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Förord 

Detta projekt har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Väst i syfte att undersöka hur stor 

andel av transportköparna som ställer upphandlingskrav på transporter. Dessutom har det under-

sökts hur stor andel av dessa krav som följs upp. Projektarbetet har huvudsakligen utförts av Ven-

dela Zachrisson (projektledare). Linfab AB stod för intervjuundersökningen med transportköparna 

och åkerierna. Projektet utfördes under 2006 och avslutades i slutet av mars 2007.  
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Sammanfattning 
Vägverket har det övergripande nationella ansvaret för både trafiksäkerheten och vägtransportsy-

stemets miljöpåverkan. För att öka trafiksäkerheten och miljömedvetenheten har det inom gods-

sektorn pågått ett flertal projekt som handlar om hur kraven på upphandlade transporter kan se ut 

och öka i omfattning samt hur uppföljningen kan gå till. För att få en bild över situationen idag 

krävs en kartläggning över transportköparnas krav. Detta ska sedan ligga till grund för Vägverkets 

arbete i att öka andelen transportköpare som ställer krav på sina transportörer. 

 

Projektets syfte har varit att undersöka hur stor andel av transportköparna som ställer krav inom 

trafiksäkerhet och miljö när transporter upphandlas. Dessutom har det undersökts hur stor andel 

krav som följs upp. Detta har gjorts genom en enkätundersökning med fyra av de stora transportö-

rerna i Sverige och två telefonundersökningar med både industri- och grossist företag samt åkerier 

inom Västra Götalands, Hallands och Värmlands län.  

 

Det samlade resultatet från både enkätundersökningen med transportörerna samt telefonintervju-

erna med transportköparna har gett två svar: 

1. Resultatet visar att en stor andel transportköpare inte ställer krav på transportören inom 

miljö och trafiksäkerhet. Detta kan bero på att allt ansvar lämnas över till transportören, 

att det är priset som i första hand styr valet av transport eller att det finns begränsade re-

surser i företaget att jobba med miljö och trafiksäkerhetsfrågor. 

2. Resultatet visar en något splittrad bild över hur stor andel av transportköparna som ställer 

krav inom miljö och trafiksäkerhet. Transportörerna anger enbart ett fåtal procent som 

ställer krav medan uppföljning enbart sker inom miljöområdet. Transportköparnas svar 

däremot anger upp till 30 % som ställer krav inom miljö och trafiksäkerhet, och något 

lägre andel följer upp kraven. Åkerierna upplever att upp till 67 % av kunderna ställer 

krav med en lägre andel som följer upp kraven. Möjliga orsaker till skillnaderna kan vara: 

osäkra data, otydligheter i kravställandet, olikheter i definitionen på vad ett krav är, trans-

portören tar inte kraven på allvar, transportören uppfyller de ställda kraven redan och åke-

riet känner av kraven mer på en utförarnivå. Dock råder enighet om att större företag i 

större utsträckning ställer krav än små företag.  
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1 Inledning 

1.1 BAKGRUND 

Vägverket har det övergripande nationella ansvaret för både trafiksäkerheten och vägtransportsy-

stemets miljöpåverkan. Därmed driver Vägverket ett långsiktigt nationellt arbete kring kvalitets-

säkring av transporter. Detta arbete styrs av riksdagens anslagna mål för trafiksäkerhet och miljö, 

riksdagens trafiksäkerhetsmål och riksdagens transportpolitiska mål. Inom trafiksäkerhet gäller 

det långsiktiga målet: ”ingen skall dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom 

vägtransportsystemet”. Ett delmål är att antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor 

bör ha minskat med minst 50 % år 2007 räknat från 1996 års nivå.  Inom miljöområdet har riks-

dagen mål för utsläpp från bl.a. koldioxid, där det antagits att utsläppen av koldioxid från trans-

porter i Sverige bör år 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå.  

 

För att kvalitetssäkra transporterna inom områdena trafiksäkerhet och miljö jobbar Vägverket 

bl.a. med hastighet, alkohol och droger, bilbälten, säkra fordon, koldioxidutsläpp och hälsoskadli-

ga utsläpp. Detta gäller både inom persontrafik- som godstransportsektorn. För att öka trafiksä-

kerheten och miljömedvetenheten har det inom godssektorn pågått flertalet projekt som handlar 

om hur kraven på upphandlade transporter kan se ut och öka i omfattning samt hur uppföljningen 

kan gå till. Detta har skett i nära samarbete med transportköparna och transport och logistikföre-

tagen.  

 

Dock är det i dagsläget inte känt hur stor andel av transportköparna som egentligen ställer krav på 

sina transportörer inom områdena trafiksäkerhet och miljö. För att få en bild över situationen idag 

krävs en kartläggning över transportköparnas krav. Detta ska sedan ligga till grund för Vägverkets 

arbete i att öka andelen transportköpare som ställer krav på sina transportörer. 

1.2 SYFTE 

Projektets syfte har varit att undersöka hur stor andel av transportköparna som ställer krav inom 

säkerhet och miljö när transporter upphandlas. Dessutom har det även undersökts hur stor andel 

krav som följs upp. Ytterligare frågeställningar som analyserats är: Vilka företagsgrupper ställer i 

störst utsträckning upphandlingskrav inom miljö och trafiksäkerhet och vilka kravställningar är 

vanligast? Vad finns det för anledningar till att de som inte ställer krav inte gör det?  

1.3 METOD 

Undersökningen har skett genom både enkätutskick, intervjuer och telefonintervjuer. I ett första 

skede kontaktades några av de stora transportörerna för att via dem få en bild av hur stor andel av 

transportköparna som ställer krav inom miljö- och trafiksäkerhet. Därefter gjordes även telefonin-

tervjuer direkt med transportköparna. Utöver detta har även en telefonundersökning med åkerier-

na gjorts, vilket gett en bild av hur stor andel av åkeriernas kunder som ställer miljö- och trafiksä-

kerhetskrav på dem.  
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

De transportörer som kontaktades avgränsades till 4 av de stora transportbolagen som agerar på 

den svenska marknaden. Telefonintervjuerna direkt med transportköparna och åkerierna avgrän-

sades till ett urval av företag inom grossist- och industribranschen inom Västra Götalands- 

Hallands och Värmlands län. 

