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Förord
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transportörer.
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Sammanfattning
Vad styr valet av trafikslag för godstransporter? En kunskapsöversikt
av Samuel Lindgren (VTI) och Inge Vierth (VTI)

Syftet med detta notat är att inventera, sammanställa och bedöma forsknings- och kunskapsläget
avseende vad som styr valet av trafikslag i ett företags- och verksamhetsperspektiv. Underlagsmaterialet utgörs av rapporter och vetenskapliga artiklar inom transportekonomi och logistik.
Litteraturen på området identifierar en mängd olika faktorer som kan påverka beslutsfattarna i deras
val av trafikslag. De som redogörs för i denna kunskapsöversikt är de som är vanligt förekommande i
litteraturen och oftast betraktade som de mest relevanta.
För det första diskuteras hur valet av trafikslag påverkas av sändningens egenskaper (värde,
skadekänslighet, tidskänslighet, vikt, densitet och volym) och transportavstånd. Enkätundersökningar
och beteendestudier visar hur de olika trafikslagens konkurrenskraft är beroende av sändningens
egenskaper och transportavstånd. För vissa varuflöden mellan avsändare och mottagare är sändningens
egenskaper och transportavståndet av sådan karaktär att det endast är realistiskt att använda sig av ett
specifikt trafikslag. Andra faktorer som vanligtvis influerar valet av trafikslag kommer därmed att
sakna betydelse för beslutsfattaren. Den exakta storleken på konkurrensytan är svårfångad men
sannolikt är det för en betydande del av varuflödena på godstransportmarknaden endast realistiskt att
använda sig av ett enda trafikslag.
För det andra diskuteras hur valet av trafikslag styrs av trafikslagens egenskaper (transportkostnad,
transporttid, tillförlitlighet, sändningsfrekvens och skaderisk). Betydelsen av dessa egenskaper varierar
mellan beslutsfattare, bland annat beroende på transportavstånd och varugrupp, men är i allmänhet
relativt liten. Med andra ord är benägenheten att byta trafikslag vid förändringar i trafikslagens
egenskaper förhållandevis låg. Detta kan delvis bero på att de uppmätta effekterna bara gäller på kort
till medellång sikt, att de baseras på förändringar i en enskild faktor givet att de andra egenskaperna
hålls konstanta eller att analysen missar hur beslutsfattare väger in trafikslagens egenskaper i sitt val.
För det tredje diskuteras hur företagens val inom distribution och produktion skapar möjligheter och
begränsningar för valet av trafikslag. I analysen identifieras ett flertal faktorer som tenderar att
underlätta valet av multimodala transportkedjor och rena järnvägs- eller sjötransporter. Dessa faktorer
mildrar effekterna av multimodala transporters nackdelar eller möjliggör utnyttjandet av deras
fördelar. Till stor del handlar det om att främja sändningar av större volymer och skalfördelar som kan
utnyttjas av sjö- och järnvägstransporter.
För det fjärde undersöks kontraktet och förhållandet mellan köpare och säljare av transporttjänster.
Avtalet kan möjliggöra eller begränsa valet av trafikslag genom att fördela risker mellan parterna och
begränsa sättet på vilket företagen kan utöva sin verksamhet. Ett nära samarbete mellan transportköpare och transportföretag kan göra parterna mer medvetna om vilka möjligheter och problem som
transportlösningen medför. Avslutningsvis diskuteras ett par luckor i litteraturen som har identifierats
under kunskapsgenomgången och förslag på vidare forskning.
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Summary
What determines the choice of mode for freight transports? A literature review
by Samuel Lindgren (VTI) and Inge Vierth (VTI)

The purpose of this report is to compile and assess the research and knowledge base with regards to
what determines the choice of mode from a business perspective. The literature review is based on
grey research and scientific articles within transport economics and logistics.
The literature identifies a range of factors that can potentially affect the decision-makers in their
choice of transport mode. The factors that are reviewed in this survey are those that commonly occur
within the literature and often deemed the most relevant.
First, the influence of shipment attributes (value, damage sensitivity, time sensitivity, weight, density
and volume) and transport distance are discussed. Surveys and behavioural studies show how the
competitiveness of the transport modes depend on shipment attributes and transport distance. For
certain shipments, the distance class and commodity type are such that it is only realistic to use a
specific mode. Other factors that usually matter for the choice of mode will have little impact on the
choice. The exact size of the contestable market is hard to measure, but it is likely that for a significant
part of the goods flows on the freight transport market it is only realistic to use one specific transport
mode.
Second, the review analyses how the choice of mode is influenced by modal characteristics (transport
cost, transport time, reliability, shipment frequency and damage risk). The importance of these
characteristics vary across decision-makers, partly according to transport distance and commodity
class, but is generally relatively low. In other words, the propensity to switch transport mode as modal
characteristics change is relatively low. This may be due to the effects only measuring the impact in
the short and medium term, that they are based on changes in a single factor holding other
determinants constant or that the analysis miss how decision-makers actually weigh in modal
characteristics in their choice of transport mode.
Third, the review discusses how the firms’ choice of distribution and production strategies entails
possibilities and limits for its choice of transport mode. This analysis identifies multiple factors that
tend to facilitate the choice of multimodal transport chains and direct rail or sea transports. These
factors mitigate the effect of multimodal transports’ disadvantages or facilitate the utilization of its
advantages. Generally, this entails promoting shipments of larger volumes and economies of scale that
can be utilized by rail and sea transports.
Fourth, the transport contract and the relationship between buyers and sellers of transport services are
investigated. The contract can facilitate or limit the choice of transport mode by distributing risk and
limit the way the firms can perform their operations. A close cooperation between transport buyers and
transport companies can make the parties more aware of this possibilities and problems that the
transport solution entails. The survey ends by identifying gaps in the literature under review and
suggesting avenues for future research.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

De transportpolitiska målen på europeisk och svensk nivå innefattar ett hållbart och effektivt transportsystem. I Europeiska kommissionens vitbok om ett gemensamt europeiskt transportområde (2011)
framhålls transporternas betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd samt behovet av en minskning
av växthusgasutsläppen från transportsektorn. Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet (Proposition 2008/09:93, 2009).
En central fråga för att uppnå dessa mål är i vilken utsträckning de olika trafikslagen används inom
godstransportsektorn. Intensiteten och omfattningen av utnyttjandet av de olika trafikslagen är
associerat med olika externa kostnader, såsom trängsel, buller och utsläpp av växthusgaser.
Trafikslagen kan också vara eller mindre resurseffektiva, beroende på godsflödenas karaktär.
Det är därmed viktigt att förstå vilka faktorer som ligger bakom valet av trafikslag, både för att kunna
genomföra en effektiv transportpolitik och för att kunna bedöma vad en förändrad ekonomisk styrning
skulle ge för effekter på fördelningen av gods mellan trafikslagen. Ett exempel är svaveldirektivet som
infördes år 2015 i SECA-området1 för att minska svavelutsläppens påverkan på människors hälsa och
skadliga effekter på miljön. Några risker med åtgärden som uppmärksammades var överflyttning från
sjö- till vägtransporter med fler trafikstockningar och ökning av växthusgaser som följd (Trafikanalys,
2015).
Kunskap om vad som påverkar valet av trafikslag bidrar också till en förståelse av hur stor potential
för överflyttning mellan trafikslagen som finns. Samtidigt som mängden gods som faktiskt kan flyttas
över mellan trafikslagen spelar stor roll för effektiviteten i politiska styrmedel, är detta en fråga som
det råder delade meningar om (Trafikanalys, 2016a).

1.2.

Syfte och metod

Syftet med detta notat är att inventera, sammanställa och bedöma forsknings- och kunskapsläget
avseende vad som styr valet av trafikslag för godstransporter i ett företags- och verksamhetsperspektiv. Underlagsmaterialet utgörs av rapporter och vetenskapliga artiklar inom transportekonomi
och logistik. Materialet har huvudsakligen identifierats genom sökningar i databaser för akademiska
tidskrifter.
I kunskapsöversikten sammanfattas vilka faktorer som påverkar valet av trafikslag, varför de påverkar,
vilka aktörer de påverkar och hur mycket faktorerna påverkar. Dessutom redogörs för hur dessa
samband skiljer sig åt beroende på marknadsspecifika förutsättningar.

1.3.

Avgränsningar

Resultaten för godstransportmarknaden varierar ofta med kontextspecifika förhållanden. En rad
avgränsningar görs därför av kunskapsöversikten. Resultaten begränsas till studier från 2000-talet,
eftersom äldre resultat riskerar att vara obsoleta. För att underlätta jämförbarheten mellan studierna
undersöks främst resultaten från studier över europeiska – och i synnerhet svenska – förhållanden.
Inom litteraturen kan en uppsjö av faktorer som påverkar valet av trafikslag identifieras. De som
redogörs för i denna kunskapsöversikt är de som är vanligt förekommande i litteraturen och oftast
betraktade som de mest relevanta. Ett särskilt fokus ligger på företags- och verksamhetsperspektivet,
vilket innebär en mikroekonomisk analys av hur företagets val styrs av interna och externa

1

Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.
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förutsättningar. Betydelsen av makroekonomiska faktorer (såsom BNP-tillväxt och avregleringar)
undersöks inte närmre. För en introduktion till detta ämne hänvisas till Müller et al. (2015).
Rapporten har följande disposition. I avsnitt 2 redogörs för hur valet av trafikslag går till inom
logistikkedjan, det vill säga vilka aktörer som är inblandade i valet av transportmedel och vilken part
som fattar transportbeslutet. I avsnitt 3 diskuteras betydelsen av sändningens egenskaper och
transportavstånd. I avsnitt 4 analyseras hur trafikslagens egenskaper påverkar valet och i avsnitt 5
redogörs för betydelsen av företagens strategier för distribution och produktion. I avsnitt 6 diskuteras
kontraktet och förhållandet mellan köpare och säljare av transporttjänster. I avsnitt 7 dras
sammanfattande slutsatser.
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2.

Beskrivning av valet av trafikslag

Valet av trafikslag görs i en komplex process med olika inblandade aktörer. Innan man kan reda ut
vilka faktorer som påverkar transportbeslutet är det därför meningsfullt att först redogöra för hur valet
går till. Nedan följer en kort beskrivning av vad för typ av beslut som fattas, vilka aktörer som är
inblandade i transportbeslutet samt vilken part och funktion inom företaget som beslutar om valet av
trafikslag.

2.1.

Valmöjligheter

Alternativen som beslutsfattaren ställs inför är väg-, järnvägs-, sjöfarts- (inklusive inre vattenvägar)
och flygtransport. I praktiken väljer beslutsfattaren också mellan att använda sig av ett enstaka
transportmedel eller en kombination av olika trafikslag i en transportkedja. För att genomföra dörr-tilldörr-transporter är det ofta nödvändigt att använda sig av lastbilar åtminstone för delar av sträckan.
För dessa sändningar står valet mellan rena lastbilstransporter och lastbil i kombination med något
annat trafikslag.
Dessutom är trafikslagens avgränsning mindre tydlig med införandet av nya, sofistikerade transportlösningar, såsom elektrifierade vägar eller användandet av karavaner av fordon med elektroniska
system som reglerar avstånden mellan dem (”platooning”). Det innebär att det inte är uppenbart hur
valet av trafikslag ska kategoriseras. I denna rapport särredovisas resultaten för de enskilda trafikslagen när det är möjligt. I andra fall diskuteras överflyttning mellan direkta vägtransporter och
multimodala transporter, det vill säga transport av varor med olika typer av transportmedel (OECD,
2016).2 I dessa fall är intentionen att få en bild av vilka faktorer som hindrar och vilka som underlättar
överflyttning mellan väg och multimodala transporter.

2.2.

Beslutsfattare

I figur 1 identifieras fyra typer av aktörer som är eller kan vara inblandade i en varutransport.
Avsändaren tillverkar, bearbetar eller lagrar varan för att skicka den till mottagaren, som i sin tur
använder varan för förädling och/eller vidareförsäljning. I den här studien kategoriseras dessa två typer
av företag som transportköpare.

Transportköpare

Transportföretag

Avsändare
Transportförmedlare

Transportör

Arrangerar
transporter och/eller
logistik

Utför transporter

Mottagare
Köper transporter/
transporttjänster

Figur 1. Aktörer på godstransportmarknaden.

