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NÄTRA – Näringslivets transporter med bil i Stockholms län 1998

Publikationens syfte är dels att med exempel visa vilka data för näringslivets vägtransporter i Stockholms län 1998
som kan erhållas ur NÄTRA-databasen och dels att vetenskapligt beskriva hur undersökningen har genomförts och
hur resultaten har implementerats i databasen.

 Den genomförda urvalsundersökningen har riktats mot ett stratifierat urval av länets 175 tusen arbetsställen. För
varje valt arbetsställe har information inhämtats om samtliga förflyttningar för utvalt fordon (tung lastbil, lätt lastbil
eller personbil) under en dag .

En viktig slutsats i rapporten är att det är bättre att inhämta transportinformation medels telefonintervjuer än att
göra det med hjälp av enbart enkätformulär. Dels blev svarsfrekvensen väsentligt högre och dels blev kvaliteten på
insamlade data bättre.

Vikten av en bortfallsundersökning betonas också i rapporten. De data som insamlas vid bortfallsundersökningen
har till en del kunnat användas till imputation av data. Imputeringarna består av att man försöker få de data från bortfall-
sundersökningen som har tillräcklig hög kvalitet att återspegla motsvarande transporter i undersökningsperioden.
Hänsyn till data om återstoden av bortfallet har tagits vid beräkning av uppräkningsfaktorerna från urval till stratum.

2000

The object of this publication is to show by examples what data regarding the road transport of the economy in Stock-
holm County in 1998 can be obtained from the NÄTRA database, and to give a scientific description of how the
investigation was carried out and how the results were implemented in the database.

The sample investigation focused on a stratified sample of the 175,000 workplaces in the county. For each work-
place selected, information was obtained regarding all movements by the selected vehicle (heavy lorry, light lorry or
car) during one day.

One important conclusion of the report is that it is better to collect transport information by telephone interviews
than to do this using only questionnaires. The response rate was considerably higher, and the quality of the collected
data was also better.

The importance of a non-response investigation is also emphasised in the report. It was possible to use some of
the data collected in the non-response investigation for imputation of the data. Imputations consist of attempts to
make the data from the non-response investigation, which are of sufficiently high quality, reflect corresponding vehicle
movements in the investigation period. Data in the residue of the non-response were considered in computing the
expansion factors from the sample to the stratum.

Abstract
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Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att vetenskapligt beskriva hur den första delen av 
NÄTRA-projektet, en nulägesbeskrivning 1998 av näringslivets vägtransporter i 
Stockholms län, har genomförts och vilka resultaten har blivit. NÄTRA-projektets 
andra del innehåller modeller för konsekvensanalyser och prognoser och 
redovisas inte i denna rapport. 

VTI har genomfört en urvalsundersökning riktad mot länets arbetsställen � 
totalt ca 175 tusen arbetsställen. För varje valt arbetsställe har information 
inhämtats om samtliga förflyttningar för utvalt fordon (tung lastbil, lätt lastbil 
eller personbil) under en dag. 

Det insamlade datamaterialet har bearbetats och lagts in i en ACCESS-databas. 
Bland uppgifterna som finns i registren kan nämnas: 

• Uppgifterna om arbetsställena som avser antal anställda, SNI-tillhörighet, 
geografiska koordinater och basområdestillhörighet (1240 områden).  

• Uppgifterna angående fordonsförflyttningar som avser uppgifter om 
fordonet, om av- och pålastat gods (kvantitet och varuslag), målpunkternas 
koordinater och basområdestillhörighet, ankomst- och avresetid samt 
köravstånd mellan målpunkterna. 

• Uppgifterna om besöken som avser fordonstyp och uppgifter om hämtning 
och lämning. 

 
I databasen finns även verktyg för modellering av OD-matriser och allokering 

av trafiken till det nät som approximativt beskriver det befintliga vägnätet i 
Stockholms län. Dessa verktyg har använts vid den geografiska uppdelningen av 
trafiken i de tabeller som presenteras. 

En viktig slutsats i rapporten är att den lämpliga vägen att genomföra en 
undersökningen är att inhämta transportinformationen medels telefonintervjuer. 
Svarsfrekvensen för de utskick som gjorts av enkätformulär var inte tillfreds-
ställande. Svarsfrekvensen var så låg i förundersökningarna att den kunde antas 
bli alltför låg också i en huvudundersökning. Inriktningen att genom 
företagsbesök inhämta stora datamängder om företagens transporter från 
företagens datasystem visade sig också till en del ge mindre bra resultat. 
Tillgängliga data var oftast ej detaljerade nog för våra krav � i många fall var det 
omöjligt att få fram i vilken ordningen stoppen skedde för av- och pålastning för 
de aktuella körningarna.  

Vikten av en bortfallsundersökning betonas också i rapporten. Svarsfrekvensen 
i huvudundersökningen var cirka 80 procent, men varierade från 67 procent till 83 
procent beroende på stratum. En viss skevhet hos karaktären (antal anställda 
och/eller antalet bilar i olika fordonskategorier) för arbetsställena för bortfalls-
populationen jämfört med svarspopulationen kunde iakttagas, olika skevheter för 
olika strata.  

De data som insamlades vid bortfallsundersökningen har delvis använts till 
imputation av data. Imputeringarna består av data hämtade från en annan dag än 
den utvalda i undersökningsperioden, som man försöker få så lik den ursprungliga 
som möjligt � korrigeringar av insamlade data görs sedan för att återspegla 
transporterna för dagen i undersökningsperioden. Data som har erhållits efter 
imputering har t.ex. använts vid beräkning av uppräkningsfaktorer och har därmed 
väsentligt ökat undersökningens kvalitet.  
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Ett av NÄTRA-undersökningens resultat blev att vägtrafikarbetet för 
näringslivets transporter i Stockholms län för år 1998 var 4 788 813 km (per 
vardagsdygn), detta kan jämföras med en tidigare uppskattning av näringslivets 
trafikarbete avseende detta år, 4 911 802 km. 
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Summary 
The object of this report is to give a scientific description of how the first part of 
the NÄTRA project, a state of the art report of the vehicle movements of the 
economy in Stockholm County in 1988, was carried out and what the results were. 
The second part of the NÄTRA project contains models for consequence analyses 
and predictions, and is not included in this report. 

VTI performed a sample investigation which focused on workplaces in the 
county � a total of ca 175,000 workplaces. For each selected workplace, 
information was collected concerning all movements by the selected vehicle 
(heavy lorry, light lorry or car) during one day. 

The collected data material was processed and entered into an ACCESS 
database. The following may be mentioned regarding the information that is in the 
subfiles: 

• Information concerning the workplaces, such as number of employees, 
standard industrial classification, geographical coordinates and subdistrict 
classification (1240 areas). 

• Information concerning vehicle movements comprising data on the 
vehicle, on unloaded and loaded goods (quantity and type of product), 
coordinates and subdistrict classification of destination points, arrival and 
departure time, and distance between destination points. 

• Information concerning the visits, comprising vehicle type and 
information on collection and delivery. 

 
The database also contains tools for modelling OD matrices and allocation of 

traffic to the net which approximately describes the existing road network in 
Stockholm County. These tools were used in the geographical allocation of traffic 
in the tables presented. 

One important conclusion of the report is that the appropriate way of 
performing an investigation is to collect transport information through telephone 
interviews. The response frequency for the questionnaires sent out was not 
satisfactory. In the pilot investigations, the response frequency was so low that it 
could be assumed that it would be far too low in the main investigation also. The 
decision to collect, during visits to firms, large quantities of data regarding their 
vehicle movements from their data systems, also produced somewhat 
unsatisfactory results. Available data were in most cases not detailed enough for 
our requirements � in many cases it was impossible to unravel in which order 
stops were made for unloading and loading during the runs concerned. 

The importance of a non-response investigation is also emphasised in the 
report. The response frequency in the main investigation was ca 80%, but varied 
from 67 to 83% depending on stratum. A certain skewness in the characters 
(number of employees and/or number of vehicles in different categories) of the 
workplaces in the non-response population, compared with the response 
population, could be noted, different skewnesses for different strata. 

Some of the data collected in the non-response investigation were used for 
imputation of data. Imputations consist of attempts to make data collected from a 
day different from that selected in the investigation period as similar as possible to 
the original data � the collected data are then corrected to reflect vehicle 
movements on the day during the investigation period. Data obtained after 
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imputation were used, for example, in computing the expansion factors, and in 
this way substantially enhanced the quality of the investigation. 

One of the results of the NÄTRA investigation was that the road traffic 
mileage by the vehicle movements of the economy in Stockholm County in 1988 
was 4,788,813 km (per weekday); this may be compared with an earlier estimate 
of the traffic mileage performed by the economy during this year, 4,911,802 km. 
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1 Inledning 
I början av 1990-talet fann myndigheterna i stockholmsregionen att kunskaperna 
om näringslivets transporter vad gäller omfattning liksom deras tidsmässiga och 
rumsliga fördelning var otillräckliga. Efter en del förundersökningar beslöts att 
denna kunskap skulle inhämtas och VTI fick det uppdrag som genomförts under 
namnet NÄTRA-projektet (Undersökning om näringslivets transporter i 
Stockholms län).  

Beställare för NÄTRA-projektet var Vägverket, Kommunikationsforsknings-
beredningen (KFB), Stockholms stadsbyggnadskontor, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Regionplane- och trafikkontoret vid Stockholms läns landsting 
och Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA). 

Syftet med projektet var dels att erhålla en fullödig nulägesbeskrivning av 
näringslivets transporter, dels att få verktyg för konsekvensanalyser och 
prognoser. 

VTI har genomfört en urvalsundersökning riktad mot länets arbetsställen � 
totalt ca 175 tusen arbetsställen som indelats i olika strata. För varje valt 
arbetsställe har information inhämtats om samtliga förflyttningar med tung 
respektive lätt lastbil, inhyrd tung lastbil samt personbil en bestämd veckodag. De 
olika fordonskategorierna har representerats av ett slumpmässigt valt fordon bland 
arbetsställets aktiva fordon (uppgifter om antal aktiva fordon har inhämtats). 
Dessutom har undersökningen omfattat besök av andra företags fordon vid det 
aktuella arbetsstället. 

Det insamlade datamaterialet har bearbetats och lagts in i en ACCESS-databas. 
Bland uppgifterna som finns i registren kan nämnas: 

• Uppgifterna  om arbetsställena som avser antal anställda, SNI-tillhörighet, 
geografiska koordinater och basområdestillhörighet (1240 områden).  

•  Uppgifterna angående fordonsförflyttningar som avser uppgifter om 
fordonet, om av- och pålastat gods (kvantitet och varuslag), målpunkternas 
koordinater och basområdetillhörighet, ankomst- och avresetid samt 
köravstånd mellan målpunkterna. 

• Uppgifterna om besöken som avser fordonstyp och uppgifter om hämtning 
och lämning. 

I databasen finns även verktyg för modellering av OD-matriser och allokering 
av trafiken till det nät som approximativt beskriver det befintliga vägnätet i 
Stockholms län. Dessa verktyg har använts vid den geografiska uppdelningen av 
trafiken i de tabeller som presenteras i denna rapport. 
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2  Resultat 
I detta kapitel presenteras dels några av Nätraundersökningens numeriska resultat 
och dels i grova drag Nätradatabasen och något om Nätramodellen. 

 
2.1  Några undersökningsresultat 
Av länets totala vägtrafikarbete utgörs en femtedel (20 procent) av näringslivets 
transporter exklusive tjänsteresor. Dessa transporter består av varutransporter 
samt hantverks- och serviceresor och är inte tidigare undersökta med samma 
noggrannhet som tjänsteresor och privatresor där resevaneundersökningarna RES 
(RiksRVU, RVU84 och RVU78 ingår) och StockholmsRVU86/87 anses täcka 
kunskapsbehoven. En tjugondedel (5 procent) av länets trafikarbete utgörs av 
tjänsteresor och trefjärdedelar (75 procent) av privatresor. 
 

20%

5%

75%

Näringslivet
(exkl. tjänsteresor)

Tjänsteresor

Privatresor

Andelar av länets trafikarbete

 

Figur 2.1  Nätraundersökningen visar omfattningen av näringslivets transporter.  

 
I fortsättningen behandlas tjänsteresor som en egen kategori och det är därmed 

också underförstått att med näringslivets transporter avses näringslivets 
transporter exklusive tjänsteresor. 

En naturlig uppdelning av näringslivets transporter som baseras på 
Nätraundersökningen är 

Länsgränsöverskridande transporter: 

TLb-GoT − Transporter med tung lastbil med mål- och/eller startpunkt utanför 
länet 

Transporter med mål- och startpunkt inom länet:  

 TLb − Transporter med tung lastbil  
 LLbV − Transporter med lätt lastbil, varutransporter 
 LLbS − Transporter med lätt lastbil, service- och hantverkstransporter 
 PbV − Transporter med personbil, varutransporter 
 PbS − Transporter med personbil, service- och hantverkstransporter 
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Figur 2.2  Andelar trafikarbete för näringslivets transporter (%). 
 

Med en sådan uppdelning kan, beroende av vad som är relevant, en 
sammanslagning göras till uppdelning enbart med avseende på fordonstyp (tung 
lastbil, lätt lastbil respektive personbil) eller med avseende på verksamhetstyp 
(varutransporter respektive service- och hantverkstransporter) under förutsätt-
ningen att tunga lastbilar antas användas till enbart varutransporter. 
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Figur 2.3  Två olika aggregat av andelarna för trafikarbetet. 
 

Undersökningsdata innehåller även mycket detaljerade data om hur 
näringslivets transporter fördelar sig på näringssektorer, fordonstyper m.m. samt 
dess omfattning i tid och rum. I Accessprogrammet kan man lätt ta fram värden 
för ett antal kombinationer av variabler och få resultatet i diagramform. Som 
exempel på detta redovisas i det här avsnittet trafik- och transportarbete för några 
branschgrupper, lastutnyttjande vid varutransporter med tung lastbil, trafikarbete 
med olika årsmodeller av lätt lastbil, trafikarbete med bensin- respektive 
dieseldrivna lätta lastbilar, trafikarbete för tunga lastbilar av olika miljöklass samt 
antal fordon ute i trafiken under dygnets olika timmar. I det sistnämnda fallet 
separatredovisas lastbilar totalt och hantverk- och servicetransport med lätta 
fordon. 
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TRAFIKARBETE (fkm per medelvardagsdygn för 
undersökningsperioden)

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000

Tillv
erk

nin
g (

D)

Byg
gv

erk
sa

mhe
t (F

)

Han
de

l (G
)

Serv
ice

 (K
)

Spe
dit

öre
r (I

)

Fo
rd

on
sk

m (22.3%)

(9.7%) (10.0%)

(32.6%)

(22.2%)

 
Figur 2.4 Trafikarbetet för olika branschgrupper, alla fordons- och 

verksamhetstyper. 
 
Med branschgruppen Service (K) avses företagstjänster, fastighets- och uthyr-

ningsverksamhet och är en mycket heterogen grupp. Den omfattar t.ex. både 
skorstensfejare och servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner. Bokstaven K 
inom parentesen avser SNI-koden för avdelning enligt SCB:s Företagsregister. 
Branschgruppen Speditörer (I) omfattar även åkerier, lastbilscentraler m.m. och 
utför transporter åt de övriga branscherna. 
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Figur 2.5 Transportarbetet för olika branschgrupper, alla fordons- och 

verksamhetstyper. 
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Markant är att Speditörer (I) utför en mycket större andel av transportarbetet 
(67 %) än av trafikarbetet (22 %). I figurerna 2.4 och 2.5 har endast fem branscher 
tagits med, men samtliga branscher finns dock med i undersökningen. De 
branscher som inte finns redovisade i de båda figurerna står för mindre än fyra 
procent av trafikarbetet och endast knappt två procent av transportarbetet. 
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Figur 2.6  Lastutnyttjande avseende vikt vid varutransporter med tung lastbil. 

 
Vid första anblicken på figur 2.6 kan det se ut som om lastutnyttjandet inte är 

särskilt gott. Med tanke på att regionala varutransporter med tung lastbil oftast är 
av distributionstyp kan dock en jämn fördelning av lastutnyttjande förväntas. Vid 
t.ex. hämtning av gods lämnar bilen terminalen tom och vid första pålastningen 
utnyttjas endast en bråkdel av lastkapaciteten. Lastutnyttjandet ökar gradvis under 
hämtningars gång och kan i princip vara 100 procent efter sista pålastningen. Är 
det möjligt att kombinera hämtning och lämning kan detta medföra ett bättre 
genomsnittligt lastutnyttjande än femtio procent.  
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Figur 2.7  Trafikarbete vid varu- samt service- och hantverkstransporter med lätt 

lastbil av olika årsmodell. 
 

Trafikarbetet med lätt lastbil utförs till 40 procent med bilar som är högst tre år 
gamla. 
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Figur 2.8  Trafikarbete med olika drivmedel vid varu- samt service- och 

hantverkstransporter med lätt lastbil. 
 
Drivmedelsanvändningen för trafikarbetet för lätt lastbil är 70 procent bensin 

och 30 procent diesel. Motsvarande för tung lastbil är 100 procent diesel. 
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Figur 2.9 Trafikarbete per miljöklass vid varu- samt service- och 

hantverkstransporter med tung lastbil. 
 

Andelen trafikarbete som utförs med miljöklassat fordon är 30 procent. Detta 
kan jämföras med 16 procent, som är andelen trafikarbete som utförs med högst 
tre år gamla tunga lastbilar. 

Det finns tjugoen olika kombinationer av fordon (personbil, lätt lastbil och tung 
lastbil) och verksamhetstyp (varutransporter respektive service- och hantverks-
transporter). Här redovisas tidsdiagram för två av dem. 
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Figur 2.10   Antal lastbilar i trafik under dygnets timmar. 

Antalet aktiva lastbilar (både tunga och lätta), oavsett  verksamhetstyp, är 
relativt jämnt fördelat från och med morgonen till och med eftermiddagen, under 
kvällen och natten är det få aktiva bilar (det gäller däremot inte för 
länsgränspasserande tunga lastbilar).  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Antal fordon (gäller medelvardagsdygn för undersökningsperiod)

 
Figur 2.11 Antal lätta lastbilar och personbilar, service och hantverks-

transporter. 

Fördelningen av antalet lätta service- och hantverkstransporter över dygnet 
påminner i hög grad om persontransporternas fördelning (privat- och tjänsteresor)  
över dygnet där arbetsresorna dominerar. 
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2.2  Basparametrar 
Uppgifterna i tabell 2.1 gäller per vardagsdygn under undersökningsperioden 
(oktober-november 1998) och avser basparametrarna trafikarbete, transportarbete, 
frekvens, transportkvantitet och tomkörningar. 

Tabell 2.1  Basparametrarnas värde för ett vardagsdygn under undersöknings-
perioden. 

BILTYP TRAFIK-
ARBETE 

TRANSPORT-
ARBETE 

FREKVENS TRANSPORT-
KVANTITET 

TOM- 
KÖRNINGAR 

 Km Tonkm Antal Ton Km 
Totalt 4281986 5653470 95262 212948 1845913
Tung lastbil 1009353 5440190 17653 205449 414384
Inhyrd tung 
lastbil 

561098 3651711 10149 99456 287351

Lätt lastbil 1388861 172450 27919 6229 514336
Personbil 1883771 40831 49688 1270 917193

 
Inhyrd tung lastbil har inte tagits med i beräkning av Totalt, detta för att 

undvika dubbelräkning då inhyrd tung lastbil ingår i tung lastbil. 
I Accessprogrammet kan man lätt ta fram basparametrarnas värden för ett antal 

kombinationer av variabler; förutom biltyp och stratum även t.ex. ärendetyp 
(varutransport eller hantverk/service), drivmedel (bensin eller diesel), miljöklass 
(0, 1, 2 eller 3), se figur 2.12 nedan. Samtliga basparametervärden kan erhållas för 
olika tidsperioder: årstotal (vardagar eller alla dagar), månadsvis (vardagar eller 
alla dagar) samt för medeldygn (vardagar och alla dagar) för undersöknings-
perioden eller hela året. Den statistiska undersökningen redovisas som medel-
vardagsdygn under undersökningsperioden. Omräkningsfaktorer till andra 
tidsperioder har tagits fram ur trafikräknedata. 

 

 
Figur 2.12 Beräkning av basparametrar. 
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I Accessprogrammet erhålls även konfidensintervall för basparametervärdena 

för vissa variabelkombinationer. Exempelvis erhålls endast konfidensintervall för 
�standardtidsperioden�, dvs. medelvardagsdygn under undersökningsperioden. 
Detta beroende på att det saknas mått på osäkerheten för omräkningsfaktorerna till 
andra tidsperioder. 

 
2.3  Databasen 
CFAR (Centrala Företags- och Arbetsställeregistret), CBR (Centrala Bilregistret), 
Trafiknät och Basområden utgör den hjälpinformation som har använts dels vid 
insamlingen av data i Nätras statistiska urvalsundersökning och dels i de upplagda 
registren. I det senare fallet har en viss avidentifiering gjorts, t.ex. innehåller inte 
Nätraregistren företagsnamn, adresser, CFAR- och bilnummer. 

Stratifieringen som gjorts inför urvalsundersökningen är SNI-baserad och 
principerna är följande:  

Stratum 1: Arbetsplatser med tung lastbil (ex. viss industri)  
Stratum 2: Arbetsplatser med lätt lastbil (ex. hantverk & service). 
Stratum 3: Arbetsplatser med förmodat få egna transporter (ex industri, viss 

hantverk & service) 
Stratum 4: Arbetsplatser med förmodat färre egna transporter än de i stratum 3 

(ex offentlig verksamhet, privata tjänster) 
Stratum 5: Arbetsplatser som förmodas sakna egna transporter (arbetsplatser 

utan anställda och utan bilar) 
Stratum 6: Arbetsplatser med många egna transporter (utvalda speditörer, 

distributörer, m.m.). 
Stratum 7: Arbetsplatser med många egna tunga transporter (ex. åkerier). 
 
Undersökningsnumren i Nätra 1998 avser: 

11  Huvudundersökning I 
12  Bortfallsundersökning I 
10  = 11+12 
21  Huvudundersökning II 
22 Bortfallsundersökning II 
20  = 21+22+delar av 11 (imputation) 

 
Undersökning 11 omfattar bl.a. en undersökning av ett antal stora transportörer 

som sedan inte har undersökts i undersökning 21. För att utnyttja resultatet i 
undersökning 11 i undersökning 21 för de stora transportörerna har förnyad 
kontakt tagits med dem för att kunna justera data så att de kan anses gälla för 
undersökningsperioden för undersökning 21. Delar av data insamlade i 
undersökning 11 har sedan imputerats i undersökning 21. Undersökning 20 är 
försedd med uppräkningsfaktorer och är det kompletta resultatet. Den refereras 
som �Huvudundersökningen� i efterföljande kapitel. Undersökning 10 refereras 
som �Den stora provundersökningen�.  
 
2.3.1  Struktur 
Ändamålet med Nätradatabasens datadel (registren) är att den dels skall vara en 
databas tillgänglig för forskning, dels att den skall förse Nätramodellerna med 
data. 
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För att uppnå det första målet har vi valt att dels göra databasen hierarkisk, dels 
att redovisa stratifiering och urval. Jämför med UVAV som är en �platt� databas 
där alla data finns i ett enda register (dock finns på ett föredömligt sätt 
information om uppräkning med). Struktur för register (rektanglarna) och nycklar 
(variabelnamn eller kombinationer av variabelnamn) framgår av figur 2.13. I 
Variabelregistret, NVR, finns en beskrivning av alla i registren ingående 
variabler, se även nästa delkapitel, variabelbeskrivning. 
  

sni_kod ⇐  NAR ⇒ centroid ⇒ NCR ⇒ basomr 
⇓  ⇓      ⇓ 

NSR  nar      NPR miD 
  ⇓      ⇓ 
  NUR ⇒ nar//ar ⇒ NIR  lopnr 
  ⇓  ⇓    ⇓ 

NBR ⇐  nar//ar//undnr  NER    NPR miF 
  ⇓       

nfr_id ⇐  NKR       
⇓  ⇓       

NFR  nar//ar//undnr//biltyp//nr       
  ⇓       
  NRR      NVR 

 
Figur 2.13  Struktur för Nätradatabasens register. 
 

I Arbetsställeregistret, NAR, som innehåller alla arbetsställen i Stockholms län 
finns uppgifter om bl.a. arbetsställenas SNI-kod (kodbeskrivning, se NSR) och till 
vilka centroider arbetsställena hör (beskrivning av centroiderna, se NCR, och för 
tillhörande polygoner, se NPR).  

Av alla arbetsställen i NAR har ett urval av arbetsställena valts för att 
undersökas, resultatet beskrivs i Urvalsregistret, NUR. Det som har undersökts är 
dels arbetsställenas besökande fordon (resultatet finns i Besöksregistret, NBR) 
och dels arbetsställets egna transporter. Arbetsställets egna transporter redovisas 
på två nivåer i form av rutter. Dels finns en Katalog, NKR, som bland annat anger 
hur många aktiva fordon arbetsstället har och utvalt fordon (uppgifter om valt 
Fordon, se NFR), dels finns en detaljerad Ruttbeskrivning i NRR som beskriver 
hur ett utvalt fordon körs under en dag. 

Ytterligare information om arbetsstället kan finnas i NIR, Intervjuarregistret, 
som utgörs av kommentarer gjorda av intervjuaren vid datainsamlingstillfället. I 
NER finns data från en utförd bortfallsundersökning grundad på ett enkelt 
Enkätformulär. 

Fälten i registren utgörs i regel av heltal (default i beskrivningarna). Saknas 
information i en post för ett sådant fält användes –1 för att markera detta. 
 
2.3.2  Variabelbeskrivning 
Här presenteras den variabelbeskrivning som finns med i databasen, i registret 
NVR, men uppspaltad på de olika registren, och i vissa fall med några få 
kompletterande kommentarer. 
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Tabell 2.2  NVR (NÄTRA:s variabelregister, registertyp: variabelbeskrivning). 

Variabel Fmt Kommentar 
Nr heltal Postnummer i variabelregistret 
Reg text anger i vilket register variabeln finns 
Registertyp text kortbeskrivning av registret (N står för Nätra, 

mittenbokstaven för registertypen och R för register) 
Variabel text variabelnamn, unikt för varje variabel i Nätra 
Fnr heltal anger vilket fält i registret som variabeln avser 
Fmt text formatbeskrivning av Variabel 
Kommentar text förklarande text 
 

Tabell 2.3  NAR (NÄTRA:s arbetsställeregister, registertyp: alla arbetsställen). 

Variabel Fmt Kommentar 
NAR heltal NAR-nummer, löpnummer=100 000, … 
SNI heltal SNI-kod 
ANST heltal antal anställda 
X-KOORD heltal öst-koordinat, meter 
Y-KOORD heltal nord-koordinat, meter 
CENTROID heltal centroidnummer, arbetsställets centroidtillhörighet 
UTTAG_1 heltal 1 = NAR-numret finns med i uttag 1 (annars = 0) 
STRATUM_1 heltal stratumnummer, arbetsställets stratumtillhörighet i uttag 1 
UTTAG_2 heltal 1 = NAR-numret finns med i uttag 2 (annars = 0) 
STRATUM_2 heltal stratumnummer, arbetsställets stratumtillhörighet i uttag 2 
 

Antalet arbetsställen i Stockholms län är 175 686 stycken fördelade på 87 104 
arbetsställen i Stockholms kommun och 88 582 arbetsställen i övriga länet. 
Antalet företag (organisationsnummer) i länet är 164 162 stycken. Antalet av SCB 
koordinatsatta arbetsställen är 156 900 stycken (79 891 arbetsställen i Stockholms 
kommun respektive 77 009 arbetsställen i övriga länet). Av de kvarvarande 
18 786 arbetsställena har VTI koordinatsatt cirka 2 000 stycken (de från 
transportsynpunkt mest intressanta har prioriterats). 

De uppgifter i arbetsställeregistret som används är 
• CFAR-nummer (i Nätra ersatt med NAR-nummer) 
• koordinater 
• SNI-kod 
• antal anställda 
 
Koordinaterna är arbetsställets geografiska koordinater. SNI-koden som avses 

här är arbetsställets huvudkod. 
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Tabell 2.4  NUR (NÄTRA:s urvalsregister, registertyp: urval arbetsställen). 

Variabel Fmt Kommentar 
NAR heltal NAR-nummer, löpnummer=100 000, … 
AR heltal undersökningsår (1998) 
UNDNR heltal nummer för undersökningen (11HU1,12 BFU1,  10=11+12, 21 

HU2, 22 BFU 2, 20=21+22+ del av 11) 
SNI heltal SNI-kod 
ANST heltal antal anställda 
X_ARB heltal öst-koordinat, meter 
Y_ARB heltal nord-koordinat, meter 
CENTROID heltal centroidnummer, arbetsställets centroidtillhörighet enligt 

koordinaterna 
STRATUM heltal stratumnummer, arbetsställets stratumtillhörighet 
DAG heltal undersökningsdag 1-7 (må-sö) 
BORTTYP heltal 0 = deltar, 1 = vilande, -1 = flyttat från länet, -2 = avböjer, -3 = 

okänt telefonnr (fellistan), -4 = arbetsstället men ej rätt person 
nådd 

NBR_BESOK heltal 1 = besök finns redovisade i NBR, 0 = 0 besök  och   -1 = uppgift 
saknas 

NKR_BILTYP_1 heltal 1 = rutter med "egen tung lastbil" finns redovisade i NKR, 0 = 0 
rutter  och  -1 = uppgift saknas 

NKR_BILTYP_2 heltal 1 = rutter med "inhyrd tung lastbil" finns redovisade i NKR, 0 = 0 
rutter  och   -1 = uppgift saknas 

NKR_BILTYP_3 heltal 1 = rutter med "lätt lastbil" finns redovisade i NKR, 0 = 0 rutter  
och   -1 = uppgift saknas 

NKR_BILTYP_4 heltal 1 = rutter med "personbil" finns redovisade i NKR, 0 = 0 rutter  
och   -1 = uppgift saknas 

CENTROID2 heltal centroidnummer, arbetsställets centroidtillhörighet, för de flesta 
= CENTROID men avviker om arbetsstället flyttats 

 
Transportdata utgörs av data för ett urval arbetsställen i NAR, de arbetsställen 

som finns i NUR. Uppgifter finns om förekomst av besökande (inkommande och 
utgående) fordon (se NBR) samt om förekomst av egna transporter (se NKR).  
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Tabell 2.5  NBR (NÄTRA:s besöksregister, registertyp: besökande fordon under 
en dag). 