 

2 Transportörerna 

2.1 METOD 

För att kunna ta reda på vilka krav inom miljö och trafiksäkerhet som ställs av transportköparna 

kontaktades några av de stora transport- och logistikföretagen. Genom att gå via de stora trans-

port- och logistikföretagen var idén att därigenom få information om hur stor andel av transport-

köparna som ställer krav inom miljö- och trafiksäkerhet. Därmed skulle informationsinsamlingen 

kunna begränsas till en handfull djupare kontakter. Detta var den grundinställning som projektet 

utgick ifrån. Dock visade sig svaren från transport och logistikföretagen inte vara tillräckliga för 

att kunna ge en bild av nuläget. Därmed beslutades det om att inom ramen för projektet även 

genomföra intervjuundersökningar direkt med transportköparna samt även med åkerierna, vilka 

redovisas i nästa kapitel. Här redovisas den bild som gavs av transportörerna. 

 

2.2 URVAL 

Fyra transportörer på den svenska marknaden kontaktades. Alla dessa är stora transport- och lo-

gistikföretag, varav två är ledande i Sverige. Företagen finns listade i bilaga 3. 

En diskussion fördes med ett av företagen i ett tidigt stadium för att tillsammans se vad som var 

möjligt för transportföretagen att lämna svar på. Utifrån den diskussionen och utifrån de punkter 

på krav Vägverket ville ha information om utformades en enkät som de ovan nämnda företagen 

ombads besvara.  

Företagen uppmanades besvara huruvida transportörens kunder (transportköparna) ställer krav 

inom följande områden inom trafiksäkerhet och miljö.  

 

Trafiksäkerhet: 

o Att det finns en trafik och säkerhetspolicy 

o Att följa hastighetsbestämmelserna 

o Att säkerhetsbälte används 

o Att följa gällande regler för kör och vilotider 

o Att det finns utrustning för lastsäkring 

o Att det görs extra bromstester 

o Att gällande handlingar kontrolleras; körkort, intyg av farligt gods 

o Att det finns en policy för alkohol och droger 

Miljö:  

o Att det finns en miljöpolicy 

o Att koldioxidutsläppen från transporterna redovisas 

o Att det sker en minskning av koldioxidutsläppen 
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o Användande av mer bränslesnåla fordon 

o Användande av alternativa bränslen 

 

För varje krav som ställs ombads även företaget relatera detta till antal kunder, antal körda tonkm, 

antal körda ton samt andel i försäljningen.  

Dessutom frågades efter om kunderna följde upp de ställda kraven. Den sista frågan var mycket 

viktig utifrån Vägverkets perspektiv, eftersom det är uppföljningen som visar vad som egentligen 

görs, och hur mycket transportköparna driver på. 

Hela enkäten finns i bilaga 1. 

2.3 RESULTAT 

Resultaten presenteras nedan utifrån varje enskilt företags svar.  

Företag 1 

I diskussionerna med företaget poängterades tidigt att det inte finns någon databas eller annat sy-

stem där en kartläggning av de krav som kunderna ställer på dem finns tillgängliga. Detta betyder 

att det endast är varje enskild säljare med direkt kundkontakt som sitter på den kunskapen, vilket 

gör att det är ett gigantiskt jobb att få in svar från alla dessa. Därför beslutades istället att be de tio 

KAM-säljare (Key Account Managers), som ansvarar för ett fåtal stora kunder var, att besvara 

frågorna. Eftersom transporterna från de största kunderna motsvarar ca 80 % av företagets totala 

transporter skulle på det sättet den största delen av transporterna som körs av företaget kunna 

täckas in, inte den största delen i specifikt antal kunder, men i andel körda tonkm och försälj-

ningsmässigt. Dessutom skulle en förfrågan skickas till regionsäljaren i Göteborg för att se om det 

var möjligt att på regionnivå kunna få svar på enkäten för att på så sätt täcka in de mindre kunder-

na.    

 

Svarsfrekvensen från KAM-säljarna var något tunn, enbart en säljare av tio gav svar för sina kun-

der. Svaret gällde för fem av de stora kunderna.  

Svaret visade att tre av dem inte ställer några krav alls. Medan de två resterande ställer krav inom 

flera av de områden inom trafiksäkerhet och miljö som angavs på enkäten. Det ena företaget stäl-

ler krav inom två områden; att det finns en policy för trafik och säkerhet samt att det finns en mil-

jöpolicy, medan det andra företaget har krav inom sju områden som efterfrågades på enkäten. 

Man kunde också se att det företag som har fler krav är en större kund, eftersom de har en större 

andel av försäljningen och en stor andel av transporterade tonkm. Dock sker ingen uppföljning på 

kraven från någon av dem. 

 

Svaret från regionsäljaren gav en annan bild av läget. Det fanns ingen statistik över krav eller 

uppföljning från kunderna eftersom det var ett alltför stort arbete att samla in detta från varje en-

skild säljare. Orsaken till detta beskrevs vara: ”anledningen till att vi inte har dessa krav registre-

rade i våra system är att vi inte godtar dem, och således ej heller följer dem”. Detta förklarades 

genom att det är omöjligt för företaget att följa olika krav från de många kunder som finns och att 

företaget därför istället jobbar aktivt med att skärpa de generella krav som de själva har på sina 

transportörer. Det enda tillfälle som kundernas krav accepteras är vid kundunika lösningar där 

transporten går helt utanför företagets generella nätverk.  
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Företag 2 

Även detta företag beskrev att det var svårt att ge svar på det sätt som efterfrågades i enkäten, ef-

tersom de inte har sin statistik uppbyggd precis så. Men det redovisades ändå hur stor andel kun-

der som ställde krav respektive följde upp dem inom alla de efterfrågade områdena. Svaret täckte 

den del av företaget som innefattar väg- och flygtransporter inrikes och utrikes. 

