NYHETER TRANSPORTKÖPARE

Pengarna styr
Priset är fortfarande viktigast
när stora transportköpare
gör sina val.
Enligt Transportinköpspanelen
hamnar miljöeffektiviteten
fortfarande långt ner på listan.
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T

ill slutkonsumenterna pratar man gärna om hållbarhet och socialt ansvar. Men lever storföretagen
som de lär? Ska man tro resultatet av den senaste
Transportinköpspanelen är svaret nej. Priset fortsätter att
spela den viktigaste rollen när det kommer till transportlösningar. Miljöeffektivitet kommer fortfarande långt
ner på agendan. Efter priset är tidsprecision viktigaste
faktorn, tätt följd av total transporttid.
– Miljön har fortsatt liten betydelse när man måste
välja vad som är viktigast. Men för att kunna dra några
slutsatser om eventuella trender måste vi ha data som
sträcker sig under längre tid men vi fortsätter att samla
in data kontinuerligt, säger Kajsa Hulthén, docent på
Chalmers i Göteborg.
Enkäten som görs av logistikforskningscentret
Northern Lead skickas ut vartannat år, och gemensamt för
de tillfrågade företagen är att de har över hundra anställda
och köper transporttjänster. I övrigt är det en spridd
skur med både partihandel och tillverkningsindustri
representerade. Fokus ligger på miljö, men på sikt är
målet att även inkludera frågor om socialt ansvarstagande
och säkerhet.
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Med bara två enkäter gjorda med två års mellanrum
vill dock inte Kajsa Hulthén och kollegan Dan Andersson
dra för långtgående slutsatser av transportköparnas
svar.
– Däremot gjordes en enkätstudie 2003 där en del
av våra frågor ställdes, så vi kan i vissa fall se hur det
såg ut för tio år sedan. Men vi vet inte hur det har sett
ut åren däremellan säger Kajsa Hulthén.
PRISET VIKTIGASTE FAKTORN
Priset fortsätter att spela den viktigaste rollen vid valet
av transportlösningar när transportköparna får vikta
pris, miljöeffektivitet, leveranstid, och leveransprecision.
Vid första studien 2003 viktades priset till 54 procent.
2012 var motsvarande siffra 51 procent – två år senare:
50 procent.
Liksom tidigare fortsätter tidsprecision, tätt följd av
total transporttid strax efter.
Intresset kring miljöeffektiviteten håller sig dock
fortsatt lågt. Både 2003 och 2012 viktades miljöeffektivitet
till endast 8 procent och i svaren från 2014 ligger det
kvar på i stort sett samma nivå.

LASTBILAR KÖR MEST
Lastbilstransporterna står idag för 76 procent av
företagens inköp av transporter. 11 procent är fartygsoch lastbilstransporter i kombination och 6 procent är
en kombination av flyg- och lastbilstransporter. Bara
3 procent av de inköpta transporterna är intermodala
med tåg och lastbil.
När transportköparna väljer transportslag är det
framförallt pålitlighet, geografisk täckning och flexibilitet
som är viktigast. Miljöaspekterna tas också med, men
rankas inte lika högt.
KRAV UTAN KONTROLL
Att transportören har någon form av miljöcertifiering är
det vanligaste miljökravet som kunden ställer.
– Miljöcertifiering är ett enkelt krav att ställa och
kontrollera, men inte ens där sker uppföljning i alla fall,
säger Kajsa Hulthén.
Något mer sällan ställs krav på hög miljöklass på
lastbilar. Men samtidigt visar undersökningen att det
inte är alltid som uppföljning görs.
Ännu mer sällan ställs krav på att transportören ska
använda andra bränslen än diesel eller erbjuda intermodala
lösningar – och uppföljning är ovanligt även där.

VILL ATT DU RÄKNAR PÅ UTSLÄPPEN
I enkäten har transportköparna fått svara på om de gör
utsläppsberäkningar på sina transporter. Vid jämförelse
mellan 2012 och 2014 är det tydligt att färre gör utsläppsberäkningarna själva, medan allt fler får beräkningarna
från sina transportör.
– Förändringen är intressant. Den innebär att
utsläppsberäkningar är en tjänst som fler vill ha av sina
transportörer, säger Dan Andersson.

PRISET FÖR MILJÖN
Idag är det alltså få som betalar mer för att få en
miljövänligare transport. Samtidigt svarar nio procent
av transportköparna att man idag betalar ett högre pris
för att transporten ska ha mindre miljöpåverkan. I snitt
betalade dessa 16 procent mer, men variationen är stor
– från 2 till 100 procent högre pris för en transport som
ger en lägre miljöpåverkan.
– Betalningsviljan för transporter som är bättre ur
miljösynpunkt är i dagsläget fortfarande låg. Men man
ska komma ihåg att transporter som inte belastar miljön
så mycket inte nödvändigtvis måste kosta mer, säger Dan.
anders.siljevall@akeri.se

Glöm inte den 9 september!
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