Variabel Fmt Kommentar 
NAR heltal NAR-nummer, löpnummer=100 000, … 
AR heltal Undersökningsår (1998) 
UNDNR heltal nummer för undersökningen (11 HU1, 12 BFU 1, 10=11+12, 21 HU2, 

22 BFU 2, 20=21+22+del av 11) 
NAR_U tal Uppräkningsfaktor 
HOS heltal arbetsställets antal besök av hantverks- och servicefordon (nästan 

undantagslöst lätta lastbilar och personbilar) 
LLB_H heltal arbetsställets antal besök av lätta lastbilar för hämtning av varor 
LLB_L heltal arbetsställets antal besök av lätta lastbilar för lämning av varor  
LLB_B heltal arbetsställets antal besök av lätta lastbilar som både hämtar och 

lämnar varor 
TLB_H heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar för hämtning av varor 
TLB_L heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar för lämning av varor 
TLB_B heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar som både hämtar och 

lämnar varor 
TLB_HI heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (inom länet) för hämtning 

av varor 
TLB_HS heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (svenskregistrerade 

länsgränsöverskridande) för hämtning av varor 
TLB_HU heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (utlandsregistrerade 

länsgränsöverskridande) för hämtning av varor 
TLB_LI heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (inom länet) för lämning av 

varor 
TLB_LS heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (svenskregistrerade 

länsgränsöverskridande) för lämning av varor 
TLB_LU heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (utlandsregistrerade 

länsgränsöverskridande) för lämning av varor 
TLB_BI heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (inom länet) för både 

lämning och hämtning av varor 
TLB_BS heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (svenskregistrerade 

länsgränsöverskridande) för både lämning och hämtning av varor 
TLB_BU heltal arbetsställets antal besök av tunga lastbilar (utlandsregistrerade 

länsgränsöverskridande) för både lämning och hämtning av varor 
 

Uppgifter finns om förekomst av besökande (inkommande och utgående) 
fordon. För hantverks- och servicetransporter finns enbart uppgift om antalet 
besökande fordon. För varutransporter finns information om lätt eller tung lastbil 
har använts, om hämtning, lämning eller både och sker vid arbetsstället, samt om 
bilen (endast tung) kommer från Stockholms län eller övriga Sverige eller utlandet 
(svensk eller utländsk bil). Insamling av data till besöksregistret har ibland av 
praktiska skäl baserats på annan tidsperiod än dygn och omräknats till dygn. Antal 
besök i registret anges därför som antalet 100-dels besök. 
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Tabell 2.6  NKR (NÄTRA:s katalogregister, registertyp: katalog urval fordon). 

Variabel Fmt Kommentar 
NAR heltal NAR-nummer, löpnummer=100 000, … 
AR heltal undersökningsår (1998) 
UNDNR heltal nummer för undersökningen (11 HU1, 12 BFU 1, 10=11+12, 21 

HU2, 22 BFU 2, 20=21+22+del av 11) 
BILTYP heltal 1 = egen tung lastbil, 2 = inhyrd tung lastbil, 3 = lätt lastbil, 4 = 

personbil 
BILTYP_LOPNR heltal löpnummer (oftast =1) på bil av typ biltyp. 
AKTIVA_U tal Uppräkningsfaktor inklusive faktorn AKTIVA 
AKTIVA heltal antal aktiva bilar av typ BILTYP på arbetsstället som vald bil 

representerar  
DAG heltal undersökningsdag 1-7 (må-sö) 
VECKA heltal undersökningsvecka 
HS_TRP heltal 1 = hantverk & servicetransport utförd, annars = 0 
VARU_TRP heltal 1 = varutransport utförd, annars = 0 
KUNDP heltal 1 = privathushåll besöktes, annars = 0 
KUNDB heltal 1 = byggarbetsplats besöktes, annars=0 
KUNDV heltal 1 = varuhus/butik besöktes, annars = 0 
KUNDT heltal 1 = terminal besöktes, annars = 0 
KUNDA heltal 1 = annat besöktes, annars = 0 
TOTKM heltal Antal körda km för bilen under dagen 
NFR_ID heltal löpnummer som kopplar poster i NKR till NFR-registret 
% % avskiljare före textfält 
ADR text ADR-klass 
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Tabell 2.7  NRR (NÄTRA:s ruttregister, registertyp: rutter för valda fordon). 

Variabel Fmt Kommentar 
NAR heltal NAR-nummer, löpnummer=100 000, … 
AR heltal undersökningsår (1998) 
UNDNR heltal nummer för undersökningen (11 HU1, 12 BFU 1, 10=11+12, 21 

HU2, 22 BFU 2, 20=21+22+del av 11) 
BILTYP heltal 1 = egen tung lastbil, 2 = inhyrd tung lastbil, 3 = lätt lastbil, 4 = 

personbil 
BILTYP_LOPNR heltal löpnummer (oftast =1) på bil av typ biltyp. 
MALNR heltal körning fram till stopp nr MALNR (1=start), MALNR utgörs av 

löpnummer inom samma BILDAG. 
RUTTNR heltal körning fram till stopp nr MALNR tillhör rutt nr RUTTNR 
U_FAKTOR tal Uppräkningsfaktor inklusive faktorn AKTIVA 
AKTIVA heltal antal aktiva bilar av typ BILTYP på arbetsstället som vald bil 

representerar 
AVSTANDA heltal angivet avstånd i meter från föregående stopp (se MALNR) 
AVSTANDB heltal beräknat avstånd i meter från föregående stopp (se MALNR) 
X_STOPP heltal öst-koordinat, meter 
Y_STOPP heltal nord-koordinat, meter 
XYKLASS heltal anger förutsättningen (noggrannhet) för koordinatbestämmandet 

0 = gata med nr / kort interpolation / från NAR, 1 = gata utan nr, 
2 = större område, 3 = "ännu större område", 4 = centroider 
utanför län AB, 5 = noggrannhet motsvarande centroid 

CENTROID heltal centroidnummer, stoppets centroidtillhörighet 
STID heltal starttid (ttmm) från föregående stopp 
ATID heltal ankomsttid (ttmm) vid aktuellt stopp 
HGODSK heltal NSTR-kod varuslag hämtat gods 
HKILO heltal antal kg hämtat gods 
HKILO_A heltal beräknat antal kg hämtat gods - ackumulerat 
LGODSK heltal NSTR-kod varuslag lämnat gods 
LKILO heltal antal kg lämnat gods 
LKILO_A heltal beräknat antal kg lämnat gods - ackumulerat 
SLAP heltal 0 = ankommer utan släp, 1 = med släp 
% % avskiljare före textfält 
HGODS text varuslag hämtat gods 
LGODS text varuslag lämnat gods 
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Tabell 2.8  NCR (NÄTRA:s centroidregister, registertyp: centroider för 
områdena). 

Variabel Fmt Kommentar 
CENTROID heltal centroidnummer (samma som emmaområdesnummer) 
BASOMR heltal basområdesnummer (BASKOD95) 
X-KOORD heltal öst-koordinat, meter 
Y-KOORD heltal nord-koordinat, meter 
BEFOLK heltal nattbefolkning i basområdet (1997) 
KOMMUN heltal kommunkod 
AGG-KEY heltal aggregeringsnyckel för OD-relationer 
 

Basområdesdata utgörs av data för 1240 basområden. Områdena är geografiskt 
definierade med hjälp av polygoner. Vissa demografiska data finns för dessa 
områden. Ytterligare ett godtyckligt antal kolumner kan här läggas till av 
användaren. 

För 1240-områdesindelningen finns en 1-1-nyckel från basområdesnummer till 
emmanummer (basemmanummer) som är samma som centroidnumret. 

Basområdenas polygoner finns i ett separat polygonregister, NPR.  
NPR (NÄTRA:s polygonregister, registertyp: polygon för områdena) 
Registret utgörs av två delregister, NPR.miD och NPR.miF. De valda 

beteckningarna svarar mot ett standardformat för beskrivning av geografiska 
objekt, där koordinatinformation och attributdata sparas i två olika filer med typen 
mif respektive mid. 
 
NPR.miD-registret 

Tabell 2.9  NPR (NÄTRA:s NPR.mid-register, registertyp: polygon för 
områdena). 

Variabel Fmt Kommentar 
BASOMR heltal basområdesnummer (BASKOD95) 
POL_LOPNR heltal polygonlöpnummer. Polygonerna finns i NPR.miF-filen. NPR.miD-

filen måste vara sorterad i polygonlöpnummer-ordning för att GIS-
program skall fungera på rätt sätt. 

 
NPR.miF-registret 
Polygonerna presenteras med miF-filformat. NPR.miD-registret måste vara 
sorterad i polygonlöpnummerordning för att GIS-program skall fungera på rätt 
sätt.  

Tabell 2.10  NSR (NÄTRA:s SNI-register, registertyp: SNI-beskrivningar). 

Variabel Fmt Kommentar 
SNI heltal SNI-kod 
SNI_TXT text Näringsgren 
SNI_AVD text Avdelning 
SNI_UAVD text Underavdelning 
SNI_GRP heltal Branschgrupp använd vid stratifiering 
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Tabell 2.11  NIR (NÄTRA:s intervjuregister, registertyp: intervjuar-
kommentarer). 

Variabel Fmt Kommentar 
NAR heltal NAR-nummer  
INTERVJU text intervjuarens kommentarer 
 
Hög stringens har gällt för undersökningen. Om avvikande verksamhet har gällt 
för den utvalda bilen jämfört arbetsställets verksamhet har  utvald bil ändå inte 
bytts ut, vilket t.ex. framgått av intervjuarkommentaren �Kör mest 
tidningsdistribution, men den utvalda bilen kör mat-transporter�.  
 

Tabell 2.12  NFR (NÄTRA:s fordonsregister, registertyp: fordonsdata). 

Variabel Fmt Kommentar 
NFR_ID heltal löpnummer som kopplar poster i NKR till NFR-registret 
LAN heltal länsnummer för bilens registrering 
KOMMUN heltal kommunnummer för bilens registrering 
FSLAG heltal 1=personbil, 2=lastbil 
MODELL text Modellkod 
ARMOD heltal Årsmodell 
AVST 0/1 Avställd 
KFORBUD 0/1 Körförbud 
LEASING 0/1 Långtidsuthyrning 
ANVEG 0/1 användningssätt traktor/släp enligt ägaren !! 
B33KULA 0/1 Kula 
YMARK 0/1 används i yrkesmässig trafik 
FARG text Färg 
FORDBEN text Fordonsbenämning 
KULA 0/1 Kula 
DRAGKROK 0/1 Dragkrok 
BYGEL 0/1 Bygel 
ANNAN 0/1 Annan 
PIVA 0/1 Vändskiva 
KULSK 0/1 Kulhandske 
OEGLA 0/1 Ögla 
TAPP 0/1 Tapp 
JBDRAG 0/1 Jordbruksdrag 
TJVIKT heltal tjänstevikt i kg 
TOTVIKT heltal totalvikt i kg 
ANTAXL heltal antal axlar (ej för personbil) 
LENGD heltal Fordonslängd 
AXLAVST1 heltal axelavstånd 1 
KAROSS heltal Karosserikod 
ANTPASS heltal antal passagerare 
KRAN 0/1 Kran 
TIPP 0/1 Tipp 
LYFT 0/1 Lyft 



32 KFB & VTI forskning/research 36-2000 

VINSCH 0/1 Vinsch 
PLOGF 0/1 Plogfäste 
LARM 0/1 Larmanordning 
ANVBES 0/1 användningssätt för släp: dras av både traktor och bil / endast 

traktor 
AXLAVST4 heltal axelavstånd 4 
LASTLND heltal lastutrymmets längd 
EFFEKT heltal effekt i kW 
DRIVMED heltal drivmedel: 1=bensin, 2=diesel, 3=el, 4=fotogen, 5=gasol, 

6=gengas, 7=etanol, 8=metanol, 9=motorgas, 10=rapsolja, 
11=paraffinolja 

DRIVMED2 heltal alternativt drivmedel: 1=bensin, 2=diesel, 3=el, 4=fotogen, 
5=gasol, 6=gengas, 7=etanol, 8=metanol, 9=motorgas, 
10=rapsolja, 11=paraffinolja 

MILJO heltal miljöklass 1-3 
 

Centrala bilregistret (CBR), utgörs av ägarregistret, fordonsregistret och 
tekniska dataregistret. Ägarnummer i fordonsregistret utgörs av antingen 
personnummer, organisationsnummer eller 699-nummer (se avsnitt 5.2.3 för 
förklaring av 699-nummer). Personnummer inkluderar även enskilda firmor. Både 
företag och företagsfilialer kan ha 699-nummer. Organisationsnumret som är 
kopplat till 699-numret finner man i ägarregistret. Det finns möjligheter att i vissa 
fall koppla 699-numret till CFAR-nummer via adress och adresställebenämningar 
i båda registren. Då båda dessa fält är textfält och dessutom inte alltid avser 
arbetsstället utan i stället företaget är en automatisk matchning ej möjlig. För de 
mycket stora lastbilsägarna har en halvautomatisk matchning utförts. 

De uppgifter i bilregistret som används för modelleringen är: 
• registreringsnummer (i Nätra ersatt med NFR_id-nummer) 
• ägarnummer (i Nätra borttaget) 
• biltyp 

 
Ägarnumret har, om detta från början var ett 699-nummer, temporärt ersatts av 

ett organisationsnummer alternativt i ett fåtal fall av ett CFAR-nummer. Biltyp 
utgörs av tung lastbil, lätt lastbil och personbil.  
 

Tabell 2.13  NER (NÄTRA:s enkätregister, registertyp: postenkätsvar). 

Variabel Fmt Kommentar 
NAR heltal NAR-nummer,  

löpnummer=100 000, … 
VARU_FORDON heltal antal egna (inklusive leasade) fordon som utför 

varutransporter 
HOS_FORDON heltal antal egna (inklusive leasade) fordon som utför 

service&hantverks-tranporter 
BESOK_VARUFORDON tal antal besökande fordon föregående vecka för 

hämtning och/eller lämning av gods 
BESOK_HOSFORDON tal antal besökande fordon föregående vecka - 

service&hantverks-transporter 
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2.4 Modellerade data  
Det insamlade datamaterialet är omfattande men kan givetvis inte brytas ned till 
en alltför detaljerad nivå. T.ex. kan inte informationen för enskilda basområden 
(det finns 1240 områden) enbart baseras på grunddata gällande respektive 
basområde, därtill är det insamlade datamaterial alltför magert. I figur 2.14 visas 
schematiskt hur modelleringen av transportflödesdata i Nätramodellen är gjord. 
Därefter följer ett par exempel på användning av data, det första exemplet anger 
trafikarbetet för tung lastbil uppdelat på norra Stockholms län, Stockholm 
Innerstaden, Stockholm Västerort, Stockholm Söderort samt södra Stockholms län 
(figur 2.15). Det andra exemplet (figur 2.16) redovisar antalet fordon som passerar 
Essingebron mellan klockan sju och åtta uppdelat på tung lastbil, lätt lastbil 
hantverk och service, lätt lastbil varutransporter, personbil hantverk och service 
samt personbil varutransporter, allt uppdelat i norr- och södergående trafik. 

 
1) modellering av 

á priori OD-matriser 
inomlänstransporter 

2) modellering av 
á priori OD-matriser 

länsgränsöverskridande 
transporter 

   
 

  

    3) á priori OD-matriser 
personresor 

      
     

  
    

5) modellering av 
trafiken på nätet 

4) trafiknät och 
trafikräkningar 

      
6) 

 
kalibrerade 

OD-matriser 
  7) länkbelastningar 

 
Figur 2.14   Enkel beskrivning av modelleringen av transportflödesdata.  
 
Nätramodellens modellering av transportflödesdata kan beskrivas i sju steg: 

1) Inomlänstransporter. Modellering av á priori OD-matriserna för 
inomlänstransporterna grundar sig helt på i Nätra insamlade data.  

2) Länsgränsöverskridande transporter. När Stockholms län är start- eller 
målområde kombineras nätradata och UVAV-data för modellering av OD-
relationer. För transittrafik används UVAV-data och en nätverksmodell för att 
bestämma trafiken mellan länsgränspassagerna. Trafikräknedata utnyttjas 
också i de båda fallen. 

3) á priori OD-matriser personresor. Övriga transporter, andras än 
näringslivets, trafikerar samma vägnät. De behöver således ingå vid 
kalibreringen mot trafikräkningarna. 
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4) Trafiknät och trafikräkningar. Här ingår även VD-funktioner, restriktioner 
på användning av vägnätet, m.m. Infrastrukturella ändringar ger exogena 
förändringar av trafiknätet. De färskare trafikräkningarna är gjorda enbart på 
den högtrafikerade delen. Trafikräkningarna måste användas med försiktighet 
och modifieras om de skall användas för scenarier där förändringar har skett 
av infrastruktur och transportefterfrågan 

5) Modellering av trafiken på nätet. Kalibreringar av á priori-matriserna, 
uppdelade på olika delar av dygnet (kl 7-8, 9-15 och 16-17), görs med hänsyn 
till trafikräkningarna. 

6) Kalibrerade OD-matriser. Databasen innehåller data avseende de statistiska 
undersökningarna (registerdata), á priori-matriserna och de beräknade OD-
matriserna. Dessutom innehåller databasen data om trafiknätet, t.ex. 
modellerade trafikflöden för de länkar som ingår i trafiknätet och geografisk 
områdestillhörighet för noder och länkar. 

7) Länkbelastningar. Antal fordon per länk och riktning finns beräknat för 
angiven tidsperiod (7-8, 9-15 och 16-17) och per OD-matris (tung lastbil, lätt 
lastbil hantverk och service respektive varutransporter, personbil hantverk 
och service respektive varutransporter samt personbil privat- och 
tjänsteresor). Dygnsdata fås genom hopviktning av de tre tidsperioderna. 

Efter modellering av transporter mellan hela länets basområden och utläggning 
på trafiknät, kan fordonsflödena på enskilda länkar kombineras med annan 
länkinformation (länklängd, områdestillhörighet, etc.) vilket möjliggör beräkning 
av trafikarbete, allokering av flöden till områden m.m. I figur 2.15 visas 
trafikarbetet i olika delar av Stockholms län beräknat för ett medelvardagsdygn 
för undersökningsperioden. 
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Figur 2.15  Trafikarbetet i olika geografiska område , tung lastbil. 
Figur 2.15 visar att 34 procent av länets trafikarbete med tung lastbil uträttas inom 
Stockholms kommun. Huvudkommunen har delats i tre delar där Innerstaden 
omfattar Kungsholmen, Södermalm och kommunen norr och nordost om dessa 
områden. Resten av kommunen har delats på Västerort och Söderort, där 
Västerort är delen norr om och Söderort delen söder om Mälaren. På motsvarande 
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vis har länets övriga kommuner förts till Norra respektive Södra länet med 
Mälaren som skiljelinje (både Ekerö och Lidingö räknas till Norra länet).  

Den geografiska anknytningen för modellerade data har använts för att studera 
ett givet snitt i vägnätet. 

Fordonsflöden över Essingebron vardagar kl 7-8
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Figur 2.16  Riktningsuppdelat fordonsflöde över Essingebron för olika 

fordonsslag och verksamhetstyper. 

Totalt sett går på Essingebron något fler fordon avseende näringslivets 
transporter söderut, 891 fordon, än norrut, 743 fordon under vardagar mellan 
klockan 7 och 8. För antalet personbilar avseende privat- och tjänsteresor är det 
tvärtom, 3 215 fordon går söderut och 4 261 går norrut. Dessutom framgår att 
transporterna med lätta fordon huvudsakligen gäller service och hantverk. 
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3  Huvudundersökningen  
Resultaten från de förberedande studierna visar på att den lämpliga vägen att 
genomföra undersökningen är att inhämta transportinformationen medels telefon-
intervjuer. Svarsfrekvensen för de utskick som gjordes av enkätformulär i 
förundersökningen och i de mindre provundersökningarna var inte helt tillfreds-
ställande. Svarsfrekvensen var för låg och antogs bli alltför låg också i en 
huvudundersökning. Inriktningen att genom företagsbesök inhämta stora data-
mängder om företagens transporter från företagens datasystem (nedan kallad den 
explorativa undersökningen) visade sig också till en del ge mindre bra resultat. 
Tillgängliga data var oftast ej detaljerade nog för våra krav � i många fall var det 
omöjligt att få fram ordningen för stoppen för av- och pålastning för de aktuella 
körningarna. Det står i stället klart, via provundersökningarna, att Nätra-projektets 
huvudundersökning bör genomföras medels telefonintervjuer. Dessa genomfördes 
under hösten 1998. 

Huvudundersökningens syfte är att inhämta information för två olika syften, 
dels för en statistisk nulägesbeskrivning av transporterna och dels för de modeller 
som konstrueras i NÄTRA. Undersökningen omfattar data om  

- frekvensen av transporter/turer 
- trafikarbete (antal fordonskilometer)  
- transportarbete (antal tonkilometer) 
- transporttid (färdtid) 

Dessa data kan sedan i sin tur relateras till t.ex. näringsgren, fordonstyp och 
varuslag.  

Modellerna som byggs upp i NÄTRA baserar sig på koordinatsättning som har 
gjorts av alla start- och stoppunkter i undersökningen. Data knutna till start- och 
stoppunkterna utgör i sin tur en bas för beräkning av de transportflöden som 
redovisas och som innehåller uppgifter om lastvikter, lastens art, körda distanser, 
tidpunkter för stopp och körningar. Denna information i huvudundersökningen har 
relevans för modellarbetet men också för att ge mätvärden till den databas som vi 
bygger upp. Huvudundersökningens centrala inriktning är att kartlägga de 
transporter som företagen själva genomfört. Företagen kan vara yrkesmässigt 
verksamma transportörer, dvs. åkare och speditörer, men det kan också vara fråga 
om tillverkande företag eller handelsföretag som sköter sina egna transporter. I 
båda fallen kan transporterna genomföras med egna eller inlejda bilar.  

I huvudundersökningens intervjuformulär finns också en avdelning som 
kartlägger de undersökta företagens besökande fordon med avseende på laster, 
start- och målområden. Det besökta företaget står i det fallet inte för det aktiva 
genomförandet av transporten.  

Det är olika strata av arbetsställen som undersöktes dels av EXIT (ett 
telemarketingföretag) och dels av VTI. Datainsamlingstekniken var till en viss del 
anpassad till följd av detta. Eftersom VTI-intervjuerna ofta var riktade mot företag 
med stor bilpark hämtades ofta uppgifterna in för flera bilar. När dessa bilar också 
haft körningar med många stopp har det i många fall ansetts nödvändigt att i 
förväg skicka körjournaler till arbetsstället, vilka chaufförerna kunnat fylla i under 
körningarnas gång den dag som bestämts i den tidsmässiga fördelningen av 
arbetsställena. En skillnad har även funnits i registreringen av data. Medan svaren 
i VTI-intervjuerna noterats på pappersdokument har svaren vid EXIT-intervjuerna 
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noterats direkt i datorn via CATI-formulär (Computer Aided Telephone 
Interviewing form). I stort sett har dock själva intervjuerna genomförts på likartat 
sätt i de båda fallen. 

Huvudundersökningen pågick från och med oktober (vecka 41) till och med 
november (vecka 48). Intervjuerna gällde transporter som utförts under denna tid. 
Undersökningsmaterialet delades upp i två delar och undersökningen av del två 
påbörjades i november (vecka 45).  

Huvudundersökningen utgjordes av tre delundersökningar som utfördes under 
två perioder: 

  VTI  EXIT  
      
Enkätunder-
sökning 

 Stratum 3, 4 och 5   Period 1 

       
Telefon- 
Intervjuer 

 Stratum 6 och 7 
 

 Stratum 1 och 2 
 

 

       
       
Telefon- 
Intervjuer 

 Stratum 6 och 7  Stratum 1 och 2 
Stratum 3, 4 och 5 
 

Period 2 
 

 
Figur 3.1  Huvudundersökningens delundersökningar. 

 
Enkätundersökningen gjordes av VTI i period 1. Utvalda arbetsställen 

(grundade på inkomna svar) undersöktes sedan i EXIT:s 
telefonintervjuundersökning i period 2. Det skall påpekas att enkätundersökningen 
endast bestod av fyra mycket enkla frågor för att utröna om arbetsstället över 
huvud taget hade några transporter och var värt en telefonintervju. Arbetsställen 
tillhörande stratum 3, 4 eller 5 förmodades sakna eller ha få egna transporter.  
 
3.1  Stratifiering och urval 
Samtliga arbetsställen i SCB:s arbetsställeregister för Stockholms län har fördelats 
mellan sju olika strata. Stratum 6 består av arbetsställen valda p.g.a. att de är 
transportintensiva och allmänt intressanta, främst från transportmodellerings-
synpunkt. Detta stratum kan inte hänföras till någon speciell SNI-grupp. 
Stratifieringen av övriga arbetsställen baseras på bilägarskap, branschtillhörighet 
samt om arbetsstället har eller saknar anställda (ensam egen företagare saknar 
anställda). Branscherna (SNI-koderna på femsiffernivå) för dessa sex övriga strata 
grupperas i disjunkta grupper enligt tabell 3.1 (till vilken grupp ett visst SNI förts 
framgår av NSR-registret, se föregående kapitel). Den branschuppgift som 
använts vid stratumbestämningen är arbetsställets huvudbransch. 
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Tabell 3.1 Gruppering  av SNI i branschgrupper. 

Grupp Antal SNI Bransch 
B1  2 60240 Åkerier,  

63400 Speditörer, lastbilscentraler, skeppsmäklare 
B2  3 63110 Godsterminaler,  

45110 Entreprenörer för rivning av hus och markarbeten, 
51510 Partihandel med bränsle 

B3  40 Består till en stor del av hantverkare 
B4  105 Består till en stor del av tillverkande företag och handel 
B5 550 Består av arbetsställen som sannolikt genererar få egna 

transporter 
B6  45 Branscher som saknar arbetsställen i Stockholms län 

 
Stratum 1 består av i) arbetsställen hörande till företag med endast ett 

arbetsställe i Stockholms län och där arbetsstället äger tung lastbil, ii) arbetsställen 
i branscherna B2 och iii) arbetsställen i branscherna B4 där företaget har flera 
arbetsställen och äger tung lastbil  

Stratum 2 består av i) arbetsställen hörande till företag med endast ett 
arbetsställe i Stockholms län och där arbetsstället äger lätt lastbil, ii) arbetsställen 
i branscherna B3 och iii) arbetsställen i branscherna B4 där företaget har flera 
arbetsställen och äger lätt men inte tung lastbil.  

Stratum 3 består av arbetsställen i branscherna B4. 
Stratum 4 består av arbetsställen i branscherna B5. 
Stratum 5 består av arbetsställen hörande till företag med endast ett arbetsställe 

i Stockholms län och som saknar anställda. 
Stratum 6 består av arbetsställen som valts ut till detta stratum (är inte aktuella 

för något annat stratum enligt andra angivna regler). 
Stratum 7 består av arbetsställen i branscherna B1. 

 
Vid stratumbestämningen för arbetsställen hörande till företag med endast ett 

arbetsställe i Stockholms län görs kontrollen i följande ordning: först avgörs om 
arbetsstället hör till stratum 6, 7 eller 1, därefter om arbetsstället hör till stratum 2, 
sen stratum 5 och sist stratum 3 eller 4. Arbetsstället placeras i det första stratum 
för vilket villkoren enligt ovan är uppfyllda. 

Vid stratumbestämningen för arbetsställen hörande till företag med fler än ett 
arbetsställe i Stockholms län görs kontrollen i följande ordning: först avgörs om 
arbetsstället hör till stratum 6, 7 eller 1, därefter om arbetsstället hör till stratum 2 
och sist stratum 3 eller 4. Arbetsstället placeras i det första stratum för vilket 
villkoren enligt ovan är uppfyllda. 

Stratifieringen gav resultat enligt tabell 3.2 där även stratifieringen för den 
stora provundersökningen (se kapitel 4) redovisas. 
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Tabell 3.2  Urval per stratum i huvudundersökningen respektive provunder-
sökningen 
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1 2879 168 2851 200
2 19952 688 22768 200
3 7989 200 7163 200
4 43321 600 39345 200
5 98562 1200 95852 100
6 115 114 122 20
7 2868 169 2892 66

Summa 175686 3139 170993 986
 
Stratifieringen har utförts på samma sätt som i den stora provundersökningen 

men med en skillnad: Arbetsställen i branscherna B4 där företaget har flera 
arbetsställen och äger tung eller lätt lastbil hör till stratum 3 i den stora 
provundersökningen och har förts till stratum 1 (äger tung lastbil) eller 2 (äger lätt 
men inte tung lastbil) i huvudundersökningen.  
 
 
3.2  Undersökningens genomförande 
Undersökningsmaterialet för var och en av de två delarna utgjordes av fem 
sorterade listor med arbetsställen att undersöka. Varje lista avsåg en specifik 
undersökningsdag (måndag till fredag). Arbetsställena undersöktes i den ordning 
som angavs i den sorterade listan, som bland annat var sorterad med hänsyn till 
stratumtillhörighet. 

Frågeformuläret genomgick en kvalitetskontrollprocess inför den stora 
provundersökningen (se VTI notat 14-2000). Eftersom endast smärre förändringar 
av frågeformuläret har gjorts sedan dess, har ingen ny omfattande 
kvalitetskontroll av formuläret skett. 
 