Inom området trafiksäkerhet ställer 2 % av kunderna krav på att det finns en trafik och säkerhets-

policy och 1 % av kunderna ställer krav inom de övriga trafiksäkerhetsområdena. Ingen av dessa 

kunder följer upp om kraven följs. Inom miljöområdet ställer 1,8 % krav på att det finns en miljö-

policy, medan något färre 1,25 % ställer krav på att koldioxidutsläppen ska redovisas, att koldiox-

idutsläppen ska minskas samt att det används mer bränslesnåla fordon. När det gäller kravet om 

användande av alternativa bränslen, så krävs det av 0,5 %.  När det gäller uppföljningen, så följer 

kunderna upp att det finns en miljöpolicy samt att koldioxidutsläppen ska minskas. Dock finns 

ingen exakt siffra angiven inom dessa två områden. Alla som ställer krav (1,25 %) på att koldiox-

idutsläppen redovisas följer upp detta, medan användandet av mer bränslesnåla fordon ej följs upp 

alls. Användandet av alternativa bränslen följs upp av ett fåtal, 0,05 %. Detta sammanfattas i ta-

bell 1. 

 

 

KRAV Andel som ställer krav Andel som följer upp 

Att det finns en trafik och säkerhetspolicy 

 

2 % 0 % 

Att följa hastighetsbestämmelserna 

 

1 % 0 % 

Att säkerhetsbälte används 

 

1 % 0 % 

Att följa gällande regler för kör och vilotider 

 

1 % 0 % 

Att det finns utrustning för lastsäkring 

 

1 % 0 % 

Att det görs extra bromstester 

 

1 %  0 % 

Att gällande handlingar kontrolleras 1 % 0 % 

Att det finns en policy för alkohol och droger 

 

1 % 0 % 

Att det finns en miljöpolicy 

 

1,8 % ? 

Att koldioxidutsläppen redovisas 

 

1,25 % 1, 25 % 

 

 

Att koldioxidutsläppen minskar 

 

1,25 % 

25 % 

? 

Användande av mer bränslesnåla fordon 

 

1,25 % 

25 % 

0 % 

Användande av alternativa bränslen 

 

0,5  % 

 

0,05 % 

Tabell 1: Sammanställning över svaren från företag 2. 

Företag 3 

Även det här företaget har svårt att ge de exakta siffror som efterfrågas i enkäten. Det redovisas 

att det finns några få kunder som ställer krav inom trafiksäkerhet. Detta gäller alla områden som 

efterfrågas på enkäten. Det redovisas även att det finns betydligt fler kunder som ställer krav inom 

alla områdena för miljö. Hur många ”några” och ”betydligt fler” är framgår dock inte. Men efter 

en uppföljning på telefon görs bedömningen att det rör sig om 5-6 kunder som ställer krav inom 

trafiksäkerhet och då är dessa några av de största kunderna, medan betydligt fler, ett antal hundra 

kunder ställer krav inom miljö. Däremot följs inte några av kraven upp inom trafiksäkerhet, men 

det följs upp inom miljöområdet. Uppföljning sker genom att policyn skickas ut till kunderna, 

”audits” utförs av några specifika kunder på miljöområdet samt åtskilliga emissionsrapporter re-

dovisas för kunderna.   
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Företag 4 

Eftersom detta företag är inne i ett expansivt och turbulent skede förklarade den miljöansvarige att 

de tyvärr inte hade tid till att medverka i undersökningen inom överskådlig framtid. Även om det 

fanns möjlighet att ta fram svaren så fanns inte tiden just nu.  

I alla fall gavs följande översiktliga bild; 

Det är väldigt få av företagets kunder som ställer krav inom trafiksäkerhet och miljö. Det rör sig 

om ungefär 10-15 st befintliga och presumtiva kunder per år. Bland dem finns flertalet stora kun-

der, typ Volvo, Scania och IKEA, så med tanke på andelen körda tonkm samt andel försäljning så 

blir bilden en annan. Däremot är de kunder som ställer krav dåliga på att följa upp kraven, anger 

den miljöansvarige.   

 

2.4 DISKUSSION 

Flertalet av transportörerna hade svårigheter att på ett tillfredställande sätt besvara hur stor andel 

av deras kunder som ställde krav samt följde upp kraven inom trafiksäkerhet och miljö. 

Resultatet visade dock att det rör sig om en liten andel kunder som ställer krav inom trafiksäker-

het och miljö. Enbart en eller ett par procent när det gäller antal, men en större andel när det gäller 

marknadsandelarna i försäljning och körda tonkm. Stora kunder ställer alltså i större utsträckning 

krav än små kunder. Det går egentligen inte att se någon entydig bild om vilka områden som flest 

transportköpare ställer krav inom. Möjligtvis innefattar miljöområdet något fler krav än trafiksä-

kerhetsområdet. 

När det gäller uppföljningen av kraven är det nästan inga kunder som gör en uppföljning inom 

trafiksäkerhet, medan det inom miljösidan är något fler som gör en uppföljning - då främst genom 

att kräva emissionsrapporter.  

 

I Vägverkets sektoransvar ingår att arbeta med miljöriktiga och trafiksäkra godstransporter och att 

stödja en sund och livskraftig transportnäring. Ett sätt att göra detta är att uppmuntra ett systema-

tiskt arbete med krav och uppföljning av krav på upphandlade transporter. Grundsynen i detta är 

att transportköparna har ett ansvar för transporterna genom att sätta krav i upphandlingen och där-

igenom möjlighet att påverka utvecklingen genom ett ökat kravställande. Detta kommer i slutän-

dan att ge effekt av ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. 

Att via transportörerna få fram hur mycket krav som ställs på dem visade sig vara svårare än vän-

tat. Den översiktliga bild som ges är att det är få transportköpare som ställer krav inom dessa om-

råden, och ännu färre eller inga som följer upp dem. Inga exakta siffror kan tas fram på detta un-

derlag, men att det rör sig om ett fåtal procent av det totala antalet transportköpare är klart. Där-

emot syns att de stora kunderna i större utsträckning ställer krav på transporterna än de små.  