2

I vissa fall diskuteras intermodala transporter, det vill säga transportering av varor (i en och samma lastbärare)
med olika typer av transportmedel utan att lasten själv hanteras (OECD, 2016). Intermodala transporter är
därmed en delmängd i det som definierats som multimodala transporter.
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Transportförmedlare (såsom speditörer och tredjepartslogistiker) arrangerar och förmedlar transportlösningar åt transportköparen medan transportörer (åkerier, rederier samt järnvägs- och flygoperatörer)
utför själva transporten. I många fall är ett och samma företag både förmedlare och utförare av
transporten. Det finns åkerier, rederier och järnvägsoperatörer som bedriver egen speditörsverksamhet
och det finns speditörer som utför transporter själva eller genom egna dotterbolag. I denna studie
kategoriseras därför både transportförmedlare och transportörer som transportföretag.
För ett företag som önskar skicka en godssändning finns olika sätt att hantera transporten: utföra sina
transporter i egen regi (med egna eller leasade fordon), ingå avtal med enskilda transportföretag eller
outsourca hela sin transportplanering till en transportförmedlare som i sin tur arrangerar transporten.
Utifrån är det därmed inte alltid uppenbart vilken part som beslutar om vilket transportmedel som ska
användas. Denna fråga har undersökts i en serie av enkätundersökningar av svenska företag inom
tillverkningsindustrin och detaljhandeln. Undersökningarna genomfördes 2003, 2012 och 2014 och
visar hur transporter arrangeras samt vilken part som väljer transportmedel (Lammgård, 2007;
Lammgård et al., 2013; Andersson et al., 2016, se också Lundberg (2006)).
Bland företagen i undersökningarna var lastbilstransporter det dominerande trafikslaget. Rena lastbilstransporter utgjorde i genomsnitt tre fjärdedelar av företagens inköpta transporter medan lastbil i
kombination med tåg-, sjöfarts-, eller flygtransport stod för över 20 procent (Lammgård et al. 2013).
Denna fördelning liknar den för transportköparna i den svenska varuflödesundersökningen
(Trafikanalys, 2010) och fördelningen nationellt (där 65 procent av den inrikes och utrikes fraktade
godsmängden transporterades med tunga lastbilar (Trafikanalys, 2016a)).
Undersökningarna visar att inköp av transporter var vanligt förekommande i företagen, 96 procent av
alla företag kontrakterade åtminstone ett transportföretag (Lammgård, 2007). Resultaten visar också
att företagen använde sig av olika transportlösningar samtidigt: en tredjedel av de tillfrågade företagen
planerade och utförde sina egna transporter (genom att leasa, hyra eller äga fordonen) och i ungefär en
femtedel av fallen anordnades transporten av kunden till företaget i undersökningen (Lammgård, 2007;
Andersson et al., 2016).3
Transportköparna tillfrågades också om vem som beslutar om valet av transportslag. Resultatet
redovisas i tabell 1. Fler än ett alternativ var möjligt att välja i enkäten varför andelarna inte summerar
till ett. Det vanligast arrangemanget var att transportköparen själv bestämde vilket trafikslag som
skulle användas. I mer än sex av tio fall stod transportköparen för beslutet, i fyra fall av tio togs
beslutet av transportköparens kund och i omkring en femtedel av fallen gjorde transportföretaget valet
(Lammgård, 2007; Andersson et al., 2016).
Tabell 1. Ansvarig för val av trafikslag.
Transportköpare

Kund*

Transportföretag**

Enhet

Transport

Inköp

Företagsledning

-

-

Andel

65%

21%

25%

38%

22%

Källa: Andersson et al. (2016). Baserat på frågan ”vem beslutar om valet av transportslag (lastbil, tåg, fartyg, flyg eller en
kombination)?” Fler alternativ än ett var möjligt. *Avser transportköparens kund **Avser speditör eller transportör.

Från undersökningarna går det inte att avgöra om transportköparen är avsändare eller mottagare av
godset. Det är därför inte möjligt att avgöra i vilka fall som avsändaren har fattat beslutet och i vilka
fall som mottagaren har gjort det. Däremot visade studierna att det vanligtvis var avsändaren av godset
som ansvarade för inköp av transporttjänster. Av de sammanlagda transportvolymerna som
upphandlades av transportköparna ansvarade avsändaren för runt sextio procent medan mottagaren
3

En övergripande analys av fördelningen av transporter mellan yrkesmässig trafik (transporter mot betalning)
och firmabilstrafik (transporter för egen räkning) i Sverige görs av Trafikanalys (2016b).
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ansvarade för resten (Lammgård et al., 2013). Detta är i linje med andra undersökningar som
konstaterar att det huvudsakligen är avsändaren som ansvarar för inköp av transporter (DrewesNielsen et al., 2003).
Tabell 1 visar också att flera parter är inblandade i valet av trafikslag. Andelarna summer till över ett,
både inom transportköparens organisation och mellan transportköpare, kund och transportföretag. Det
kan antingen tolkas som att flera parter tillsammans ansvarar för valet av trafikslag för en och samma
sändning eller att olika parter ansvarar för transportbeslutet för olika sändningar.
Baserat på resultaten är det svårt att knyta beslutsfattaren till någon specifik funktion inom företagen.
Snarare är det slående att den inte har någon enhetlig roll. Andra studier har visat att beslutsfattaren
också kan vara arbetsledare för den operativa verksamheten eller ekonomichef (Holter et al., 2008;
Pedersen och Gray, 1998) och att ansvaret för valet av trafikslag kan delas mellan olika avdelningar
inom företaget, beroende på om det gäller avgående eller ankommande sändningar (Drewes-Nielsen et
al., 2003). Valet av trafikslag kan även skilja sig åt mellan strategisk nivå (årlig planering) och
operationell nivå (daglig eller veckoplanering) inom företagen.
Andersson et al. (2016) visar att i en majoritet av de svenska företagen sköter de lokala arbetsställena
merparten av transportinköpen. En centraliserad enhet inom organisationen var involverad i 25–33
procent av fallen. Mätt i volym köptes tre fjärdedelar av transporterna av lokalkontoren och ungefär en
tredjedel av en central enhet inom företaget. I avsnitt 5.3. diskuteras vilken betydelse styrning och
koordinering inom ett företag har för att underlätta överflyttning mellan transportmedel.

2.3.

Sammanfattning

Transportbeslutet består dels av att välja mellan väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransport och dels av att
välja mellan att använda sig av ett enstaka trafikslag eller av en kombination av olika transportmedel.
För dörr-till-dörr-transporter krävs oftast lastbilar på delar av sträckan, framför allt för anslutningar vid
start och slutdestination. Valet av trafikslag står i dessa fall mellan rena lastbilstransporter och
multimodala transporter.
Företagsundersökningarna visar att valet av trafikslag kan tas av både transportköparna (avsändare och
mottagare av godset) och av transportföretagen (transportförmedlare och transportörer). Det vanligaste
arrangemanget tycks dock vara att transportköparen ansvarar för beslutet. Baserat på resultaten är det
svårt att knyta beslutsfattaren till någon specifik funktion inom företagen.
Undersökningarna pekar på att inter- och multimodala transportkedjor är relativt vanligt i företagen
och att olika transportlösningar användas inom ett och samma företag samtidigt. I dessa fall kan valet
av trafikslag bättre beskrivas som hur intensivt (i termer av ton eller tonkilometer) de olika trafikslagen används i transporterna.
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3.

Sändningens egenskaper och transportavstånd

3.1.

Inledning

Godstransportstatistiken uppvisar ett flertal empiriska regelbundenheter avseende valet av trafikslag.
Beroende på sändningens egenskaper och transportavstånd tenderar ett visst transportmedel att
användas. Med sändningens egenskaper avses värde, skadekänslighet, tidskänslighet, vikt, densitet och
volym medan transportavståndet anger distansen mellan avsändare och mottagare.4 Dessa faktorer
avgör när det är ekonomiskt meningsfullt för företagen att överväga olika trafikslag. Betydelsen av
sändningens egenskaper och transportavstånd beror på trafikslagens komparativa fördelar.5

3.2.

Trafikslagens komparativa fördelar

Flertalet undersökningar av aktörerna på logistikmarknaden i Europa visar att vägtransporter anses
mer fördelaktiga än järnväg och sjöfart när det kommer till flexibilitet, tillförlitlighet, sändningsfrekvens och säkerhet (Grönland et al., 2014; Grue och Ludvigsen, 2006; Ludvigsen 1999). Denna bild
bekräftas i olika beteendestudier som visar att transportköpare och transportföretag som lägger större
vikt vid dessa faktorer är mer benägna att välja lastbilstransporter (Beuthe och Bouiffioux, 2008;
Bergantino et al., 2013; Feo et al., 2011b; Jiang et al., 1999).
Övertaget härstammar från lastbilarnas förmåga att nå samtliga kunder, att anpassa sig till trafikförändringar och det nästintill obegränsade utbudet av lastbilar. Ofta är det möjligt att med kort varsel
beställa transporter och att styra över avgångs- och ankomsttider medan de andra trafikslagen
begränsas av förutbestämda körscheman (Reis, 2014; Tavasszy och Meijeren, 2011). Samtidigt är
lastbilarna begränsade av den maximalt tillåtna bruttovikten. Vägtransporter räcker därmed inte till för
att transportera alltför stora mängder bulkvaror eftersom transportkostnaderna skulle bli för höga. Av
samma anledning är lastbilar mindre lämpligt för mycket långa transportavstånd.
Järnväg och i synnerhet sjöfart har å sin sida överlägsen lastkapacitet. När skalfördelarna utnyttjas blir
kostnaden per tonkilometer låg och trafikslagen kan erbjuda konkurrenskraftiga priser. Sjöfarten lider
heller inte av riskerna för kapacitetsbegränsningar som kan uppstå i väg- och järnvägsnäten: för
farleder finns generellt inga begränsningar i antalet fartyg in och ut till hamn (Trafikverket, 2012).6
Flygtransport är ett snabbt och säkert sätt att frakta varor och är särskilt konkurrenskraftigt på längre
sträckor. Tabell 2 sammanfattar dessa resultat.

4

Andra egenskaper som kan ha betydelse men som inte behandlas i detta kapitel inkluderar precisionskrav,
variation i sändningsstorlek, förutsägbarhet och variation i mottagare och avsändare. Däremot tas precisionskrav
delvis upp i avsnitt 4.3.2 medan förutsägbarhet och variation i sändningsstorlek kan kopplas till diskussionen i
avsnitt 5.2. Hög variation i sändare/mottagare gör att det blir svårt att samordna godset vilket knyter an till
avsnitt 5.3.2.
5

Betydelsen av trafikslagens egenskaper för valet av trafikslag diskuteras vidare i avsnitt 4.

6

Det kan däremot finnas kapacitetsbegränsningar i hamnterminaler och för transporter till och från hamn.
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Tabell 2. Trafikslagens för- respektive nackdelar.

Fördelar

Väg

Flyg

Järnväg

Sjöfart

Hastighet

Hastighet

Lastkapacitet

Lastkapacitet

Låg skaderisk

Låg skaderisk

Skalfördelar

Skalfördelar

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet

Låg trängsel

Flexibilitet
Nackdelar

Trängsel

Hög transportkostnad

Kapacitets-

Låg hastighet

begränsningar
Om- och

Om- och

Om- och

avlastningskostnader

avlastningskostnader

avlastningskostnader

Not: Bearbetat från Trafikverket (2012).

3.3.