3.2.1  EXIT – formulär, instruktioner, genomförande 
EXIT bedrev sin undersökning från Stockholm. Använt CATI-formulär återfinns i 
�Dokumentation av NÄTRA-undersökningen� (VTI notat 14-2000). 
 
Veckovisa kontakter med VTI 
EXIT rapporterade bearbetningsläget veckovis. EXIT överlämnade resultatfiler 
för de bearbetade arbetsställena samt rapport (med orsak) om arbetsställen som 
givit upphov till problem och som ej har blivit bearbetade. Möten mellan EXIT 
och VTI planerades in innan undersökningen påbörjades. I vissa fall ersattes 
veckomötet med telefonrapportering. 
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Sökning av telefonnummer 
När telefonnummer saknades, eller visade sig vara felaktigt, kontaktade EXIT 
nummerupplysningen. Telefonnummer, eventuellt alternativa nummer och 
mobiltelefonnummer efterfrågades. Många arbetsställen kunde endast nås via 
mobiltelefon varför även denna väg nyttjades. Den svarande personen fick avgöra 
om intervjun kunde genomföras på mobiltelefon. Nummerupplysningen 
kontaktades också om inget svar erhölls vid upprepade kontaktförsök � detta för 
att få information om eventuellt alternativa telefonnummer för arbetsstället. 
 
Ringtillfällen 
Om kontakt med ett arbetsställe inte erhållits efter ett antal försök vid olika 
tillfällen dagtid, gjordes nytt försök under ett kvällspass. Även intervjuer som 
genomfördes kvällstid avsåg den veckodag som valts för respektive arbetsställe. 
 
Arbetsställen i länet 
Ett företag kan ha flera arbetsställen i Stockholms län. Vid intervjuer med 
arbetsställen säkerställdes att kontakt erhållits med rätt arbetsställe. Uppgifter om 
antal arbetsställen i Stockholms län för företaget, besöksadress och antal anställda 
tillhandahölls av VTI som hjälp för att identifiera arbetsstället. Det är det utvalda 
arbetsställets transporter som har redovisats vid intervjun. 
 
Vald bil 
Listan med registreringsnummer avsåg bilar som ägdes av företag. Det innebar att 
för företag med flera arbetsställen måste ett fordon väljas som användes på det 
utvalda arbetsstället. Den bil som valdes skulle ha varit aktiv den dag som 
frågorna avsåg och åtminstone delvis ha kört inom länet. För arbetsställen med 
flera aktiva fordon av samma slag, valdes fordonet med lägst sifferdel av 
registreringsnumret, detta för att på ett enkelt vis låta slumpen styra valet av 
fordon. 
 
Intervjuarguide 
Förutom att VTI har utbildat EXIT:s intervjuare med avseende på 
transportkunskap har en intervjuarguide utarbetats. Den har grundligt testats under 
den stora provundersökningen och smärre förbättringar har gjorts inför 
huvudundersökningen.  
 
Information om arbetsstället 
Intervjuaren hade under intervjun tillgång till följande information om 
arbetsstället: 
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Tabell 3.3  Bakgrundsinformation till intervjuarna grundad på registerdata. 
 

Information (från register) om arbetsstället från VTI 
1  Företag 
2  Telefon 
3  Organisationsnummer 
4  CFAR-nummer 
5  Stratum 
6  Antal personbilar 
7  Antal tunga lastbilar 
8  Antal lätta lastbilar 
9  Antal anställda 

10  Huvudbransch 
  Registreringsnummer, ev. flera per fordonstyp: 

11  personbil 
12  tung lastbil 
13  lätt lastbil 
14  Företagets antal arbetsställen i Stockholms län 
15  Adresser till företagets arbetsställen i länet 

 
3.2.2  VTI – formulär, instruktioner, genomförande  
Utformningen av formuläret skiljer sig något från EXIT:s formulär på grund av 
två huvudorsaker: 
• formuläret är ett pappersformulär, ej ett CATI-formulär (blädderkraven ger 

olika utseende) 
• olika strata undersöks (exempelvis ingår åkerier i VTI:s undersökning men ej i 

EXIT:s) 
 
De uppgifter som efterfrågas i EXIT:s undersökning efterfrågas även i VTI:s 

undersökning. 
 
Formulär och instruktion 
Vid designen har stor vikt lagts vid överblickbarheten. Provundersökningarna 
visade att det måste gå snabbt att hitta i ett pappersformulär. 

En klar och tydlig intervjuarinstruktion användes (trots att intervjuarna i det här 
fallet hade mycket goda transportkunskaper) för att minimera risken för 
missförstånd under intervjun, vilket skulle ha kunnat ge upphov till allvarliga 
felaktigheter i insamlade data.  
 
Genomförande av intervjun 
Innan intervjuomgången påbörjades inhämtades från nummerupplysningen olika 
telefonnummer (vanliga, mobil, fax) för åkerierna. För stratum 6 och för 
speditörerna behövdes inte detta.  

Före varje intervju gjordes följande: 
• telefonkatalog och eventuella internet-sidor studerades (det kunde finnas 

intressant information om verksamheter och adresser) 
• arbetsställeregistret studerades med avseende på företagets övriga 

arbetsställen i länet samt i vissa fall nära associerade företags arbetsställen 
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I de fall intervjupersonen haft omfattande körningar att redovisa eller inte haft 
tid för telefonintervju, har VTI i viss utsträckning använt möjligheten att skicka en 
körjournal för ifyllnad. För dessa data (körjournaler) som har insamlats via fax 
eller brev har förnyad kontakt tagits med uppgiftslämnaren. Det fanns ofta 
frågetecken (eller rentav felaktigheter) i sådant insamlat material. Några exempel:  

• alla stoppen var ej medtagna. I en körning som bestod av många stopp var 
enbart vart femte stopp redovisat. 

• ordningsföljden mellan stoppunkterna var ej korrekt 
• körning från hemadress till arbetsplats var inte medtagen. Motsvarande för 

hemkörningen på kvällen. 
• bilen har återgått till hemarbetsstället någon gång under rutten utan att detta 

hade redovisats. 
• bilen hade använts i flera arbetspass. Nattkörning hade glömts bort. 

 
 
3.3  Redovisning av insamlade data 
I detta avsnitt redovisas data om datainsamlingen i huvudundersökningen. Det 
gäller både för telefonintervjuer som EXIT och VTI har genomfört och för 
postenkäten. 

 
3.3.1 Telefonintervjuer 
Telefonintervjuerna med arbetsställen i stratum 1-5 har genomförts av EXIT efter 
urval baserat på VTI:s postenkät, medan arbetsställen i stratum 6 och 7 har 
intervjuats av VTI . 

 
Arbetsställen i undersökningen 
Tabellen 3.4 visar hur arbetsställena i urvalet för huvudundersökningen fördelas 
med avseende på stratum och borttyp. Den senare indelningen anger om 
arbetsstället deltagit i undersökningen eller anledningen till att uppgifter saknas. 

Tabell 3.4  Undersökta arbetsställen i huvudundersökningen. 

 STRATUM  
BORTTYP 1 2 3 4 5 6 7 Totalt
0 Deltar 128 453 28 38 44 93 150 934 
1 Vilande 2 10    1 18 31 
2 Postenkät   52 200 304   556 
-1 Flyttat från 
     länet 

 2    2 1 5 

-2 Avböjer 6 33 2 3 2  5 51 
-3 Telnr saknas 15 130 2  2  19 168 
-4 Ej kontakt 17 60 4 8 7   96 
-5 Postenkät ej 
     besvarad 

  112 351 841   1304 

-6 Ej undersökt      19  19 
Totalt 168 688 200 600 1200 115 193 3164 

 
Kategorin �1 Vilande� anger arbetsställen utan verksamhet. Kategorin �2 

Postenkät� omfattar arbetsställen som besvarat postenkäten i oktober 1998 men 
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som inte lämnats till EXIT för vidare undersökning. Kategorin �-4 Ej kontakt� 
omfattar arbetsställen som EXIT kontaktat, men där rätt person för 
uppgiftslämnande ej nåtts. Kategorin �-6 Ej undersökt� avser de arbetsställen i 
stratum 6 som ej undersöktes i huvudundersökningen men i den stora 
provundersökningen.  
 
Aktiva fordon 
De arbetsställen som deltagit i undersökningen har för vald dag redovisat om de 
haft ett aktivt fordon � egen tung lastbil, inhyrd tung lastbil, lätt lastbil eller 
personbil. Om varje fordonstyp räknas för sig i tabell3.5 blir summan 708 
(185+52+336+135). 

Tabell 3.5  Arbetsställen med aktiva fordon i huvudundersökningen. 

 Arbetsställen som har aktiva 
bilar 

Arbetsställen som saknar 
aktiva bilar 

Stratum Tung 
lb 

Inhyrd 
tung lb

Lätt 
lb 

Person
bil 

Tung 
lb 

Inhyrd 
tung lb 

Lätt lb Person
bil 

1 29 4 50 10 99 124 78 118 
2 5 2 202 68 448 451 251 385 
3   2 12 28 28 26 16 
4   2 10 38 38 36 28 
5   2 9 44 44 42 35 
6 78 34 44 12 15 59 49 81 
7 73 12 34 14 77 137 116 136 

Totalt 185 52 336 135 749 881 598 799 
 

Arbetsställena som redovisat ett aktivt fordon har även angett hur många 
fordon som varit aktiva den valda dagen. Summan 708 ovan svarar mot 749 
fordonsdygn för vilka data samlats in. Skillnaden beror på att det för några 
arbetsställen finns uppgifter om flera fordon av samma typ. De 749 
fordonsdygnen motsvarar totalt 4979 fordonsdygn om hänsyn tas till det antal 
aktiva bilar varje valt fordon representerar. 

Tabell 3.6  Antal fordonsdygn per stratum och biltyp. 

Biltyp  
Stratum Tung lastbil Inhyrd lastbil Lätt lastbil Personbil Totalt 

1 58 6 90 129 283 
2 9 6 312 105 432 
3   2 24 26 
4   2 36 38 
5   2 14 16 
6 1566 574 1102 568 3810 
7 163 113 65 33 374 

Totalt 1796 699 1575 909 4979 
 
Ärende för körningarna 
För varje fordon i undersökningen har angetts om de redovisade körningarna gällt 
varutransport eller hantverk/service � båda alternativen har kunnat anges för en 
och samma bil. Svaren redovisas i tabell 3.7. 
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Tabell 3.7  Ärende för körningarna per stratum och biltyp. 

 Tung lastbil Inhyrd tung lastbil Lätt lastbil Personbil 
Stratum 
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1 3 22 1 3 0 3 1 0 2 17 27 4 3 1 6 0 
2 0 1 4 0 0 1 1 0 7 51 118 26 2 12 51 3 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 3 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 3 2 
6 19 63 5 10 16 20 0 0 18 24 14 3 6 2 5 3 
7 10 61 0 3 2 10 0 0 13 17 3 1 1 11 1 1 

Totalt 32 147 10 16 18 34 2 0 40 114 163 34 12 40 77 10 
 
Besöksplatser 
I undersökningen efterfrågades också vilka typer av platser som besökts under ett 
dygn. Möjliga svarsalternativ var ett eller flera av privathushåll, butik/varuhus, 
byggarbetsplats, terminal och annat arbetsställe. Tabellen 3.8 visar en förenklad 
sammanställning där viktning med antalet stopp saknas. 

Tabell 3.8  Besöksplatser per biltyp. 
Besöksplats Alla Tung 

lastbil 
Inhyrd 

tung lastbil
Lätt 

lastbil 
Personbil 

Saknas 106 34 20 40 12 
Privathushåll  128 25 9 66 28 
Byggarbetsplats  267 140 91 178 107 
Butik/varuhus  123 34 9 50 30 
Terminal  61 31 10 14 6 
Annat arbetsställe  389 116 19 170 84 
Totalt 1074 380 158 518 267 

 
Ruttben och stopp 
Körningarna för de 749 undersökta fordonen har beskrivits med förflyttningar 
mellan successiva stoppunkter. Totalt har data för 7103 stopp och 6471 ruttben 
samlats in. Ett ruttben förbinder ett stopp med nästa stopp. För några fordon 
saknas uppgifter om stopp/ruttben vilket förklarar att 7103 minus 6471 avviker 
från 749. Stoppens fördelning på stratum och biltyp framgår av tabell 3.9. 

Tabell 3.9  Antal stopp per stratum och biltyp. 

 Biltyp 
Stratum Tung  

lastbil 
Inhyrd 
Tung lastbil 

Lätt  
Lastbil 

Personbil Totalt 

1 221 33 182 34 470 
2 19 21 978 364 1382 
3   18 65 83 
4   11 48 59 
5   18 44 62 
6 2215 733 535 133 3616 
7 818 112 240 261 1431 

Totalt 3273 899 1982 949 7103 
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Följande tabell visar ruttbenens medellängd i kilometer för varje biltyp och 

stratum. 

Tabell 3.10  Ruttbenens medellängd per stratum och biltyp. 

Stratum Tung  
lastbil 

Inhyrd 
tung lastbil 

Lätt  
Lastbil 

Personbil 

1 19.3 20.8 20.9 12.6 
2 9.7 13.3 16.8 14.6 
3   3.2 14.0 
4   15.9 13.3 
5   16.5 14.6 
6 4.8 3.4 5.2 5.1 
7 16.0 13.8 12.6 7.9 

 
Besök 
I undersökningen frågas om ett arbetsställe haft besök under den senaste perioden 
som kan vara månad, vecka eller dag. Frågorna gäller dels lastbilar som besökt 
arbetsplatsen för att hämta och/eller lämna gods, dels besök av service- & 
hantverksfordon. Av de 934 arbetsställen som deltagit i undersökningen har 386 
eller 40 procent angett att de inte haft några besök över huvud taget, medan 535 
haft någon form av besök (för 13 arbetsställen har frågan inte besvarats). 
 
Tabell 3.11 anger hur många arbetsställen som angett att de haft besök senaste 
perioden � den svarande kunde ange antal besök per månad, vecka eller dag. Det 
framgår exempelvis att 217 (40 procent) av de totalt 535 arbetsställena har haft 
besök av service- & hantverksfordon. 

Tabell 3.11  Arbetsställen per stratum med olika typer av besök. 

 Besök  
Stratum Tung lastbil Lätt lastbil Hantverk & service Minst ett besök 

1 69 39 37 83 
2 204 132 98 275 
3 20 19 10 28 
4 22 20 16 30 
5 15 18 10 26 
6 64 30 39 67 
7 17 13 7 26 

Totalt 411 271 217 535 
 
 3.3.2 Postenkät 
I oktober 1998 skickades 2000 postenkäter till ett slumpurval av arbetsställen i 
stratum 3�5. Avsikten var att hitta arbetsställen med egna transporter för att låta 
EXIT undersöka dessa på samma sätt som för arbetsställen i stratum 1 och 2. 
Detta tvåstegsförfarande användes då många eller t.o.m. de flesta arbetsställena i 
aktuella strata kan förmodas sakna egna transporter. 

Av oktoberutskickets 2000 enkäter besvarades 696 och ytterligare 76 kom i 
retur från posten. 
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Av de 696 arbetsställen som besvarade enkäten lämnades 160 till EXIT för 
undersökning på samma sätt som för övriga arbetsställen i urvalet för 
huvudundersökningen. De arbetsställen som lämnades till EXIT var de som i 
enkäten angett att de hade egna transporter och som uppgett telefonnummer och 
namn på uppgiftslämnare. EXIT:s arbetsställen redovisas i kategori a-e.  

Tabell 3.12  Kategorisering av arbetsställen i stratum 3–5.  

Stratum Summa Kategori 
3 4 5  

a EXIT � deltar 28 38 44 110 
b EXIT � avböjer 2 3 2 7 
c EXIT � telnr saknas 2 0 2 4 
d EXIT � rätt person ej 

kontaktad 
4 8 7 19 

e EXIT � obearbetade 2 8 10 20 
f Besvarat oktoberenkäten,  

Ej lämnade till EXIT 
50 192 294 536 

g Retur av oktoberenkäten, 
Okänd adressat 

4 9 63 76 

h-l Ej svarat på oktoberenkäten 108 342 778 1228 
Totalt Hela urvalet 200 600 1200 2000 

 
För alla 696 arbetsställena återfinns postenkätssvaren i databasen (register 

NER). Kategorierna h-l redovisas i avsnitt Bortfallsundersökningen nedan, tabell 
3.14. 
 

3.4  Bortfallsundersökningen 
Det framgår av tabell 3.13 att i stratum 6 är det genomsnittliga antalet anställda 
bland intervjuade arbetsställen 159 medan det är 127 bland dem som avböjt. Den 
relativa skillnaden är inte så stor att det finns anledning till bekymmer. Mer 
bekymmersamt är det att hos de arbetsställen som avböjt finns det i genomsnitt 
33 tunga lastbilar medan det bara finns 12 hos dem som svarat.  

I stratum  1 och 7 är svarsandelarna höga, 77 respektive 83  procent och antal 
anställda och tunga lastbilar är hyggligt balanserade mellan dem som svarat och 
dem som hör till bortfallet. De arbetsställen i stratum 2 som avböjer har fler 
anställda än de som svarar. Svarsfrekvens var 67 procent. I stratum 3, 4 och 5 var 
svarsfrekvenserna cirka 80 procent bland dem som svarat på postenkät och sedan 
valts ut för intervju och bearbetats.  
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Tabell 3.13  Bortfall i huvudundersökningen. 

  Antal 
arbst 

Antal 
tlb 

Antal 
anst 

Tlb/ 
arbst 

Anst/
arbst

Stratum 1 Intervjuade helt eller delvis 130 133 1996 1.0 15.4 
 Ej nådda 32 27 633 0.8 19.8 
 Avböjer helt 6 0 1 0.0 0.2 
 Totalt 168 160 2630 1.0 15.7 
Stratum 2 Intervjuade helt eller delvis 464 572 1741 1.2 3.8 
 Ej nådda 190 161 435 0.8 2.3 
 Avböjer helt 34 7 504 0.2 14.8 
 Totalt 688 740 2680 1.1 3.9 
Stratum 3 Intervjuade helt eller delvis 28 0 272  9.7 
 Ej nådda 6 0 51  8.5 
 Avböjer helt 2 0 17  8.5 
 Totalt 36 0 340  9.4 
Stratum 4 Intervjuade helt eller delvis 38 0 662  17.4 
 Ej nådda 8 0 330  41.3 
 Avböjer helt 3 0 28  9.3 
 Totalt 49 0 1020  20.8 
Stratum 5 Intervjuade helt eller delvis 44 0 0   
 Ej nådda 9 0 0   
 Avböjer helt 2 0 0   
 Totalt 55 0 0   
Stratum 6 Intervjuade helt eller delvis 102 1200 16188 11.8 158.7
 Ej nådda 0     
 Avböjer helt 14 460 1772 32.9 126.6
 Totalt 116 1660 17960 14.3 154.8
Stratum 7 Intervjuade helt eller delvis 214 275 791 1.3 3.7 
 Ej nådda 24 44 8 1.8 0.3 
 Avböjer helt 21 10 64 0.5 3.0 
 Totalt 259 329 863 1.3 3.3 

 
De arbetsställen i stratum 6 som avböjt var möjliga att kontakta ytterligare en 

gång då flera av dem var positivt inställda vid en första kontakt, men sedan inte 
förmått att fullfölja. Vid bortfallsundersökningen i stratum 6 har de 14 
arbetsställen kontaktats som tidigare avböjt. Om de har dokumenterade data om 
sina transporter i oktober samlades dessa in. I annat fall samlades data om 
transporter för mätdag i mars, enligt formulär. I det senare fall insamlades också 
en uppgift om eller bedömning av relationen mellan transportmängderna under 
oktober och under mars. Detta har sedan gett underlag för en skattning av 
respektive arbetsställes transporter under oktober. Svarsfrekvenserna i stratum 3-5 
är givetvis bra, men å andra sidan hade dessa redan svarat på en postenkät vilket 
kan ha medfört ett urval med stor benägenhet att svara.  

Postenkäten skickades till 2 000 arbetsställen. Det finns anledning att anta att 
många av de arbetsställen som inte svarade tillhör företag som inte har någon 
verksamhet eller att de åtminstone inte har några transporter. Ett urval gjordes 
bland dem som inte svarat och de kontaktades via postenkät/telefon för att få svar 
på de frågor som fanns på postenkätens formulär. Urvalsstorleken var 200.  
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3.4.1  Data om bortfallet i stratum 3-5 
Bortfallsuppföljningen mars-april 1999 omfattade 200 arbetsställen (kategori h-k i 
tabell 3.14). Enkäten besvarades per post av 40 arbetsställen (kategori h) medan 
124 nåddes per telefon (kategori i). Fem arbetsställen i stratum 5 gick ej att nå 
(kategori j). Inför kontakterna med arbetsställen i kategorierna i � k upprättades en 
lista över arbetsställena i slumpordning per stratum. Arbetsställena kontaktades 
sedan i listans ordning och utan att något arbetsställe utelämnades. De 
arbetsställen som ej kontaktades utgör en egen grupp (kategori k). 

Tabell 3.14  Kategorisering av arbetsställen efter bortfallsuppföljning i stratum 
3–5. 

Stratum  Kategori 
3 4 5 Summa 

a-g Ej bortfallsundersökt, se tabell 3.12 92 258 422 772 
h Postsvar � mars/april 6 12 22 40 
i Telefonsvar � mars/april 14 48 62 124 
j Ej nådda � mars/april 0 0 5 5 
k Efter kontaktade på listan mars/april 0 0 31 31 
l Ej svarat på oktoberenkäten, ej med 

i uppföljningen mars/april 
88 282 658 1028 

Totalt Hela urvalet 200 600 1200 2000 
 

Postenkätens frågor har i bortfallsuppföljningen besvarats av arbetsställena i 
kategori h och i. För kategori i finns uppgifter svarande mot NKR-registret i 
databasen (se kapitlet 2 Resultat). 

Tabell 3.15  Data om svar i bortfallsuppföljningen stratum 3–5. 

  Antal fordon 
Kategori Stratum 
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Antal 
arbetsställen 
som svarat 
>=0 

h 3 0 0 14 1 6 
 4 4 10 190 13 12 
 5 2 1 20 5 22 
i 3 4 13 50 1 14 
 4 13 10 228 30 48 
 5 2 1 20 16 62 

 
Tabell 3.16 visar summan av antal aktiva fordon för de 16 arbetsställen som 

redovisat minst ett aktivt fordon. Inget arbetsställe redovisade egen tung lastbil 
eller inhyrd tung lastbil.  
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Tabell 3.16  Antal aktiva fordon i bortfallsuppföljningen av stratum 3–5. 

 Summa av AKTIVA Antal av AKTIVA 
Stratum Lätt lastbil Personbil Lätt lastbil Personbil 
3 3 9 1 5 
4 1 18 1 8 
5  1  1 

 
3.4.2  Data om bortfallet i stratum 6 och 7 
I arbetet med bortfallet i stratum 6 och 7 erhölls uppgifter från 39 respektive 4 
arbetsställen. Tabell 3.17 visar i vilken utsträckning arbetsställena redovisat aktiva 
fordon. 

Tabell 3.17  Antal aktiva fordon i bortfallsuppföljningen av stratum 6 och 7. 

 Arbetsställen som har aktiva 
bilar 

Arbetsställen som saknar 
aktiva bilar 

Stratum Tung 
lb 

Inhyrd 
tung lb 

Lätt 
lb 

Person
bil 

Tung 
lb 

Inhyrd 
tung lb 

Lätt 
lb 

Person
bil 

6 27 14 20 2 3 7 10 18 
7 1 0 1 0 0 0 0 0 

Totalt 28 14 21 2 3 7 10 18 
 

Totalt finns 73 aktiva fordon i materialet; några arbetsställen har redovisat flera 
aktiva fordon av samma typ. 

Tabell 3.18 visar hur många stoppunkter som redovisats för de undersökta 
fordonens körningar. 

Tabell 3.18  Antal stoppunkter i bortfallsuppföljningen av stratum 6 och 7. 

 Biltyp 
Stratum Tung lastbil Inhyrd Tung 

lastbil 
Lätt lastbil Personbil Totalt 

6 1080 253 353 13 1699 
7 19  45  64 
Totalt 1099 253 398 13 1763 

 
Besök 
Av de 39 arbetsställena i stratum 6 har 27 angett att de haft besök medan 1 
arbetsställe inte haft besök. I stratum 7 har 2 arbetsställen angett att de ej haft 
besök. För övriga arbetsställen i stratum 6 och 7 saknas uppgift om besök. Tabell 
3.19 visar hur många av de 27 arbetsställena som redovisat att de haft de olika 
typerna av besök. 

Tabell 3.19 Antal arbetsställen med olika typ av besök i bortfallsuppföljningen 
av stratum 6.  

Tung lastbil Lätt lastbil Hantverk & service 
24 13 21 
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3.5  Imputering av data 
De data som insamlades vid undersökning av bortfallet avsåg så långt som möjligt 
den valda veckodagen i undersökningsperioden för huvudundersökningen. I 
många fall var detta svårt, och då fick vi lov att imputera data. Här bestod 
imputeringarna av data hämtade från en annan dag än den i 
undersökningsperioden. Korrigeringar av insamlade data görs sedan för att 
återspegla transporterna för dagen i undersökningsperioden. 

Det datamaterial som samlades in i huvudundersökningen har kompletterats 
med data från bortfallsuppföljningen som gjordes i mars/april 1999, samt för 
stratum 6 med en del av materialet från den stora provundersökningen. Den senare 
kompletteringen medförde att data finns insamlade för hela stratum 6. Det 
material som erhölls efter imputering användes vid beräkning av 
uppräkningsfaktorer och basparametrar.  
 
3.6  Beräkning av uppräkningsfaktorer 
Ruttdata finns lagrat i NRR-registret, exempelvis information om ruttbenslängd. 
(Jämför kapitlet 2 Resultat.) 

Tabell 3.20  Uppgifter om ruttbenslängd i NRR-registret. 

Register Variabel Kommentar 
NRR AVSTANDA Angivet avstånd i meter 
NRR AVSTANDB Beräknat avstånd i meter 

 
Låt AVSTAND vara max(AVSTANDA, AVSTANDB). Minst ett av avstånden 

finns i registret, avstånd som saknas markeras med �1. Med vilken faktor skall 
AVSTAND räknas upp för att representera länsnivån? 
 
3.6.1  De olika nivåerna 
Schematiskt kan de olika nivåerna beskrivas med följande figur: 

 

A  stratum (NAR) C (bortfall)   

 D  (partiellt bortfall)   

B urval (NUR) →→→→ E  (inga transporter)   

 F  (partiellt bortfall av ruttdata)   

    
 G  (fullständiga data finns)   
    

Figur 3.2  Nivåer vid beräkning av uppräkningsfaktorer. 
 
Uppskrivning till G-nivå 
Uppgiften AVSTAND gäller ett ruttben för en specifik BILTYP. Den kopplingen 
till BILTYP gäller sedan genomgående. Den mängd som ruttbenet tillhör är 
betecknad med G i figur 3.2. 
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Tabell 3.21  Uppgifter i NKR-registret om antal fordon vald bil representerar. 

Register Variabel Kommentar 
NKR BILTYP 1 = egen tung lastbil, 2 = inhyrd tung lastbil,  

3 = lätt lastbil, 4 = personbil 
NKR BILTYP LOPNR Löpnummer  på bil av typ biltyp
NKR AKTIVA Antal aktiva bilar av typ BILTYP 
 

AKTIVA är det antal bilar som var med i dragningen av den bil som äger 
ruttbenet. Således skall AVSTAND till att börja med multipliceras med 

 
AKTIVA  

 
Uppskrivning till F+G-nivå 
Av olika anledningar kan ruttdata för en bildag saknas, men vi vet hur många bilar 
av den aktuella typen som varit aktiva. Detta utgör mängden F i figur 3.2. Ruttben 
i mängd G kan anses representera även dessa och vi får faktorn 

 

∑
∑ +

GiAKTIVA
GFiAKTIVA  

 
Uppskrivning till D+E+F+G-nivå 
Även om ett arbetsställe deltar i undersökningen kan uppgifter helt saknas för en 
viss biltyp. Detta utgör mängden D i figuren. Arbetsställen i D är det partiella 
bortfallet för en viss biltyp. En del arbetsställen har noll rutter för en viss biltyp. 
Detta gäller dels de arbetsställen som är vilande, dels de som deltar och anger att 
de inte har några egna transporter. Båda dessa grupper ingår i E i figuren. 
Kompensation ger faktorn antal arbetsställen i D, E, F och G dividerat med antalet 
arbetsställen i E, F och G 

 

GFEiarbst
GFEDiarbst

++
+++

#
#  

 
Uppskrivning till B-nivå 
Alla arbetsställen i NUR som inte har blivit undersökta utgör ett totalbortfall. En 
klassificering har gjorts och dokumenteras med angivandet av värde på variabeln 
BORTTYP. När den är 0 eller 1 anser vi oss ha fått in behövlig information och 
när den är negativ är det ett bortfall. Om vi antar att bortfallet ser likadant ut som 
deltagandet erhålls faktorn 

 

GFEDiarbst
Biarbst

+++#
#  

 
I annat fall måste den justeras (vilket har genomförts för stratum 3�5, komplett 

förfarande beskrivs i VTI notat 14-2000). 
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Tabell 3.22 Uppgifter i NUR-registret om arbetsställens deltagande och svar för 
olika biltyper. 