Det finns säkert flera anledningar till att transportörerna inte har information om hur kravbilden 

från kunderna ser ut. En förklaring ligger säkerligen i den omfattning och svårighet som det är att 

hantera en väldigt stor kundkrets, där det är orimligt att följa varje enskild kunds krav. Det kan 

också tolkas som att transportören inte uppfattar kundernas krav som viktiga.  

Detta betyder för den skull inte att transportörerna inte arbetar med dessa frågor. Miljö- och tra-

fiksäkerhetsarbete är absolut en hög prioritet för alla företagen vi kontaktat. Projektet ”Utvärde-

ring och jämförelse av upphandlingskrav inom miljö- och trafiksäkerhet”, även det utfört av WSP 

på uppdrag av Vägverket, visar att kraven på åkerierna från två stora transportörer är omfattande 
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och till största delen sammanfaller med transportköparens krav.1 Däremot visas att brister kan fin-

nas i kommunikationen och tydligheten i krävställandet. Dessutom är uppföljningen en kritisk 

punkt som avsevärt kan förbättras. 

I intervjuundersökningen menade en representant från ett av de ledande transportföretagen att det 

att är ”omöjligt” att svara upp till enskilda transportköpares krav. Det kan betyda att det för den 

enskilda transportköparen inte spelar någon roll vad som krävs i upphandlingen, eftersom ingen 

hänsyn tas till de krav som ligger utanför vad transportören redan gör idag. En förbättrad dialog 

dem emellan skulle förmodligen visa på att alla kunder inte ställer enskilt olika krav, utan den 

största delen av kunderna säkerligen vill uppnå samma resultat. En bättre uppföljning av kraven 

från transportköparens sida skulle också bidra till tydligare kommunikation av vilka åtgärder som 

är möjliga att göra och vilka som inte är möjliga. 

Detta är en diskussion som i och för sig ligger utanför projektets huvudfrågeställning, men kan 

ändå vara av intresse för Vägverket i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet. Även om diskussionen 

baseras på ett fåtal kontakter och det krävs en större undersökning för att dra riktiga slutsatser, så 

är det trots allt en indikation på svårigheterna för den enskilde transportköparen att påverka sina 

transporter genom krav på transportören. En utökad dialog, förbättrat kravställande och uppfölj-

ning av kraven är önskvärd för att nå en förändring.  

 

3 Telefonintervjuer 

För att få en mer exakt siffra på andelen transportköpare som ställer miljö- och trafiksäkerhets-

krav på sina transporter så genomfördes telefonintervjuer med både transportköparna och åkerier-

na. Undersökningarna utfördes av Linfab AB. I projektets början var målet att enbart genomföra 

telefonintervjuer med transportköparna, men efterhand projektet fortskred så utökades detta till att 

även innefatta telefonintervjuer med åkerierna. Dessa resultat redovisas var för sig.  

3.1 RESULTAT FRÅN TRANSPORTKÖPARNA 

Urval och förutsättningar 

Undersökningen omfattade industri och grossistföretag inom Vägverkets region Väst geografiska 

områden. Detta innefattar Västra Götalands, Hallands och Värmlands län. 734 företag, varav alla 

med mer än 5 anställda, kontaktades. Intervjuerna gjordes på telefon och antal svar uppgick till 

550 st. Den totala svarsfrekvensen var därmed 75 %.  

Förfrågningsunderlaget liknade den enkätundersökning som gjordes med transportörerna. Det frå-

gades efter om det ställdes krav inom Trafiksäkerhet samt miljö inom samma specificerade områ-

den som tidigare. Det frågades även om varje specifikt krav följdes upp. Hela förfrågningsmallen 

finns i bilaga 2.  

Andel upphandlade transporter 

Andel företag som själva köper transporter inom grossistbranschen är 56 %. Grossisterna upp-

handlar 16 % av transporterna centralt, samt kör 10 % med egna bilar. 18 % av företagen inom 

grossistbranschen har inga transporter. I industrin är det större andel som köper transporter, 76 %. 

                                                      
1
 Utvärdering och jämförelse av upphandlingskrav inom miljö och trafiksäkerhet, Vägverket, 2007 
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Utöver detta är det 6 % av transporterna som upphandlas centralt, medan 3 % körs med egna bi-

lar. 14 % av företagen inom industrin anger att de inte har några transporter alls.  Detta samman-

fattas i figur 1. I den fortsatta beskrivningen av resultaten är det de som köper transporter själva 

som ombetts besvara vilka krav som ställs samt följs upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Andel företag som upphandlar transporter inom respektive bransch 

Industriföretagen 

I figur 2 redovisas hur stor andel som ställer krav inom respektive område bland industriföretagen 

samt hur de följer upp de ställda kraven. De två områden där flest företag ställer krav är: 

1) att det finns utrustning för lastsäkring (30 %) samt  

2) att det finns en miljöpolicy (30 %) 

Strax därefter kommer kravet att det finns en trafik- och säkerhetspolicy där 25 % av företagen 

ställer krav. Längst ned på listan och minst frekvent inom kravställandet är att det görs extra 

bromstester, med bara 2 % av företagen som ställer krav inom detta område. När det gäller upp-

följningen av kraven så är andelen företag som följer upp något lägre jämfört med andelen som 

ställer krav. 20 % av företagen följer upp att det finns utrustning för lastsäkring samt att det finns 

en miljöpolicy. Dessutom följer 16 % upp att det finns en trafik och säkerhets policy. Det krav 

som ingen följer upp är att det görs extra bromstester. 
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Andel industriföretag som ställer samt följer upp specifika krav
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Figur 2: Andel bland industriföretagen som ställer - och följer upp olika krav inom trafiksäkerhet 

och miljö 

 

För att få en bild över hur uppdelningen av kraven och uppföljningen ser ut i relation till storleken 

på företag så har en jämförelse gjorts med antal anställda i företagen. I figur 3 visas andelen krav 

som ställs inom respektive små företag (5-9 anställda), medelsmå företag (10-19 anställda), me-

delstora företag (20-49 anställda) samt stora företag med mer än 50 anställda. 