Sändningens egenskaper och transportavstånd

Trafikslagens komparativa fördelar är avståndsberoende. Sjö- och järnvägstransport kan inte
kompensera för den extra kostnaden för av- och omlastning om inte transportavståndet är tillräckligt
långt. På samma sätt kan inte flygets fart utnyttjas på korta distanser. Det innebär att vägtransporter är
det helt dominerande trafikslaget för transporter på korta till medellånga distanser.
Deras komparativa fördelar gör att trafikslagen är mer benägna att användas för transporter av
särskilda varuslag. Lastbil och flyg tenderar att väljas för transporter av tidskänsliga varor (såsom
färskvaror och post) och produkter med hög värdedensitet (såsom datorer och annan elektronisk
utrustning). Högvärdiga produkter har en relativt hög lagrings- och skadekostnad och tidskänsliga
varors livslängd kräver korta ledtider. 7 Dessa varor kan därför dra nytta av lastbilens och flygets
snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet. Skadekänsliga varor (såsom möbler och andra tillverkade
varor) gynnas av så få omlastningar som möjligt och tenderar därför att direktlevereras med lastbil.
Järnväg och sjöfart dominerar marknaden för tyngre bulklast (såsom kol, råolja och naturgas samt
stenkol och raffinerade petroleumprodukter) (Trafikanalys, 2016a). Tidskänsligheten för dessa varor är
låg och det är enklare att konsolidera godset och utnyttja trafikslagens stordriftsfördelar.
Trafikslagens egenskaper gör också att de är mer eller mindre lämpade för sändningar av olika storlek.
Sjöfart och järnväg är sällan realistiska alternativ för väldigt små sändningar om de inte kan konsolideras med andra sändningar. Det omvända gäller för flyg och lastbil; kostnaden för att transportera
stora mängder bulkvaror skulle bli för höga (García-Menéndez och Feo, 2009; Feo-Valero et al.,
2011c).
Tabell 3 summerar detta resonemang. Det finns naturligtvis fall som avviker från dessa generaliseringar, exempelvis livsmedelsprodukter som transporteras med järnväg (Krüger och Vierth, 2015).
Järnväg och sjöfart kan också vara konkurrenskraftiga på kortare transportavstånd, exempelvis för
järnvägstransporter i korridorer mellan hamnar och terminaler eller för sten och grus och annat
material från byggprojekt som fraktas iväg med pråmar (Trafikanalys, 2016a).

7

Ledtid avser generellt den kalendertid som krävs för att genomföra en process. I en tillverkningsprocess anger
ledtiden den tid det tar att genomföra en aktivitet från det att ett behov uppstår tills det att det har uppfyllts.
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Tabell 3. Dominerande trafikslag efter transportavstånd och varutyp.
Väg

Flyg

Järnväg

Sjöfart

< 300 km

> 300 km

> 300 km

> 300 km

Medel till högt

Högt

Lågt

Lågt

Medelhög

Hög

Låg

Låg

Vikt

Låg till medelhög

Låg

Hög

Hög

Volym

Liten till medelstor

Liten

Stor

Stor

Transportavstånd
Värde
Tidskänslighet

Not: Bearbetat från Brogan et al. (2013).

Det är svårt att fastställa exakta tröskelvärden för egenskaperna när de olika trafikslagen blir
konkurrenskraftiga. Undantaget är kategorin transportavstånd där ett flertal analyser har genomförts
för att identifiera gränsen under vilken lastbilstransporter är helt dominerande. Van Klink och van den
Berg (1998) menar att de alternativa trafikslagen är konkurrenskraftiga först vid distanser över 500
kilometer. I en senare analys föreslår Tsamboulas (2008) att gränsen har sänkts till 400 kilometer
medan Europeiska kommissionen (2011) och Tavasszy och van Meijeren (2011) menar att gränsen går
vid 300 kilometer. Tröskelvärdet varierar sannolikt både med egenskaperna hos sändningen och med
transportservicen (Janic, 2007).8
Storleken på konkurrensytan, det vill säga det segmentet där det råder konkurrens mellan trafikslagen,
är viktig att identifiera för att förstå vilken potential för överflyttning som finns. Exempelvis
uppskattas mindre än tio procent av godsvolymen för inrikes lastbilstransporter i Sverige transporteras
längre än 300 kilometer (Trafikanalys, 2016a). (Om gränsen istället sätts till 150 kilometer uppgår
andelen gods till 20 procent). Samtidigt har invändningar väckts mot datamaterialets tillförlitlighet och
antalet långväga transporter med lastbil sägs ha underskattats (Svanbom et al., 2016).
För vissa varuflöden mellan avsändare och mottagare är sändningens egenskaper och transportavståndet av sådan karaktär att det endast är realistiskt att använda sig av ett specifikt trafikslag. Andra
faktorer som vanligtvis influerar valet av trafikslag kommer därmed att sakna betydelse för beslutsfattaren. Exempelvis säger sig holländska transportörer påverkas lite av kostnadssänkningar för
lastbilar eftersom de bulklastvaror som de själva skickar inte lämpar sig för andra transportmedel än
inre vattenvägar (Kindt et al., 2011; Salet et al., 2010).

3.4.

Sammanfattning och diskussion

Enkätundersökningar och beteendestudier visar hur transportköpare och transportföretag anser
trafikslagen ha olika komparativa fördelar och att deras val av trafikslag påverkas av vilken vikt de
lägger vid dessa fördelar. Samtidigt tenderar trafikslagens fördelar vara beroende av sändningens
egenskaper och transportavstånd, vilket innebär att de olika trafikslagen är konkurrenskraftiga inom
olika segment. För vissa varuflöden mellan avsändare och mottagare är sändningens egenskaper och
transportavståndet av sådan karaktär att det endast är realistiskt att använda sig av ett specifikt
trafikslag. Den exakta storleken på konkurrensytan är svårfångad men sannolikt är det för en
betydande del av varuflödena på godstransportmarknaden endast realistiskt att använda sig av ett enda
trafikslag.

8

För djupare analyser av sändningens egenskaper relaterat till de olika trafikslagen, se Abate et al. (2014) och
Windisch et al. (2009).
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4.

Trafikslagens egenskaper

4.1.

Inledning

En bred forskningsfåra inom transportekonomi studerar hur valet av trafikslag påverkas av trafikslagens egenskaper. Företagets beslut antas innefatta en avvägning mellan trafikslagens olika
egenskaper och det optimala valet är det som minimerar de totala logistikkostnaderna (det vill säga
summan av transport-, lager- och orderkostnaderna) (Baumol och Vinod, 1970). Denna ansats
motiveras av den mängd enkätundersökningar som visar att transportköpare rankar trafikslagens
egenskaper som avgörande faktorer vid valet av trafikslag. Det stämmer överens med resultatet från
beteendestudier som visar att beslutsfattarna faktiskt reagerar på förändringar i dessa variabler (Reis,
2014).
Det finns många olika egenskaper relaterade till varje trafikslag. Denna studie begränsar sig till att
undersöka transportkostnad och trafikslagens transportkvalitet (det vill säga transporttid,
tillförlitlighet, sändningsfrekvens och skaderisk).9 Dessa faktorer är vanligt förekommande i
litteraturen och oftast betraktade som de mest relevanta för valet av trafikslag (Feo-Valero et al.,
2011a; Cullinane och Toy, 2000).
Sambandet mellan trafikslagens egenskaper och transportbeslutet påverkas av företagets produktionsoch distributionskedja. Transportköpare kan svara på förändringar i trafikslagens egenskaper genom
att göra egna förändringar i produktions- och/eller distributionsledet. Avsnitt 5 redogör närmare för
betydelsen av företagens strategier för valet av trafikslag.
Litteraturen på området sammanfattar sambandet mellan valet av trafikslag och trafikslagens
egenskaper med elasticitetstal, som anger den procentuella förändringen i efterfrågan på ett visst
trafikslag som följer av en procentuell förändring i en av dess egenskaper (till exempel kostnad eller
transporttid), givet att de andra faktorerna som påverkar efterfrågan hålls konstanta. Elasticitetstalen
som presenteras i följande avsnitt reflekterar enbart överflyttningen mellan trafikslagen och fångar inte
eventuella ökningar i den totala transportefterfrågan.
För att skatta elasticitetstal används i huvudsak två typer av metoder: simuleringar i godstransportmodeller och statistisk analys av diskreta val. I godstransportmodeller används aggregerade data över
godsflöden, information om transportnätverket och kostnadsparametrar. I modellen beräknas
sändningsspecifika värden för trafikslagens egenskaper (såsom kostnad och transporttid) och med
hjälp av dessa bestäms optimala transportkedjor (inklusive val av trafikslag).
Elasticitetstalen härleds genom att beräkna transportarbetet för varje trafikslag under två olika
scenarion: ett basscenario och ett scenario där värdena för trafikslagens egenskaper har förändrats. Om
transportarbetet för vägtransporter exempelvis är sex procent lägre i ett scenario med tio procent högre
tonkilometerkostnader för lastbilar jämfört med basscenariot är egenpriselasticiteten för vägtransporter
-0.6 (-6/10).
Statistisk analys av diskreta val baseras på empiriska observationer över individuella val, antingen från
observerade beslut (exempelvis från varuflödesundersökningar) eller från hypotetiska val (från
beteendeexperiment och marknadsundersökningar)10. För varje valsituation består datamaterialet av
information om egenskaperna (såsom kostnad och transporttid) hos det trafikslag som beslutsfattaren

9

Andra faktorer som diskuteras inom litteraturen men som inte ingår i denna översikt inkluderar miljöpåverkan,
kundservice, fakturahantering, rykte samt möjligheten till övervakning och kontroll över transporten.
Inom litteraturen benämns observerade val som ”revealed preferences” och hypotetiska val som ”stated
preferences”.
10
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valde och de alternativa trafikslagen (som inte valdes).11 Informationen används sedan i den statistiska
analysen för att skatta sannolikheten att ett visst trafikslag väljs och hur sannolikheten förändras med
de förklarande variablerna. På så vis kan empiriska elasticitetstal skattas för varje beslutsfattare och
sedan aggregeras till genomsnittliga elasticitetstal (se de Jong et al. (2013) för en generell beskrivning
av godstransportmodeller, Abate et al. (2014) för en genomgång av den svenska godstransportmodellen och Train (2003) för en beskrivning av ekonometriska modeller för diskreta val).
Olikheter i elasticitetstalen studierna emellan kan delvis tillskrivas skillnader i metod och datamaterial.
I de följande avsnitten redovisas därför resultaten utifrån studiernas metod och data och särskild vikt
läggs vid resultat som håller oberoende av metodval.

4.2.

Transportkostnad

Med transportkostnad avses de kostnader som uppstår vid förflyttning av varor från sändare till
mottagare. I samtliga fall avses transportkostnaden per tonkilometer.
Sambandet mellan transportkostnader och valet av trafikslag beror delvis på transportföretagens och
transportköparens svarsmekanismer. En högre transportkostnad (exempelvis till följd av implementering av en ny avgift eller reglering) minskar lönsamheten för transportföretagen. Ökade transportkostnader kan förmå transportföretagen att effektivisera sina transporter (exempelvis genom ökad
fyllnadsgrad, förändrade körscheman och rutter eller inköp och användning av mer bränsleeffektiva
fordon) utan att höja priserna som transportköparna betalar. I dessa fall förväntas ingen förändring i
valet av trafikslag. Utrymmet för transportföretagen att övervältra högre kostnader på sina kunder
(transportköparna) beror delvis på vilken ställning företagen har på marknaden och utformandet av
transportavtalet. En vidare diskussion om relationen mellan köpare och säljare av transporter förs i
avsnitt 6.
I de fall där transportkostnaden resulterar i högre transportpriser finns flera tänkbara sätt för
transportköparen att agera. Den kan genomföra förändringar i det egna produktions- och/eller
distributionsledet (till exempel transportera varor mer sällan), acceptera prishöjningen utan att göra
några förändringar eller välja ett annat trafikslag.
En mängd studier har undersökt hur priskänsliga beslutsfattare är vid valet av trafikslag. 12 Resultaten
från den svenska godstransportmarknaden baseras dels på statistisk analys av diskreta val där
datamaterialet består av den svenska varuflödesundersökningen (Johnson och de Jong, 2011; de Jong
och Ben-Akiva, 2007) och dels på simuleringsmodeller (Rich et al., 2009; 2011; Haraldsson et al.,
2008; Abate et al., 2016; Vierth et al., 2014).
Priselasticiteten för vägtransport baserat på svenska data ligger mellan -0,5 och noll i studier som
använder sig av diskreta valmodeller (Johnson och de Jong, 2011; de Jong och Ben-Akiva, 2007). Det
innebär att en procents ökning av vägtransporters tonkilometerkostnad minskar efterfrågan på
vägtransporter med mellan 0 och 0,5 procent. Elasticitetstalen överensstämmer väl med resultatet från
svenska simuleringsstudier, där värden mellan -0,6 och noll uppvisas (Rich et al., 2009; 2011;
Haraldsson et al., 2008; Abate et al., 2016).