Register Variabel Kommentar 
NUR BORTTYP 0 = deltar, 1 = vilande, -1 = flyttat från länet, 

-2 = avböjer, -3 = okänt telefonnr (fellistan), -
4 = arbetsstället men ej rätt person nådd 

NUR NKR_BILTYP_1 1 = rutter med ”egen tung lastbil” finns 
redovisade i NKR, 0 = 0 rutter  och   -1 = 
uppgift saknas

NUR NKR_BILTYP_2 1 = rutter med ”inhyrd tung lastbil” finns 
redovisade i NKR, 0 = 0 rutter  och   -1 = 
uppgift saknas

NUR NKR_BILTYP_3 1 = rutter med ”lätt lastbil” finns redovisade i 
NKR, 0 = 0 rutter  och   -1 = uppgift saknas 

NUR NKR_BILTYP_4 1 = rutter med ”personbil” finns redovisade i 
NKR, 0 = 0 rutter  och   -1 = uppgift saknas 

 
Uppskrivning till A-nivå 
Inom varje stratum och huvudundersökning är alla arbetsställen lika värda och vi 
får faktorn  

 

Biarbst
Aiarbst

#
#  

 
Total faktor 
Då alla uppskrivningsstegen beaktas erhålls uttrycket  
 

AKTIVA
GiAKTIVA

GFiAKTIVA
×

+
×

++
+++×

+++
×

∑
∑

GFE iarbst #
GFED iarbst #

GFED iarbst #
B iarbst #

B iarbst #
A iarbst #

 
 
De två första kvoterna är konstanta inom stratum, de två sista är konstanta 

inom stratum och biltyp. Faktorn AKTIVA redovisas för varje undersökt fordon. 
 
3.6.2  Uppräkningsfaktorer i registren 
De olika uppräkningsfaktorerna ingår som fält i respektive register. Värdet i ett 
visst register är sådant att totalsummering kan göras utan koppling till 
överordnade register. Observera dock att NUR-registret innehåller information om 
besök och aktiva fordon som saknas i NBR- respektive NKR- och NRR-registren. 
Det gäller arbetsställen som redovisat 0 besök (NBR_BESOK=0 i NUR) eller 0 
rutter (NKR_BILTYP_1-4=0 i NUR).  

I NKR har uppräkningsfaktorn värdet  
 

GFEiarbst #
GFED iarbst #

GFED iarbst #
B iarbst #

B iarbst #
A iarbst #

++
+++×

+++
×
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I NRR har uppräkningsfaktorn värdet 

AKTIVA
GiAKTIVA

GFiAKTIVA
×

+
×

++
+++×

+++
×

∑
∑

GFE iarbst #
GFED iarbst #

GFED iarbst #
B iarbst #

B iarbst #
A iarbst #

 

I NBR har uppräkningsfaktorn värdet 

GEDiarbst#
Biarbst#

Biarbst#
Aiarbst#

++
×

 
om D avser partiellt bortfall med avseende på besök och E arbetsställen som ej 

haft besök. 
Med beräkningar enligt föregående avsnitt erhåller uppräkningsfaktorerna i 

stratum 1, 2, 6 och 7 värden enligt följande tabell.  

Tabell 3.23  Uppräkningsfaktorer för stratum 1, 2, 6 och 7. 

Stratum 1 2 6 7 
AKTIVA_U  egen tung lastbil  22.1462 43.0929 1.0088 16.9704 
i NKR inhyrd tung lastbil  22.1462 43.0929 1.0268 17.0714 
 lätt lastbil  22.1462 43.0929 1.0088 16.9704 
 personbil  22.1462 43.0929 1.0088 16.9704 
Del av  egen tung lastbil  26.7599 43.1861 1.0555 21.7 
U_FAKTOR inhyrd tung lastbil  22.1462 43.0929 1.8774 17.4332 
i NRR lätt lastbil  24.6068 46.6839 1.0383 25.8056 
 personbil 119.0356 49.7225 2.1698 17.5007 
NAR_U i NBR 22.1462 43.1861 1.0268 17.1737 
 

Observera att U_FAKTOR i NRR är produkten av värden från tabell 3.23 och 
antal AKTIVA som redovisats för aktuellt fordon. 

För stratum 3�5 utgör vikterna i NBR ett vägt medelvärde av 
uppräkningsfaktorerna för olika besökstyper. Uppräkningsfaktorerna bestäms så 
att de arbetsställen som deltagit i EXIT:s undersökning får representera de 
totalvärden som bestämts efter bortfallsuppföljning. Motsvarande gäller för NKR 
och NRR; posterna i NKR och NRR för arbetsställen som deltagit i EXIT:s 
undersökning representerar hela stratum 3-5 efter beaktande av 
bortfallsuppföljningen.  

Tabell 3.24  Uppräkningsfaktorer stratum 3–5. 

 AKTIVA_U i NKR Del av U_FAKTOR i NRR NAR_U i NBR 
Stratum Lätt lastbil Personbil Lätt lastbil Personbil  

3 392.7285 150.0626 392.7285 150.0626   73.0353 
4 430.0917 430.0917 430.0917 595.5115 982.1814 
5 185.6815 240.0191 185.6815 336.0267 326.4758 

 
Beräkningarna har gjorts på det insamlade materialet efter imputering. 
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4  Stora provundersökningen 
Den stora provundersökningen genomfördes under våren/försommaren 1998 
(svarar mot Huvudundersökning I i VTI-notat 14-2000). 

Resultat från lilla provundersökningen (se nästa kapitel) utgjordes främst av att 
stratifieringen ändrades, att körmönstret för ett urval av arbetsställets fordon 
beskrevs och att dimensioneringen av den stora provundersökningen bestämdes.  

 
4.1  Stratifiering 
Samtliga arbetsställen i SCB:s arbetsställeregister för Stockholms län fördelas på 
sju olika strata. Stratum 6 består av arbetsställen valda p.g.a. att de är 
transportintensiva och allmänt intressanta, främst från transportmodellerings-
synpunkt. Stratifieringen av övriga arbetsställen baseras på bilägarskap, 
branschtillhörighet samt om arbetsstället saknar anställda.  

Stratum 1 och 7 består av arbetsställen som förmodas ha tunga transporter. 
Stratum 2 avser arbetsställen som sannolikt utför lätta transporter (varu-, service- 
och hantverkstransporter utförda med lätt lastbil eller personbil). Stratum 4 avser 
arbetsställen som antas sakna både lätta och tunga transporter. Stratum 3 avser 
arbetsställen där sannolikheten att ett specifikt arbetsställe utför transporter är låg 
(inte så låg som i stratum 4). Slutligen, stratum 5 består av arbetsställen hörande 
till företag med endast ett arbetsställe i Stockholms län och som saknar anställda. 
När stratifieringen är klar har varje arbetsställe i arbetsställeregistret en 
stratumtillhörighet. 

Stratifieringen och stratifieringsprocessen har tidigare behandlats utförligt i 
avsnittet 3.1, Stratifiering och urval. 

 
4.2  Dimensionering av undersökningen och urval 
Syftet med denna analys är att beskriva dels hur många arbetsställen som bör ingå 
i provundersökningens urval och dels hur dessa ska allokeras till olika strata. I den 
lilla provundersökningen, urvalsundersökningen, genomfördes intervjuer med 57 
arbetsställen utan partiellt bortfall när det gäller beskrivningen av arbetsställets 
transporter. Urvalet av arbetsställen gjordes stratifierat (6 stratum).  Stratifieringen 
i detta avsnitt överensstämmer med beteckningarna på strata i underlagsmaterialet, 
se avsnitt 5.2.1, Stratumindelning. 

För dimensionering av undersökningen studerades basparametrarna 
trafikarbete, frekvens och transportarbete. Vid de flesta intervjuerna redogjorde 
arbetsstället för samtliga transportrutter som genomfördes under mätdagen. I 
några fall omfattade redogörelsen bara en andel av genomförda rutter samt uppgift 
om antal rutter. I de fallen har de redovisade rutterna betraktats som ett 
slumpurval och uppräkning till arbetsställenivå har då varit möjlig. Skattningar av 
basparametrarna och bestämning varianserna har gjorts enligt traditionella 
läroböcker inom survey sampling.  

Resultat från lilla provundersökningen avseende trafikarbete sammanfattas i 
tabellen nedan. Där anges också några förslag till hur urvalet kan allokeras till 
olika strata. Proportionell allokering innebär att stickprovet allokeras 
proportionellt mot stratumstorlekarna för hela populationen. Optimal allokering 
innebär, att variansen för trafikarbetesskattningen minimeras, vilket i det här fallet 
innebär att allokering görs proportionellt mot produkten av stratumets storlek och 
stratumets standardavvikelse. Optimal allokering är känslig för fel i provunder-
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sökningens skattning av standardavvikelser. En rimlig allokering är medelvärdet 
av proportionell och optimal allokering, medelallokering.  

Tabell 4.1 Basparametern trafikarbete samt allokering, sex strata. 

710 72 106 0 68 3

1126 40 114 0 109 10

1.3 1.2 .4 .8 10.2 86.2
41.2 1.4 1.2 .0 32.1 24.1
21.2 1.3 .8 .4 21.1 55.1

Medelkörsträcka per arbets-
ställe och dygn (fordonskm)
Standardavvikelse mellan
arbetsplatser
Proportionell allokering (%)
Optimal allokering (%)
Medelallokering (%)

1 2 3 4 5 6
Stratum

Resultat NÄTRA provundersökning

 
Av ovanstående tabell framgår vidare att strata 4 och 6 är ganska lika 

beträffande medelkörsträcka och standardavvikelse och det gäller även strata 3 
och 5. I tabell 4.2 redovisas resultaten när strata 4 och 6 samt strata 3 och 5 är 
sammanslagna.  

Tabell 4.2 Basparametern trafikarbete samt allokering, fyra strata.  

710 72 69 3

1126 40 109 10

1.3 1.2 10.6 87.0
41.1 1.4 33.3 24.1
21.2 1.3 21.9 55.6

Medelkörsträcka per arbets-
ställe och dygn (fordonskm)
Standardavvikelse mellan
arbetsplatser
Proportionell allokering (%)
Optimal allokering (%)
Medelallokering (%)

1 2 3 & 5 4 & 6
Stratum

NÄTRA provundersökning med fyra strata

 
Trafikarbetet, under en månad (20 arbetsdagar), har skattats från provunder-

sökningen med 55.5 ± 33.5 miljoner fordonskm. där felmarginalen är 95%-
konfidensintervall.  

Standardfelet för trafikarbetsskattningen är omvänt proportionell mot 
kvadratroten ur antalet arbetsställen i undersökningen. Det betyder att 
standardfelet kan ses som kvoten mellan en standardavvikelse och kvadratroten ur 
urvalsstorleken. Denna standardavvikelse bestäms av hur urvalet stratifieras och 
hur det allokeras mellan olika strata. I tabellen nedan redovisas dessa 
standardavvikelser för olika allokeringar och olika antal strata. Notera att med ett 
stratum är det ingen skillnad mellan olika allokeringar. När antalet arbetsställen 
är 1000 och dessa är medelallokerade kommer standardfelet (fyra strata) för 
trafikarbetsskattningen att vara ungefär 116 5 1000 37. .=  miljoner fordons-
kilometer. Konfidensintervallet (95 procent) är ± ⋅ = ±2 37 7 4. .  miljoner fordons-
kilometer.  
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Tabell 4.3  Standardavvikelse för trafikarbete.  

436.4 371.9 371.8
436.4 97.61 97.43
436.4 116.5 116.3

Allokering
Proportionell
Optimal
Medel

1 4 6
Antal strata

Standardavvikelsea

Miljoner fordonskma. 
 

Frekvensen, under en månad (20 arbetsdagar), har skattats från provunder-
sökningen med 1.52 miljoner rutter. 

Tabellerna 4.4 och 4.5 motsvarar de ovan, men gäller istället basparametern 
frekvens. Observera att den proportionella allokeringen är samma för bägge 
parametrarna, vilket beror på att populationens fördelning över strata givetvis är 
lika för alla parametrar. Däremot är den optimala allokeringen olika eftersom 
standardavvikelserna mellan arbetsställen inte varierar på samma sätt mellan strata 
för olika parametrar.  

Tabell 4.4 Basparametern frekvens, sex strata.  

9.7 1.8 1.6 .0 1.5 .3

21.0 1.7 1.9 .0 2.2 .9

1.3 1.2 .4 .8 10.2 86.2
20.4 1.6 .6 .0 17.6 59.9
10.8 1.4 .5 .4 13.9 73.1

Medelantal rutter per
arbetsställe och dygn
Standardavvikelse mellan
arbetsplatser
Proportionell allokering (%)
Optimal allokering (%)
Medelallokering (%)

1 2 3 4 5 6
Stratum

Resultat Nätra provundersökning

 
Tabell 4.5  Basparametern frekvens, fyra strata.  

9.7 1.8 1.5 .3

21.0 1.7 2.2 .9

1.3 1.2 10.6 87.0
20.3 1.6 18.1 60.0
10.8 1.4 14.3 73.5

Medelantal rutter per
arbetsplats och dygn
Standardavvikelse mellan
arbetsplatser
Proportionell allokering (%)
Optimal allokering (%)
Medel allokering (%)

1 2 3 & 5 4 & 6
Stratum

NÄTRA provundersökning med fyra strata

 
På samma sätt som för trafikarbetet beräknas standardfelet för skattningen av 

basparametern frekvens med kvoten mellan en standardavvikelse och kvadratroten 
ur urvalsstorleken. Standardavvikelserna för frekvens redovisas nedan. 
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Tabell 4.6 Standardavvikelse för frekvens.  

64.11 54.26 54.25
64.11 13.54 13.46
64.11 15.15 15.11

Allokering
Proportionell
Optimal
Medel

1 4 6
Antal strata

Standardavvikelsea

Miljoner ruttera. 
 

Transportarbetet, under en månad (20 arbetsdagar), har skattats från 
provundersökningen med 828 ± 107 miljoner tonkilometer, där felmarginalen är 
95%-konfidensintervall. 

I tabellerna 4.7 och 4.8 redovisas resultat med sex respektive fyra strata. Det 
framgår av tabellerna att standardavvikelsen i stratum 1 är mycket stor i 
förhållande till övriga, vilket ger konsekvensen att den optimala allokeringen 
lägger mycket stor vikt på detta stratum.  

Tabell 4.7  Basparametern transportarbete, sex strata.  

2584.7 37.8 111.2 .0 13.0 .1

4250.2 43.8 168.7 .0 18.9 .3

1.3 1.2 .4 .8 10.2 86.2
94.1 .9 1.1 .0 3.4 .5
47.7 1.1 .7 .4 6.8 43.3

Medeltransportarbete per ar-
betsställe och dygn (tonkm)
Standardavvikelse mellan
arbetsplatser
Proportionell allokering (%)
Optimal allokering (%)
Medelallokering (%)

1 2 3 4 5 6
Stratum

Resultat NÄTRA provundersökning

 
Tabell 4.8 Basparametern transportarbete, fyra strata.  

2584.7 37.8 16.5 .1

4250.2 43.8 41.1 .3

1.3 1.2 10.6 87.0
91.2 .9 7.4 .5
46.3 1.1 9.0 43.7

Medeltransportarbete per ar-
betsställe och dygn (tonkm)
Standardavvikelse mellan
arbetsplatser
Proportionell allokering (%)
Optimal allokering (%)
Medelallokering (%)

1 2 3 & 5 4 & 6
Strata

Resultat NÄTRA provundersökning

 
Standardavvikelserna för skattning av transportarbete ges i tabell 4.9. Med 

medelallokering och 1000 arbetsställen i undersökningen blir felmarginalen 
± 14.0 miljoner tonkilometer, vilket är litet i förhållande till nivåskattningen 
828 miljoner tonkilometer.  
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Tabell 4.9 Standardavvikelse för transportarbete.  

1575 1348 1348
1575 166 161
1575 227 222

Allokering
Proportionell
Optimal
Medel

1 4 6
Antal strata

Standardavvikelsea

Miljoner tonkma. 
 

Slutsatsen är att en undersökning som omfattar minst 1000 arbetsställen bör ge 
acceptabla felmarginaler. Proportionell allokering ska dock undvikas. Stratum 3 
och 5 och framförallt stratum 1 bör ha större andelar i urvalet än vad de har i 
populationen medan det omvända gäller för stratum 4 och 6.   

Slutsatserna ovan har resulterat i en omdefiniering av strata (se 3.1, 
Stratifiering och urval) för att få lämpliga storlekar på strata och urval. Principen 
för omdefinieringen har varit att ta hänsyn till andelen undersökta per stratum, 
förväntat bortfall och kostnad för att undersöka ett arbetsställe (olika tid för olika 
stratum), samt att den nya undersökningen skall vara en stor provundersökning. 
Urvalet blir då följande: 

Tabell 4.10 Antal arbetsställen i olika strata. 

Stratum Antal 
arbetsställen 

Antal arbetsställen 
i urvalet 

1 2851 200 
2 22768 200 
3 7163 200 
4 39345 200 
5 95852 100 
6 122 20 
7 2892 66 
Summa 170993 986 

 
4.3  Undersökningens genomförande 
Principen för undersökningen var att för ett valt arbetsställe och vald veckodag 
undersöka valda (aktiva) fordons körmönster (samtliga rutter under en dag). Med 
kännedom om antalet aktiva fordon (fördelat på kategorier) vid arbetsstället den 
valda dagen beräknades arbetsställets totala transporter för denna veckodag 
medelst uppräkning. Uppräkning till stratumnivå gjordes och därefter summation 
till totalnivå. 

EXIT utförde telefonintervjuerna i strata 1, 2, 3, 4 och 5. Strata 6 och 7 
undersöktes av VTI med samma formulär som grund som EXIT hade. Stratum 6 
hade en särställning i undersökningen. Detta stratum innehåller få arbetsställen 
men genererar mycket transporter. Möjligheter finns här att med hjälp av 
�totalundersökningar� få in mycket data, som kan användas dels till att förbättra 
den statistiska undersökningen och dels till att konstruera nulägesbeskrivnings-
modeller och konsekvensanalysmodeller.  

I arbetsställeregistret fanns 24 506 arbetsställen som saknar SNI-kod, varav 
24 265 arbetsställen inte hade några anställda. Denna grupp ingick i 
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undersökningen men krävde inte några större resurser, eftersom nästan alla 
hamnade i stratum 5, som nästan saknar egna transporter. 

Telefonintervjuformuläret för huvudundersökningen innehöll en fråga om 
transporter utförs på lördagar och söndagar. Detta gjorde det möjligt att med en 
kompletterande undersökning få omfattningen på transporter för en hel vecka som 
tillsammans med årstidsvariationen kan ge en uppskattning för ett helt år. Denna 
undersökning gjordes dock aldrig, för tunga lastbilar användes i stället 
trafikräkningarna även för variationerna under veckan och för lätta fordon var 
omfattningen av trafiken under helgerna försumbar. 
 
4.3.1 EXIT – formulär, instruktioner, genomförande 
De arbetsställen som ingick i urvalet från SCB:s centrala företags- och 
arbetsställeregister CFAR överlämnades till EXIT i fyra omgångar. Avsikten var 
att EXIT skulle ha tillräckligt med arbetsställen för att kunna arbeta effektivt, men 
att eventuellt svårnådda arbetsställen inte bara skulle läggas åt sidan utan bli 
föremål för intensifierad sökinsats innan nya arbetsställen levererades. De 17 
arbetsställen som lämnades 980507 utgjorde en ersättning för 17 andra från 
980429 vilka efter leveransen flyttats från EXIT:s till VTI:s del av 
undersökningen. EXIT hade en särskilt avdelad personalstyrka om fem personer 
som genomförde intervjuerna. Intervjuformuläret fanns inlagt som CATI-formulär 
i datorerna, där kommunikatörerna skrev in intervjusvaren direkt. 

Tabell 4.11  EXIT-urvalet, stora provundersökningen. 

Datum för överlämnande 
 till EXIT 

Antal arbetsställen 

980429 500 
980507 17 
980508 100 
980518 300 
Summa: 917 

 
Under EXIT:s arbete med intervjuformuläret inför den stora 

provundersökningen använde sig VTI av en kvalitetskontrollprocess (se VTI notat 
14-2000) för att bedöma formulärets frågor med avseende på frågeinnehåll, 
frågeformulering och svarsalternativ (frågeuppfattning). 
 

4.3.2 VTI – formulär, instruktioner, genomförande 
VTI:s formulär skiljde sig från EXIT:s i några avseenden, vilket var en 
anpassning till det faktum att VTI-urvalet omfattade arbetsställen med större 
transportverksamhet. Inför intervjuarbetet skedde diskussioner inom Nätra-
gruppen, varvid ett antal förändringar jämfört med provundersökningen 
planerades. Framför allt gällde detta sökarbetet för att få tag på t.ex. enbilsåkarna 
och koordinationen av arbetet inom intervjugruppen. Intervjuerna genomfördes 
helt av en grupp om tre personer inom VTI. Intervjuerna gjordes med 
utgångspunkt från pappersdokument, där svaren noterades. I relativt många fall 
var körningarna så komplexa att körjournal med instruktioner måste skickas ut i 
förväg för att chauffören skulle kunna fylla i denna under körningens gång.  
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4.4  Bortfallsanalys 
De arbetsställen som EXIT inte nått har VTI försökt kontakta för att om möjligt 
genomföra intervjuer och för att kunna analysera bortfallet. Några rutter har inte 
samlats in under dessa intervjuer, eftersom de inte genomförts under 
undersökningsperioden. Bortfallsanalysen har resulterat i att rutinerna för 
undersökningens genomförande ändrats inför huvudundersökningen. 
 
4.4.1 EXIT:s undersökning 
EXIT har i sitt arbete sökt nå arbetsställen på de telefonnummer som VTI 
levererat, och som kommer från SCB:s Centrala Företags- och Arbetsställe-
Registret (CFAR). Om man inte lyckats kontakta ett arbetsställe (telefonsvarare, 
inget svar, fax, personen ej där o.s.v.) efter ett antal försök hamnar det på Ej 
nådda-listan. Om telefonnummer saknas eller inte går till rätt företag läggs 
arbetsstället till Fellistan.  

EXIT har fått material i flera omgångar, då de sett att de skulle hinna nå fler 
arbetsställen än de från början trott. EXIT lyckades kontakta totalt 548 
arbetsställen och 435 av dessa har deltagit i undersökningen medan 113 avböjt 
deltagande. Under �Ej behandlad� återfinns de arbetsställen som EXIT inte hunnit 
försöka nå under undersökningsperioden samt de från första leveransen som 
överförts till VTI (EXIT hann dock bearbeta två av dessa). �Ej nådda� omfattar 
arbetsställen som trots fem-sex uppringningsförsök vid olika tillfällen inte gått att 
nå. För arbetsställena på �Fellistan� har telefonnummer inte gått att hitta för ett 
drygt hundratal medan ca tjugo arbetsställen upphört.  
 
4.4.1.1 Insamlade data  
Här följer en redovisning per överlämnandetillfälle. 

Tabell 4.12  Antal arbetsställen  i stora provundersökningen. 

Till EXIT Deltar Avböjer Ej nådda Fellistan Ej redov. Totalt 
980429 242 65 58 120 15 500 
980507 5 0 4 8 0 17 
980508 49 13 16 22 0 100 
980518 139 35 47 42 37 300 
Summa: 435 113 125 192 52 917 

 

Tabell 4.13  Frekvenser för arbetsställen i procent. 

Till EXIT Deltar Avböjer Ej nådda Fellistan Ej redov. Totalt 
980429 48 13 12 24 3 100 
980507 29 0 24 47 0 100 
980508 49 13 16 22 0 100 
980518 46 12 16 14 12 100 
Summa: 47 12 14 21 6 100 
 

För de arbetsställen som EXIT fick 980518 har tiden för att kontakta 
arbetsställena varit lite knapp � 37 av dessa har inte hunnits med. Dessa klassas 
som �Ej redovisade�. Deltagandefrekvensen är trots detta inte nämnvärt lägre än i 
övriga grupper. Om de 37 räknas bort är deltagandefrekvensen 53 procent för de 
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arbetsställen som daterats 980518 i tabellen ovan. Att svarsfrekvensen är sämre än 
i lilla provundersökningen beror alltså inte på att man inte hunnit slutföra de 
kontakter som påbörjats i sista omgången. 

Urvalet från CFAR gjordes stratifierat  och EXIT:s del av urvalet fördelar sig 
enligt nedanstående tabell som också visar totala antalet arbetsställen bland vilka 
urvalet gjorts (undersökningens ram). 

Tabell 4.14 Frekvenser deltagande/ej deltagande fördelade på strata. 

Stratum Avböjer Deltar Ej be-
handlade 

Ej 
nådda

Fellistan Totalt Antal i 
ramen 

1 19 83 12 39 47 200 2851
2 27 67 17 35 54 200 22768
3 33 117 7 18 25 200 7163
4 24 129 1 20 26 200 39345
5 10 38 0 13 39 100 95852
6 VTI       122
7 VTI       2892
Summa 113 435 52 125 192 917 170993

 
För varje arbetsställe i urvalet bestämdes i samband med dragningen vilken 

veckodag måndag-fredag som informationsinsamlingen skulle gälla. Ett 
�måndagsarbetsställe� kontaktades normalt en tisdag och frågor ställdes bl.a. om 
transporter utförda med arbetsställets fordon under måndagen. I förväg bestämdes 
inte vilken måndag under undersökningsperioden ett visst arbetsställe skulle 
redovisa, men när kontakt erhållits låstes även datum. Arbetsställenas och de olika 
redovisningsgruppernas fördelning på veckodag framgår av följande tabell. 

Tabell 4.15  Fördelning deltagande/ej deltagande på olika veckodagar. 

Dag Avböjer Deltar Ej behandlad Ej nådda Fellistan Totalt 
Måndag 24 85 8 21 43 181 
Tisdag 20 84 8 23 50 185 
Onsdag 19 90 15 29 33 186 
Torsdag 22 88 14 24 35 183 
Fredag 28 88 7 28 31 182 
Totalt 113 435 52 125 192 917 

 
För 54 av de 113 arbetsställen som avböjt att delta i undersökningen kan ändå 

helt eller delvis avgöras om de har transporter. I tabell 4.16 särskiljs �egna 
transporter� och �besök�. Av svaren på enkäten är det inte alltid möjligt att göra 
den uppdelningen. 
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Tabell 4.16  Transporter hos arbetsställen som avböjt deltagande. 

Kategori Antal arbetsställen 
Saknar transporter 3 
Inga egna transporter eller besökande 3 
Har transporter 4 
Har egna transporter 6 
Har egna transporter, ej besök 1 
Har besök 21 
Har besök, saknar egna transporter 8 
Har besök och egna transporter 8 
Summa: 54 

 
4.4.1.2 Undersökning av bortfallet 
VTI har bearbetat de arbetsställen som låg på EXIT:s Fel- respektive Ej nådda-
lista när undersökningsperioden var slut. Redovisningen görs separat för de två 
olika listorna, då det kan vara intressant att se hur de båda grupperna skiljer sig åt.  

 
4.4.1.2.1 Sökmetoder 
Arbetsställena har först sökts på befintliga uppgifter om telefonnummer som finns 
i CFAR som vi utgått från, och som EXIT sökt på. Om inte detta gett resultat har 
arbetsstället sökts i telefonkatalogen, eller nummerupplysningen kontaktats. 
Nummerupplysningen kan även ge besked om alternativa telefonnummer till ett 
företag, vilket är bra att försöka med om ingen svarar på numret enligt CFAR, 
eller om det går till en fax. Då telefonnumret gått till en fax har ett brev faxats, där 
vi förklarar att vi håller på med en undersökning av transporter i Stockholms län 
och ber adressaten att kontakta oss för en kort intervju eller för att ange när det 
passar dem att bli kontaktade. 

På uttrycklig fråga om abonnenten har någon mobiltelefon ger Telia 
nummerupplysning nummer till telefoner med Telias abonnemang. Comviq och 
Europolitan har egna nummerupplysningar, men det har inte fungerat särskilt bra 
att anlita dessa. 

Har arbetsstället fortfarande inte nåtts har Patent- och Registreringsverket 
(PRV) kontaktats. De kan upplysa om huruvida företaget är avregistrerat och 
därför ska avföras från undersökningen, samt ge namn på styrelseledamöter för 
existerande företag. Telefonnummer till dessa kan sedan sökas via katalog eller 
nummerupplysningen. Lokala skattemyndigheten kan ge besked om enskilda 
firmor, något som PRV hade problem med. Vi har inte fått några kontakter den 
här vägen, bara besked om företaget finns eller är avregistrerat. 

Har inget av dessa kontaktförsök lyckats, har till sist ett brev skickats till 
arbetsstället eller styrelseledamoten, med innehåll som faxet som nämnts ovan. I 
denna uppföljande undersökning har arbetsställena vid ett par tillfällen, när det 
inte gett resultat att ringa dagtid, sökts även kvällstid. Detta kan vara en fördel om 
t.ex. den sökta personen jobbar dagtid och vi har hemnumret. 

4.4.1.2.2 Resultat 
På listan för ej nådda arbetsställen fanns 125 arbetsställen. Alla dessa har 
bearbetats ytterligare av VTI. Av de 192 arbetsställen som låg på fellistan har 161 
undersökts. I vissa fall gav kommentaren från EXIT ledning om att det inte var 
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stor idé att försöka mera, så då lades resurserna på fall där det fanns större hopp 
om att nå fram eller få klarhet om varför arbetsstället inte kunnat nås. Resultatet 
av detta angreppssätt redovisas i tabell 4.17. 

Tabell 4.17  Resultat av intensifierade kontaktförsök. 