 

 



10 

 

Andel industriföretag som ställer specifika krav

0 10 20 30 40 50

Användande av alternativa

bränslen

Användande av mer

bränslesnåla fordon

Att det sker en minskning

av koldioxidutsläppen

Att koldioxidutsläppen för

transporterna redovisas

Att det f inns en miljöpolicy

Att det f inns en policy för

alkohol och droger

Att gällande handlingar

kontrolleras; körkort, intyg

av farligt gods

Att det görs extra

bromstester

Att det f inns utrustning för

lastsäkring

Att följa gällande regler för

kör- och vilotider

Att säkerhetsbälte

används

Att följa

hastighetsbestämmelserna

Att det f inns en trafik- och

säkerhetspolicy

%

5-9 

10-19

20-49 

>50 

 
Figur 3: Andel industriföretag (i %) som ställer krav inom miljö- och trafiksäkerhet i förhållande 

till storlek (antal anställda) på företag. 

 

Det är tydligt att då krav ställs, så är det större andel av de stora företagen som ställer krav jämfört 

med de mindre. Framförallt är det tre områden som utmärker sig som mest angelägna bland de 

stora företagen, krav på att det finns en miljöpolicy, att det finns utrustning för lastsäkring samt att 

det finns en trafik och säkerhetspolicy. Detta är även samma områden som den tidigare beskrivna 

totala jämförelsen visade vanligast förekommande.  Dock kan man här se att kravet på miljöpoli-

cy är högst hos de stora företagen. Däremot är det inte så att det är de minsta företagen som har 

minst andel krav, utan det är de medelsmå eller medelstora företagen som vid flest tillfällen har 

lägst andel ställda krav. Dock är det relativt små skillnader, med enbart ett fåtal procent. 
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I figur 4 visas resultaten från jämförelsen av hur stor andel som följer upp att kraven följs i rela-

tion till storlek på företag. 

Även här syns en tydlig tendens, att en större andel av de stora företagen följer upp att de krav 

som är ställda. Det är även här så att kraven på att det finns miljöpolicy, att det finns utrustning 

för lastsäkring samt att det finns en trafik och säkerhetspolicy blir mest uppföljda.  

 

Andel industriföretag som följer upp specifika krav
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Figur 4: Andel industriföretag (i %) som följer upp sina krav inom miljö- och trafiksäkerhet i för-

hållande till storlek (antal anställda) på företag. 
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Grossistföretagen 

En liknande bild fås genom svaren från grossistföretagen, se figur 5. Generellt sett är det något 

färre som ställer krav jämfört med industrin, men de krav som ställs mest frekvent är de samma. 

29 % ställer krav på att det finns utrustning för lastsäkring, medan 24 % ställer krav på att det 

finns en miljöpolicy. Därefter ställer 23 % krav på att det finns en trafik- och säkerhetspolicy. 

Minst krav ställs på att det görs extra bromstester, där 2 % av företagen ställer krav.  

Andel grossistföretag som ställer samt följer upp specifika krav
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Figur 5: Andel bland grossistföretagen som ställer - och följer upp olika krav inom trafiksäkerhet 

och miljö 

 

Uppföljningen av kraven är något lägre jämfört med industriföretagen. 16 % följer upp att det 

finns utrustning för lastsäkring, medan 12 % följer upp att det finns en miljöpolicy. Dessutom föl-

jer 10 % upp att det finns en trafik- och säkerhetspolicy. 

 

Även inom grossistbranschen har en jämförelse gjorts med andel krav som ställs i förhållande till 

storlek på företag. Sammanställningen visas i figur 6. Här fås en något annorlunda bild jämfört 

med industribranschen. De stora företagen har inte enskilt störst andel krav, utan även de medel-

stora företagen har inom flera områden större andel krav. Här visar sig att kravet att följa kör och 

vilotider har störst andel inom stora företag. Därefter kommer även de vanligast förekommande 

även i industribranschen; att det finns utrustning för lastsäkring, att det finns en miljöpolicy samt 

att det finns en trafik och säkerhetspolicy. Inom dessa områden är det de medelstora företagen 

som ställer störst andel krav. 

En skillnad som utmärker sig, är att inom resterande miljökrav är det de stora företagen som klart 

ställer störst andel krav, medan de små till medelstora bara hamnar på ett fåtal procent som ställer 

krav inom dessa områden.  

 

När det gäller uppföljningen av krav inom grossistbranschen i relation till storlek på företag, så 

visas den sammanställningen i figur 7. Här är det svårare att se ett tydligt mönster, då det vid flera 

utav kraven inte finns någon uppföljning av flera av grupperna små till stora företag. Inom trafik-

säkerhet är det framför allt kravet att det finns utrustning för lastsäkring som följs upp, då främst 
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av medelstora företag. Annars utmärker sig de stora företagen inom uppföljningen av miljökrav, 

där de har högst andel uppföljning inom alla krav. Förutom uppföljningen av kravet på miljöpoli-

cy, där de medelstora företagen har något högre andel. 
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Figur 6: Andel grossistföretag (i %) som ställer krav inom miljö- och trafiksäkerhet i förhållande 

till storlek (antal anställda) på företag. 
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Andel grossistföretag som följer upp specifika  krav
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Figur 7: Andel grossistföretag (i %) som följer upp sina krav inom miljö- och trafiksäkerhet i för-

hållande till storlek (antal anställda) på företag. 

Kommentarer från transportköparna 

Mängder med kommentarer från de intervjuade företagen samlades in. Många av dem liknade 

varandra och återkom vid flertalet tillfällen. Nedan är ett utdrag av de mest frekventa kommenta-

rerna. 

 

 Vi litar på transportören att de gör sitt jobb. 