11

Vid hypotetiska val kan värdena för trafikslagens egenskaper specificeras av frågeställaren. Används
varuflödesundersökningar approximeras värdena med hjälp av information om nätverket i
godstransportmodeller.
12

I den följande texten används pris- och kostnadskänslighet synonymt med varandra men det bör igen noteras
att transportkostnaden inte behöver vara densamma som det transportpris som tas ut. Sammanställningar av
priser inom godstransportsektorn är ovanliga då prisuppgifter är känsliga. SCB (2017) redovisar tjänsteprisindex
för väg- och sjötransporter och i Vierth och Landergren (2015) beräknas priset per tonkilometer för
järnvägstransporter. Dessutom finns priser för individuella sändningar tillgängliga på olika digitala plattformar
för handel av transporttjänster.
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Motsvarande elasticitetstal i studier över andra europeiska länder uppvisar större spridning men är
generellt sett i samma storleksordning som de svenska resultaten (Marzano och Papola, 2004; Beuthe
et al., 2014; Jourquin et al., 2014; de Jong, 2003; Beuthe et al., 2001; Román et al., 2016; Arencibia et
al., 2015; Björner och Jensen, 1997; Agnolucci, 2009. Se de Jong et al. (2010) för en översikt av denna
litteratur). Sammantaget tycks resultaten för den genomsnittliga priselasticiteten för vägtransport vara
relativt robust för metodval, datamaterial och geografiska förutsättningar.
Priselasticiteten för järnvägstransporter i Sverige ligger mellan -1 och -0,1 i studier som använder sig
av diskreta valmodeller (Johnson och de Jong, 2011; de Jong och Ben-Akiva, 2007). Elasticitetstalen
från simuleringsmodellen i Rich et al. (2009; 2011) är snarlika och faller mellan -0,4 och -0,1
beroende på varugrupp. Resultaten från andra europeiska länder uppvisar mer variation och ligger
generellt sett mellan -2,0 och -0,7 (Beuthe et al., 2001; 2014; Björner och Jensen, 1997; Roman et al.,
2016. Se Vierth et al. (2010) för en översikt av denna litteratur).
Elasticiteten för sjötransporter baserat på svenska data ger värden mellan -0,9 och noll (Johnson och
de Jong, 2011; Rich et al., 2009; 2011; Abate et al. 2016). Vierth et al. (2014) rapporterar en genomsnittlig elasticitet på - 0,2 som varierar mellan -1 och -0,1 beroende på vilken varugrupp som avses. I
Nottebooms (2011) studie på sjöfartsföretag i norra Europa rapporteras en elasticitet på -0,8, medan
undersökningar på transportköpare i Spanien, Italien och Frankrike ger värden mellan -2,5 och -0,9
(Bergantino et al. 2013; Arencibia et al., 2015; Feo et al., 2011b; Baindur och Vegas, 2011).
För flygtransport finns det bara ett fåtal studier om priselasticitet. Skattningar baserade på den svenska
varuflödesundersökningen ger värden mellan -0,3 och noll (de Jong och Ben-Akiva, 2007; Johnson
och de Jong, 2011) medan empiriska undersökningar i Spanien rapporterar resultat mellan -1,8 och
- 2,0. Översiktsstudier på området visar att elasticitetstalen generellt sett varierar mellan -0,2 och -2,5
(Lo et al., 2015).
Resultaten summeras i tabell 4. Elasticitetstalen som presenteras är genomsnittsvärden från svenska
studier och gäller för kostnader och efterfrågan i termer av tonkilometer. Förändringar i andra
kostnadskomponenter (såsom bränslekostnad eller kostnaden per fordon och fordonskilometer) bör
därmed räknas om till motsvarande förändring i tonkilometerkostnad för att elasticitetstalen ska kunna
appliceras.
Tabell 4. Sammanfattning av elasticitetstal avseende transportkostnad.

Transportkostnad

Väg

Järnväg

Sjöfart

Flyg

-0,6 till 0

-1,0 till -0,1

-0,9 till 0

-0,3 till 0

Not: Resultaten baseras på svenska studier. Elasticitetstalen anger den procentuella förändringen i efterfrågan på ett visst
trafikslag som följer av en procents ökning av dess transportkostnad. Transportkostnad avser kostnaden per tonkilometer.

Elasticitetstalen reflekterar överflyttning mellan trafikslagen för en given total efterfrågan på
godstransporter i ekonomin. I praktiken ändras också den totala efterfrågan när transportkostnader
stiger eller sjunker. Värdena är därmed representativa för effekten på kort till medellång sikt. På längre
sikt hinner fler svarsmekanismer slå igenom och de långsiktiga elasticitetstalen är sannolikt något
högre i absoluta värden (de Jong et al., 2010).
Resultaten indikerar att efterfrågan för de olika trafikslagen i genomsnitt är oelastisk (det vill säga
elasticiteten är mellan 0 och 1 i absoluta tal). Den övre gränsen för samtliga trafikslag är noll eller nära
noll, vilket indikerar att somliga beslutsfattare inte alls reagerar på prisförändringar och att andra
faktorer än transportpriset är avgörande för valet av trafikslag.
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Priskänsligheten är i allmänhet relativt låg, i synnerhet för väg- och flygtransporter.13 En möjlig
förklaring till det är att lastbilens och flygets komparativa fördelar anses vara så pass stora att en
prisförändring inte skulle förändra valet av dessa trafikslag nämnvärt. Samtidigt överlappar
elasticitetstalen för varje trafikslag med varandra och signifikanta skillnader dem emellan kan därför
inte med säkerhet beläggas.
För väg-, järnvägs- och sjöfartstransporter ligger elasticitetstalen från de empiriska skattningarna på
samma intervall som värdena från modellsimuleringarna. Det tyder på att resultaten är robusta mot
metodval och datamaterial. För flygtransporter gör det begränsade antalet studier att det är svårt att
bedöma tillförlitligheten hos de resultat som existerar.
Resultaten från de svenska studierna över lastbilstransporter är i linje med motsvarande studier från
andra europeiska länder. Däremot uppvisar de europeiska studierna över de andra trafikslagen större
variation i elasticitetstalen än motsvarande svenska studier. Det visar på den stora graden av
heterogenitet mellan beslutsfattare som finns på godstransportmarknaden. En del av variationen kan
härledas till trafikslagens komparativa fördelar. Efterfrågan på vägtransporter är som minst priskänslig
vid korta transportavstånd medan det omvända gäller för järnväg och sjöfart (de Jong, 2003; Beuthe et
al., 2001; Beuthe et al., 2014; Notteboom 2011; Rich et al. 2011). Priskänsligheten för vägtransporter
är högre för tyngre bulkvaror, för vilka de andra trafikslagen konkurrerar mer intensivt om. På samma
sätt är priskänsligheten för järnväg och sjöfart lägre för tyngre bulkvaror och högre för tidskänsliga
varor (Beuthe et al. 2014; Beuthe et al., 2001; Jonkeren et al. 2011).
Priskänsligheten kan också skilja sig åt mellan höjningar och sänkningar av kostnaden och beroende
på storleken på förändringen (Abate et al., 2016). I praktiken kan anpassningar skilja sig åt beroende
på om kostnadsförändringarna är tillfälliga (som exempelvis fluktuerande råoljepriser) eller
permanenta (såsom regleringar). Detta innebär att elasticitetstalen ska appliceras i andra sammanhang
med försiktighet.

4.3.

Transportkvalitet

Med transportkvalitet avses transporttid, tillförlitlighet, sändningsfrekvens och skaderisk. Hur känsligt
valet av trafikslag är för förändringar i transportkvalitet summeras också av elasticitetstal. Merparten
av studierna som undersöker betydelsen av dessa faktorer använder sig av statistisk analys av diskreta
val. Dessa studier baseras på empiriska data från marknadsundersökningar (Feo et al., 2011b; Roman
et al., 2016; Arencibia et al., 2015; de Jong et al. 2014; Halse et al., 2010; Bergantino et al., 2013;
García- Menéndez et al., 2004) och varuflödesundersökningar (Johnson och de Jong, 2011).
Betydelsen av transporttid för valet av trafikslag undersöks också i simuleringsmodeller (Rich et al.,
2009; Vierth et al., 2014; Baindur och Viegas, 2011).

4.3.1.

Transporttid

Med transporttid avses här den tid det tar att frakta varan från avsändare till mottagare. Kortare
transporttid minskar kostnaden för fordon och personal för transportföretaget och transportköparen
gynnas av lägre kostnader för lagerhållning och kapitalbindning.
Tidselasticiteten för väg- och järnvägstransporter är snarlika och ligger mellan -0,5 och noll (Johnson
and de Jong, 2011; Rich et al., 2009). Det innebär att en procents ökning av transporttiden leder till en
minskning i efterfrågan på dessa trafikslag med mellan 0 och 0,5 procent.

13

Vid en elasticitet mellan 0 och 1 i absoluta tal benämns ibland efterfrågan som relativt oelastisk: en relativt stor
förändring i kostnaden leder i dessa fall till en relativt liten förändring på efterfrågan (Graham och Glaister,
2004). Eftersom elasticitetstalen ger den procentuella förändringen i efterfrågan kan det fortfarande röra sig om
stora värden i absoluta tal.
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Tidskänsligheten för flygtransporter varierar mellan -1,5 och -0,9 i Johnson och de Jong (2011),
beroende på vilken specifikation som författarna använder sig av i sin ekonometriska modell.
Motsvarande elasticitet för sjöfart ligger mellan -0,8 och noll i studier som täcker sjötransporter i norra
och södra Europa (Rich et al., 2009; Vierth et al., 2014; Feo et al., 2011b; Roman et al., 2016).
Resultaten summeras i tabell 5. Tidselasticiteten är snarlik för väg- , järnvägs- och till viss mån
sjöfartstransporter medan efterfrågan på flyg uppvisar högre tidskänslighet. Detta kan möjligtvis
förklaras av det faktum att flyget är dominerande för högvärdiga och tidskänsliga produkter.
Tabell 5. Sammanfattning av elasticitetstal avseende transporttid.

Transporttid

Väg

Järnväg

Sjöfart

Flyg

-0,5 till 0

-0,5 till -0,1

-0,8 till 0

-1,5 till -0,9

Not: Elasticitetstalen ger den procentuella förändringen i efterfrågan på ett visst trafikslag vid en procents ökning av
trafikslagens transporttid. Transporttid är definierat som tiden det tar att frakta varan från avsändare till mottagare

Litteraturen inom tidsvärdering visar att värderingen av tid är högre för varor med högt värde och på
kortare transportavstånd (se Feo-Valero et al. (2011a) för en översiktsstudie av tidsvärderingar). För
sändningar med dessa typer av varor är elasticitetstalen sannolikt större i absoluta värden. Dessutom
tenderar tid värderas högre av transportföretagen än av transportköparen, eftersom tidsvinsten för
transportföretaget (lägre arbetskraft- och fordonskostnader) sannolikt är större än den för transportköparen (t.ex. lägre lagerhållningskostnader) (de Jong et al., 2014; Halse et al., 2010).

4.3.2.

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet förstås som trafikslagens förmåga att leverera varor inom utsatt tid. En högre grad av
tillförlitlighet minskar risken för avbrott i logistikkedjan och därmed förseningskostnaderna.
Förändringar i tillförlitligheten kan förmå transportköparen att göra andra ändringar utöver byte av
trafikslag. Ett exempel kommer från Runhaar et al. (2005) som genomför en undersökning av
transportköpare i holländska företag. Företagen påpekade att en försämrad tillförlitlighet inte helt
skulle kunna absorberas genom en omorganisering av transporterna. Istället skulle de vara tvungna att
decentralisera sitt logistiksystem för att göra sig mindre sårbara för förseningar.
Empiriska studier som undersöker hur valet av trafikslag påverkas av tillförlitligheten baseras på data
från södra Europa. I Roman et al. (2016) och Arencibia et al. (2015) definieras tillförlitlighet som
genomsnittlig förseningstid.14 Studierna baseras på marknadsundersökningar där transportköpare ställs
inför hypotetiska val av trafikslag med olika egenskaper. I båda studierna skattas en elasticitet på -0,3
för vägtransporter och för intermodala transporter (bestående av lastbil i kombination med järnväg,
sjöfart eller flyg). Det tolkas som att en procents ökning av förseningstiden minskar efterfrågan med
0,3 procent.
Resultaten summeras i tabell 6. Känsligheten för förändringar i tillförlitligheten är förhållandevis låg
för samtliga trafikslag, men det begränsade antalet studier gör att värdena ska tolkas med försiktighet.

14

Detta mått fångar inte alla dimensioner av tillförlitlighet: företag kan också värdera precision inom ett visst
tidsfönster eller att varorna inte kommer för tidigt (se Landergren et al. (2015) för en diskussion om
tillförlitlighet).

VTI notat 3-2017

23

Tabell 6. Sammanfattning av elasticitetstal avseende tillförlitlighet (förseningstid).