Resultat  Ej nådda Fel 
 Antal Andel Antal Andel 
Deltar och har transporter 45 36% 43 27% 
Deltar men har inga transporter 4 3% 5 3% 
Avböjde då de saknade transporter 12 10% 18 11% 
Avböjde av andra skäl 10 8% 13 8% 
Flyttat utanför länet 0 0% 2 1% 
Obefintligt (ej existerande) företag 7 6% 8 5% 
Vilande företag 2 2% 5 3% 
Ej nådda 45 36% 67 42% 
Summa 125 100% 161 100% 

 
Efter VTI:s undersökning hade 57 procent av arbetsställena på listan �Ej 

nådda� och 49 procent av arbetsställena på �Fellistan� deltagit i eller avböjt att 
medverka i undersökningen � 39 procent bland Ej nådda deltog i undersökningen 
och 30 procent från Fellistan. Om fler än hälften av de som avböjt att medverka 
vet vi att de inte har några transporter. De som är vilande eller inte existerar 
saknar transporter och räknas därför inte som bortfall. I 36 procent (Ej nådda) 
respektive 42 procent (Fellistan) av fallen har inte arbetsstället kunnat nås. Dessa 
45 respektive 67 arbetsställen vet vi inte mera om, så de finns inte med i den 
fortsatta redovisningen. Kvar blir 80 respektive 94 arbetsställen. Vid en 
jämförelse mellan Ej nådda och Fel ser man att svarsfrekvensen är högre bland Ej 
nådda. I övrigt är arbetsställenas fördelning på kategorier ungefär densamma. 

I tabell 4.18 redovisas vilka sökvägar som använts för att nå de arbetsställen 
där kontakt etablerats i VTI:s uppföljningsarbete. 

Tabell 4.18  Tillvägagångssätt för intensifierade kontaktförsök. 

Tillvägagångssätt Ej nådda Fel 
 Antal Andel Antal Andel 
Kontakt via befintliga uppgifter 61 76% 35 37% 
Kontakt via nya uppgifter från num-
merupplysning eller telefonkatalog 

6 8% 30 32% 

Kontakt via PRV (eller besked om att 
företaget inte finns) 

0 0% 19 20% 

Kontakt efter brevutskick 13 16% 10 11% 
Summa 80 100% 94 100% 

 
Många arbetsställen har alltså gått att nå med hjälp av befintliga uppgifter, 

särskilt bland arbetsställen i kategorin Ej nådda. För arbetsställen på Fellistan har 
kontakter med nummerupplysningen och PRV gett bra resultat.  
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Tabell 4.19  Kommunikationsmedel för intensifierade kontaktförsök. 

Kommunikationsmedel Ej nådda Fel 
 Antal Andel Antal Andel 
Telefon ("vanlig") 56 70% 68 72% 
Mobiltelefon 10 13% 7 7% 
Fax 1 1% 4 4% 
Brev 13 16% 10 11% 
Besked från PRV (finns ej) 0 0% 5 5% 
Summa 80 100% 94 100% 

 
Kommunikationsmedlet som anges är det som gett den första kontakten med 

arbetsstället. Om ett arbetsställe nåtts per brev, och intervjun sedan genomförts 
per telefon är det brev som är kontaktmedlet. De flesta har gått att nå på vanlig 
telefon. Breven, som skickades som en sista utväg till de svårnådda arbetsställena, 
har gett en hel del kontakter. 

Arbetsställenas fördelning efter EXIT:s undersökning respektive efter VTI:s 
bortfallsuppföljning. 

Tabell 4.20  Resultat av VTI:s bortfallsuppföljning. 

Antal Finns ej Avböjer Deltar Ej redov. Ej nådda Fellistan Totalt 
EXIT  113 435 52 125 192 917 
VTI 24 197 532 52 45 67 917 

        
% Finns ej Avböjer Deltar Ej redov. Ej nådda Fellistan Totalt 

EXIT  12  47  6  14  21  100  
VTI 3  21  58  6  5  7  100  
 

4.4.2  VTI:s undersökning 
Resultatet av VTI:s kontaktförsök avseende arbetsställen i stratum 6 respektive 7 
framgår av följande tabell � 69 av 86 arbetsställen deltar med svar på undersök-
ningens frågor. De tre ouppklarade bortfallen i stratum 7 analyseras inte vidare. 

Tabell 4.21  Bortfallsredovisning av VTI:s undersökning. 

 STRATUM  
BORTTYP 6 7 Totalt 
0 Deltar 19 50 69 
1 Vilande 0 7 7 
-1 Flyttat från länet 1 0 1 
-2 Avböjer 0 6 6 
-3 Okänt telnr 0 3 3 
Totalt 20 66 86 
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5 Lilla provundersökningen 
Denna provundersökning baserades på ett urval av arbetsställen i Stockholms län 
ur arbetsställeregistret med ett registeruttag februari 1997. Transporter anknutna 
till de utvalda arbetsställena undersöktes. Transporterna delades upp på 
varutransporter och hantverks- och servicetransporter och fordonen delades upp 
på tunga fordon (tung lastbil med respektive utan släp) och lätta fordon (lätt lastbil 
respektive personbil). Undersökningen avsåg dels transporter utförda med egna 
eller inhyrda fordon (rutter), dels transporter utförda av besökande fordon (dessa 
transporter ingår i andra arbetsställens rutter). 
 
5.1  Undersökningsmetoderna 
De förberedande undersökningarna (se nästa kapitel) indikerade svårigheter att få 
en tillräcklig god svarsfrekvens och undersökningen av större arbetsställen visade 
på behov av att ta hand om data på ett rationellt sätt samt ett ökat behov av 
kunskap om transportsystemet. Den lilla provundersökningen utgörs därför av två 
förberedande undersökningar, dels en urvalsundersökning och dels en explorativ 
undersökning.  

Resultatet av den förberedande undersökningen blev att provundersökningen 
för urvalsundersökningen skulle baseras på telefonintervjuer istället för på 
postenkäter. Vid en övergång från postenkäter till telefonintervjuer i 
förundersökningen minskade bortfallet från cirka 80 procent till 20 procent och de 
senare 20 procent berodde till övervägande del på registerofullkomligheter.  

 
5.1.1  Urvalsundersökningen 
Undersökningen upphandlades i december 1997 och skulle genomföras av både 
EXIT (ett företag specialiserat på telefonintervjuer vid marknadsundersökningar) 
och ett annat företag (ett större företag specialiserat på statistiska undersökningar). 
Det senare företaget lyckades inte framställa ett användbart intervjuformulär och 
EXIT blev därför ensamma om att genomföra provundersökningen i februari 
1998. Efter en kompletterande undersökning i mars 1998 ansågs provunder-
sökningen för urvalsundersökningen vara färdig. 

Provundersökningen (urvalsundersökningen) genomfördes i slutet av januari 
och i början av februari 1998. Den praktiska svårigheten med urvalsunder-
sökningen har varit uppräkningsbarheten av rutter. Om ett arbetsställe inte 
redogör för samtliga rutter för de valda bilarna måste urvalet, de utvalda rutterna, 
vara representativt för arbetsstället. Detta har inte kunnat garanteras i 
provundersökningen.  

Bortfallet i provundersökningen var lågt med tanke på att den var gjord med 
hjälp av gamla registeruttag. Det verkliga bortfallet utgjordes i regel av 
arbetsställen med inga/få anställda och utan egna bilar. 

En kompletterande provundersökning, ett test, genomfördes med gott resultat 
av VTI där arbetsstället redogjort för ett utvalt fordons körningar under en utvald 
dag. Denna metod garanterar uppräkningsbarheten. EXIT genomförde 
motsvarande provundersökning vecka 16 med redovisning vecka 17. 
 
5.1.2  Explorativa undersökningen 
En praktisk svårighet med den explorativa undersökningen var 
ruttbeskrivningarna. I ett antal fall saknades ordningen mellan stoppen. Ytterligare 
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en svårighet var att kravet på att den explorativa undersökningen skulle fungera 
bra medförde att endast partiella bortfall kunde tillåtas.  

När det gäller partiellt bortfall i form av saknad ordning mellan stoppen (vilket 
har betydelse för körsträckor och körtider) kunde det minskas om en checklista 
användes. I en del fall var företagen omedvetna om hur angelägna vi var att 
erhålla denna information. Emellertid fanns det företag som i princip saknade 
denna information. En möjlig metod vore att för ett urval av rutter beräkna 
optimal och verklig ordning respektive körsträcka för att få jämförelsetal. En 
detaljerad undersökning skulle kunna göras, på det material där besöksordningen 
är känd, för att testa metoden. Bäst vore att man åtminstone för minst ett 
speditionsföretag gjorde en mer detaljerad kartläggning av rutterna. Att endast 
tillåta partiella bortfall medför komplikationer, arbetsinsatsen för att få ett företag 
att delta i undersökningen kunde ibland bli mycket krävande.  
 
5.2  Insamlade data 
Arbetsställena för provundersökningen hämtades från SCB:s centrala företags- 
och arbetsställeregister (CFAR) för Stockholms län. Registeruttaget från SCB 
gjordes i februari 1997 och har av VTI kompletterats med uppgifter från 
Vägverkets Trafikregister (Ägarregistret, Fordonsregistret och Tekniska 
dataregistret). I CFAR utgörs posterna av arbetsställen medan företag är ägare till 
fordon i Vägverkets register. I de fall ett företag har flera arbetsställen i 
Stockholms län har fordonen fördelats mellan dessa proportionellt mot respektive 
arbetsställes antal anställda (om något sådant arbetsställe saknar anställda har det 
tilldelats fordon endast om företagets samtliga arbetsställen saknar anställda).  
 
5.2.1  Stratumindelning 
Arbetsställena delades i sex strata enligt följande tabell: (25 000 Arbetsställen 
utan SNI exkluderade) 

Tabell 5.1  Stratumindelning vid lilla provundersökningen. 

 
Stratum 

 

Antal 
arbets-
ställen 

Antal 
anställda 

Antal 
tunga 

lastbilar 

Antal 
lätta 

lastbilar 
1 Tung och lätt lb 1782 101738 5602 6575
2 Tung men inte lätt lb 1729 14000 3352 27
3 Lätt men ej tung, >25% inom 

SNI't har tung 
529 897 2 893

4 Varken lätt eller tung, >25% 
inom SNI't har tung 

1085 1857 8 7

5 Lätt men ej tung, + arbst inom 
SNI där <25% har tung 

14351 186678 228 23892

6 Varken lätt eller tung, + arbst 
inom SNI där <25% har tung 

121533 479197 388 1431

 Summa 141009 784367 9580 32825
 

5.2.2  Urvalsundersökningen 
Nedan redogörs endast för den del av de insamlade data som är av störst intresse.  
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Tabell 5.2  Antal arbetsställen för formulärtest och 
provundersökning. 

 Stratum Antal   
  valda  svar deltar avböjer fel rest 
0 Formulärtest 12 11 9 2 0 1 
1 Tung och lätt lb 13 10 9 1 0 3 
2 Tung men inte lätt lb 11 9 9 0 2 0 
3  Lätt men ej tung, � 7 5 5 0 1 1 
4  Varken lätt eller tung, � 7 4 4 0 2 1 
5 Lätt men ej tung, � 37 24 19 5 8 5 
6 Varken lätt eller tung, � 25 12 11 1 6 7 
 Summa 112 75 66 9 19 18 

 
Stratum 0 Formulärtest omfattar tolv arbetsställen som valdes för test av 

frågeformuläret innan själva provundersökningen genomfördes. Arbetsställena i 
stratum 0 är i flertalet tabeller redovisade separat. 

Nio arbetsställen avböjde av olika skäl att delta i undersökningen. I ett fall var 
företaget vilande, en avböjde (under pågående intervju) p.g.a. sekretesskäl, två 
hade inte tid att svara, en hade redan svarat på en liknande undersökning, en 
person ville överhuvudtaget inte svara (hustrun till den man vars firma ingick i 
urvalet), en ville ha mer tid att studera frågorna, två arbetsställen från en och 
samma myndighet ingick och för dem uppgavs svårigheter att hitta rätt person. 
Två av dem som avböjde lovade att faxa in svar men detta gjordes inte. 
 
5.2.2.1  Rutter 
Vid intervjun redovisades körningar som respektive bil gjort under ett dygn. Svar 
registrerades för högst fem rutter. Uppgiften om totalt antal rutter visade om 
fordonet hade fler än fem rutter. Av tabell 5.3 framgår att arbetsställena totalt gjort 
160 rutter om även de utöver fem inkluderas � de detaljerade ruttfrågorna har 
besvarats för 78 rutter. De 82 rutterna utan detaljerad information fördelar sig på 6 
arbetsställen (det arbetsställe som har flest rutter har 60 rutter utöver de fem som 
ingår bland �detaljerade�). 

Tabell 5.3   Antal arbetsställen och rutter. 

Stratu
m 

Arbetsställen Rutter Arbest. Tung lastbil Lätt Per- 

 utan 
rutter 

med 
rutter 

totalt detal-
jerade 

med>5 
rutter  

med 
släp 

utan 
släp 

last bil son 
bil 

0 5 4 33 17 3 0 7 10 0 
1 1 8 83 18 2 1 12 5 0 
2 1 8 12 12 0 1 6 5 0 
3  1 4 4 4 0 0 1 3 0 
4  4 0 0 0 0     
5 7 12 26 24 1 0 0 11 12 
6 10 1 3 3 0 0 0 3 0 
Summa 29 37 160 78 6 2 26 37 12 
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Vid beräkning av genomsnittlig körsträcka har hänsyn tagits dels till att en 
redovisad rutt kan ha körts flera gånger (med samma körsträcka), dels till att några 
arbetsställen hade fler än de redovisade fem rutterna.  

För varje rutt efterfrågades körsträckan i kilometer. Tabell 5.4 visar per stratum 
och fordonsslag total respektive genomsnittlig körsträcka för rutterna i respektive 
grupp.  

Tabell 5.4   Summerad körsträcka / Genomsnittlig körsträcka i km. 

  Tung lastbil   
Stratu

m 
Totalt med släp utan släp Lätt lastbil Personbil

0      4337 / 14.1   1616 / 116.3   2721 / 112.9 
1       6390 / 73.4  390 / 130 5750 / 72.8 250 / 50 
2        666 / 41.6 90 / 90  343 / 57.2   233 / 25.9 
3        530 / 66.3  60 / 60   470 / 67.1 
4     
5    1871.7 / 64.5       696 / 63.3 1084.3 / 64.3
6          32 / 10.7       32 / 10.7 

Summa 13826.7 / 76.4 480 / 120 7769 / 77.8 4402 / 74.5 1084.3 / 64.3
 
5.2.2.2 Besökande fordon 
Frågeformuläret innehåller frågor som avser fordon som besökt arbetsplatsen för 
att hämta och/eller lämna gods senaste dygnet. Frågorna besvarades separat 
beroende på om besöket gällt enbart hämtning, enbart lämning eller både 
hämtning och lämning. 

Tabell 5.5 visar vilka uppgifter som redovisats av de 66 arbetsställen som 
lämnade svar. Enheten i tabellen är antal arbetsställen. Ett och samma arbetsställe 
kan ha besök i alla tre kategorierna. 

Tabell 5.5  Antal arbetsställen med besök, hämtning och lämning av gods. 

Stratum Arbetsställen 
totalt 

Har 
besök 

Hämtning Lämning Både hämtning 
och lämning 

0 9 4 2 1 2 
1 9 5 0 3 2 
2 9 2 2 0 0 
3 5 2 0 1 1 
4 4 3 3 1 0 
5 19 7 1 6 1 
6 11 2 0 1 2 

Summa 66 25 8 13 8 
 

Antal besökande fordon, lätta och tunga lastbilar, fördelat på arbetsställen som 
har haft besökframgår av tabell 5.6. 
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Tabell 5.6  Antal arbetsställen och besök avseende enbart hämtning – enbart 
lämning – både hämtning och lämning. 

 Antal arbetsställen som har besök av Antal besök av 
Stratum lätt lastbil tung lastbil lätt lastbil tung lastbil 

0 2 � 1 � 1 1 � 1 � 1 6 � 1 � 7 10 � 3 � 13 
1 0 � 2 � 1 0 � 3 � 2 0 � 2 � 4 0 � 10 � 13 
2 1 � 0 � 0 2 � 0 � 0 1 � 2 � 4 2 � 0 � 0 
3 0 � 1 � 1 0 � 0 � 0 0 � 1 � 2 0 � 0 � 0 
4 1 � 1 � 0 3 � 1 � 0 1 � 1 � 0 16 � 14 � 0 
5 0 � 3 � 1 1 � 5 � 0 0 � 56 � 10 1 � 7 � 0 
6 0 � 0 � 1 0 � 1 � 1 0 � 0 � 1 0 � 2 � 1 

Summa 4 � 8 - 5 7 � 11 - 4 8 � 63 � 28 29 � 36 � 27 
 

Förutom frågor avseende besök för hämtning/lämning av gods ställdes frågan 
om hur många hantverks- och servicefordon som hade besökt företaget senaste 
dygnet. 

Tabell 5.7  Besök av hantverks- och servicefordon. 

Stratum Antal arbetsställen som har besök Antal besök 
0 2 3 
1 3 15 
2 1 1 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1 1 

Summa 7 20 
 

5.2.2.3 Kompletterande undersökning 
EXIT genomförde vecka 16 1998 en intervjuundersökning för ett urval 
arbetsställen. Avsikten var att prova ett frågeformulär som för uppföljning av 
enskilda rutter/körningar utformats som en körjournal. 

Arbetsställena valdes ur tre grupper definierade genom att arbetsställena säkert 
skulle ha tunga lastbilar, lätta lastbilar respektive personbilar. Oavsett grupp 
ställdes frågor om fordon som varit aktiva dagen före intervjun och i 
förekommande fall för flera typer av fordon: (egen) personbil, tung lastbil 
respektive lätt lastbil. (Formuläret var utformat för att separat redovisa körningar 
med inhyrd tung lastbil, men inget av de valda arbetsställena hade några sådana 
körningar.) 

Tabell 5.8  Typ av fordon relaterat till antal arbetsställen. 

 
Grupp 

 
Antal  

 
Avböjer  

Arbetsställen som  
har rutter med 

 arbetsställen att delta tlb llb pb 
Tung lastbil 8 1 4 3 0 
Lätt lastbil 7 0 0 5 4 
Personbil 8 1 0 1 6 
Summa 23 2 4 9 10 
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Varje arbetsställe uppgav dels hur många fordon av respektive slag de hade, 
dels hur många som var aktiva under det redovisade dygnet. 

Tabell 5.9  Antalsuppgifter för arbetsställen med egna bilar. 

Grupp Arbetsställenas aktiva 
bilar / egna bilar 

Arbetsställen som 
har egna bilar 

 tlb llb Pb tlb llb pb 
Tung lastbil 50 / 54 15 / 19  4 4  
Lätt lastbil  42 / 44 31 / 31  6 4 
Personbil  1 / 1 28 / 31  1 6 

 
För varje valt fordon redovisades dels startadress för dagens första körning, 

dels samtliga förflyttningar under ett dygn genom följande uppgifter: 
• Starttid för körningen 
• Geografisk beskrivning av stoppunkten 
• Tidpunkt då körningen avslutas (stoppunkten nås) 
• Körsträcka 
• Hämtat gods (klartext) 
• Vikt för hämtat gods 
• Lämnat gods (klartext) 
• Vikt för lämnat gods 

 
I samtliga fall erhölls såväl de efterfrågade klockslagen som körsträckan 

mellan successiva stoppunkter vid intervjun. Den geografiska beskrivningen var 
tillräckligt detaljerad för 65 av 102 stoppunkter. För de 65 punkterna angavs 
gatunamn och nummer (och ofta också ort eller kommun) eller en entydig plats, 
exempelvis �Klarabergsviadukten, Centralen�.  

Beträffande besökande fordon gjordes åtskillnad mellan besök enbart för 
hämtning, enbart för lämning respektive både hämtning och lämning. 
Arbetsställena har med Ja/Nej angett om besök förekommit. 

Tabell 5.10  Besökande varutransportsfordons ärenden. 

Besök Ja Nej 
Hämtning 3 17 
Lämning 11 10 
Hämtning och lämning 3 16 

 
5.2.3  Den explorativa undersökningen 
Urvalet anpassades till möjligheten att inhämta stora datamängder från företag 
med en omfattande distributionsverksamhet. Företagen kunde förväntas ha en 
omfattande dokumentation av sin transportverksamhet. De transportintensiva 
företagens mera komplexa dokumentation och stora datamängder gjorde det ofta 
nödvändigt med personligt besök på företaget för diskussion om 
insamlingsproblematiken. 

Den provundersökning som genomfördes för denna population kallas �den 
explorativa undersökningen�. Syftet med undersökningen var att få svar på ett 
antal frågor som rör företagens dokumentation såsom 

• omfattningen och detaljeringsgrad  
• variationer mellan olika typer av företag  
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• form, d.v.s. via elektroniskt medium eller på pappersform 
• överensstämmelse med information erhållen från urvalsundersökningen 
• hur länge den befintliga informationen var lättillgänglig 

 
Urvalet till den explorativa undersökningen gjordes från en population 

omfattande arbetsställen hörande till 200 företag, vilka antogs ha en omfattande 
transportverksamhet och därmed också en god dokumentation av denna 
verksamhet. Vid framtagningen av stratumet med de 200 ovan nämnda företagen 
utgick vi från olika sorterade listor över arbetsställen med avseende på följande 
kriterier: 

• antal mycket tunga lastbilar (totalvikt mer än 16 ton) 
• antal mindre tunga lastbilar (högst 16 ton, mer än 3,5 ton) 
• antal lätta lastbilar (högst 3,5 ton) 
• antal personbilar (avser den sektor inom undersökningen som har med 

service- och hantverksbilar att göra) 
• antal anställda. 

 
De fyra första listorna erhölls ur fordonsregistret medan den sista listan 

(anställda) togs fram ur arbetsställeregistret. I fordonsregistret anges normalt 
företag och inte arbetsställen som ägare till fordonen (mer precist anges 
företagets/ägarens organisationsnummer). För många större företag har man i 
fordonsregistret emellertid gjort en artificiell uppdelning av företaget i mindre 
enheter och för var och en av dessa har ett internt organisationsnummer skapats. 
Dessa interna nummer är liksom de vanliga organisationsnumren 10-siffriga (inkl 
kontrollsiffran) men inleds alltid med sifferkombinationen �699�. Underenheterna 
till företagen svarar normalt, om inte formellt så dock i praktiken, mot 
arbetsställen. Tyvärr kan vi ej göra en automatisk koppling mellan dessa enheter 
och arbetsställena i arbetsställeregistret, eftersom enheterna saknar uppgift om 
CFAR-nummer. Med ledning av adresser, postnummer, telefonnummer o.s.v. kan 
man ändå ofta manuellt sluta sig till vilket arbetsställe en viss enhet motsvarar. 
Eftersom vi här endast behöver beakta ett mindre antal företag med många fordon 
är detta möjligt att genomföra. Trots att man i vissa fall endast kan gissa sig till 
vilket arbetsställe (eventuellt fel) som svarar mot en viss enhet, ger ovan 
beskrivna metod en betydligt mer detaljerad information om olika arbetsställens 
fordonspark än om endast företaget betraktas som ägare. 

Genom en bedömning av de fem olika listorna ovan upprättades ett stratum 
vars samtliga arbetsställen skulle ingå i den explorativa undersökningen. Därvid 
togs hänsyn även till branschtillhörighet så att en god spridning över branscherna 
erhölls. Ur detta stratum på cirka 200 arbetsställen gjordes ytterligare ett urval av 
11 arbetsställen tillhörande följande företag: 

• Två speditionsföretag 
• Tre företag inom icke specificerad dagligvaru- och livsmedelsdistribution 

(SNI 51380) 
• Två företag för dryckesdistribution 
• Ett åkeriföretag 
• Ett företag med speciell distribution 
• Två mycket stora företag utan speciell transportanknytning (annat än i 

produkterna)  
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Då samtliga dessa arbetsställen hade besökts och vi fått en första överblick 
över problemen med denna typ av informationsinhämtning beslöts att ta in 
uppgifter för ytterligare sex företag (arbetsställen) samt en kommun. Det 
bedömdes som angeläget att pröva datainsamlingsmetoden på service- och 
hantverksföretag och på en kommun. Dessutom var det angeläget att få med 
ytterligare ett åkeriföretag och ett produktionsföretag.  

Därmed kom den explorativa undersökningen att omfatta arton företag med en 
relativt god spridning över ett antal olika branscher som kunde antas ha 
omfattande transportverksamhet. 
 
5.2.3.1 Genomförande 
Det första besöket inom ramen för den explorativa undersökningen gjordes i slutet 
av augusti månad -97. Under hösten gjordes sedan ytterligare nio 
arbetsställebesök, nämligen hos de först utvalda arbetsställena. Till att börja med 
planerades mätperioderna omfatta körningar under hösten 1997, men i och med att 
huvudundersökningen förlades till kalenderåret 1998 förändrades planeringen. I 
de fall då data ännu inte hade levererats tog vi kontakt med de tidigare besökta 
företagen och meddelade att deras mätperiod skulle förläggas till 1998. Fyra 
företags uppgifter avser dock hösten 1997. 

Den förändrade förutsättningen fick dock ett antal effekter när det gäller 
leveranser av information. Två distributionsföretag ville vänta med att lämna 
informationen till dess att marknaden blivit mera �normal� efter juluppehållet 
vilket bidrog till ytterligare försening. 

En faktor som bidrog till att försena en komplett genomförd explorativ 
undersökning var den tvekan  som ett företag hade att överhuvudtaget delta i 
Nätra-projektet. Företaget kontaktades första gången i början av oktober, en 
kontakt som resulterade i att deras distributionscentral besöktes. Redan då var 
man mycket tveksam till projektet, men man ville föra upp frågan om deltagande 
på en högre nivå inom företaget. Efter diverse telefonkontakter ordnades ett 
sådant möte. Fortfarande var det då en avvaktande inställning, där tveksamheten 
motiverades med sekretesskäl och arbetsbelastning. Efter förhandlingar om 
avsevärd minskning av den önskvärda informationsmängden accepterade företaget 
att delta i projektet och därefter slöts överenskommelse om vilken information 
som man skulle bidra med. Från detta företags sida blev man sedan � efter 
överenskommelsen � mycket välvilligt inställd och ville t.o.m. ha fortsatt kontakt 
med oss för att lära sig något av vårt projekt. 
 
5.2.3.2 Redovisning av insamlade data 
Varje undersökt arbetsställe hade två typer av transporter med relevans för Nätra-
studien  
a) egna körningar som utgår från arbetsstället  
b) övriga körningar till/från arbetsstället (besökande fordon) 
 

Dessutom fanns ytterligare en relevant uppgift att söka: variationer under året 
av transportverksamheten (c). 

Den följande framställningen är strukturerad med hänsyn till dessa tre olika 
typer av information, som vi försökte finna för alla de företag som ingår i den 
explorativa studien. Dessutom var körningsfrekvenser och lastvikter relevanta och 
viktiga i vår datainsamling. Den information som skulle samlas in i a) skulle 



KFB & VTI forskning/research 36-2000 73 

beskriva rutter vid ruttägande arbetsställe. Rutterna utgjorde och utgör det centrala 
begreppet i vårt Nätra-koncept. Kartläggningen av rutter skulle göras med hög 
grad av detaljrikedom. För varje rutt behövde vi fordonets registreringsnummer 
och/eller typ samt de stopplatser där av- eller pålastning ägt rum eller där något 
ärende uträttats. Vi ville kunna bestämma stopplatsernas geografiska koordinater. 
Om stopplatsen utgjordes av ett arbetsställe kunde detta i allmänhet bestämmas 
med hög precision; även gatuadress gav god noggrannhet. Mindre värdefulla var 
uppgifter om postnummerområden eller stadsdelar. Även ordningsföljden mellan 
stoppen var av stor betydelse. För varje länk på rutten ville vi ha körsträcka och 
körtid (gärna start- och stopptid). Vid distributions- och/eller hämtningskörningar 
ville vi ha lastens storlek samt uppgifter om typ av gods; vid service- och 
hantverkskörningar däremot typ av ärende.  

Syftet med att söka informationen i b) om övriga transporter till/från 
arbetsstället var att uppskatta arbetsställets �transportattraktion�. Här behövdes 
enbart uppgifter om antal besök. 

För att kunna bestämma årsvolymer behövdes en beskrivning av hur 
transporterna varierade över tiden (c). Den information om säsongsvariationer vi 
allra helst skulle ha velat ha var  rutternas förändring över året. Exempelvis sker 
en förskjutning av tyngdpunkten för transporterna från innerstan ut mot 
skärgården under sommarmånaderna för vissa transportörer. Denna geografiska 
säsongsvariationen är mycket svår att komma åt utan att göra mycket omfattande 
ruttundersökningar för olika delar av året. Även kvantitativa uppgifter om 
transporter (såsom t.ex. antal lastbilar som lämnar ett arbetsställe per dag) är svåra 
att studera direkt; vi fick nöja oss med att inhämta indirekta data såsom t.ex. totala 
mängder transporterat gods eller arbetsställets omsättning månad för månad. Det 
är dock väsentligt att påpeka att antalet transporter inte behöver variera även om 
mängden gods varierar. 

I den följande framställningen förekommer beteckningen �rutt� och �rutter� 
mycket frekvent. Den vanliga innebörden inom transportbranschen av ordet är de 
rundor som t.ex. ett distributionsföretag planerar för sina körningar. Man 
ruttplanerar sin verksamhet. När man sedan kör enligt denna ruttplanering kör 
man en �runda� eller en �vända�. När vi bygger upp en taxonomi för 
transportområdet är det rimligt att använda begreppet rutt i detta sammanhang, 
eftersom vi försöker kartlägga den körstruktur som planerats av transportörerna. 
När vi försöker få en precis definition av begreppet rutt uppstår problem. Även en 
enda planerad körning till en målpunkt och tillbaka till startpunkten utgör i princip 
en rutt. Vi kan knappast hävda att det måste vara flera målpunkter i en planerad 
körning för att vi ska använda beteckningen rutt. På det sättet blir i princip alla 
körningar �rutter� i denna rapport, även om begreppet därmed får en betydelse 
som avviker från vanligt språkbruk inom transportbranschen. 

