hållbarhet. Detta beror på att det är svårt att mäta miljömässiga faktorer 

vilket innebär att det är svårare att få en acceptans i samhället för att prioritera miljön. 

Lösningar för att främja miljön leder ofta till en högre kostnad vilket innebär att speditörer 

inte ens presenterar alternativa transportsätt. Detta grundar sig i att speditörer vill få till 

ett avtal och då marknaden styrs helt av kunden har de inte någon påverkan i beslutet. 

 

Ytterligare nyckelfaktorer som identifierats som hinder för att använda järnväg vid 

godstransporter på relativt korta sträckor är att ledtiden blir längre och flexibiliteten 

sämre. Vidare visar studien att järnvägsspåret på den aktuella sträckan skulle nyttjas i 

högre grad om frekvensen var högre. 

6.1 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Ett gap identifierades då tidigare forskning inom ämnet berör transporter mellan stora 

hamn- och terminalverksamheter. Denna studie överbygger detta gap i forskningen då den 

berör transporter mellan en liten hamn och en inlandsterminal som är relativt nära 

belägna. 

 

Arbetet kan bidra till en djupare förståelse till varför transportsektorns miljöarbete inte får 

det genomslag som är önskvärt. Vidare kan det bidra till en större förståelse till den 

marknadssituation som råder gällande godstransporter. För företag som arbetar inom 

spedition och terminalverksamhet kan detta arbete ge insikt i den förändring som behövs 

för att främja en hållbar miljö. 
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6.2 Förslag på vidare forskning 

I denna studie lyfts faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av transportsätt. Dessa 

faktorer kan användas vid utformning av nya miljöanpassade transportsystem. Ett förslag 

på vidare forskning är att studera möjligheterna till att använda elvägar och eldrivna 

lastbilar på den aktuella sträckan med denna studie som utgångspunkt. Det hade även varit 

intressant att ta del av forskning som belyser detta område från kundens perspektiv för att 

få en djupare förståelse av grundorsakerna till deras krav. 
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Bilaga 1 

 

• Vilket område är ni verksam inom? 

• Vilka slags transportsätt erbjuder ni? 

• Vilket transportsätt är vanligast förekommande och varför?  

• Hur ser frekvensen ut på de olika transportsätten? 

• Hur påverkar godset val av transportsätt? 

• Hur påverkar era kunder er valet av transportsätt (kundkrav)?  

• Om ni använder er av containrar vid transport, vilken typ av container är vanligast 

förekommande? - Finns det någon anledning till att andra containrar inte används 

oftare? 

• Hur ser ni på miljömässig hållbarhet vid planering av transporter? 

• Hur hanteras konflikter mellan miljömässig hållbarhet och andra mål som 

exempelvis flexibilitet, vinster och priser? 

• Det finns järnvägsspår mellan Rosersberg och Gävle Hamn som inte används så 

frekvent. Hur ser ni på problematiken kring detta? 
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Bilaga 2  

 

• Hur ser infrastrukturen ut mellan Gävle hamn och Stockholm Nord? 

• Vad är grundidén med järnvägsspåret mellan Gävle och Stockholm Nord?  

• Hur frekvent sker transporterna och varför 

• Vilket gods transporteras i nuläget?  

• Hur ser fördelningen ut mellan transport via lastbil respektive järnväg? 

• Vilka typer av containrar är vanligast förekommande mellan Gävle hamn och 

Stockholm Nord?  

• Vilka anledningar finns till att andra containrar inte används oftare? 

• Vilka containrar kan järnvägsvagnarna och spåren på den aktuella sträckan 

transportera?  