Tillförlitlighet (förseningstid)

Väg

Järnväg

Sjöfart

Flyg

-0.3

-0.3

-0.3

-0.3

Not: Elasticitetstalen ger den procentuella förändringen i efterfrågan på ett visst trafikslag vid en procents ökning av
trafikslagens förseningstid. Förseningstid är definierat som tiden mellan utsatt och faktiskt leveranstid.

Litteraturen inom tidsvärdering visar att tillförlitlighet värderas högre av transportköparen än av
transportföretaget (de Jong et al., 2014; Halse et al., 2010). Det är i huvudsak varuägaren (det vill säga
transportköparen) som kan dra fördel av den lägre risken för avbrott och förseningar som kommer med
en mer tillförlitlig logistikkedja. Sannolikt är tillförlitlighet viktigare i företag som producerar och
levererar varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs (”just-in-time”) och för interoch multimodala transporter, där en försening som innebära att man kommer ur fas påverkar
verksamheten längre ner i logistikkedjan (Brogan et al., 2013).

4.3.3.

Sändningsfrekvens

Trafikslagens sändningsfrekvens anger hur många transporter per tidsenhet som genomförs. En högre
sändningsfrekvens underlättar för företagen att anpassa sig till plötsliga förändringar i efterfrågan på
deras varor. Det innebär också att logistikkedjan blir mer flexibel, att företagen inte behöver ha lika
stora lagerreserver och att lagerhållningskostnaderna därmed minskas (Naim et al. 2006).
I Vierths (2012) fallstudie över en svensk producent av stålprodukter illustreras vikten av sändningsfrekvens i valet av trafikslag. Företaget transporterar stora volymer över långa avstånd och har valt
järnvägstransporter framför sjöfart då man får en sändningsfrekvens som är sju gånger så hög. Det
innebär förkortade ledtider och en minskning av kapitalet som är uppbundet i transporter.
Skattningar av hur valet av trafikslag påverkas av förändrad sändningsfrekvens kommer i huvudsak
från studier som använder sig av statistisk analys av diskreta val. Arencibia et al. (2015) genomför en
undersökning över transportköpare i Spanien och skattar en elasticitet på 0,2 både för lastbilstransporter och intermodala transporter (bestående av lastbil i kombination med järnväg, sjöfart eller
flyg). Det innebär att en procents ökning av sändningsfrekvensen leder till en ökning av efterfrågan
med 0,2 procent. Roman et al. (2016) genomför en liknande studie och rapporterar en elasticitet på 0,1
för vägtransporter och 0,2 för de intermodala alternativen (lastbil i kombination med järnväg eller
kustsjöfart). Feo et al. (2011b) får en snarlik låg elasticitet (0,1) för sjötransporter. Resultatet från
modellsimulering är i linje med dessa värden: Baindur och Vegas (2011) modellerar transporter
mellan Italien och Frankrike och härleder en elasticitet på 0,1 för sjötransporter.
Resultatet summeras i tabell 7. Sammantaget framstår valet av de olika trafikslagen som relativt
okänsligt för förändringar i sändningsfrekvensen. Sannolikt skiljer sig känsligheten för antalet
sändningar åt mellan beslutsfattare. Exempelvis tenderar transporter av varor med kort livslängd att
generera en högre efterfrågan på högfrekventa avgångar (Liljestrand, 2016).
Tabell 7. Sammanfattning av elasticitetstal avseende sändningsfrekvens.

Sändningsfrekvens

Väg

Järnväg

Sjöfart

Flyg

0,1 till 0,2

0,2

0,1 till 0,2

0,2

Not: Elasticitetstalen ger den procentuella förändringen i efterfrågan på ett visst trafikslag vid en procents ökning av
trafikslagens sändningsfrekvens. Sändningsfrekvens är definierat som antal avgångar per tidsenhet.
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4.3.4.

Skaderisk

Med skaderisk avses sannolikheten för att godset skadas eller förloras under en sändning. I de
empiriska studierna mäts skaderisk som andelen sändningar med skadat eller förlorat gods av det
totala antalet sändningar på samma sträcka under en viss tidsperiod. De företagsekonomiska
kostnaderna vid förlorat eller skadat gods inkluderar värdet på själva godset och andra kostnader som
uppstår vid administreringen av skadeprocessen. En högre skaderisk kan även medföra högre
försäkringskostnader för varuägaren.
Empiriska skattningar av hur valet av trafikslag påverkas av förändrad skaderisk är få. Bergantino et
al. (2013) konstaterar att den upplevda skaderisken inte påverkar valet av trafikslag nämnvärt, varken
för sjö- eller vägtransporter. Garcia- Menéndez et al. (2004) genomför en studie över transportföretag
och transportköpare i Spanien och undersöker valet mellan sjöfarts- och lastbilstransporter.
Känsligheten hos efterfrågan på lastbilar är låg med elasticitetstal runt -0,2. Det genomsnittliga
elasticitetstalet för sjöfart varierar mellan -1,9 och -3,4. Dessa värden drivs framför allt av en hög
känslighet vid transporter av keramik. Mer moderata värden fås för trävaror (-1,6), textilier (-0,1) och
jordbruksprodukter (-0,9).
Tabell 8 sammanfattar resultaten. Det begränsade antalet studier gör att värdena ska tolkas med
försiktighet. Den relativt låga känsligheten för vägtransporter är i linje med fallstudier över
transportköpares beslut. Skaderisken anses ofta högre för multimodala transporter eftersom dessa
kräver omlastning av godset. Även kostnaderna för skador hävdas ibland av företagen utgöra ett större
problem för multimodala transporter än för rena lastbilstransporter. Anledningen är att utöver
reparationskostnader uppstår även kostnader för administration för att utreda skadeorsak och ansvar
(Vierth, 2012).
Tabell 8. Sammanfattning av elasticitetstal avseende skaderisk.

Skaderisk

Väg

Järnväg

Sjöfart

Flyg

-0,2

-

-0,1 till -1,6

-

Not: Elasticitetstalen ger den procentuella förändringen i efterfrågan på ett visst trafikslag vid en procents ökning av
trafikslagens skaderisk. Skaderisk är definierat som andelen sändningar med skadat eller förlorat gods av det totala antalet
sändningar på samma sträcka under en viss tidsperiod.

Källan till skaderisken kan skilja sig åt mellan trafikslagen. Exempelvis är vibrationsskador mer
sannolikt vid järnvägstransporter medan fuktskador är vanligare vid sjötransporter. Vissa varugrupper
är dessutom mer känsliga för skaderisken, antingen för att de lättare skadas (som i fallet för
keramikvaror) eller för att kostnaden som uppstår vid skada är högre (som för varor av högt värde).

4.4.

Sammanfattning och diskussion

Vad gäller tillförlitligheten i resultaten är priselasticiteten för vägtransport relativt robust mot
metodval, datamaterial och geografiska förutsättningar. Priselasticitetstalen för järnvägs- och
sjöfartstransporter i Sverige varierar inte nämnvärt mellan studier med olika val av metod och data,
men skiljer sig åt jämfört med resultaten från andra europeiska länder. För flygtransport baseras
resultaten bara på ett fåtal studier och det går inte att bedöma dess tillförlitlighet. På liknande sätt finns
det bara en begränsad mängd studier som analyserar transportkvalitetens betydelse för valet av
trafikslag. Resultaten på detta område är därmed svåra att verifiera och bör tolkas med försiktighet.
En slutsats man däremot kan dra från samtliga kvantitativa resultat är att beslutsfattarnas känslighet för
enskilda faktorer tenderar att vara relativt låg i genomsnitt. Med andra ord är benägenheten att byta
trafikslag vid förändringar i trafikslagens egenskaper förhållandevis låg. För vissa varugrupper och
transportavstånd kan man förvänta sig större effekter men överlag är efterfrågan oelastisk, det vill säga
elasticiteten är mellan 0 och 1 i absoluta tal.
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En förklaring är att de uppmätta effekterna gäller på kort till medellång sikt. Fler svarsmekanismer
från utbud- och efterfrågesidan på godstransportmarknaden är att vänta på lång sikt och effekterna blir
därför sannolikt större. En annan förklaring är att resultaten baseras på förändringar i en enskild faktor,
givet att de andra egenskaperna hålls konstanta. I praktiken är detta sällan fallet, inte minst eftersom
faktorerna i många fall kan samverka. Exempelvis medför länge transporttid också högre fordons- och
arbetskraftskostnader för transportföretaget.
Effekten av förändringar i flera variabler samtidigt är mindre utforskat inom litteraturen. En ansats
skattar de enskilda elasticitetstalen för att sedan analysera förändringar i flera variabler samtidigt
genom att addera de separata effekterna. Ett exempel på det är Blauwens et al. (2006) som härleder
efterfrågeelasticitettal med avseende på pris och transporttid (ledtider) för väg, järnväg och sjöfart
(inre vattenvägar) och sedan analyserar förändringar i fler av variablerna samtidigt (se också Roman et
al. (2016) som genomför en liknande analys). Detta angreppsätt förlitar sig dock på att det inte finns
några interaktionseffekter mellan variablerna. Ett alternativt tillvägagångssätt är att simulera
förändringar i flera variabler samtidigt i godstransportmodeller, som till exempel i Garberg (2016) och
Vierth et al. (2014).
En tredje förklaring till de relativt små effekterna är att analysen missar hur beslutsfattare väger in
trafikslagens egenskaper i sitt val: En växande forskningsfåra studerar valet av trafikslag utifrån
hypotesen att beslutsfattarna implicit sätter upp tröskelvärden för trafikslagens egenskaper. Det
innebär att en viss egenskap (såsom transportkostnad eller tillförlitlighet) inte har så stor betydelse för
valet av trafikslag så länge den är på en rimlig och acceptabel nivå (Danielis et al., 2007; Marcucci och
Scaccia, 2004). Detta fenomen illustreras i Vierths (2012) fallstudie över hur valet av trafikslag går till
hos en stor svensk stålproducent. Företaget sätter upp ett antal service- och kvalitetskriterier som
måste vara uppfyllda för att ett transportval ska kunna övervägas och först i nästa steg blir
transportpriset en fråga.
En annan slutsats man kan dra från resultaten är att elasticitetstalen varierar mellan beslutsfattare.
Studierna på detta område dokumenterar skillnader beroende på varugrupp och transportavstånd men
sannolikt påverkas känsligheten av fler faktorer, såsom huruvida transportlösningen består av
multimodala transporter eller inte. En växande skara studier visar att det inte räcker med att gruppera
elasticitetstalen utifrån observerbara attribut såsom varugrupper och transportavstånd, utan att segment
av homogena beslutsfattare också kan kategoriseras utifrån deras värderingar av och krav på
trafikslagens egenskaper (Piendl et al., 2016; Arunotayanun och Polak 2011; Bergantino et al., 2013;
Bärthel, 2012).
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5.

Distribution och produktion

5.1.

Inledning

En bred forskningsfåra studerar valet av trafikslag utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.
Utgångspunkten för dessa studier är att transportbeslutet inte tas i isolering utan i samband med
företagets bredare strategi för distribution och produktion. Ett flertal ramverk med denna ansats har
presenterats. Gemensamt för dem är att de olika valen inom produktion och distribution skapar
möjligheter och begränsningar för valet av trafikslag (Eng-Larsson och Kohn, 2012; Aronsson och
Huge Brodin, 2006; McKinnon, 2003; Stank och Goldsby, 2000).
Orsakssambanden mellan företagens distribution och produktion, trafikslagens egenskaper och valet
av trafikslag är komplicerade att utreda. Ibland beskrivs interaktionen mellan transportköparens krav
och transportföretagets villkor som ett system där parternas beslut och förändringar interagerar med
varandra och kontinuerligt uppdateras baserat på marknadsförhållanden och erfarenheter från tidigare
perioder (Holguín-Veras et al., 2015; Holguín-Veras, 2011). En del av litteraturen på området är därför
av en undersökande och deskriptiv karaktär och studerar sambanden genom fallstudier och
enkätundersökningar. Det är i huvudsak resultaten från dessa typer av studier som redovisas i detta
avsnitt.
Företagens produktion och distribution kan beskrivas av en rad indikatorer. De som diskuteras i detta
avsnitt är lastbärare, konsolidering och koordinering av transporter, lokalisering, styrning och
produktionsflöden. De följande avsnitten illustrerar hur olika förutsättningar som relaterar till
distribution och produktion påverkar möjligheterna att välja mellan olika trafikslag. För att underlätta
jämförbarheten mellan studierna fokuseras på vilka faktorer som hindrar och vilka som underlättar
överflyttning mellan rena vägtransporter och multimodala transporter.