I de ruttkörningar, vars information vi skulle kartlägga, såg vi rutterna som det 
centrala oavsett vem som kört varje rutt. Det kunde alltså vara egna ägda bilar, det 
kunde också vara inhyrda bilar på en längre tid eller (i något enstaka fall) bilar 
som endast engagerats för någon speciell ruttkörning, varvid denna kunde 
kombineras med andra typer av körningar. Det centrala begreppet i ruttkörning är 
ruttägaren. Vi ställde oss alltså frågan vem som planerade och styrde rutten. Det 
är ruttägaren som gör detta och har ett antal bilar till förfogande. Vilka som är 
ägare till dessa bilar saknar betydelse. I det följande kommer därför egna, inhyrda 
bilar och mera tillfälligt engagerade bilar att behandlas likvärdigt � ingen 
distinktion görs eller kan göras mellan dem. 
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Att vi på det sättet knöt samman bilar som har olika ägare kan motiveras på 
olika sätt. Då vi tog in uppgifter om ett stort antal rutter och ett stort antal 
körningar var det svårt att göra en distinktion mellan olika bilägare. Även om ett 
distributionsföretag alltså har ett antal inhyrda åkerier/bilar gör man ingen 
åtskillnad mellan bilarna. T.ex. gör man ofta så när en andra omgång körningar 
ska börja vid middagstid att man låter de först återkomna bilarna också åka ut 
först på den andra vändan oavsett om bilen är inhyrd eller �egen�. Uppgiften om 
ägare är inte intressant för företaget och dokumenteras inte.  

När vi fick elektronisk dokumentation från företagen behövdes det alltid ett 
eller flera uppföljande telefonsamtal till den som stått för dataleveransen och efter 
förklaringar var det möjligt att utan större arbetsinsats lägga upp en databas. I de 
fall vi fick pappersdokument var det mer arbetskrävande att hantera materialet. I 
några fall fick vi körjournaler, ifyllda av chaufförer och det var ibland svårt att 
tyda handstilen. 

I den följande framställningen visas hur ruttdata ser ut för varje företag efter 
bearbetning, d.v.s. efter eventuell inmatning från pappersdokument till databaser 
samt bearbetning till en något så när enhetlig form. 
 
5.2.3.3 Sammanfattning 
Generellt sett måste konstateras att det var få problem att få de selekterade 
företagen att delta i vår undersökning och att bistå med datafångsten. Endast i två 
fall fanns betydande tveksamhet att bistå med information.  

Undersökning av företag med omfattande transportverksamhet krävde i 
allmänhet ett personligt besök hos företagen. Det inledande telefonsamtalet visade 
i dessa fall att det var nödvändigt med ett personligt besök för att klara ut hur 
företagen bäst skulle kunna tillgodose våra önskemål. I princip höll den metodik 
ganska väl som anammades från början, nämligen att efter ett inledande 
telefonsamtal skicka ett brev till den person inom företaget som ansvarar t.ex. för 
distribution eller transporter och beskriva Nätra-projektet och den information 
som vi ville ha. Ibland behövdes inte ens ett brev; vissa företag med omfattande 
transporter ställde upp mycket beredvilligt med information bara med ett enkelt 
telefonsamtal som bas. 

Data av den typ som inhämtades i den explorativa undersökningen har 
ofrånkomligen ett antal brister jämfört med Nätra:s urvalsundersökning. Den 
explorativa undersökningens data utgjordes antingen av sändningsinformation, 
körplaner, körjournaler eller kombinationer av dessa. Den faktiska turordningen 
av stoppen kunde inte identifieras om endast sändningsinformation fanns 
tillgänglig. Turordningen mellan stoppen måste bekräftas i de fallen då körplaner 
fanns men körjournaler saknades. Om vi skulle fånga data för stoppordningen 
måste vi alltså hämta in speciell information därom från chaufförerna � det var 
endast de själva som visste hur de kört. Även körsträckorna saknades i de fall då 
körjournaler saknades.  

Data från två speditionsföretag uppvisade brister i adressangivelserna för 
destinationer för distribuerat gods. Angivelserna utgjorde i företagets databas 
enbart av postnummer och var inte precisa nog. Bristerna kan delvis täckas genom 
kompletterande undersökningar av fraktsedlar, men inte ens detta bedömdes som 
tillräckligt om vi inte gjorde undersökningen så att vi fick uppgifter från 
chaufförerna om hur de kört sina rutter. Det kunde innebära att vi skulle söka 
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informationen på terminalen i samband med att chaufförerna kom tillbaka från en 
körning och angav de exakta adresserna för stoppen.  

Vi kan tydligt urskilja tre olika typer av ruttdata: 
• körplaner 
• beskrivningar över sändningar 
• körjournaler (från förare) 

 
Körplanerna karakteriseras av att: 
• körmönstret upprepas efter en viss period (dag, vecka) 
• de beskriver ordningsföljden mellan stoppen 
• tidpunkter för stoppen finns ofta 
• de är ofta tillgängliga på diskett (eller kan enkelt överföras på en sådan) 
• uppgifter om vilken bil som kör(t) rutten saknas eller är osäker 
• uppgifter om transporterad godsmängd saknas 
• uppgifter om verkliga körsträckor saknas 

 
Typiskt för sändningsbaserade data (eller fraktsedlar) är att: 
• detaljerad information om godsvikter finns tillgängliga 
• tidpunkter och turordningsföljden för stoppen saknas 
• uppgifter om vilken bil som utfört transporten saknas 
• uppgifter om körsträckor saknas 

 
Körjournalerna innehåller ofta mycket värdefull information: 
• detaljerad information om vilka platser som besökts, tidpunkter samt 

ordningsföljder 
• ofta uppgifter om godsmängder (antal pallar) 
• bilen som utfört rutten kan ofta identifieras 
• mätarställning morgon och kväll ofta angivna 
• kvalitén på data varierar många gånger mellan olika förare (även inom 

samma företag); i en del fall mycket svårlästa dokument 
• ganska tidskrävande att överföra informationen till elektroniskt medium. 
 
I tabell 5.11 sammanfattas de uppgifter som beskrivits mera utförligt i den 

tidigare framställningen. I princip är de första elva företagen valda med tanke på 
att vi skulle få erfarenhet av datastatus i stora företag. Vi ville också ha en viss 
variation i urvalet. De därefter följande sju företagen är däremot slumpmässigt 
valda ur den population på 200 företag som från början var tänkta att utgöra basen 
för den explorativa undersökningen. 
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Tabell 5.11  Beskrivning av information från de arton företag som var utvalda för 
den explorativa undersökningen. 

Typ av ruttdata Stopp under rutterna Besök

nr
Företag/arbets-
ställe Form

Körplaner/
Verkliga
rutter

Bilförflyttningar/Sändni
ngar

urval/
alla
rutter Platser

Ordnings-
följd Tidpunkter

Av/på-lastad
godsmängd

Mätarställnin
g

Mått för
in-/utgående
transporter

Till/från
destination

1 D

Verkliga
data (sept
97) Sändningar Endast postnummer Okänd Okända

Skrymmevik
t Okänd Antal bilar Ja

2 ? ? Sändningar ? ? ? Okänd Okända ? Okänd Antal bilar ? Ja

3 D

Verkliga
data (v.45
1997) Sändningar alla

Namn gatuadresser-
postnr-ort Okänd Okända VolymVikt Okänd Antal bilar Ja

4 D

Körplaner
(veckoplan
) Bilförflyttningar alla

Kundnummer.
Kompletterade med
gatuadress-postnr-ort Känd

Ankomsttider
kända Okänd Okänd

Fraktsedelsför
teckningar Ja

D

Verkliga
data (aug
97) Sändningar alla

Kundnummer.Komplett
erade med gatuadress-
postnr-ort Okänd Okända Rullpallar

(Körtider
angivna)

5 P

Verkliga
data mars
98 Sändningar alla

Kundnummer,
kompletterade med
gatuadress och ort Okänd Okända Vikt Okänd Nej

6 P

Verkliga
data
(980317) Sändningar alla

Namn på butiker och
restauranger Okänd Okända

Vikt och kolli-
antal Okänd

Nej (kommer
senare) Nej

7 D

Verkliga
data
(980316-
980320) Sändningar alla

Namn- gatuadresser-
postnr-ort Okänd Okända

Volym och
kolli-antal Okänd Antal bilar Ja

8 P

Verkliga
data
(980227) Bilförflyttningar alla

Namn på besökta
arbetsställen. Ibland
adresser. Känd

I vissa fall
kända

I vissa fall
kända Okänd Antal bilar Nej

9 P

Körplaner
(samma
varje dag
mån-fred) Bilförflyttningar alla

Namn på
apotek/sjukhus
Kompletterat med
gatuadresser- postnr-
ort Känd

Endast
avgångstider
från
distribunalen Okänd Okänd Antal bilar

Uppdelat på
utlandet A-län
och övriga
Sverige.

10 P

Verkliga
data
(971117-
971128) Bilförflyttningar alla

Koder för stopplatser.
Kompletteras med
gatuadresser-ort Känd

Både ankomst
och
avgångstider
för varje stopp Antal pallar

Angiven för
passets
början och
slut Antal bilar Nej

11 D

Verkliga
data
(980302-
980306) Sändningar alla Namn på stopplatser Okänd

Avgångstider
kända

Blandade
enheter Okänd

Blandat antal
bilar och
tonnage

Ja,
områdesvis

12 P

Verkliga
data
(980216) Bilförflyttningar alla Gatuadresser Känd

Både ankomst
och
avgångstider
för varje stopp.

Kan
förutsätta
full tank vid
lastningarna
(?)

Angiven för
passets
början och
slut

Endast
båttransporter
förekommer Nej

13 P
Verkliga
data (980 Bilförflyttningar alla

Gator eller stadsdelar
(blandat) Känd

Avgångstider
kända Okänd

Sträckor
angivna Försumbart Nej

14 P
Verkliga
data Bilförflyttningar alla Namn och adresser Känd Okända Okänd Okänd Antal bilar Ja

15 Uppgifter saknas Uppgifter saknas Antal bilar
16 Uppgifter saknas Uppgifter saknas Antal bilar
17 Uppgifter saknas Uppgifter saknas Antal bilar

18
Egen
enkät Bilförflyttningar urval

Gatuadresser eller
namn Känd Kända Okänd

Körsträckor
angivna -

 
Kolumnen �Form� anger i vilken form uppgifterna från de olika företagen 

erhållits: de kan ha kommit som pappersdokument (P) eller som elektroniskt 
dokument (D). Kolumnen �Körplaner/Verkliga rutter� anger innehållet i erhållna 
uppgifter. För körplaner är uppgifterna tagna från en transportplanering som utgör 
basen för körningen. Vi är dock inte helt säkra på att körningen verkligen har 
utförts enligt planen. Men troligen överensstämmer planerade och verkliga 
transporter om mindre avvikelser från körplanen accepteras. Exempelvis finns ett 
företag där vi inte har verkliga data att utgå från men där ruttplaneringen är 
mycket hårt styrd. Man är tvungen att köra rutterna hela tiden i en bestämd 
ordning, eftersom vissa apotek ibland är beroende av att få leveranser från ett 
annat apotek. Man har alltså gjort upp ett ruttsystem, där varje dags körning är den 
andra lik (utom naturligtvis då det gäller tider och laster). Kolumnen �urval/alla 
rutter� avser frågan om sådana uppgifter erhållits som avser alla rutter eller endast 
ett urval av rutter. Uppgifterna från den undersökta kommunen inhämtades genom 
ett särskilt frågeformulär som skickades ut till ett urval av anställda med 
servicebilar. 

Kolumnen �Platser� visar på vilket sätt startpunkter och målpunkter anges i 
erhållna data. I en del fall kan vissa problem uppstå med identifieringen av plats i 
gatusystemet. Det är inte alltid det finns den precision i angivelsen som gör en 
identifiering via koordinatsystemet möjlig. Kolumnen �Ordningsföljd� anger om 
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informationen som erhållits anger ordningsföljden mellan de olika stoppen för 
rutterna. Som vi kan se i denna kolumn är stoppordningen okänd i ungefär hälften 
av fallen. Det är framför allt hos de stora företag som lämnat elektronisk 
dokumentation, som stoppordning saknas. Körjournaler, som erhållits från flera av 
de mindre företagen, ger däremot alltid information om stoppordningen. 
Kolumnen �Tidpunkter� ger besked om tidpunkterna för stoppen är kända. I så 
fall anges om det är ankomst- och/eller avgångstiderna som är kända. I kolumnen 
�av-/pålastad godsmängd� finns en mycket stor variation i uppgifterna. Även om 
uppgifterna avser t ex �rullpallar� eller �pallar� kan det vara möjligt att göra 
uppskattningar till antal kg, eftersom man ofta har genomsnittsvikter på sina 
lastenheter. I kolumnen �Mätarställning� kan vi se att mätarställningar saknas i de 
allra flesta fall. Det är endast i några få fall som körsträckorna mellan 
stoppunkterna är explicit angivna. När vi har stoppordning från t.ex. körjournaler 
är det dock möjligt att beräkna körsträckor med hjälp av till exempel City 
Navigator (ett program på Internet). 

Kolumnen �Mått för in-/utgående transporter� anger frekvensen av besökande 
bilar på de undersökta arbetsställena. Även om vi får uppgifter om antal bilar i de 
allra flesta fall måste vi konstatera att kvaliteten på dessa uppgifter är sämre än för 
ruttkörningarna. Uppgifterna för besökande bilar grundar sig oftare på 
beräkningar med utgångspunkt t.ex. från produktion och inköpt material. 
 
5.3  Bortfallsstudie  
Bortfallsstudien avser den urvalsundersökning som genomfördes av EXIT. Dels 
beskrivs de rutiner som användes vid själva provundersökningen, dels de rutiner 
som användes vid bortfallsundersökningen. Därefter redovisas bortfallet. 

 
5.3.1 Beskrivning 
Bortfallet består av två delar: dels 19 arbetsställen där EXIT uppgivit att adressen 
var felaktig, dels 18 arbetsställen där man inte fått svar. Uppföljningen har gått ut 
på att dels försöka att nå arbetsställena, dels höra med EXIT om hur deras rutiner 
fungerar och vilka möjligheter de har att söka i samband med bortfallen.  

Via telefonsamtal med Patent- och registreringsverkets (PRV:s) 
bolagsavdelning har arbetsställen kollats upp vad gäller existens och adress. PRV 
har inte tillgång till arbetsställenas telefonnummer eller SNI-kod. 

Denna undersökning bygger på uppgifter ur ett över ett år gammalt utdrag ur 
SCB:s företagsregister (CFAR). 

I 67 procent av fallen har EXIT lyckats nå de sökta arbetsställena. Av de 
arbetsställen som nåtts har 88 procent ställt upp på enkäten. 
 
5.3.1.1 Felaktig adress 
Bland de 19 arbetsställen EXIT inte nått p.g.a. felaktig adress fanns fem inte med 
i det nya registerutdrag som gjordes i mars 1998. Två CFAR-nummer fanns med, 
men med nya namn. Dessa arbetsställen har EXIT inte fått tag på alls. Fel 
nummer, felsignal, numret saknas, kom till privatperson är exempel på 
kommentarer. Här har uppföljningen inriktats på ren analys av orsaken till 
bortfallet, och inga intervjuer har genomförts. 

I ett fall gick det sökta arbetsstället att nå på angivet telefonnummer, trots att 
EXIT fått besked om att telefonnumret upphört och hänvisning saknas. I fyra 



78 KFB & VTI forskning/research 36-2000 

andra fall har det gått att nå fram till företaget/organisationen efter en del 
sökarbete.  

 
5.3.1.2 Ej nådda 
Om EXIT inte lyckats genomföra en intervju efter tio försök hamnar arbetsstället i 
bortfallskategorin �ej svar�. Antingen har man inte kommit fram eller inte fått tag 
på någon alls, eller så har den som är ansvarig för transporterna inte varit 
anträffbar. Med dessa arbetsställen har VTI sökt kontakt och försökt genomföra 
intervjuer, resultatet redvisas i tabell 5.13. 

Vid ett telefonsamtal med EXIT visade sig att det inte fanns möjlighet att via 
telefonsvarare eller en medarbetare som svarar i telefon be den sökta 
transportansvariga personen att ringa, eftersom EXIT:s kommunikatörer inte 
kunde ta emot inkommande samtal. I 10 fall av 18 har, vid VTI:s undersökning, 
ett meddelande kunnat lämnas på något sätt (telefonsvarare, annan person eller 
fax). I ett fall har personen ringt tillbaka och intervju genomförts. Det kan tyckas 
märkligt att så få företag ringer tillbaka när någon lämnat namn, företagsnamn och 
telefonnummer och bett om att bli kontaktad. I ett fall resulterade telefonsamtalet i 
�numret upphört, hänvisning saknas�, d.v.s. samma anledning som de företag som 
EXIT tagit upp på sin lista med felaktiga adresser.  

Av resterande arbetsställen har intervju kunnat genomföras med ett arbetsställe. 
Två arbetsställen har avböjt medverkan. Hos tre arbetsställen var 
transportansvarig person inte inne, men en medarbetare lämnade meddelande där 
personen ombads ringa upp oss. På fyra ställen nåddes telefonsvarare, och 
meddelande om att vi önskade bli uppringda lämnades. Tre nummer ledde till 
faxsignal, och på två av dessa ställen gick fax fram. Tre nummer gav inget svar 
alls. 

Vid en jämförelse med ett nyare uttag ur företagsregistret visade det sig att fyra 
av arbetsställena saknades i det nya registret. Ett arbetsställe var ett av de två där 
det inte gick att komma fram på telefon, ett var ett �inget svar�-arbetsställe, ett 
företag var det där faxen inte gått fram och slutligen ett som vi haft telefonkontakt 
med, men inte nått rätt person. Det sista fallet är något förvånande.  

De personer som VTI har fått kontakt med (undantaget den genomförda 
intervjun) har velat avsluta samtalet så snabbt som möjligt. Med lämplig 
intervjuteknik kunde väsentlig information erhållas utan att hela intervjun 
genomfördes.  

 
5.3.2  Redovisning av bortfallet 
Här följer en redovisning av hur bortfallet fördelar sig på strata, företagsform och 
antal anställda. 
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Tabell 5.12  Fördelning av bortfall i EXIT:s undersökning. 

Stratum Ej svar Fel adress Totalt 
 Antal st  Andel % Antal st Andel % Antal st Andel % 

0 1 8  0 1 8 
1 3 23  0 3 23 
2  0 2 18 2 18 
3 1 14 1 14 2 29 
4 1 14 2 29 3 43 
5 5 14 8 22 13 35 
6 7 28 6 24 13 52 

Summa 18 16 19 17 37 33 
 

Andelsuppgiften beräknas som procent av antal arbetsställen i urvalet (se tabell 
5.13). Bortfallsgrupperna är ungefär lika stora. En stor andel av bortfallet ligger i 
strata där tung lastbil saknas. 

Diagrammet nedan visar hur stor andel av arbetsställena i respektive stratum 
som inte gått att nå respektive hade fel adress angiven, relaterat till hur stor andel 
av det totala urvalet av arbetsställena som hamnat i respektive bortfallskategori. 
Som synes har arbetsställena i stratum 4, 5 och 6 högt bortfall jämfört med 
stratum 0, 1, 2, och 3. 
 

Normerad andel bortfall per stratum
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Figur 5.1  Bortfall per stratum. 

Beräkningar enligt följande exempel som gäller stratum 5: 
(5/37)/(18/112)=0.84, (8/37)/(19/112)=1.27, [(5+8)/37]/[(18+19)/112]=1.06 där 
sifferuppgifterna är från �antal� i tabell 5.12 och �valda� i tabell 5.2. 
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Tabell 5.13   Fördelning av bortfall efter VTI:s uppföljning. 

Stratum Ej svar Fel adress Upphört Totalt 
 Antal 

st 
Andel 

% 
Antal 

st 
Andel 

% 
Antal 

st 
Andel 

% 
Antal 

st 
Andel % 

0  0  0 1 8 1 8 
1  0 1 8 1 8 2 15 
2  0 1 9 1 9 2 18 
3 1 14 1 14  0 2 29 
4  0  0 3 43 3 43 
5 4 11 2 5 2 5 8 22 
6 7 28 2 8 1 4 10 40 

summa 12 11 7 6 9 8 28 25 
 
Andelsuppgiften beräknas som i tabell 5.12. Efter VTI:s bearbetning har 

bortfallet minskat från 37 till 28 arbetsställen. Om de 9 arbetsställen som upphört 
räknas bort är det 19 som inte nåtts. Många av de nådda arbetsställena har dock 
ställt sig kallsinniga till att delta i undersökningen. 

En relativt stor andel av bortfallet var aktiebolag. Enskild firma var också väl 
representerat. 

Tabell 5.14   Juridisk form för arbetsställena i bortfallet. 

Juridisk form Antal 
Aktiebolag 16 
Kommun 2 
Enskild firma 14 
Bostadsrättsförening 1 
Handelsbolag 3 
Kyrklig samfällighet 1 
Summa 37 
 

De allra flesta arbetsställena i bortfallet har inga anställda. Många av dem finns 
också i stratum sex där man inte har några egna bilar. Detta indikerar att 
arbetsställena i bortfallet inte är särskilt transportintensiva. 

Tabell 5.15   Fördelning av bortfallsarbetsställen på strata och antal anställda. 

 Antal anställda 
Stratum 0 1-4 5-9 50-99 200-499 summa 

0   1   1 
1  1 2   3 
2 1 1    2 
3 2     2 
4 3     3 
5 10 1 1  1 13 
6 10 2  1  13 

summa 26 5 4 1 1 37 
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6  Förberedande undersökningar  
En rutt förknippar vi normalt med regelbundna hämtningar/lämningar av gods 
vilket innebär ett flertal stopp för av- och/eller pålastningar. Här definierar vi 
begreppet rutt att även omfatta oregelbundna hämtningar/lämningar. En rutt 
behöver inte nödvändigtvis ha fler än ett stopp för av- och/eller pålastning. 

Rutterna kan vara av mycket skiftande slag. Det finns exempelvis en variation i 
planeringsgrad; en del rutter är genomplanerade när en körning startar, andra 
rutter är inte planerade alls utan startar med en körning och byggs successivt på 
allt efter som nya körorder tillkommer. Rutterna kan också ha en variation i 
beständighet; vissa rutter � planerade eller oplanerade � varierar från dag till dag, 
andra kan ligga fasta i månader och år. Uppgifterna måste inhämtas från aktörerna 
i rutterna, t.ex. åkerierna eller transportledningen i de företag som opererar med 
egna bilar. 

Uppgifter som behöver samlas in är 
• dels uppgifter om rutterna. Dessa uppgifter inhämtas huvudsakligen från 

transportoperatörer, d.v.s. åkerier vid terminaler, distribunaler, fria åkerier, 
andra företag med egen bilpark, service- och hantverksfolk som själva gör 
sina körningar. 

• dels uppgifter om stoppen. Dessa uppgifter inhämtas huvudsakligen från de 
stopp som bilarna gör vid på- och avlastningar. Den informationen får vi 
från de företag/arbetsställen, där på- och avlastningar sker. I en del fall 
betraktas dock informationen från transportoperatör om stoppen som 
tillräcklig, t.ex. då stoppen utgörs av hushåll. Det skulle vara alltför 
omständligt att kontakta alla dessa för att få uppgifter om lasterna. 

 
De data som hämtas in om rutterna är t.ex. varuslag, vikt, antal stopp, 

distributionsområden, etc. och de data som hämtas in om stoppen är antal 
besökande bilar, typ av bilar, levererad/hämtad vikt etc. 

Uppgifter om ett arbetsställes transporter med egna fordon (motsvarar rutter) 
samt andra transporter till/från arbetsstället (motsvarar stoppen) kan i regel 
inhämtas samtidigt. 
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6.1  Fakta om lastbilar i Stockholms län  
Fakta om lastbilar och släp i Stockholms län utgörs av en bearbetning av uppgifter 
hämtade från fordons- och arbetsställeregistren. 

 
6.1.1  Registeranalys 
Följande register har använts vid framtagning av data: 
                                                                                                    
 Fordonsregistret Bilägarregistret Arbetsställeregistret Omsättnings- 
 tabell 
      
      
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1  Koppling fordon – bilägare – arbetsställe - omsättning 

Fordons- och bilägarregistren är hämtade från Vägverket medan de övriga två 
har erhållits från SCB. Fordonsregistret innehåller 2 110 542 poster med 43 olika 
fält. Posterna utgörs dels av lastbilar (459 271 stycken), släpvagnar (824 923 
stycken) och bussar (20 145 stycken) registrerade i hela riket (d.v.s. med 
godtycklig länskod), dels av alla personbilar (806 203 stycken) registrerade i 
Stockholms län (d.v.s. med länskoden 01). Fordonens registreringsnummer är 
entydigt, varför detta fält lämpligen används som nyckelfält. Fältet FBNR9 
innehåller ägarens organisationsnummer (d.v.s. personnummer, folkbokförings-
nummer eller företagets organisationsnummer), dock är sista siffran (kontroll-
siffran) borttagen varför FBNR9 endast innehåller nio siffror. 

Information om fordonsägaren finns samlad i Bilägarregistret som innehåller 
data om 1 631 603 bilägare (1 403 085 privatpersoner och 228 518 företag). 
Samtliga åtta fältnamn (versaler) är medtagna i figuren ovan. Det 10-siffriga 
(�riktiga�) organisationsnumret för fordonsägaren finns i fältet FBNR, vilket 
möjliggör sammankoppling med arbetsställeregistret. Fältet FBNR9 i Bilägar-
registret fanns ursprungligen inte med, det är framtaget ur FBNR och inlagt för att 
underlätta kopplingen till Fordonsregistret. 

Arbetsställeregistret innehåller samtliga 166 656 arbetsställen inom 
Stockholms län, med uppgifter om t.ex. arbetsställenas SNI-koder och antal 
anställda, men även viss information om de företag eller organisationer som 
�äger� arbetsstället, exempelvis företagets SNI-kod, storleksklass och totala 
antalet arbetsställen i Sverige. Arbetsställena bestäms entydigt av sitt nummer i 
Centrala Företags- och ArbetsställeRegistret, som finns angivet i fältet CFARNR 
och lämpligen används som nyckelfält för tabellen. Via CFARNR kopplar vi till 
Omsättningstabellen som innehåller en uppgift om arbetsställets omsättning. 
Omsättningsuppgifterna för arbetsställena är framräknade (modellerade) med 
hjälp av uppgifter om arbetsställets antal anställda, företagets antal anställda samt 
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företagets totala omsättning i Sverige. Det sistnämnda fås från skatte-
myndigheterna.  

Tyvärr är verkligheten inte så enkel som ovanstående beskrivning kan ge sken 
av. Situationen kompliceras av att de olika tabellerna �haltar�; detta främst av 
följande anledningar: 

• icke entydighet mellan tabellerna (en-till-många-relation) 
• olika geografiska områden representerade i tabellerna 
• ofullständiga och/eller asynkrona data i tabellerna 

 
Flertydligheten uppstår främst vid kopplingen mellan Bilägarregistret och 

Arbetsställeregistret. I Bilägarregistret är det företaget (eller privatperson) som 
står angivet som ägare, detta företag kan sedan i sin tur inneha ett stort antal 
arbetsställen. I vårt register finns 154 971 företag representerade (med 
sammanlagt 166 656 arbetsställen); således har de allra flesta företag endast ett 
arbetsställe. Vissa företag har emellertid ett mycket stort antal arbetsställen, 
speciellt gäller detta kommunerna (exempelvis har Stockholms kommun 2 225 
arbetsställen inom Stockholms län). Om ett företag står som ägare för en viss bil 
får man, vid en sökning, matchningar mellan bilen och samtliga företagets 
arbetsställen (inom Stockholms län). Det uppstår därför en risk för dubbelräkning 
om man exempelvis vill beräkna antal bilar som tillhör arbetsställen inom en viss 
bransch eller med en viss omsättning. Sådana dubbelräkningar kan man förhindra 
i Access genom att kräva att värdena i posterna ska vara entydiga i det urval man 
gör. Ett allvarligare problem är att vi inte vet vid vilket av företagets arbetsställen 
som bilen i verkligheten används; om företaget har arbetsställen utanför 
Stockholms län kanske bilen används där trots att den har Stockholm som 
länskod, och vice versa. Flertydighet uppstår även i Fordonsregistret beroende på 
att en ägare kan ha flera olika fordon; detta åsamkar oss emellertid inga problem. 
Lyckligtvis har vi dessutom en 1 till 1 relation mellan FBNR9 och FBNR, varför 
motsvarande problem inte uppstår i Bilägarregistret. 

Bilägarregistret och Arbetsställeregistret haltar även så tillvida att de 
representerar olika geografiska områden. I Arbetsställeregistret finns företag med 
åtminstone ett arbetsställe inom Stockholms län; i Bilägarregistret finns många 
ägare till lastbilar och släpvagnar som är registrerade utanför Stockholms län; 
dessa bilägare är normalt inte representerade i vårt Arbetsställeregister. 

 
Problemet med ofullständiga data uppstår vid samtliga kopplingar mellan 
tabellerna. På grund av att några av de magnetband som levererades från 
Vägverket var skadade, är Fordonsregistret av en senare version än Bilägar-
registret; några fordon saknar en ägare eftersom Fordonsregistret hunnit 
uppdateras mellan leveranserna. Motsvarande (och i betydligt högre grad) gäller 
förstås mellan Bilägarregistret och Arbetsställeregistret eftersom dessa är hämtade 
från två helt olika källor, Vägverket respektive SCB. Diskrepansen mellan 
Bilägarregistret och Arbetsställeregistret tycks olyckligtvis vara större än man 
kunnat befara: av de poster i Bilägarregistret som äger åtminstone en lastbil (icke 
avställd och utan körförbud) registrerad i Stockholms län saknas ca en tredjedel i 
Arbetsställeregistret (9 488 saknas av 27 821 lastbilsägare)1. Räknat efter antalet 

                                                 
1 När detta avsnitt skrevs (juni 97) saknade vi kännedom om att många företag representeras med 
ett (eller fler) alternativa organisationsnummer i bilägarregistret. (Dessa nummer börjar med sif-
ferkombinationen 699.) Den största delen av nämnda diskrepans har sin förklaring i detta. 