 Vi gör vårt och transportören gör sitt. 

 Vi utgår från att de följer lagar och regleringar. 

 Vi har inte tid att ställa krav och någonstans tror man väl att dessa bolag vet vad som 

gäller om miljö och trafiksäkerhet. 
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 Vi anlitar de större transportbolagen och förutsätter att de följer det som gäller. Om vi 

hade anlitat ett mindre bolag hade vi kollat mer och ställt krav. 

 Vi använder endast de stora bolagen, vi vet att de som vi anlitar jobbar aktivt med miljö 

och trafiksäkerhet. Vi betraktar områdena ovan som självklart att det fungerar för dem vi 

anlitar. 

 Som litet företag ställer vi inte krav. Vi använder större transportföretag, såsom DHL, 

Posten och Green Carrier, och det ligger i sakens natur att vi förväntar oss att de sköter 

sig. 

 Vi utgår från att de vi anlitar uppfyller kraven om miljö och trafiksäkerhet och följer la-

garna, och att man aktivt jobbar med dessa frågor. Men vi ställer inga uttalade krav på 

dem. 

 Det är bara priset som gäller. Kunderna bestämmer. 

 Oftast presenterar bolagen vad de står för miljö och trafiksäkerhetsmässigt. Vi nöjer oss 

med det, ställer inga krav. 

 Vi förutsätter att det fungerar. Vi använder transportföretag med gott renommé. Anser att 

det är åkeriets bit att sköta ovanstående. Vi köper en frakt, från punkt A till B. Resten är 

åkeriets ansvar. 

 

3.2 RESULTAT FRÅN ÅKERIERNA 

Urval och förutsättningar 

Denna undersökning omfattade åkerier inom Vägverkets region Väst geografiska områden. Detta 

innefattar Västra Götalands, Hallands och Värmlands län. Intervjuerna gjordes på telefon och an-

tal svar uppgick till 251 st. Den totala svarsfrekvensen var 75 %.  

Förfrågningsunderlaget liknade den enkätundersökning som gjordes med transportörerna och 

transportköparna. Hela förfrågningsmallen finns i bilaga 3.  

Åkeriernas storlek 

I figur 8 redovisas storleken på de intervjuade åkerierna genom antal fordon som finns i verksam-

heten. Det syns tydligt att de flesta (73 %) är små företag med enbart 1-5 fordon i verksamheten.  

12 % av åkerierna har 6-10 fordon, 6 % har 11-20 fordon medan 10 % av åkerierna innehar mer 

än 20 fordon i verksamheten.  
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Antal fordon i verksamheten
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Figur 8: Andel företag som innehar antingen 1-5, 6-10 11-20 eller fler än 20 fordon i verksamhe-

ten. 

Åkeriernas kunder 

Det frågades även efter vilka företag som åkerierna kör för. I figur 9 redovisas resultatet, vilket 

visar att det är en mindre andel som kör för de stora transportbolagen. 39 företag kör för någon av 

de större transportörerna. 74 st kör för en Lastbilscentral och 42 är inte kontrakterade överhuvud-

taget. Men den största andelen åkerier har kunder som inte inbegriper någon av ovanstående 

grupper, vilket uppgår till 165 stycken. 

Åkeriernas kunder
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Figur 9: Antal företag som har någon av ovanstående kunder. 

Andel som ställer krav samt gör uppföljning 

Av figur 10 framgår att åkeriföretagens svar på ett sätt skiljer sig markant från industri- och gros-

sistföretagens svar. De upplever att det i högre utsträckning ställs krav inom miljö- och trafiksä-

kerhet och att kraven också följs upp i större utsträckning. Däremot är skillnaden inte särskilt stor 

när det gäller vilka krav som anses viktiga. Liksom för industri- och grossistföretagen så anser 

åkerierna att det ställs mest krav på att det ska finnas utrustning för lastsäkring (59 %), att det 

finns en miljöpolicy (67 %) och att det finns en trafik- och säkerhetspolicy (63 %). Minst krav 

ställs på användningen av alternativa bränslen (10 %).   
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Andel åkerier som anser att det ställs krav samt att kraven följs upp
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Figur 10: Andel åkerier som anser att det ställs krav inom miljö- och trafiksäkerhet samt att kra-

ven följs upp  

 

Uppföljningen varierar kraftigt beroende på vilket krav det gäller. De vanligast förekommande 

kraven som följs upp är att det finns en trafik- och säkerhetspolicy (46 %) samt att det finns en 

miljöpolicy (45 %). Dock kan noteras att jämfört med andel som ställer krav är det är väldigt få 

som följer upp att hastighetsbestämmelserna följs samt att säkerhetsbälte används. Däremot följer 

nästan alla som ställer krav på att koldioxidutsläppen ska redovisas upp detta (21 %).  

 

Det har också gjorts en jämförelse med andel krav som ställs i förhållande till åkeriets storlek, 

baserat på antal anställda, se figur 11. Det går inte att utläsa något entydigt samband, men gene-

rellt så verkar det som de lite större företagen i högre utsträckning anser att det ställs krav. 100 % 

av företagen med fler än 50 anställda anser exempelvis att det finns krav på trafik- och säkerhets-

policy, medan motsvarande siffra är 42 % för företag med 5-9 anställda. I flera fall är det dock så 

att företag med 20-49 anställda är de som i högst utsträckning anser att det ställs krav.  
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Andel åkerier som anser att det ställs specifika krav 
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Figur 11: Andel åkeriföretag (i %) som anser att det ställs krav inom miljö- och trafiksäkerhet i 

förhållande till storlek på företag (antal anställda). 

 

Figur 12 visar motsvarande resultat för hur åkerierna anser att de ställda kraven följs upp i relation 

till antal anställda. Här finns en något tydligare trend att de större företagen i högre grad anser att 

kraven följs upp, men det är fortfarande samma krav som högst andel anser att man följer upp; att 

det finns en trafik- och säkerhetspolicy, att det finns utrustning för lastsäkring och att det finns en 

miljöpolicy.  
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Andel åkerier som anser att ställda krav följs upp 
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Figur 12: Andel åkeriföretag (i %) som anser att ställda krav inom miljö- och trafiksäkerhet följs 

upp i förhållande till storlek på företag (antal anställda).  