5.2.

Produktion

Företag med produktionsstrategier som består av korta tillverkningsserier eller som syftar till att
leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs (”just-in-time”), kommer
sannolikt att vara mer beroende av snabba, flexibla och/eller tillförlitliga transporter och därför vara
mer benägna att välja lastbilar (Runhaar et al. 2005).
Stabila och förutsägbara produktionsflöden kan omvänt möjliggöra överflyttning till multimodala
transporter eller till rena järnvägs- eller sjötransporter. Ett exempel på detta är Volvos interna
transporter i Sverige och i övriga Europa. Sändningarna sker med hjälp av järnväg och lastbil och en
förutsättning för att nyttja järnvägen är en stabil volym (Trafikanalys, 2012). Flodén et al. (2010)
genomför intervjuer med svenska transportköpare och transportföretag och når samma slutsats: stabila
flöden ger goda förutsättningar för att företagen ska kunna välja multimodala transportlösningar.
Ett tredje exempel är Morales-Fusco et al. (2013) som genomför intervjuer med transportföretag och
transportköpare för att analysera lämpligheten för sjötransporter baserat på företagens produktionsstrategier. De konstaterar att även om sjöfarten generellt karaktäriseras av transporter av lågvärdigt
gods som tillåter långa transport- och ledtider, är det företagsekonomiskt möjligt att transportera
högvärdigt gods, givet att varuflödet är förutsägbart (ett exempel som tas upp är komponenter till
fordonsindustrin).
Förutsägbarhet i produktionsflödet kan dels bero på osäkerheten i själva tillverkningsledet. Där den
underliggande teknologin är välutvecklad och utbudet av insatsvaror är stabilt finns sannolikt mindre
osäkerhet i produktionen. Omvänt gäller för tillverkningskedjor som är mer sårbara för avbrott, där
ledtiderna är längre eller där utbudet av insatsvaror är begränsat eller opålitligt (Lee, 2002).
Förutsägbarheten i produktionsprocessen är också beroende av hur efterfrågan hos slutkonsumenterna
ser ut. För varor där osäkerheten i efterfrågan är låg kan systemet vara så avskalat och effektivt som
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möjligt och låga kostnader kan uppnås genom att välja billiga trafikslag, såsom sjöfart. 15 Företag med
denna typ av strategi har därmed större möjlighet att använda sig av multimodala transporter eller rena
järnvägs- och sjötransporter. Omvänt kräver produkter som präglas av stor osäkerhet i efterfrågan ett
produktionssystem med hög flexibilitet och snabbare trafikslag för att gardera sig mot fluktuationer i
efterfrågan. I dessa fall tenderar lastbilstransporter att vara mer konkurrenskraftiga (Lee, 2002).
Men det är också möjligt för företagen att dela upp efterfrågan i en del som representerar basbehovet,
det vill säga en miniminivå av försäljningsvolymer som alltid uppnås, och i efterfrågetoppar, det vill
säga tidsmässiga variationer i försäljningsvolymer. Eftersom basbehovet är enkelt att förutsäga kan de
volymerna transporteras via järnväg, sjöfart eller inre vattenvägar medan topparna kan kompenseras
med hjälp av lastbilstransporter (Tavasszy, 2016).
Sammanfattningsvis gynnas multimodala transporter av stabila och förutsägbara produktionsflöden
och kan vara konkurrenskraftiga för varugrupper som normalt transporteras på väg. Två viktiga källor
till förutsägbarhet är osäkerheten i tillverkningsledet och i efterfrågan på slutprodukten.

5.3.

Distribution

5.3.1.

Lastbärare

Med lastbärare avses den enhet som används för att placera gods på under transport. Som diskuterats i
avsnitt tre är de olika trafikslagen mer eller mindre konkurrenskraftiga för sändningar av olika storlek
och vikt. Detta avsnitt utvecklar det resonemanget.
Intermodala transporter definieras som förflyttning av gods i en och samma enhetslastbärare och där
flera olika transportsätt används successivt utan att enhetslastbäraren bryts. Till enhetslastbärare hör
bland annat containrar, växelflak och påhängsvagnar (UNECE, 2001). Containeranvändning är
förknippat med många fördelar. Alternativa lastbärare, såsom lastpallar, är ofta av mindre storlek och
har sämre skydd vilket innebär att om- och avlastningsprocessen blir mer arbetsintensiv (och dyrare)
och att risken för varuskador ökar. Containrar har å sin sida större dimensioner och bättre skydd för
varorna. Det underlättar skalfördelar, tar mindre arbetskraftsresurser i anspråk och minskar
skaderisken (Rodrigue, 2017).
Även när containrar används kan det vara viktigt med enhetliga dimensioner av dessa för att
intermodala transporter ska gynnas. Monios (2015) illustrerar det i en fallstudie över ett företag vars
logistikkedja består av sjötransporter av sjöcontainrar och lastbilstransporter av mindre lastbärare som
är dimensionerade efter återförsäljarnas förutsättningar. Till företagets distributionscenter kom endast
fartyg och fordon med sjöcontainrar och företaget blev därför tvunget att skicka tomma lastbilar till
distributionscentret, med lägre utnyttjandegrad av transportresurserna och högre kostnader som följd.
En trend som försvårar förutsättningarna för multimodala transporter är fler och mindre slutförbrukande kunder som tar emot mindre sändningar. Det illustreras i en intervjustudie över logistikansvariga transportköpare i holländska företag (Runhaar, 2005). Transportköparna hävdade att även
om relativpriserna skulle förändras till fördel för de multimodala transporterna skulle det inte leda till
15

Till varor med låg osäkerhet i efterfrågan räknas de produkter som fyller basbehov och som går att köpa hos en
rad olika typer av återförsäljare. Eftersom produkterna uppfyller ett behov som inte förändras över tid tenderar
efterfrågan att vara förutsägbar (exempelvis konstant över tid eller följa befolkningstillväxten eller någon annan
variabel). Exempel inkluderar olja, gas och dagligvaror såsom livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper. Varor
med hög osäkerhet präglas av element av innovation, antingen i den underliggande teknologin eller i utseendet.
Två exempel är elektronikvaror och klädartiklar, där produktmakarna utvecklar och förändrar sina varor
kontinuerligt och konsumtionen varierar med trender (Lee, 2002).
Enligt Fischer (1997) uppgår skillnaden mellan faktiska säljvolymer och prognostiserade volymer till omkring
tio procent av de faktiska volymerna för varor med låg osäkerhet i efterfrågan. Motsvarande värde för varor med
hög osäkerhet är mellan 40 och 100 procent.
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en signifikant överflyttning från väg till alternativa trafikslag. Anledningen var att de minsta möjliga
sändningsstorlekarna för multimodala transporter skulle vara större än lagerkapaciteten hos varumottagaren (eller resultera i för stora lagerhållningskostnader och risker).
Ett annat exempel är Vierths (2012) fallstudie över ett företag som väljer mellan olika transportlösningar inom Europa. Valet av transportmedel styrdes generellt av företagets marknadsstrategi som
innebar fler och mindre slutförbrukande kunder som tog emot mindre sändningar. Slutkunderna
förfogade sällan över industrispår och därför krävdes omlastningshubbar och direktleveranser med
lastbil. Multimodala transporter kunde därmed inte utnyttjas i lika stor utsträckning.
Sammanfattningsvis underlättar containersändningar överflyttningen från lastbil till intermodala
transporter och rena järnvägs- och sjöfartstransporter. Men även när containrar används kan det krävas
enhetliga dimensioner för att dra fördel av dem. Dessutom kan slutkunderna sätta begränsningar för i
vilken utsträckning inter- och multimodala lösningar kan användas.

5.3.2.

Konsolidering och koordinering av transporter

Konsolidering av varuflöden innebär att gods från olika avsändare slås ihop till samma sändning, ofta
vid en samlastningscentral eller vid olika stopp på en sträcka. Det ökar utnyttjandegraden av fordonet/
fartyget och sänker transportkostnaden per viktenhet. Med hjälp av konsolidering kan större transportvolymer uppnås och konkurrenskraften hos de multimodala transporterna öka. Konsolidering kan
pressa ner transportkostnaderna för sändningar som annars inte nödvändigtvis karaktäriseras av stora
volymer. Konsolidering främjar även större lastbilar, som har lägre kostnad per transporterad enhet än
vad mindre lastbilar har.
I vissa fall kan det samarbete mellan företagen som krävs för konsolidering hindras av bristande
incitament inom industrin. Dullaert och Fleuren (2007) sammanfattar en rad samarbetshinder såsom
konkurrens mellan företagen och ojämn fördelning av samarbetets nyttor och kostnader. Samtidigt
finns en rad exempel på när konsolidering har genomförts. Van der Horst och de Langen (2008)
redogör för ett tiotal fall av horisontella samarbeten på multimodala transportkedjor i Nederländerna. I
dessa fall genomfördes samarbetet ofta med hjälp av kontrakt som influerade parternas beteende.
Eng-Larsson och Kohn (2012) lyfter fram exempel på när transportköpares sändningar har
konsoliderats och man har använt sig av multimodala transporter. I dessa fall hade speditörerna
arrangerat konsolideringen utan att transportköparna hade interagerat med varandra. Vierth (2012)
illustrerar också hur sannolikheten för konsolidering delvis beror på parternas incitament. I de avtal
där avsändaren av godset redan hade uppbundit sig att fylla hela tåget hade tågdragaren själv inte så
stora incitament att lägga resurser på att fylla alla vagnar. Exemplet visar på vikten av kontraktsarrangemanget och fördelningen av risker. En mer utförlig diskussion om detta ämne förs i avsnitt 6.
Relaterat till konsolidering är hur transporter koordineras mellan olika noder i systemet. Om
transporter samordnas så att utgående och ingående transporter matchas med varandra kan
utnyttjandegraden i systemet öka.16 Ett exempel på denna strategi är ett transport- och logistikbolag
som specialiserar sig på järnvägstransporter för skandinavisk skogsindustri (Hultkrantz och Lunander,
2013). Företaget samägs av företag inom branschen och erbjuder järnvägstransporter av skogsindustriprodukter från användarnas anläggningar i Skandinavien till terminaler och hamnar i Sverige och
övriga Europa. För att öka utnyttjandegraden och därmed effektiviteten i systemet erbjuds transport av
returgods från stora delar av Europa.
I Monios (2015) intervjustudie av brittiska företag har en stor livsmedelskedja integrerat sin logistikkedja så att ingående transporter från leverantörer matchas med utgående transporter till regionala
distributionscenter. Ett annat företag i studien matchade järnvägsflöden genom att skicka en grupp
varor från plats A till B, en annan grupp varor från B till C och sedan tillbaka till plats A med en tredje
16

Låg utnyttjandegrad och resursförluster kan exempelvis uppstå vid obalanser i godsflöden i olika riktningar.
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last. Matchningen innebar med andra ord färre tomma sändningar i kedjan och ett bättre utnyttjande av
transportresurserna.
Sammantaget är konsolidering och koordinering av transporter är sätt att öka utnyttjandegraden av
fordonet/fartyget och systemet i stort. Med större volymer ökar konkurrenskraften hos multimodala
transporter och rena järnvägs- och sjötransporter, men sannolikt gynnas även rena lastbilstransporter
av dessa faktorer.

5.3.3.