84 KFB & VTI forskning/research 36-2000 

lastbilar blir andelen saknade också ca en tredjedel. Flertalet av de �försvunna 
företagen� är privatpersoner men även många �rena� företag är representerade: av 
totalt 9  488 �försvunna� organisationer är det 1 497 stycken som ej utgörs av 
fysiska personer (privatpersoner eller företag skrivna på en privatperson). Av 
dessa har 1 226 företag (d.v.s. fem sjättedelar) en adress med postnummer 
tillhörigt Stockholms län. Räknat efter antal lastbilar blir siffrorna ännu 
allvarligare: de 1 497 �försvunna� företagen äger tillsammans 9 496 av de totalt 
17 821 �försvunna� lastbilarna.  

Anmärkningsvärt är dessutom att överensstämmelsen mellan Arbetsställe-
registret och Omsättningstabellen är bristfällig trots att båda är hämtade från SCB: 
av de totalt 166 656 posterna i Arbetsställeregistret och 113 583 posterna i 
Omsättningstabellen är det endast 92 436 stycken som matchar varandra (d.v.s. 
som har gemensamt CFARNR). En av anledningarna till detta är att omsättnings-
uppgifterna erhålls en gång per år (från skattemyndigheterna) medan Arbetsställe-
registret uppdateras kontinuerligt. Det finns också en viss korrelation mellan de 
saknade omsättningsuppgifterna och typen av företag och antal anställda: av de 
arbetsställen som saknar omsättningsuppgifter har 88 procent inga anställda och 
61 procent ägs av en fysisk person medan motsvarande siffror för arbetsställen 
som har omsättningsuppgifter är 46 procent inga anställda och 22 procent ägs av 
en fysisk person.  

I Access finns olika sätt att koppla samman tabeller; man kan göra detta mer 
eller mindre �hårt� genom att använda sig av inre respektive yttre koppling. Inre 
(=hård) koppling mellan fält i två tabeller, innebär att endast de poster kommer att 
tas med (vid t.ex. en urvalsfråga) där innehållen i fälten exakt matchar varandra. 
Yttre koppling är lite lösare i så mening att kopplingsvillkoret blir mindre 
restriktivt; exempelvis kan man få samtliga poster från den ena tabellen men 
endast de poster från den andra där innehållen i fälten exakt matchar varandra. 
Om vi exempelvis sammankopplar Arbetsställeregistret med Omsättningstabellen 
genom en inre koppling erhålls 92 436 poster; med en yttre koppling fås däremot 
166 656 eller 113 583 poster beroende på i vilken riktning den görs. 

Man kan alltså få mycket olika resultat beroende på hur man genomför 
detaljerna vid sökningen, vilket nedanstående exempel illustrerar. 

• det totala antalet lastbilar i Fordonsregistret (hela landet) där ingen koppling 
gjorts till Bilägarregistret: 459 271 

• det totala antalet lastbilar i Stockholms län (länskod=01) där ingen koppling 
gjorts till Billägarregistret: 80 946 

• det totala antalet lastbilar i Stockholms län (länskod=01) som har en ägare 
angiven i Bilägarregistret: 80 880 

• det totala antalet matchningar mellan lastbilar i Stockholms län och 
arbetsställen i vårt Arbetsställeregister för Stockholms län: 139 233 
(observera att vissa lastbilar dubbelräknas här) 

• det totala antalet lastbilar i Stockholms län (länskod=01), vars ägare finns 
angiven i Bilägarregistret, och som är ett företag som har åtminstone ett 
arbetsställe angivet i vårt arbetsställeregister: 48 689 (observera bortfall 
p.g.a. 699-nummer) 

• samma som föregående men där vi dessutom har uppgift om omsättningen i 
vår Omsättningstabell: 43 461 

                                                                                                                                      
Samtliga sifferuppgifter i detta avsnitt som baserats på kopplingen mellan Bilägar- och 
Arbetsställeregistren påverkas av detta. 
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I det sista exemplet har alltså inre koppling använts mellan tabellerna, och 
dessutom åtgärder vidtagits för att förhindra �arbetsställemultipliciteten�. Om i 
stället yttre koppling används fås värdena i de två första exemplen. 

En ytterligare komplikation är att vi i varje tabell har ett ganska stort antal fält 
(variabler) för vilka vi kan påföra diverse andra villkor. Det är väsentligt att man 
vid framtagande av statistik noggrant specificerar tillvägagångssätt och 
bakgrundsvariabler. 
 
6.1.2  Analys av branschberoende  
I detta avsnitt ska vi specialgranska några särskilt intressanta branschgrupper och 
undersöka om dessa har speciella mönster i sina lastbilsflottor, nämligen åkerier 
(SNI=60240), livsmedelsgrossister (51310<=SNI<=51390), tillverkningsbransch-
erna (15111<=SNI<=37200) samt byggverksamhet (45110<=SNI<=45500). 
Eftersom vi i detta avsnitt behöver SNI-koder som finns i Arbetsställeregistret är 
det nödvändigt att koppla samman detta med Bilägar- och Fordonsregistren. Detta 
innebär att vi får ett bortfall av fordon enligt vad som beskrevs i det förra 
avsnittet.   

Vi betraktar företaget som fordonsägare och bestämmer antalet lastbilar i olika 
viktsklasser för de olika branschgrupperna (lastbilar registrerade i Stockholms län, 
ej avställda och ej körförbud, koppling gjord mellan fordonsregister och 
arbetsställeregister). Lätta lastbilar avser lastbilar med totalvikt ≤3.5 ton, lätta 
tunga lastbilar maxlastvikt ≤3.5 ton, medeltunga tunga lastbilar totalvikt ≤16 ton 
och mycket tunga lastbilar totalvikt >16 ton. 

Tabell 6.1  Antalet lastbilar i olika viktsklasser per bransch. 

 Lätta Lätta tunga Medeltunga Mycket tunga Totalt
Åkerier 1748 336 717 2398 5199
Livsm.gross. 373 79 177 180 809
Tillverkning 2820 211 95 300 3426
Bygg 9557 260 150 443 10410
Bilhandel etc 1544 116 129 101 1890
Branschgrupp A,B,C 1835 75 56 75 2041
E 263 33 8 9 313
Övriga G 4041 370 174 189 4774
H 359 7 1 0 367
Övriga I 515 48 58 110 731
J 148 4 3 5 160
K 4084 102 83 112 4381
L 50 20 19 20 109
M 54 1 2 8 65
N 360 21 9 36 426
O 771 104 108 379 1362
P, Q 2 2 0 0 4
Totalt 28524 1789 1789 4365 36467
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6.2  Kvalitativ undersökning av fyra valda arbetsställen 
För fyra valda arbetsställen � DISTRIBUNALEN, TERMINALEN, 
PETROLEUM och GRUS � har djupare studier gjorts med både besök och 
kompletterande telefonintervjuer. 

 
DISTRIBUNALEN 
Det område, inom vilket DISTRIBUNALEN sköter distributionen, 
överensstämmer med Stockholms län utom på några punkter: 
• Norrtälje hör till uppsalaområdet 
• Vallentuna hör till stockholmsdistribunalen med två enheter. Resten av 

Vallentuna hör till uppsalaområdet. 
• Trosa, Vagnhärad, Stjärnhof hör till stockholmsdistribunalen trots att de 

geografiskt hör till Södermanlands län. 
 

Den norra delen av Stockholms län täcks till en del genom distribution från 
DISTRIBUNALEN, Uppsala. 

En stor del av distribunalens enheter ligger inom stadskärnan. Där finns många 
DISTRIBUNALEN-enheter, men dom är små. I innerstaden finns en miljözon 
med begränsningar för lastbilstrafiken. Det gör att man inte kan nå dessa enheter 
när som helst under dygnet. 

Uppgifter om körningar ut till enheter finns för åtminstone ett år bakåt. I 
listorna kan varje bil identifieras och till vilka enheter varje bil går. Enheterna är 
kodade i listorna men är lätta att identifiera med kodnyckel. I 
DISTRIBUNALEN:s register finns enheterna också koordinatsatta med vanliga 
sverigekoordinater. Urlastningen i antal ton, som görs hos de olika enheterna, kan 
inte följas upp utan endast totalvikten då bilen lämnar distribunalen. En viss 
uppdelning av lasterna görs i och med att bilarna kör ut från de olika 
lastningsställena beroende på godstyp. Bilarna används i stort sett hela dagarna. 
Ungefär hälften av totaltiden går åt till på- och avlastningar. Under dagen gör man 
tre till fyra turer. Efter en tur kommer bilen in och tas sedan i anspråk för nya 
uppgifter när den står i tur för ny körning (om den då passar för denna nya 
körning). Varken bil eller chaufför är knuten till något speciellt distrikt, utan 
chaufförerna antas känna till enheterna i alla distrikt och får vara beredda på att 
åka till vilket område som helst. 

Utkörningarna planeras av fyra personer. Undan för undan under dagen 
schemaläggs lastplanerna, som normalt grundar sig på de order som kommit in 
dagen före från de olika enheterna. En del enheter, som har kvällsöppet kan få 
mycket korta ledtider, eftersom de kan ha gjort beställningen tidigare på dagen 
och få leveransen sent samma dag. Leveranser fredagar fordrar längre ledtider: 
oftast 48 timmar. Till DISTRIBUNALEN-enheterna körs varor inte bara från 
DISTRIBUNALEN. Enheterna tar i princip varor från vilken leverantör som helst 
och vissa godstyper kommer normalt direkt från leverantörerna. En del varor 
kommer också direkt från ett centrallager. Dessutom finns sex enheter inom 
stockholmsområdet som är så stora att de tar emot direktleveranser från 
omlastningsterminalerna på andra orter i landet. Dessa terminaler är också mycket 
viktiga för inleveranserna till stockholmsdistribunalen. En hel del gods levereras 
därifrån med tåg i container. 

DISTRIBUNALEN:s fraktsedlar grundar sig på fakturorna (eller är = 
fakturorna). Det går dock inte att följa upp dessa historiskt och avläsa varuvärdet 



KFB & VTI forskning/research 36-2000 87 

per körning. Möjligen kan man utgå från omsättningens storlek för varje enhet 
och fördela varuvärdet i transporterna utifrån detta. I stort sett är det samma 
varusortiment som går till alla enheter, även om DISTRIBUNALEN inte är ensam 
leverantör till dessa. 

DISTRIBUNALEN har 41 egna lastbilar. Kostnadsredovisningar för dessa 
finns och kan bli tillgängliga med rimliga försäkringar om konfidentialitet. I 
distributionen deltar också åtta bilar som ägs av andra personer. Det är chaufförer 
som tidigare arbetat inom DISTRIBUNALEN men som köpt/övertagit bilar och 
sköter distributionen med dessa. De arbetar dock på samma sätt som alla andra 
bilar/chaufförer. Förutom dessa chaufförer/bilar som utgör en stabil bilpark tar 
man in andra åkare i stort sett varje dag. 

Historiska data finns inte på elektroniskt medium. Data kan lämnas i form av 
tabeller angående genomförda körningar med målpunkter (enheter) inlagda. 
 
TERMINALEN 
Terminalens trafikområde är i stort sett Stockholms län. Avvikelser finns dock på 
ett par punkter: 
• Trosa, Vagnhärad, Stjärnhof hör till denna stockholmsterminals distributions-

område trots att dessa orter inte ligger inom Stockholms län, 
• Norrtälje och Väddö ingår för närvarande i terminalens område men kommer 

under året att föras över till uppsalaområdet. 
 

Stockholmsterminalen trafikeras av ca 150 fjärrbilar. Alla går inte in till 
terminal � en del fraktar partigods och kommer aldrig dit. Mellan 30 och 50 av 
fjärrbilarna kommer till terminal varje dag. Antalet lokal- och kretsbilar är f.n. ca 
150. 

TERMINALEN har ett antal kunder som är mycket stabila. Från vissa kunder 
går en stor del av transporterna direkt till konsument, vilket oftast innebär att 
hantering och andra funktioner i samband med leveransen blir mera arbets-
krävande. 

Fraktsedeln är den handling man utgår ifrån vid transporten. Den kvitteras vid 
leverans hos kund och blir därmed en värdehandling. Om datainsamlingen ska 
utgå från fraktsedlarna måste dessa fångas i samband med att bilarna går från eller 
kommer tillbaka till terminalen. Det är också enda möjligheten att få reda på 
mottagare/leveransadress/arbetsställe. Dessa uppgifter lagras inte i datasystemet. 
Det är mycket stora godsmängder som berörs: av paketgods (högst 35 kilo) 
kommer ca 3.500 sändningar per dag, av vanligt styckegods och partigods 
kommer ca 1800 sändningar.  

Fraktsedlarna finns på de åkerier som är knutna till terminalen. Det finns två 
åkerier för lokalkörningarna och sju åkerier för kretskörningarna. Alla rutter är 
tidsatta. Krets- och lokalbilarna går klockan 0800, mellan 1000 och 1400 besöks 
kunder, kl. 1730 ska man vara tillbaka på terminal. Stockholmsbilarna har visst 
spelrum på grund av variationer i trafiken. Ibland är lasterna så stora att en bil kan 
behöva köra två vändor. 

När man gör bedömningen av rutternas omfattning utgår man från 
leveransservicebegreppet: hur omfattande rutten högst får vara för att man ska 
kunna stå för att leveransen kan ske inom en viss tid och den senaste tidpunkten, 
vid vilken en godshämtning kan ske. Godsets varuvärden är normalt inte kända. 
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TERMINALEN har uppgifter om kalkylmässigt beräknade driftskostnader för 
bilarna. Utifrån sådana kalkyler sker förhandlingar om avräknade driftskostnader 
med åkarna. En kalkyldatabas ger riktvärden. Åkeriförbundets taxor är offentliga 
och används i sammanhanget. Från sådana kalkyler bestäms också det antal 
fordon, som ska arbeta inom terminalens distributionsområde. 

I godsterminalens historiska dokument saknas kunduppgifter och uppgifter om 
typ av transporterat gods och varuvärden. Kunduppgifter finns så till vida att den 
terminal, varifrån körningarna utgår, har uppgifter om var kundföretagen finns, 
deras adresser. Företagen kan spåras så att SNI-kod, omsättning och antal 
anställda kan identifieras. Med utgångspunkt från dessa uppgifter kan en 
fördelning göras av terminalens leveranser på de olika ruttområdena och sedan på 
de företag som ligger inom dessa områden. En viktig faktor i denna fördelning av 
olika godsslag per företag är företagens SNI-kod. Den typ av verksamhet som 
SNI-koden anger kräver också viss typ av komponenter och material för att hålla 
verksamheten i gång.  
 
6.2.3  PETROLEUM 
PETROLEUM är ett av de stora oljebolagen. Alla PETROLEUMs transporter 
utgår från oljedepån, utom transporterna av flygprodukter, som sker från en 
oljedepå i centrala Stockholm, varifrån också flera andra oljebolags transporter 
utgår. Alla oljeprodukter kommer till PETROLEUMs depå per båt och pumpas 
upp från båten till de bergrum som utgör lager för produkterna. 

Omfattningen av oljetransporterna är mycket säsongsberoende. För närvarande 
har man 25 lastbilar från ett företag som kör åt sig, 3 ströåkare med var sin bil, 
och 5 egna fordon. Till detta kommer tre egna lastbilar som kör flygprodukterna 
och tre inlejda lastbilar med andra körningar. Varje lastbil har ett antal köruppdrag 
per dag, något varierande beroende på hur lång varje körning är.  

Det område som täcks av dessa transporter omfattar mera än Stockholms län. I 
norr sträcker sig området till andra sidan Uppsala och Östhammar, i väster till 
området mellan Enköping och Västerås, i söder till området bortom Strängnäs, 
Mariefred, Vagnhärad, Trosa. Det är en skillnad i planeringsförfarandet mellan ett 
antal perifera områden, Norrtälje, Strängnäs och Enköping, där varje åkare har sin 
egen områdesplanering för körningarna och de områden som planeras centralt från 
oljedepån. Den centrala transportplaneringen sker i princip en dag före själva 
transporten och består i hög grad av att de två transportplanerarna sammanställer 
de order som kommit in under en dag till en körning, varvid de försöker minimera 
de kördistanser som leveranserna ger. Det innebär att det inte finns något fast 
ruttsystem. I stället kan vilken bil som helst få vilket uppdrag som helst och 
uppdraget kan omfatta vilka kunder som helst. Planeraren lägger bara orderna i 
den ordning han bedömer att orderna ska avverkas för att ge så korta köravstånd 
som möjligt och de sammanräknade orderna ska täcka den volym som bilen kan 
ta. 

De dokument som kan erhållas från PETROLEUM utgörs av kundlistor med 
ordernummer, varukod, beställd mängd, levererad mängd, orderdatum, begärd 
leveransdag och verklig leveransdag. Dessa listor arkiveras men inte i någon 
särskild ordning. Av listorna framgår vilka beställningar som har kommit från en 
särskild kund, men inte hur orderna avverkats, d.v.s. hur de kombinerats för att 
åstadkomma en viss rutt för chauffören. För att få den informationen måste helt 
enkelt köruppdraget bevakas eller planeraren övertalas (eller den person som tar 
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emot körorderna efter körningen) att spara orderna för de körningar som ska 
registreras. 

Områdesåkarna har en egen planering, var och en för sitt område. Efter 
körningarna ges en körrapport in till de centrala planerarna och dessa rapporter 
kan underlätta informationsinhämtningen. 

Att utgå från den historiska dokumentation som ges av PETROLEUM (och 
sannolikt av andra oljedistributionsföretag) innebär att mycket tillförlitliga 
uppgifter nyttjas � det är helt enkelt körorder med uppgifter om volymer och 
lasttyper. Mätfelen blir mycket små om ens några alls. Uppgifter kan dock 
knappast tas in för hela året utan eventuellt måste ett urval göras. Särskilt inom 
oljedistributionen ger detta vissa urvalsproblem, eftersom efterfrågan på olja och 
bensin är mycket säsongsberoende. Variationerna i transportvolymer är stora 
under året. Säljarnas och konkurrenternas insatser ger också volymvariationer. Ett 
antal stora upphandlingar sker då och då under ett år och det betyder ganska 
mycket för volymerna hur det egna företaget lyckas i dessa upphandlingar. Detta i 
sin tur är beroende av om konkurrenterna har lyckats utverka speciellt förmånliga 
villkor med sina moderbolag. Det finns alltså stora risker för urvalsfel om en 
mätperiod väljs och den ligger i ytterlighetsområdet av leveransintensiteten. 

 
6.2.4 GRUS 
Företaget är en av fyra stora aktörer på ballast-marknaden inom Stockholms län. 
GRUS har en total leveransvolym per år på mellan 2,0 och 2,5 miljoner ton sand 
och grus för Stockholms län. Jehanders ligger på 1,5�2,0 miljoner ton för samma 
område, Skanska på 650 tusen ton och Underås på ca 500 tusen ton. Totalt sett har 
alla fyra företagen större leveranser än så, en del går in i andra län, Jehanders har 
t.o.m. exportleveranser till Tyskland. Skanskas leveranser går knappt alls från 
egna grustäkter � leveranserna sker från en krossanläggning i Farsta. Alla dessa 
sand- och grusleveranser sker med lastbil utom Jehanders, som har omfattande 
båttransporter utifrån mälaröarna in till olika depåer inom storstockholmsområdet. 
Därifrån sker transporterna med lastbil.  

En stor del av ballastleveranserna utgörs av krossat berg från byggnadsarbeten. 
De krossar som tillhör GRUS finns i Vårby, Sköndal och Solna. Dessa 
anläggningar är beroende av både in- och uttransporter � ofta kommer 
intransporterna från ett område, där man har bygg- och anläggningsuppdrag. Efter 
krossningen kan det hända att det krossade materialet går tillbaka till samma 
område. Över huvud taget sker det en hel del transporter med ballastmaterial 
mellan olika områden inom en region, t.ex. på grund av att man behöver en 
speciell kvalitet för en viss anläggning. Totalt sett har andelen kross-ballast ökat 
under senare år. Numera utgör grus från täkt ca 40 procent av ballastbehovet inom 
Stockholms län, medan kross-ballast utgör ca 60 procent. Miljövårdsenheten i 
Stockholms län vill påverka ballastproduktionen inom länet och har som mål att få 
upp bergkrossproduktionen till 70 procent vid sekelskiftet. Samma miljövårds-
enhet publicerar för övrigt statistik avseende mängden producerad ballast 
(inklusive betong) per år och kommun inom Stockholms län. 

Förutom ren ballast levererar GRUS asfalt för t.ex. vägbeläggningar. Bitumen-
delen kommer från Nynäshamn � företagets intransport av denna ligger i 
storleksordningen 20 tusen ton per år. GRUS har dessutom en omfattande 
produktion av jord, ca 40 tusen ton. Jorden produceras till stor del på det sättet att 
sand blandas med torv och genomgår en komposteringsprocess. Total 
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jordmarknad i AB-län är ungefär 400 tusen ton. Färdigblandad betong är 
ytterligare en produkt � ca 1 miljon ton tillverkas per år. Mellan 85 och 90 procent 
av betongen utgörs av grus eller ballast, medan resten utgörs av cement. Denna 
levereras från Slite på Gotland. 

Totalt sett har GRUS ett stort antal anläggningar för produktion av alla de 
produkter som behandlats ovan. En styrning av leveranserna från de olika 
anläggningarna sker från huvudkontoret så att transportdistanserna till 
målpunkterna kan minimeras. Också kvalitetshänsyn kan ibland komma in i 
styrningsbesluten. Företaget håller sig inte med egna bilar. Däremot har man 
långsiktiga avtal med olika åkerier. De leveranser som sker med dessa åkeribilar 
har man god kontroll på när det gäller deras körningar. Ur datasystemet kan man 
ta fram avropslistor som anger från vilken anläggning en viss gruskvalitet hämtats 
och vart den levererats. Volymen mäts i antal lass och typ av bil � om den är en 
vanlig singellastare eller om den har släp. Ca 25 procent av leveranserna från 
GRUS kan vi identifiera och få uppgifter om på detta sätt. För ytterligare en andel 
� ca 15�20 procent finns uppgifter genom historisk dokumentation. Enligt GRUS 
finns det ingen anledning att tro att leveranser dokumenterade på detta sätt avviker 
från sådana leveranser som görs av andra åkarbilar.   

Totalt sett finns inom Stockholms län 48 företag inom SNI 14 210, sand-, grus- 
och bergtäkter. Av dessa är det 30 st. som har en anställd eller flera. Det totala 
antalet anställda inom branschen inom Stockholms län är 164 personer. De fyra 
stora aktörerna har ca 140 personer anställda inom ballastområdet � en stor del av 
branschen skulle täckas in genom informationen just från dessa. Å andra sidan är 
det ett stort antal företag som är mycket små i denna bransch � genom att ensidigt 
studera dessa fyra stora företag förloras vissa karakteristika i branschen. 
 
6.2.5  Insamling av kvantitativa data 
Historiska dokument att utgå från i vår datainsamling finner vi i första hand hos 
distribunaler och terminaler men också hos företag med egen bilpark och 
frekventa utkörningar. Från distribunaler och företag är det normalt möjligt att 
utläsa både startpunkt, målpunkt (kundföretag med adress) och vikt. Tyvärr finns 
däremot ingenting dokumenterat hos terminalerna om godsmottagare och varans 
art. Inte heller artikelns värde finns angivet där.  
 
6.2.5.1 Transportintensiva företag 
De historiska dokumenten finns i de flesta fall som filer i företagens datorer. Det 
är dock inte möjligt att få uppgifterna på elektroniskt medium från alla företag � 
hos DISTRIBUNALEN har man t.ex. den önskade informationen på pappers-
listor. Storleken på urval av data blir därmed i hög grad beroende av vilket 
medium som kommer att användas för informationsöverföringen. Uppgifter i 
listform ger oss relativt stora möjligheter att öka datamängden, men överföringen 
därifrån till datamedium kan vara så pass resurskrävande att en väsentlig 
begränsning i urvalet måste ske. 
 
6.2.5.2 Speditionsföretag 
Ett underlag för att bedöma dels fördelningen av en terminals transporter inom en 
ruttstruktur och dels det transporterade och fördelade godsets art kan sökas i 
godsmottagarens SNI-beteckning. Fördelningen på rutter skulle kunna 
genomföras genom att godset fördelades efter det totala antalet arbetsställen inom 
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varje ruttområde. Fördelningsnyckel skulle då kunna vara arbetsställenas 
omsättning eller deras antal anställda. Med den relativt grova varukod, som 
kommer att användas och som i stort sett överensstämmer med UVAV:s varukod, 
kan vi utgå från Nationalräkenskapernas input-/outputmodeller, beräkna andelar 
av inleveranserna till de olika företagen och branscherna med SNI-nummer. 
Fördelningen av det varukodade godset på företag sker då efter de beräknade 
andelarna. 

Alternativt kan de beskrivna fördelningarna av totalvolymer erhållas med hjälp 
av de fraktsedlar som följer godset. En mindre undersökning av dessa fraktsedlar 
gör det möjligt att kontrollera rimligheten av de tidigare erhållna fördelningarna. 
Fraktsedlarna för en dags körningar (ca 1500 st. för en viss terminal) skulle kunna 
samlas ihop och utgöra underlag för fördelningskontrollen. 
 
 
6.3  Länsgränsöverskridande transporter 
Dels omfattar de länsgränsöverskridande transporterna transittransporter, d.v.s. 
sådana som kör in i Stockholms län och utan att göra några stopp för av- och 
pålastningar kör direkt ut ur länet. Dels omfattar de övriga länsgränsöverskridande 
transporter, t.ex. de linjebilar som kommer från terminaler i olika regioner i 
Sverige och som är destinerade till terminalerna inom Stockholms län. Eftersom 
det här är fråga om företag (inklusive terminaler, distribunaler, etc.) utanför 
Stockholms län skulle en statistisk undersökning bli mycket omfattande.  

Förutom trafiken med svenska lastbilar omfattar de länsgränsöverskridande 
transporterna även trafik med utländska lastbilar. 
 
6.3.1 Svenska lastbilar med Sverigetrafik 
En viktig skillnad när det gäller Sverigetrafiken är, om ett visst åkeri har en linje 
till Stockholm eller inte. Linjen innebär, att man kör till Stockholm med flera 
lastbilar per dag eller, om det är från en avlägsen mindre plats, någon gång eller 
några gånger per vecka. Dessa bilar identifieras hos de godsterminaler, varifrån 
transporterna planeras och styrs. Detta gäller också de bilar som endast kör 
partigods till Stockholm och som alltså kanske aldrig kommer fram till någon 
stockholmsterminal.  

En del åkerier som inte har linje till Stockholm har ändå en del körningar dit. 
Körningarna sker i betydligt mindre omfattning än linjeåkeriernas körningar: en 
begränsad rundringning visade att det ofta rör sig om körningar en gång i veckan 
eller ett par gånger i månaden för åkerier som inte är alltför små. Här är 
svårigheterna större att kunna identifiera de lastbilar som kör till Stockholm 
ibland. Det är tydligt att vi måste utgå från företagen när vi ska identifiera bilarna: 
det är annars en tydlig risk att det sker en sammanblandning med linjebilarna.  

Även när det gäller företagsbilar med körningar till Stockholm måste vi utgå 
från att vi i första hand identifierar företagen, som kan ha sådana transporter. Det 
gäller företag som har en egen mer eller mindre rikstäckande distribution. Så är 
fallet beträffande öldistribution, möbelutkörningar osv.  
 
6.3.1.1 Exempel: Ballasttransporter från depåer nära Stockholms 

länsgräns 
Vid en ballast-depå kan man inte identifiera alla avgående lastbilars målpunkt � 
de bara köper ballasten och kör i väg. En del depåer har dock egna bilar som man 
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har god kontroll över när det gäller målpunkt. För GRUS var det ungefär 25 
procent (ytterligare 15 procent kan man av andra skäl få historiska data för) av 
alla utgående bilar som man därmed kände till målpunkten för och också kunde 
historiskt dokumentera. Nu kan UVAV komma till viss statistisk hjälp. Vi utgår 
från uppgifter från de dominerande aktörerna på marknaden (fyra stycken) och 
antar att alla transporter körs på samma sätt som det procenttal som man har 
kontroll över. Vi räknar upp ballast-transporterna till 100 procent och utgår från 
UVAV:s värden. Därmed får vi en total bild av volymer och rutter, även om den 
är kraftigt schabloniserad. 
 
6.3.1.2 Exempel: Linjebilar (fjärrbilar) från godsterminaler utanför 

Stockholms län 
De linjebilar som kommer från olika terminalområden utanför Stockholms län 
medför huvudsakligen partigods, d.v.s. bilarna går direkt till kund, oftast ett 
företag. Oftast kommer de också direkt från leverantör inom det egna 
terminalområdet. Ändå har fjärrbilens hemmaterminal uppgifter om leverantör, 
godsmottagare och last. Uppgifterna finns dock bara på fraktsedel och är inte 
lagrade på ett sådant sätt att vi kan få fram historiska dokument om körningarna. 
En möjlighet är då att utgå från UVAV-statistiken och där identifiera körningar 
från olika län in till Stockholms län. För år 1996 kommer statistiken � när den 
publiceras � att omfatta ca 12.000 enkäter och det bör vara möjligt att få fram mått 
på leveranser in till Stockholms län från övriga län och att samtidigt få en viss 
specificering på varugrupper. Under alla förhållanden kan dessa uppgifter vara 
stöduppgifter för de data vi urvalsmässigt söker hos regionala godsterminaler. 
 