Kommentarer från åkerierna 

Liksom från intervjuerna med industri- och grossistföretagen framkom även åkerierna en mängd 

kommentarer. Nedan finns ett axplock av kommentarer som upprepades vid ett flertal tillfällen.  

 Våra kunder ställer inga krav på oss eftersom vi har jobbat så länge med dem och de litar 

på oss.  

 Vi har skriftliga avtal med våra kunder om vad de kräver av oss, men inget följs upp och 

kontrolleras.  

 De företag jag kör för ställer inga krav, förutom att det kommer fram och är helt.  

 Att det finns en policy för alkohol och droger tror jag att kunderna tar för givet.  

 Vår lastbilscentral har mest hand om våra kundkontakter och de vet vad det finns för krav 

som kunderna ställer. Vi har inte så mycket koll på kundernas krav.  

 Billigt och fort, enda kravet från kunderna. Endast muntligt krav på lastsäkring.  

 Lastbilscentralen kräver att vi ska ha gått en kurs hos Vägverket som heter ”Arbete på 

väg”.  

 Alla kunder räknar med att man uppfyller de här sakerna, även om det inte är ett krav.  
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 Vi har stora kunder och de kräver av oss transportörer att vi följer reglerna. 

 Folket på lastbilscentralen har väldigt höga krav på oss. Vi måste dessutom gå en massa 

trafiksäkerhetskurser på Vägverket.  

 Våra kunder ställer krav och ibland händer det att kraven följs upp och ibland inte. 

  

4 Analys 

4.1 BESKRIVNING AV RESULTATET 

De stora transportörerna har ett ansenligt nätverk av transporter, och samlastar gods från tusentals 

kunder. Små kunders transporter går in i det generella nätverket, och samlastas med övriga kun-

ders gods. Transporter kan givetvis ske utanför det generella nätverket vid de tillfällen kunden har 

så pass mycket gods att det rör sig om hela laster, eller då det rör sig om helt kundspecifika lös-

ningar. Vid bägge dessa tillfällen handlar det oftast om de stora kunderna. Då det gäller de krav 

som ställs av transportköparna, så har studien med transportörerna visat att det ställs väldigt få 

miljö- och trafiksäkerhetskrav överhuvudtaget på transportören. Det handlar endast om ett fåtal 

procent. Men i första hand rör det sig om de stora kunderna som ställer krav och har möjlighet att 

påverka sin specifika transport. Transportörerna ger en bild av att enskilda transportköpare inte 

har möjlighet att påverka transporten i nätverket, och det finns heller inte någon statistik från 

transportörerna som visar att de mindre transportköparna ställer några miljö- och trafiksäkerhets-

krav.   

Studien med transportköparna visar å andra sidan en mycket större andel, upp till 30 %, som stäl-

ler miljö- och trafiksäkerhetskrav på sina transportörer. Kommentarerna från studien visar även 

att transportköparen lägger ett stort ansvar för transporten på transportören och ”litar på att trans-

portören gör sitt jobb och kan det här med trafiksäkerhet och miljö”. Det gäller framförallt de som 

anlitar någon av de stora transportörerna, som t.ex. DHL eller Schenker. 

När det gäller hur åkerierna upplever kravställandet från sina kunder så fås ytterligare en bild av 

situationen. Upp till 67 % upplever att krav ställs, då inom att det finns en miljöpolicy.  Uppfölj-

ningen varierar kraftigt och är mycket lägre än kravställandet.  

4.2 FÖLJS KRAVEN? 

Den stora frågan som uppkommer är då givetvis om transportören och åkeriet verkligen tar sitt 

ansvar inom de här frågorna, och följer de mest grundläggande kraven inom lagar och förordning-

ar. Ett exempel på krav som inte uppfylls fås genom en undersökning som NTF Sörmland och 

Stockholm har genomfört på uppdrag av Vägverket.2 Undersökningen visar att enbart 22 % av 

alla lastbilar med släp som observerats höll hastighetsbegränsningarna. Detta betyder att hela 78 

% överskred hastighetsbegränsningarna. Uträkningar visar att den tunga trafiken skulle kunna 

spara 1,6 miljarder kronor om den höll tillåten hastighet genom minskad bränsleförbrukning sam-

tidigt som koldioxidutsläppen skulle kunna minska med ca 470 000 ton per år. Dessutom skulle 

omfattande trafiksäkerhetsvinster också göras.  

                                                      
2
 Pressmeddelande Vägverket, Internet: http://www.vv.se/templates/Pressrelease____19027.aspx, 2006-11-

29 

http://www.vv.se/templates/Pressrelease____19027.aspx
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4.3 SKILLNADER MELLAN AKTÖRERNA 

Det är intressant att så olika bilder fås av transportköparen, transportören respektive åkeriet. Den 

enskilde transportköparen samt åkeriets upplevelse av kundernas krav visar på att fler ställer krav 

i mycket större utsträckning än vad transportörerna anger, och detta kan ha flera möjliga anled-

ningar. Några tänkbara orsaker till skillnaderna är: 

 

 Transportörerna hade ingen övergripande bild över hur stor andel av deras kunder som 

ställer krav. 

 Transportörerna tar inte transportköparnas krav på allvar. De skilda svaren visar på brister 

i kommunikationen. Om alla transportköpare som ställer krav hade varit tydliga i sina 

kravställanden, följt upp kraven samt vidtagit åtgärder mot dem som inte följt kraven, så 

hade förmodligen bilden sett annorlunda ut. 

 Kraven tolkas olika. Det kan finnas otydligheter i kommunikationen eller avtalet så att 

transportör, åkeri och transportköpare tyder avtalen annorlunda.  