Lokalisering

Genom strategisk lokalisering av enheter för produktion och distribution ändras förutsättningarna för
att använda transportkedjor som inkluderar järnväg och/eller sjöfart. Ett exempel kommer från
skogsindustrin där ökningen av rundvirkestransporterna på järnväg delvis tillskrivs koncentrationen av
skogsindustrin, vilket har skapat utrymme för större volymer och samlade tågflöden (Trafikanalys,
2012). Med andra ord kan strategisk lokalisering i form av kluster underlätta den konsolidering av
varor som beskrivs i avsnitt 5.3.2.
I en annan fallstudie beskrivs hur livsmedelsindustrin ställs inför utmaningen att transportera
tidskänsliga varor (Trafikanalys, 2012). Leveranser till de olika lagren skedde som regel med lastbil
men en livsmedelskedja använde sig av ett multimodalt transportupplägg. Från ett centralt lager gick
ett tågset med containervagnar i en slinga till strategiskt utvalda terminaler, ifrån vilka distributionen
sedan fortsatte med lastbil. Det visar hur lokalisering kan påverka i vilken utsträckning som
multimodala transporter kan användas.
I Vierths (2012) studie genomförs intervjuer med producenter och exportörer inom pappers-, stål- och
metallindustrin. Valet mellan sjö- och järnvägstransporter berodde till stor del på kundernas
lokalisering: sjötransporter var tänkbara endast i de fallen där mottagarnas fabriker var lokaliserade
nära kusten. Det visar hur företagens frihetsgrader i valet av trafikslag är begränsade till vad
infrastrukturen medger. Abate et al. (2014) analyserar denna fråga närmre med hjälp av den svenska
varuflödesundersökningen. De finner att transportköpare med tillgång till industrispår respektive
lastageplats/kaj för sjötransport är mer benägna att använda sig av järnvägs- respektive sjötransporter.
Jiang et al. (1999) genomför en liknande analys på den franska varuflödesundersökningen. Deras
resultat pekar på att transportköpare med tillgång till spår och varulager där gods kan konsolideras är
mer benägna att välja järnväg över lastbilar. En ökning av andelen företag med tillgång till sådan
infrastruktur verkar däremot ha en begränsad effekt på överflyttning mellan trafikslagen, vilket pekar
på att andra faktorer spelar roll.17
Trafikanalys (2012) genomför en studie över den petrokemiska industrin och transporterna av
petroleumprodukter till och inom Sverige. I sista ledet av transportkedjan, från oljedepån ut till
försäljningsstället, skedde distribution med lastbilar. För den tunga bulklasten som skulle transporteras
till depåerna konkurrerade både järnväg och sjöfart. Majoriteten av inflödet av petroleumprodukter
skedde med sjöfart och endast en mindre del transporteras på järnväg. Järnvägen ansågs mindre
konkurrenskraftig eftersom oljedepåerna var koncentrerade längs kusterna. Dessutom styrde
slutkundernas lokalisering: runt hälften av Sveriges befolkning bor inom tio kilometer från kusten
(SCB, 2012).
Sammanfattningsvis kan företagens strategiska lokalisering gynna olika trafikslag. Strategisk
lokalisering kan ge skalfördelar och främja multimodala transporter men i somliga fall sätter
slutkundernas och nodernas lokalisering begränsningar för överflyttning mellan trafikslagen.

17

För en längre diskussion om sambandet mellan infrastruktur och trafikslagens konkurrenskraft hänvisas till
Vierth och Landergren (2015) för järnvägstransporter och till CE Delft (2011), Garberg (2016) och UNECE
(2011) för sjötransporter. Hanssen och Mathisen (2011) undersöker transportköparnas efterfrågan på och
prioriteringar av infrastruktur för godstransporter.
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5.3.4.

Styrning

En annan faktor som kan påverka valet av trafikslag är styrning och koordinering inom ett företag. Det
illustreras i Eng-Larsson och Kohn (2012) som diskuterar överflyttning mellan trafikslagen från
transportköparens perspektiv. De genomför en fallstudie över sex företag som producerar snabbgående
styckegods och som har gått över från rena lastbilstransporter till multimodala transporter. Författarna
undersöker vilka operationella åtgärder och kontextspecifika faktorer som möjliggjorde
överflyttningen.
I samtliga företag var logistikkedjan centralstyrd, det vill säga systemet kontrollerades och hanterades
av en central enhet och varorna transporterades via ett centralt lager eller distributionscenter. Med en
enhet som ansvarade för lagerpåfyllnad underlättades styrning, inköp och kontraktering av transporter.
En annan fördel var att en och samma enhet ansvarade för besluten om transporter och lagerhållning.
Företagen använde sig av multimodala transporter och förlitade sig på att sändningarna skulle anlända
vid vissa tidpunkter. Vid händelser som gjorde att de multimodala transporterna inte kunde uppnå
samma tidsprecision i leveranserna som rena lastbilstransporter, flyttade den centrala enheten över alla
varuflöden till vägtransporter temporärt. Centralstyrningen mildrade därmed de problem som kunde
uppstå på grund av bristande transportkvalitet hos de multimodala lösningarna.
Kohn och Huge Brodin (2008) ger också exempel på när centralisering av distributionssystem
gynnade multimodala transporter. Anledningen är att lagerpåfyllnaden kunde koordineras och större
volymer kunde uppnås. Med andra ord möjliggjorde en centraliserad styrning valet av järnvägs- och
sjöfartstransporter genom att underlätta konsolidering av varor.

5.4.

Sammanfattning och diskussion

Tabell 9 sammanfattar resultaten. I praktiken styr många fler faktorer valet av transportmedel varför
sambandet mellan en viss komponent och valet av trafikslag är långt ifrån perfekt. Det är också svårt
att avgöra generaliserbarheten i resultaten från fallstudierna. Trots det kan man identifiera ett flertal
faktorer inom distribution och produktion som tenderar att underlätta valet av multimodala
transportkedjor och rena järnvägs- eller sjötransporter. Dessa faktorer mildrar effekterna av
multimodala transporters nackdelar eller möjliggör utnyttjandet av deras fördelar. Till stor del handlar
det om att främja sändningar av större volymer och skalfördelar som kan utnyttjas av sjö- och
järnvägstransporter.
Tabell 9. Faktorer som underlättar och hindrar överflyttning från väg- till multimodala transporter.
Hindrar
Produktion

Distribution

Underlättar

Just-in-time-strategier

Förutsägbara och/eller stabila produktionsflöden

Korta tillverkningsserier

Låg osäkerhet i efterfrågan hos slutkonsument

Korta ledtider

Låg osäkerhet i tillverkningskedjan

Fler och mindre slutförbrukande kunder

Konsolidering

Direktleveranser

Användning av containrar
Enhetliga lastbärare
Strategisk lokalisering
Centraliserad styrning

Företagens produktion och distribution förklarar varför de har olika krav på trafikslagens egenskaper.
Företag med produktion- och distributionsstrategier som lämpar sig väl för ett specifikt trafikslag är
sannolikt mindre känsligt för förändringar i dess transportpris eller transportkvalitet. Fallstudierna
illustrerar också hur företagen kan göra ändringar i sin logistikkedja för att mildra effekterna av olika
transportmedels nackdelar eller för att utnyttja deras fördelar. Det visar att det finns andra
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svarsmekanismer än byte av trafikslag när trafikslagens egenskaper förändras. Företagens val av
logistikkedja är delvis beroende av vad kunderna efterfrågar, egenskaperna hos produkten de
distribuerar och vad infrastrukturen medger.
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6.

Kontrakt och förhållandet mellan köpare och säljare av
transporttjänster

De tidigare avsnitten har undersökt hur valet av trafikslag påverkas av faktorer som relaterar till
utbudet (trafikslagens och transportföretagens egenskaper) av och efterfrågan (transportköparnas
distribution och produktion) på transporter. Detta avsnitt redogör för betydelsen av interaktionen
mellan utbudssidan och efterfrågesidan i form av transportavtalet och relationen mellan köpare och
säljare.
Kontrakt inom transport och logistik reglerar förhållandet mellan köpare och säljare av
transporttjänsten. I praktiken kan fler än två parter vara inblandande: transportköparen (avsändaren
eller mottagaren), transportförmedlaren (speditören eller tredjepartslogistikern) och transportören
(utföraren av transporten). Kontraktet innebär därför en överenskommelse om att en av parterna
antingen ska utföra transporten själv eller kontraktera en tredje part för att utföra transporten
(Heidbrink, 2005; Mellin och Sorkina, 2013). I kontraktet formuleras fördelningen av risk och ansvar
och eventuella villkor för leverans.
Även om forskningen inom kontraktsteori har producerat volymer av studier över kontraktets
betydelse för ekonomiskt beteende, finns det en begränsad mängd som behandlar transportavtal. Dessa
undersökningar är främst av deskriptiv karaktär och undersöker kontraktets utformning, löptid och vad
som regleras i kontraktet. En rad fallstudier som presenteras nedan illustrerar också hur kontraktets
utformning kan möjliggöra och begränsa överflyttning mellan trafikslagen.

6.1.

Kontraktens utformning

Studier över transportmarknaden i Sverige visar att inköp av transporter är vanligt förekommande,
nästan samtliga företag i Lammgårds (2007) undersökning kontrakterar transportföretag. Mellin och
Sorkina (2013) genomför en enkätundersökning på svenska företag inom jordbruk, tillverkning och
partihandeln. Urvalet på 100 företag baseras på antalet anställda och förekomsten av en logistikansvarig inom organisationen. Författarna visar att företagens transportavtal i huvudsak reglerar
utförandet av transporten: endast en fjärdedel av företagen köper in logistiktjänster tillsammans med
transporterna (Mellin och Sorkina, 2013).
Kontrakten kan utformas efter standardiserade mallar eller anpassas efter den specifika situationen,
beroende på vad parterna önskar. En undersökning om godstransportmarknaden i Norge (Eidhammar
och Andersen, 2009) visar att i åtta av tio fall används standardiserade kontrakt (såsom Nordiskt
speditörsförbunds allmänna bestämmelser, NSAB) som bland annat reglerar speditörens uppdrag och
ansvar vid förseningar och skador. I de fall då kunderna efterfrågar andra typer av avtal handlar det
ofta om förändringar i just ansvarsfördelningen för risk och skador (Eidhammar och Andersen, 2009).
Prissättningen av transporter varierar mellan kontrakten. I undersökningar av logistik- och transportföretag identifieras i huvudsak två olika typer av prissättning (Vierth, 2013; Lundin och Hedberg,
2012). I en typ av kontrakt baseras avgiften på summan av transportföretagets rörliga kostnader och en
på förhand överenskommen vinstmarginal för transportföretaget. Med denna typ av prissättning
absorberas högre transportkostnader av transportavgiften (Vierth, 2013).
I en annan typ av kontrakt består transportpriset av en fast avgift per sändning och/eller transportenhet.
Transportföretaget har då större incitament att effektivisera sina transporter eftersom kostnadsminskningar innebär större vinstmarginal. I dessa fall är transportföretagen ofta skyddade av
drivmedelstillägg som gör att ökningar i bränslepriset kan övervältras på transportköparen. Majoriteten
av företagen i studien (runt 55 procent) använde sig av drivmedelstillägg i kontraktet, vilket är i linje
med liknande undersökningar (Luman, 2011; Vierth, 2013). Resultaten pekar på att kontraktens
utformning tillåter att ökade transportkostnader, i synnerhet bränslepriser, åtminstone delvis överförs
på transportköparen.
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De svenska enkätundersökningarna visar att kontrakten vanligtvis har en löptid på 1–2 år, fåtalet
sträcker sig längre än så (Lammgård, 2007; Mellin och Sorkina, 2013). Liknande resultat framkommer
även i en undersökning av norska speditörer (Eidhammar och Andersen, 2009). I den konstaterar en
speditör att avtalen tenderar att ha längre löptid under perioder av kapacitetsbrist på marknaden
jämfört med perioder med hög tillgänglighet på kapacitet.
Företagen hade i genomsnitt långtidsavtal (längre än ett år) med åtta olika transportföretag. Längden
på de största avtalen (i termer av värdet på kontraktet) var i genomsnitt två år. Det största kontraktet
hos varje företag svarade samtidigt för en relativt liten andel av den totala godsmängden som
transporterades inom företaget (Lammgård, 2007).
Samarbetet mellan transportköparen och transportföretaget hade för de största avtalen pågått i över tio
år i genomsnitt. Fjorton procent av transportköparen hade haft ett samarbete med ett och samma
transportföretag i över 20 år. Det speglar det faktum att tillit är en faktor som har betydelse för
transportköparna: transportföretaget ska hålla vad det lovat, utföra transporterna inom utsatt tid och
vara lättillgänglig vad gäller bokningar och frågor (Lammgård, 2007).
Avtalets löptid säger något om inom vilken tidsintervall man kan förvänta sig överflyttning mellan
trafikslagen som ett resultat av förändringar i externa omständigheter. En löptid på 1–2 år tyder på att
det finns begränsade möjligheter för företagen att byta trafikslag omedelbart. Å andra sidan kan det
finnas utrymme för transportköparen att inom ramen för transportavtalet ha en dialog med transportförmedlaren om valet av trafikslag. I en brittisk enkät (ORR, 2012) över transportköpare, logistikföretag samt hamn- och terminaloperatörer framgår att merparten av de tillfrågade företagen ser över
sin logistikstrategi kontinuerligt (det vill säga mer än två gånger om året). Det framgår dock inte om
det är just valet av trafikslag som ses över eller om andra korrigeringar inom logistikkedjan avses.

6.2.

Kontraktets betydelse för valet av trafikslag

Fallstudier illustrerar hur kontraktets utformning kan möjliggöra och begränsa överflyttning mellan
trafikslagen. Eng-Larsson och Kohn (2012) visar att multimodala transporter är möjliga för varuflöden
med hög sändningsfrekvens om kontraktet är rätt utformat. Företaget i deras fallstudie kunde välja
multimodala järnvägstransporter eftersom risken med hög sändningsfrekvens (outnyttjad kapacitet på
järnvägen) bars av tågoperatören och inte av företaget självt. Från företagets sida menade man att den
enda volymrelaterade risken man bar var densamma som man skulle ha haft vid användandet av
lastbilar: låg utnyttjandegrad av trailern.
I Vierths (2012) fallstudie ingår en stålproducenten som transporterar stora volymer mellan sina
produktionsorter och har egna transportsystem där järnvägstransporter ingår. Detta kräver stora
kapitalinvesteringar och för att säkerställa lönsamheten av dessa har ett långtidskontrakt på tio år
slutits med tågoperatören. Kontraktet bidrar med andra ord till att minska risken med valet av
trafikslag.
I Eng-Larsson och Norrman (2014) studie begränsas användningen av multimodala transporter av
kontraktets utformning. Deras fallstudier beskriver relationen mellan speditörerna och tågoperatören
(det vill säga företaget som äger, opererar och säljer tågkapacitet). Som svar på kundernas efterfrågan
hade speditörerna börjat använda sig av multimodala transportlösningar, men på grund av deras
begränsade storlek på järnvägsmarknaden hade speditörerna litet inflytande över avtalet med
tågoperatörerna. Speditörerna var tvungna att köpa kapacitet på järnvägen i form av systemtåg och
binda upp sig för en fast och relativt hög kapacitet på järnvägen över långa tidsperioder. Man kunde
heller inte köpa mer kapacitet gradvis utan var tvungen att expandera i stora steg.
En förklaring som ges till kontraktets utformning är att tågoperatörerna hade svårare att hitta kunder
för att fylla ut oanvänd kapacitet och överförde därför den rollen och risken på speditören. Dessa var
möjligtvis mer lämpade för detta eftersom de sålde transporttjänster till många olika varuägare och
kunde kombinera och konsolidera sina kunders sändningar. Men speditörerna hävdade att hade man
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delat på risken, exempelvis genom mer flexibla kontrakt, hade man kunnat öka mängden gods med
järnvägstransporter.
Ett sista exempel kommer från Monios (2015) som undersöker valet av trafikslag inom detaljhandeln i
Storbritannien. Han visar att nära samarbete mellan transportköpare och transportföretag ökar
användningen av järnvägstransporter. Parterna får ökad kunskap om de andras villkor och kan justera
sina strategier för att införa nya tjänster och lösa operationella problem. Det visar på vikten av
relationer inom branschen; när transportköparna har fått erfarenhet av järnvägstransporter vet de om
att med hjälp av speditörerna eller operatören kan de transportera sina varor på järnvägen, även om det
bara rör sig om enstaka containrar.

6.3.

Sammanfattning och diskussion

Enkätundersökningarna ger en bild av användandet av kontrakt på transportmarknaden. Bland de
tillfrågade företagen är inköp av transporter vanligare än transporter i egen regi. Transportköpare
kontrakterar ofta flera transportföretag samtidigt och avtalen sträcker sig vanligtvis över 1–2 år, även
om undantag finns. En betydande andel av företagen har haft långtgående samarbete med ett och
samma transportföretag. Det antyder att företagen inte formellt sett är uppbundna till en specifik
transportlösning men informella faktorer, såsom relationer och tillit kan spela en roll för att göra
byteskostnaderna högre.
En rad fallstudier illustrerar sedan vilken betydelse transportavtalet har för valet av trafikslag.
Exempelvis kan ett trafikslag bli mer attraktivt om kontraktet minskar eller sprider ut riskerna som
kommer med transportlösningen. I andra fall kan riskfördelningen avskräcka företagen att välja en
transportlösning eller göra att den utnyttjas i mindre utsträckning. Kort sagt kan avtalet möjliggöra
eller begränsa valet av trafikslag genom att fördela risker mellan parterna och begränsa sättet på vilket
företagen kan utöva sin verksamhet. Ett nära samarbete mellan transportköpare och transportföretag
kan göra parterna mer medvetna om vilka möjligheter och problem som transportlösningen medför.
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7.

Slutsatser

7.1.

Faktorer som påverkar val av trafikslag

Att sammanfatta vad som styr valet av trafikslag är komplicerat. För det första har litteraturen på
området presenterat en mängd olika faktorer som potentiellt kan påverka beslutet. För det andra kan
olika typer av beslutsfattare identifieras. Även om transportköpare (avsändare eller mottagare av
godset) vanligtvis gör valet är det inte ovanligt att beslutet fattas av transportföretaget (transportförmedlaren eller transportören). För det tredje karaktäriseras sambanden på godstransportmarknaden av
stora variationer mellan beslutsfattare, både utifrån observerbara attribut (såsom transportavstånd och
sändningens egenskaper) och attityder och värderingar.
Trots det går det att identifiera ett flertal regelbundenheter i resultaten. Två viktiga faktorer i valet av
trafikslag är sändningens egenskaper (värde, vikt, volym och tidskänslighet) och transportavstånd.
Dessa avgör när det är ekonomiskt meningsfullt för företagen att överväga olika trafikslag. För vissa
varuflöden är det endast realistiskt att använda sig av ett specifikt trafikslag eller en specifik transportkedja och andra faktorer som vanligtvis influerar valet av trafikslag kommer därmed att sakna
betydelse för beslutsfattaren. Storleken på segmentet där det i praktiken råder konkurrens mellan
trafikslagen är viktig att identifiera för att förstå potentialen för överflyttning.
Transportkostnad och transportkvalitet (tid, tillförlitlighet, sändningsfrekvens och skaderisk) är
faktorer som företagen tar hänsyn till i valet av trafikslag. Men betydelsen av dem varierar kraftigt på
godstransportmarknaden. En del av variationen kan vanligtvis härledas till trafikslagens komparativa
fördelar; efterfrågan på varje trafikslag tenderar att vara mindre priskänslig på de transportavstånd och
för de sändningar där trafikslaget är som mest konkurrenskraftigt. Känsligheten för transportkostnad
och transportkvalitet varierar också mellan varugrupper och beroende på transportköparnas attityder
och värderingar. Samtidigt tyder resultaten från de svenska förhållandena på en relativt låg känslighet i
genomsnitt. Det indikerar att andra faktorer har betydelse för valet av trafikslag.
En annan uppsättning faktorer som sätter ramarna och kan påverka valet av trafikslag är de produktion- och distributionsstrategier som företagen använder sig av. I de företag där logistiken ställer krav
på snabba och flexibla leveranser kommer sannolikt flyg- och lastbilstransporter att dominera. I
logistikkedjor med stora volymer (exempelvis genom konsolidering inom ett transportköpande företag
eller samlastning av flöden från flera olika transportköpare), stabila och förutsägbara varuflöden samt
där containrar används finns bättre förutsättningar för multimodala transporter och överflyttning
mellan trafikslagen är lättare. Företagens val av logistikkedja är beroende av egenskaperna hos
produkten de distribuerar, vad slutkunderna efterfrågar och vad infrastrukturen medger.
De krav som företagens produktion- och distributionsstrategier ställer samspelar med den transportkostnad och transportkvalitet som trafikslagen kan erbjuda. Förändringar i trafikslagens egenskaper
behöver nödvändigtvis inte leda till ett byte av trafikslag: företagen kan också svara genom förändringar i det egna produktion- och distributionsledet. Detta understryker hur interaktionen mellan
transportköparen och transportföretaget påverkar valet av trafikslag: dels den formella relationen i
form av transportavtalet och dels genom informella relationer såsom tillit. Kontraktet kan möjliggöra
eller begränsa valet av trafikslag genom att fördela risker mellan parterna och begränsa sättet på vilket
företagen kan utöva sin verksamhet.

7.2.

Förslag på vidare forskning

Ett par luckor i litteraturen har identifierats under denna kunskapsgenomgång. På ett övergripande
plan behövs en fördjupad förståelse av hur olika faktorer samverkar med varandra. En rad studier har
dokumenterat hur sändningens egenskaper förhåller sig till trafikslagens egenskaper (genom att
undersöka hur efterfrågan på trafikslagen förändras med dess egenskaper och hur detta samband
förändras med sändningens egenskaper, se avsnitt fyra). Dessutom har en serie av artiklar belyst
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interaktionen mellan olika aktörer på godstransportmarknaden och deras relativa ställning (en översikt
ges i Holguín-Veras et al. (2015)). Det saknas däremot studier med ett helhetsperspektiv på hur
sändningen, trafikslagens och transportköparnas egenskaper förhåller sig till varandra. De få studier
som närmar sig frågan är Brogan et al. (2013) och Dionori et al. (2015), som innehåller en kunskapsöversikt av vad som påverkar valet av trafikslag, Tavasszy och de Jong (2014), som ger en kunskapsöversikt av interaktionen mellan aktörer och Eng-Larsson och Kohn (2012) som analyserar sambandet
mellan transportköparnas affärsmodell och valet av trafikslag.
En viktig nyckel för att förstå hur olika faktorer samverkar med varandra är en kartläggning av
sändningsegenskaper, transportköpare och trafikslag. En sådan analys skulle ge en bättre förståelse för
överflyttningspotential på godstransportmarknaden. Ett sätt att genomföra en sådan studie är att med
hjälp av den svenska varuflödesundersökningen dela upp marknaden för godstransporter i olika
segment baserat på sändningarnas egenskaper (vikt, varugrupp, värde och/eller transportavstånd), och
sedan analysera konkurrensen mellan trafikslagen inom varje segment. Det skulle göra det lättare att
kvantifiera gränserna för sändningens egenskaper inom vilka de olika trafikslagen konkurrerar. En
sådan analys kan göras på olika årgångar av den svenska varuflödesundersökningen eller på liknande
undersökningar från andra länder för att undersöka skillnader över tid och mellan länder. Ett annat sätt
att förstå hur olika faktorer samverkar med varandra är att genomföra fallstudier och en riktad enkät
om potential för överflyttning mellan trafikslag givet olika sändningsegenskaper.
Ett annat forskningsområde där mer finns att göra är uppföljningar av förändringar i villkoren på
godstransportmarknaden. Ex-post-analyser av effekterna av politiska styrmedel och andra externa
omständigheter skulle öka förståelsen för hur företagen påverkas i sitt val av trafikslag. Ett exempel är
effekten av förändringar i relativpriser på godstransportmarknaden, där effekten på överflyttning
mellan trafikslagen, inducerade efterfrågan och de olika svarsmekanismerna som företagen kan
använda sig av behöver utforskas mer.18 Vid sådana undersökningar är det viktigt att analysera hur
sambanden skiljer sig åt mellan beslutsfattare. Det gäller både skillnader utifrån sändningens
egenskaper och transportavstånd och utifrån transportköparnas attityder och värderingar. Inom detta
område är det intressant att utreda vilka samband som är generaliserbara för marknaden i stort och
vilka som gäller för specifika branscher, varugrupper eller andra typer av segment.
En sista fråga är tillgången till och kvaliteten på statistik på transportområdet. Goda exempel på
underlagsmaterial som identifierats i denna rapport är den svenska varuflödesundersökningen och
enkätundersökningar av transportköpare (Transportinköpspanelen 2016; ORR, 2012). Liknande
statistikinsamling skulle göra det lättare att utvärdera godstransportmarknadens funktionssätt och
underlätta uppföljning av politiska styrmedel och andra externa omständigheter. Exempelvis krävs det
mer deskriptiv information för att förstå valet av trafikslag: huruvida det är avsändaren, mottagaren
eller transportföretaget som ansvarar för valet av trafikslag, vilken roll beslutsfattaren har inom
företaget, vilken part som betalar för transporten och hur intensivt (i termer av ton eller tonkilometer)
de olika trafikslagen används i en transportkedja.

18

Statens väg- och transportforskningsinstitut planerar att under våren 2017 genomföra en analys av effekten av
införandet av tunga lastbilar på konkurrensen mellan trafikslagen i Sverige.
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