 Kraven överlappar varandra. Transportörerna har redan själva ställt krav inom dessa om-

råden, och därför ”syns” inte transportköparens krav på samma sätt hos transportören. Då 

de vanligaste kraven handlar om att inneha miljöpolicy och trafiksäkerhetspolicy, så är 

det krav som alla de kontaktade transportörerna lever upp till.  

 Åkerierna är längst ned i krav kedjan och känner av kraven starkare än vad transportören 

gör. 

 

Resultatet från ett parallellt projekt för Vägverket region väst, även det utfört av WSP, visar också 

på att kraven från transportköpare till transportör och dess underleverantörer inte alltid når hela 

vägen fram.3 Uppföljning och skärpning av kraven anses då vara viktiga element för att kraven 

ska bli tagna på allvar av transportören, vilket de i nuläget inte alltid blir. Detta kan också vara en 

orsak till de stora skillnaderna i resultatet mellan transportör och transportköpare. 

4.4 STOR ANDEL STÄLLER INTE KRAV 

Emellertid är det en stor andel som inte ställer krav än som ställer krav inom miljö och trafiksä-

kerhet.  Minst 70 % av transportköparna ställer inga krav inom dessa områden enligt transportkö-

parna själva. Kommentarerna från transportköparna ger en ganska entydig bild över hur resone-

manget lyder. Att den generella transportköparen lämnar över ansvaret på transporten till trans-

portören och helt och hållet litar på att den gör ett bra jobb inom miljö och trafiksäkerhet står 

klart. Vissa kommentarer visar att ett engagemang finns, men att följa upp och kontrollera ligger 

helt och hållet utanför ansvarsområdet för en transportköpare. Andra kommentarer tyder på att en 

grupp transportköpare anser att dessa frågor helt och hållet ligger utanför deras ansvarsområde. 

Som någon uttryckte det ”Vi sköter vårt, och de sköter sitt”.  

    

En annan aspekt är vad som påverkar valet av transportör. Undersökningar visar på att det i första 

hand är pris och i andra hand kvalitet som avgör valet. 4 Miljö och trafiksäkerhet kommer längre 

ned på listan. Mindre företag, som i resultatet beskrivs som att sätta krav i mindre omfattning än 

                                                      
3
 Utvärdering och jämförelse av upphandlingskrav inom miljö och trafiksäkerhet, Vägverket, 2006. 

4
 Referens: Nelldal B. Troche G. Wajsman J., Järnvägens möjligheter på den framtida godstransportmark-

naden, KTH,  2000 
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större företag, har rimligtvis mindre resurser för att arbeta inom frågor som rör miljö- och trafik-

säkerhet. De större företagen tar ett ansenligare samhälleligt ansvar för frågor som rör miljö- och 

trafiksäkerhet och har även mer resurser till att göra det. Det hänger också samman med att de är 

starkt beroende av en bra image från marknaden där det mediala inflytandet kan påverka företaget 

negativt vid uppmärksammade misstag som exempelvis rör trafiksäkerhet eller miljö. 
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5 Slutsats 

Undersökningarna visar på en situation som gör det relativt svårt för en enskild transportköpare 

att påverka sin transport genom att ställa individuella krav. De stora transportörerna idag jobbar 

själva med frågor rörande miljö och trafiksäkerhet och ställer i stor utsträckning egna krav på åke-

rierna. Transportörernas koncept bygger på att transportköparen köper in sig i ett färdigt nätverk 

av transporter där möjligheterna till att påverka transporterna med individuella krav är mycket 

begränsade. Stora kunder som köper helt egna transportlösningar har desto större möjlighet att 

även påverka sin transport och därmed att ställa egna krav på den.  

 

Det samlade resultatet från både enkätundersökningen med transportörerna samt telefonintervju-

erna med transportköparna har gett två svar. 

1. Resultatet visar att en stor andel transportköpare inte ställer krav på transportören inom 

miljö och trafiksäkerhet. 

2. Resultatet visar en något splittrad bild över hur stor andel av transportköparna som ställer 

krav inom miljö och trafiksäkerhet. 

  

Enligt transportköparna själva ställer alltså den största andelen transportköpare inte krav. Detta 

kan bero på att allt ansvar lämnas över till transportören eller åkeriet, det är priset som i första 

hand styr valet av transport eller det finns begränsade resurser i företaget att jobba med miljö och 

trafiksäkerhetsfrågor.   

Enkätundersökningen med transportörerna visade att en väldigt liten andel, enbart ett fåtal procent 

av transportköparna, ställer krav inom miljö och trafiksäkerhet. Uppföljningen inom trafiksäker-

het ansågs vara obefintlig, medan miljöområdet uppföljdes t.ex. genom att kräva emissionsrappor-

ter.  

Telefonintervjuerna med transportköparna gav däremot en bild av fler som ställer miljö- och tra-

fiksäkerhetskrav. Upp till 30 % av transportköparna ställde krav inom två områden; att det finns 

utrustning för lastsäkring samt att en miljöpolicy finns. Uppföljningen var mycket lägre.  

Telefonintervjuerna med åkerierna gav ytterligare en annan bild, vilket visade att upp till 67 % av 

dess kunder ställer krav inom miljö och trafiksäkerhet. Uppföljningen var lägre och varierade 

kraftigt beroende på krav.  

 

Flera orsaker till skillnaderna nämns. Däribland osäkra data, otydligheter i kravställandet, olikhe-

ter i definitionen på vad ett krav är, transportören tar inte kraven på allvar, transportören uppfyller 

de ställda kraven redan och åkeriet känner av kraven mer på en utförarnivå. 

 

Den entydiga bilden från alla undersökningarna var dock att stora företag ställer krav i högre ut-

sträckning än små.  
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Bilaga 1: Enkät transport och logistikföretagen 
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Bilaga 2: Enkät för transportköparna 
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Bilaga 3: Enkät för åkerierna 
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Bilaga 4: Deltagande transportföretag 

Följande företag deltog i transportörsundersökningen: 

 

DFDS/Frans Maas 

DHL 

Halléns 

Schenker 
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