6.3.1.3  Exempel: Fjärrbilar men icke linjebilar hos fria åkerier 
Till Stockholm finns också fjärrtrafik från mindre transportföretag ute i landet � 
körningarna sker då med icke-linjebilar. Men medan de flesta av 
speditionslinjerna har dagliga förbindelser med stockholmsområdet � ofta med ett 
flertal bilar � har dessa mindre åkerier körningar dit en eller ett par gånger i 
veckan. Dessa åkerier kan ha tillgång till terminal i Stockholm. Om det inte är 
egen terminal hyr de in sig i annan terminal och låter annat åkeriföretag sköta 
distributionen i Stockholm. Med UVAV som utgångspunkt för beräkningarna ska 
fjärrtrafiken från dessa åkerier inkluderas i UVAV:s totalsumma.  
 
6.3.1.4 Exempel: Firmabilar från företag utanför länet  
Firmabilar från företag utanför länet kan ha direktleveranser till kund inom länet. I 
princip är dessa körningar mycket svåra att få ett datamässigt grepp om, ifall vi 
vill mäta just omfattningen av dessa körningar. Vill vi verkligen identifiera dessa 
måste det ske med utgångspunkt från trafikräkningar. Om vi däremot nöjer oss 
med omfattningen av de totala gränsöverskridande transporterna ska dessa 
körningar finnas inkluderade i UVAV-summan tillsammans med linjebilar 
(fjärrbilar) från godsterminaler utanför Stockholms län och fjärrbilar men icke 
linjebilar hos fria åkerier 
 
6.3.2  Utländska lastbilar med Sverigetrafik 
Det finns ett par undersökningar av utländska bilar med Sverigetrafik från SCB 
från 1987 och 1990. Vissa jämförelser mellan de båda åren har gjorts i 1990 års 
utgåva. Mellan de båda åren hade det skett en ökning med 9 procent av antalet 
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lastbilar. Möjligen kan vi använda jämförelsen för att göra vissa uppräkningar - 
1990 års siffror är ju ganska gamla. 

Under 1990 genomförde 450 000 utländska ekipage transporter i Sverige. 
Mellan Sverige och kontinenten var det 200 000 fordon som transporterade gods 
av olika slag. Knappt 17 miljoner ton gods importerades/exporterades per lastbil 
totalt sett, d.v.s. också med svenska lastbilar. År 1995 var importen med svenska 
lastbilar 1,7 miljoner ton och exporten 2,5 miljoner ton. Dessa internationella 
transporter sker med yrkesmässigt körda bilar. 

Vi kan med diverse uppräkningar få fram ungefärliga uppgifter om hur mycket 
gods som transporteras med utländska bilar in till och ut ur landet. Det finns 
statistik t.o.m. 1994 om totalexport och totalimport med lastbil av olika 
varugrupper. Från 1995 finns statistik om export/import med svenska lastbilar. 
Med en uppräkning av 1994 års värden till 1995 är det alltså möjligt att också få 
fram hur mycket export/import som de utländska bilarna står för. Statistiken finns 
både för volymer och värden. För oss är det volymer/vikter som är de centrala 
uppgifterna. 

Vi har inga uppgifter som direkt visar hur import- och exportströmmarna är 
fördelade inom landet, d.v.s. i detta fall hur mycket gods som går till eller från 
Stockholms län med utländska bilar. Däremot har vi möjlighet att få fram 
uppgifter om hur de svenska internationella transporterna med lastbil flödar inom 
landet. SCB har möjlighet att köra fram statistik som visar hur mycket 
Stockholms län lämnar och tar emot av dessa transporter. Om vi antar, att det är 
ungefär samma flödesmönster för de svenska och utländska bilarna i detta fall kan 
vi utgå från de svenska flödena och transformera dom till de utländska bilarna. 
Problemet är att få någon slags bekräftelse på att transportflödena med utländska 
lastbilar sker på ungefär samma sätt som med svenska. Om vi har en slags allmän 
transportmarknad varifrån både svenska och utländska lastbilar tar sina order kan 
man tro att skillnaden inte är så stor. 

Kunniga i branschen påstår att det inte är någon skillnad mellan svenska och 
utländska bilar när det gäller körningar inom Sverige. Det finns en allmän 
europeisk transportmarknad, varifrån både svenska och utländska bilar får sina 
transportorder. Ganska slumpmässigt blir det beträffande fördelningen på svenska 
och andra lastbilar. Om dessa bilar inte anlöper någon terminal i Stockholm är de 
mycket svårfångade datamässigt. En okulär trafikräkning skulle kunna ge viss 
information om dessa bilar. En offentlig stödstatistik som vi kan utgå från är 
svensk utrikeshandel 1995, som ger kvantitativa uppgifter om vikter på importerat 
och exporterat gods. Eftersom vi också har uppgifter på de svenska lastbilarnas 
transporter in till Sverige och uttransporter från Sverige har vi ett visst underlag 
för att beräkna de utländska bilarnas arbetsinsatser. Vi måste i så fall anta att de 
utländska bilarna kör på samma sätt som de svenska bilarna, dvs kör till 
Stockholms län med i stort sett samma laster och med samma geografiska 
sträckning av körningarna. En begränsad rundringning till kunnigt fackfolk har 
bekräftat att så är fallet. 
 
6.3.2.1 Exempel: Utländska bilar med målpunkt egen eller svensk 

terminal  
Många av de utländska ekipage som kommer till Stockholm har svårt att klara 
orienteringen i staden och man söker sig därför till svensk terminal för att få bilen 
lotsad till destinationen. TERMINALEN har t ex speciellt utvalda personer för 
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sådan lotsning. Under senare år har ett antal utländska transportföretag lagt sig till 
med egna terminaler och ankommande utlandsbilar har dessa terminaler som 
målpunkt. Tullverket har försett oss med en förteckning över dessa nya utländska 
godsterminaler. En del av de utländska bilarna kan vi alltså nå genom att rikta 
enkäter till dessa olika terminaler. Eftersom det här är fråga om just utländska 
bilar finns de inte inkluderade i UVAV:s statistik och vi kan inte använda denna 
ens som stöd för egenhändigt framtagna data.  
 
6.3.3 Transittransporter och övriga länsgränsöverskridande trans-

porter 
För ren transittrafik, d.v.s. sådan som passerar länet utan stopp och utan omvägar, 
används UVAV och traffic assignment. Eftersom vi endast är intresserade av vilka 
vägar som används och vilka varor som transporteras så är UVAV tillräcklig. 

Utländska lastbilars transittrafik genom Stockholms län till Öst (inklusive 
Gotland) uppfångas av hamnstatistiken. Utländska lastbilar som går norr om 
Stockholm genom länet kan även den uppskattas med hjälp av traffic assignment-
modeller. Den del av den övriga länsgränsöverskridande trafiken som vi behöver 
kartlägga och analysera är den del som rör sig inom Stockholms läns gränser. Det 
som gör att vi inte kan använda UVAV direkt och traffic assignment-modeller vid 
beräkning av transittrafiken är att start-/målpunkterna i Stockholms län inte finns 
tillgängliga på tillräckligt detaljerad geografisk nivå. En undersökning avseende 
start-/målpunkter i Stockholms län för länsgränsöverskridande transporter behövs. 
 
 
6.4 Test av undersökningsmetoder 
Två undersökningar med enkätutskick har genomförts inom NÄTRA. Det gäller 
dels arbetsställeundersökningen som redovisas i avsnitten 6.4.1�6.4.3, dels 
fordonsundersökningen som redovisas i avsnitt 6.4.4. Syftet med undersök-
ningarna var dels att testa undersökningsmetoder och dels att få fram ett underlag 
till idéer för konstruktion av modeller som beskriver transportmönstret. 
Undersökningen bedrivs med företagsintervjuer kompletterat med enkäter som 
hjälpmedel.  

 
6.4.1 Arbetsställeundersökningen / enkäter 
Syftet med företagsundersökningen var att bestämma marginalsummorna (O:na 
och D:na) i en O/D-matris, dvs., bestämma volymerna av inkommande och 
utgående transporter från varje delområde, samt att erhålla parametrar som är 
användbara för att modellera en O/D-matris (tillsammans med andra data). Med 
en företagsenkät får vi en automatisk bestämning av näringstillhörighet (en 
parameter) via företagsregistret. En annan parameter är transporttyp. De två 
transporttyper som används är: 
• varutransporter 
• hantverks-, bud- och servicetransporter 
 

Till var och en kopplas en egen enkät. Variationer över året respektive veckan 
skall också beskrivas. 

Kunskapen om ankommande transporter är i regel sämre än kunskapen om 
utgående transporter. Därför är frågorna i enkäterna oftare inriktade mot utgående 
transporter än inkommande. Tidsvariationerna bedöms vara samma för ut- och 
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ingående transporter. En annan anledning att studera transporterna från ett företag 
är att sambandet mellan vara och företagets näring är mycket starkare än när 
sambandet avser ankommande transport. I princip kan man säga att sambandet är 
entydigt vid lämpligt val av aggregeringsnivå, jämför med SCB:s 
input/outputtabeller. Den bättre kvaliteten hos data för utgående transporter kan 
utnyttjas för nivåjusteringar av data avseende inkommande transporter och 
därmed förbättra dess kvalitet. 

Urvalsram är arbetsställen i Stockholms län. Urvalssannolikheten bör på något 
sätt (t.ex. med hänsyn till arbetsställets storlek, näringstillhörighet, antal egna 
fordon etc.) påverkas av den förväntade transportgenereringen, antingen som 
sändare eller som mottagare. Enkäter har skickats till tre grupper av arbetsställen. 
I den första gruppen definierades varje arbetsställe av sin huvudbranschavdelning 
A-Q, den andra gruppen utgjordes av arbetsställen med de fyra första SNI-
siffrorna 4533, i den tredje gruppen ingick arbetsställen med de tre första SNI-
siffrorna 453 (de med 4533 exkluderade). De berörda näringsgrenarna är 45310 
(elinstallationer), 45320 (isoleringsarbeten), 45331 (rörfirmor), 45332 (ventila-
tionsfirmor), 45333 (kyl- och frysinstallationsfirmor), 45339 (övriga VVS-firmor) 
samt 45340 (andra bygginstallationer). Tanken med att välja SNI 453 var att i 
provundersökningen ha arbetsställen där svårigheter med enkätifyllandet kunde 
förväntas. Till varje arbetsställe skickades två formulär, ett för �Varutransporter� 
med sex frågor och ett för �Hantverks-, bud- och serviceresor� med fem frågor. 
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6.4.1.1 Formulär Varutransporter 
Enkäten för varutransporter har följande utseende: 

 
Varutransporter  (tunga lastbilar) 
 
Godstransporter från det egna företaget med lastbil 
1.   Ange för varje veckodag hur många lastbilar som lämnar företaget, lastade med gods från företaget: 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 
25 20 20 28 25 2 0 

2.   Hur många kg gods motsvarar det, dvs hur många kg gods går ut med lastbil per veckodag ? 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 
75000 60000 70000 110000 120000 10 0 

3.    Ange månadsvis hur antalet transporter varierar under året: 

jan   feb  mars  apr  maj  juni juli  aug  sept   okt  nov   dec 
90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 

 

Ankommande godstransporter med lastbil 

 

4.   Ange för varje veckodag hur många lastbilar som kommer med gods till företaget: 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 
4 5 5 8 6 0 0 

5.   Hur fördelas antalet lastbilar till företaget under en genomsnittsvecka geografiskt? 
från  

Stockholms län 
 från 

 övriga Sverige 
från utlandet 

 svenska lastbilar 
 från utlandet 

utländska lastbilar 
4 19 3 2 

 

6.   Hur många ton gods transporteras totalt från/till företaget under ett år ? 

lastbil järnväg sjöfart
Från företaget 3600 0 0
Till företaget 680 2920 0

Frågorna har  

besvarats av:          Urban Björketun                         Telefon:           013-20 41 68   

Företag:                       VTI                                                 Adress         581 95 Linköping                

Figur 6.2  Varutransporter tunga lastbilar - Enkät 
 
Instruktioner till formulärifyllaren: 

 
Fråga 1: Fyll i antalet körningar för en vecka, innevarande vecka om det är 
lämpligast, annars fyll i för föregående eller kommande vecka. Veckan behöver ej 
börja på en måndag, det går t.ex. bra att börja med en torsdag och avsluta med 
onsdag veckan därpå. Om veckan inte är normal, justera uppgifterna så att de ser 
normala ut för årstiden. Observera att det är antalet körningar som skall anges. En 
bil kan t.ex. ha fyra körningar samma dag. 

 
Fråga 3:Variationen kan anges på olika sätt, t.ex. med uppskattat antal körningar 
per månad eller med procent i förhållande till maxmånad (maxmånad = 100 
procent) eller normalmånad (normalmånad = 100 procent). 
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Fråga 6: Om transporter går med lastbil till eller från en järnvägsterminal skall de 
räknas som lastbilstransporter och ej som transporter med järnväg. Att 
transporterna går med sjöfart, utan anslutande lastbils- eller järnvägstransporter, är 
mycket sällsynt. 
 
6.4.1.2  Formulär Hantverks-, bud och serviceresor 
Enkäten för hantverks-, bud och servicetransporter har följande utseende: 

                                     Företag:                        VTI                                                            Adress:    581 95  LINKÖPING            

 
 
Figur 6.3  Varu-, hantverks-, bud- och serviceresor - Enkät 
Instruktioner till formulärifyllaren: 

 
Fråga 1: Fyll i antalet resor för en vecka, innevarande vecka om det är lämpligast, 
annars fyll i för föregående eller kommande vecka. Veckan behöver ej börja på en 
måndag, det går t.ex. bra att börja med en torsdag och avsluta med onsdag veckan 
därpå. Observera att det är antalet resor som skall anges. En och samma bil kan 
t.ex. lämna företaget flera gånger under dagen. 

 
Fråga 2: Observera att det är frågan om antal resor, ej antal bilar. 
 

 Varu-, hantverks-, bud- och serviceresor  
(lätta lastbilar, vissa personbilar) 
 
Fordon vid det egna företaget (företagets bilar eller de anställdas privata bilar) 
1.   Hur många gånger per dag lämnar en bil företaget för en varu-, hantverks-, bud- eller 

serviceresa (totala antalet utgående resor perdag)? 
måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 

20 15 18 25 30 0 0 
 
2. Hur många av resorna i fråga 1 körs med lätt lastbil ? 86
 

3a Hur många av resorna i fråga 1 körs helt inom länet ? 77
3b  Ange antalet resor som gjorts helt inom länet under en vecka, där vägavståndet till det mest 

avlägsna resmålet är 
0 - 5 km 5 - 15 km 15 - 30 km 30 km eller mer 

      42 20 5 10 

3c   Hur många av dessa resor helt inom länet görs för att besöka 
privathushåll butiker/varuhus post’/bank andra resmål 

0 0 10 67 
4.    Ange månadsvis hur antalet resor (alla resor, se fråga 1) varierar under året: 

jan   feb  mars  apr  maj  juni juli  aug  sept   okt  nov   dec 
450 450 450 450 450 450 50 450 450 450 450 450

 

Fordon från andra företag  
5. Hur många hantverks-, bud-, och servicefordon anländer till företaget per veckodag? 

  måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 
8 5 5 8 5 0 0 

Frågorna har  

besvarats av: Jan Eriksson                Telefon:            013-20 40 86                   
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Fråga 3a: Även här är det frågan om antal resor, ej antal bilar. 
 
Fråga 3b: Det kan vara svårt att ange antalet resor uppdelat på avstånd exakt, 
såvida man inte har fört dagbok över resorna. Man kan då i stället uppskatta hur 
stor andel av resorna som utförs till mycket närbelägna resmål (0�5 km), till nära 
resmål (5�15 km), till resmål på medelavstånd (15�30 km) respektive till resmål 
lite längre bort (minst 30 km). I exemplet är det gjort en sådan procent-
uppskattning.   

 
Fråga 3c: Daghem och servicehem räknas här till privathushåll. Om du vill 
specificera resmålen ytterligare, gör det (t.ex. privathushåll 20 procent, bygg-
arbetsplatser 80 procent). 

 
Fråga 4: Intensiteten kan anges på olika sätt, t.ex. med uppskattat antal körningar 
per månad eller med procent i förhållande till maxmånad (maxmånad = 100 
procent) eller normalmånad (normalmånad = 100 procent). 

 
Fråga 5: Besökarna kan vara från televerket, kontorsutrustningsföretag, 
cateringföretag, blomsterhandlare, byggföretag etc. förutom de �vanliga� företag 
som levererar varor som används i företagets egen verksamhet. Den �vanliga� 
brevbäraren skall ej räknas hit, däremot postens övriga transporter (företagspaket). 

 
6.4.1.3 Enkätundersökning per branschavdelning 
För varje avdelning A�Q av branscher (totalt 17 stycken, se avsnitt 2.1) indelades 
arbetsställena i tre klasser efter antal anställda: 0�5, 6�25 och >25. I en första 
omgång (8�11, 14 april 1997) skickades 45 enkäter, till ett arbetsställe i varje cell 
(kombination av branschavdelning och anställningsklass) med arbetsställen. 
Avdelningarna B (Fiske), P (Förvärvsarbete i hushåll) samt Q (Verksamhet vid 
internationella organisationer, utländska ambassader o.d) saknar dock arbets-
ställen med fler än fem anställda. I en andra omgång (24�25 april) bibehölls 
klasserna 0�5 och 6�25 anställda, medan klassen med fler än 25 anställda delades 
i två grupper: 26�50 respektive fler än 50 anställda. Detta gav totalt 57 celler med 
arbetsställen att skicka enkäter till. 

Svarsfrekvensen framgår av följande tabeller: 

Tabell 6.2  Svarsfrekvenser per bransch och antal anställda. 

Avdelning Svar Avdelning Svar Avdelning Svar 
A 0 av 7 G 1 av 7 M 1 av 7 
B 1 av 2 H 1 av 7 N 2 av 7 
C 1 av 5 I 0 av 7 O 2 av 7 
D 2 av 7 J 0 av 7 P 0 av 2 
E 2 av 7 K 3 av 7 Q 0 av 2 
F 0 av 7 L 1 av 7 Summa 17 av 102 

 
Antal anställda 0-5 6-25 26-50 >25 >50 Summa 
Svar 7 av 34 5 av 28 0 av 13 3 av 14 2 av 13 17 av 102 

 
Av de 17 erhållna svaren kom 5 inom en vecka, ytterligare 5 inom två veckor 

och ytterligare 4 inom 25 dagar från utskicksdagen. Det sista svaret kom först 
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efter 61 dagar. Enkäterna var inte försedda med senaste svarsdatum och inga 
påminnelser gjordes. 
 
6.4.1.4 Enkätundersökning av arbetsställen med SNI 4533 
Till arbetsställen med SNI 4533 (45331 rörfirmor, 45332 ventilationsfirmor, 
45333 kyl- och frysinstallationsfirmor, 45339 övriga VVS-firmor) skickades 
enkäter i två omgångar, 4 och 7 respektive 24 och 25 april. Vid båda tillfällena 
indelades arbetsställena i fem klasser efter omsättning per anställd 1997 (<100 
tusen kr, 100�299, 300�499, 500�999 samt >999 tusen kr). I första omgången 
användes fem klasser för antal anställda (0, 1�5, 6�13, 14�25, >25), i den andra 
omgången delades den övre klassen i två (26�50 och >50). För var och en av de 
25 respektive 30 cellerna skickades en enkät till ett slumpvis draget arbetsställe. 
Vissa celler saknade arbetsställen vilket medförde att antalet skickade enkäter var 
20 respektive 21. Från första omgången har tre enkäter besvarats och från den 
andra två enkäter. Svarsfrekvensen blev följaktligen drygt 12 procent. 
 
6.4.1.5 Enkätundersökning av övriga arbetsställen med SNI 453 
Här presenteras en utvärdering av den del av arbetsställeundersökningen som 
behandlar branscherna 45310 (elinstallationer), 45320 (isoleringsarbeten) samt 
45340 (andra bygginstallationer). Elfirmorna dominerar kraftigt bland dessa; totalt 
i Stockholms län finns 1666 arbetsställen inom elinstallationsbranschen, och 
endast 59 inom isoleringsbranschen samt 33 inom andra bygginstallationer. En 
stratifiering av arbetsställen inom dessa branscher har gjorts dels med avseende på 
arbetsställets storleksordning, dels med avseende på arbetsställets omsättning per 
anställd (ägaren räknas inte till de anställda � särskilt för arbetsställen med få eller 
inga anställda behövs därför ökningen med ett). Följande indelningar har använts: 

Tabell 6.3  Anställnings- och omsättningsklasser. 

Anställnings- 
klass 

Antal  
anställda 

 Omsättnings-
klass 

  Omsättning tkr per 
anställda + 1 

0 0  1 <100 
1 1-5  2 100-299 
2 6-13  3 300-499 
3 14-25  4 500-999 
4 26-50  5 >999 
5 >50    

 
Arbetsställena har uppdelats i 6 * 5 olika kategorier (celler). Det totala antalet 

arbetsställen belägna inom Stockholms län för dessa branscher tillsammans 
framgår av tabell 6.4 där endast arbetsställen för vilka omsättningsuppgift finns 
tillgänglig medtagits. Därför överensstämmer inte totalsumman med de tidigare 
givna totalsummorna för branscherna. 
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Tabell 6.4  Antal arbetsställen fördelat på anställnings- och omsättningsklass. 

 Omsättningsklass 
Anställningsklass  1 2 3 4 5 Totalt 

0 95 116 131 155 59 556 
1 14 116 241 225 35 632 
2 0 4 20 89 15 130 
3 1 0 5 29 5 43 
4 0 0 2 19 0 25 
5 1 0 0 9 6 21 

Totalt 112 238 402 530 125 1407 
 

Utskicken gjordes i två omgångar under april månad; i första omgången (15 
och 16 april 1997) sändes 22 enkäter ut, i andra omgången (23 och 24 april) 
sändes 21 stycken. I princip gjordes utskick till två arbetsställen för varje cell, 
dock saknas arbetsställe för några celler vilket förklarar varför antalet utskick är 
lägre än 2x30. 

Totalt har 8 svar inkommit, d.v.s. knappt 20 procent. Dessa fördelar sig på de 
olika cellerna enligt nedanstående tabell (siffrorna inom parentes anger antalet 
utskick; minustecken anger att arbetsställen saknas för cellen): 

Tabell 6.5  Antal svar (utskick) fördelat på anställnings- och omsättningsklass. 

 Omsättningsklass 
Anställningsklass 1 2 3 4 5 Totalt 

0 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 1 (2) 1 (10) 
1 0 (2) 0 (2) 1 (2) 0 (2) 0 (2) 1 (10) 
2 - 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (2) 0 (8) 
3 0 (1) - 1 (2) 0 (2) 2 (2) 3 (7) 
4 - - 1 (2) 1 (2) - 2 (4) 
5 0 (1) - - 1 (1) 0 (2) 1 (4) 

Totalt 0 (6) 0 (6) 3 (10) 2 (11) 3 (10) 8 (43) 
 
Som synes tycks det vara svårt att få arbetsställen med låg omsättning per anställd 
att svara. Även arbetsställen med få anställda (<14) har låg svarsfrekvens.  

 
6.4.1.6  Deskriptiva analyser av insamlade data 
För att få en uppfattning om variationen för insamlade data och för att bedöma i 
vilken mån variablerna antal anställda och omsättning per anställd är relevanta 
för att beskriva ett arbetsställes transporter har en mer detaljerad studie 
genomförts. Följande variabler redovisas: 
1. ANT-ANST= antal anställda vid arbetsstället 
2. OMS-KLASS= omsättningen per anställd vid arbetsstället 
3. PBIL= antal personbilar vid arbetsstället registrerade på företaget 
4. LLBIL= dito lätta lastbilar 
5. TLBIL= dito tunga lastbilar 
6. ANK-LAST= antal lastbilar som ankommer med gods till arbetsstället per dag 

(genomsnitt för en arbetsdag). 
7. ANK-TON= antal ton transporterat gods till arbetsstället per år. 
8. UTG-VHBS= antalet utgående varu-, hantverks-, bud- eller serviceresor från 

arbetsstället per dag (genomsnitt för en arbetsdag). 
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9. KÖRSTRÄCKA= antal utgående varu-, hantverks-, bud- och serviceresor för 
olika distanser (vägavstånd till mest avlägsna resmål). Variabelvärdet är en 
vektor med fyra komponenter svarande mot de fyra grupperingarna på 
vägavståndet i enkäten: 0-5 km, 5-15 km, 15-30 km, 30 km eller mer. 

10. BESÖK-VHBS= antal besök av varu-, hantverks-, bud- eller serviceresor från 
andra företag per vecka. 

11. UTG-PERS= antal utgående personresor från arbetsstället per dag (genomsnitt 
per arbetsdag). 

12. BESÖK-PERS= antal besökande personresor till arbetsstället från andra 
företag per vecka. 

 
Värden på de fem första variablerna har hämtats från vårt arbetsställeregister 

och fordonsregister. Eftersom värden på variablerna 2�5 endast finns tillgängliga 
för företag och ej för arbetsställen har dessa fått uppskattas från data i nämnda 
register i de fall då företag har fler än ett arbetsställe. Uppskattningen har gjorts 
med ledning av förhållandet mellan arbetsställets storlek (antal anställda) och 
företagets storlek. De flesta av de här undersökta företagen har dock endast haft 
ett arbetsställe varför detta problem troligen är av mindre betydelse än exempelvis 
inaktuella data i registren. De övriga variabelvärdena (6�12) har erhållits via 
frågeformulären.  

För att ge en uppfattning om hur starka samband som kan finnas mellan 
registervariablerna och de uppmätta variablerna redovisas nedan korrelations-
matrisen för de utvalda variablerna (ingen åtskillnad har här gjorts mellan 
enkätsvar och telefonintervjuer): 
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Tabell 6.6  Korrelation mellan olika variabler. 
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ANTANST 1,000 ,314 ,193 ,089 ,090 ,669 
(**) 

,447 
(*) 

,152 ,671 
(**) 

,797 
(**) 

,622 
(**) 

OMS-KLASS ,314 1,000 ,338 ,312 ,300 ,242 ,026 -,114 ,072 ,224 ,096 
PBIL ,193 ,338 1,000 ,941 

(**) 
-,056 -,047 ,004 -,146 -,059 ,045 -,021 

LLBIL ,089 ,312 ,941 
(**) 

1,000 ,029 -,037 ,007 -,183 -,089 ,004 -,049 

TLBIL ,090 ,300 -,056 ,029 1,000 ,262 a ,115 -,041 ,160 ,063 
ANKLAST ,669 

(**) 
,242 -,047 -,037 ,262 1,000 ,876 

(**) 
,180 ,791 

(**) 
,429 
(*) 

,868 
(**) 

ANKTON ,447 
(*) 

,026 ,004 ,007 a ,876 
(**) 

1,000 ,082 ,688 
(**) 

,238 ,823 
(**) 

UTG-VHBS ,152 -,114 -,146 -,183 ,115 ,180 ,082 1,000 ,244 ,068 ,253 
BESÖK-VHB ,671 

(**) 
,072 -,059 -,089 -,041 ,791 

(**) 
,688 
(**) 

,244 1,000 ,385 
(*) 

,859 
(**) 

UTGPERS ,797 
(**) 

,224 ,045 ,004 ,160 ,429 
(*) 

,238 ,068 ,385 
(*) 

1,000 ,422 
(*) 

BESÖK-PER ,622 
(**) 

,096 -,021 -,049 ,063 ,868 
(**) 

,823 
(**) 

,253 ,859 
(**) 

,422 
(*) 

1,000

(**) Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
(*) Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
a Cannot be computed because at least one of the variables is 
constant. 

 
Tabellen visar att det finns en viss korrelation mellan antalet anställda och 

några av de uppmätta variablerna; i synnerhet de som beskriver besök från andra 
företag. Däremot tycks omsättningen per anställd och även antal bilar registrerade 
på företaget vara dåligt korrelerade med responsvariablerna. 

För att ytterligare åskådliggöra resultaten redovisas grafiskt i figur 6.4 hur 
några av de uppmätta variablerna beror av de tänkbara förklaringsvariablerna 
ANT-ANST och OMS-KLASS: 
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Figur 6.4  Grafisk beskrivning av korrelationen. 

 
6.4.2  Arbetsställeundersökningen / telefonintervjuer  
Utöver telefonundersökningen av arbetsställen i SNI 453 (avsnitt 6.4.2.1) har 
telefonintervjuer även genomförts för arbetsställen inom bageri- och konditori-
branscherna (avsnitt 6.4.2.2), arbetsställen inom vissa SNI-grupper för 
maskinindustri (avsnitt 6.4.2.3) samt åkerier (avsnitt 6.4.3). 

 
6.4.2.1  Intervjuundersökning av arbetsställen 
I ett försök att få klarhet i orsakerna till det höga bortfallet i enkätundersökningen 
gjordes den 20 och 21 maj intervjuer med ytterligare 20 arbetsställen inom samma 
branscher som i 6.4.1.5, ett arbetsställe för varje tillgänglig cell. Här redovisas och 
diskuteras de viktigaste intrycken från dessa intervjuer. 

6.4.2.1.1 Anträffbarhet 
Det allmänna intrycket är att anträffbarheten var oväntat hög. I hälften av fallen 
erhölls direkt (eller via en växeltelefonist) kontakt med en person som kunde 
intervjuas. I ytterligare tre fall krävdes ett par tre uppringningar innan någon 
svarade. Vid några tillfällen hänvisades till mobiltelefon. En gång nyttjades en 
telefonsvarare och vederbörande ringde tillbaka och lät sig intervjuas. I ett fall var 
receptionisten alldeles villrådig; en enkät sändes per post till dem. I ett annat fall 
krävdes 7�8 uppringningar innan man hade tid att svara på frågorna (dock svarade 
alltid någon i telefonen). Slutligen gick två telefonnummer till en fax; ett korrekt 
telefonnummer gick lätt att hitta i telefonkatalogen, medan det andra krävde ett 
omfattande detektivarbete. 
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Ovanstående exempel är inte de enda på felaktiga uppgifter i 
arbetsställeregistret: för två av de utvalda arbetsställena var både adress och 
telefonnummer ändrade; för ytterligare ett var hemadressen angiven i stället för 
arbetsställets adress. 

6.4.2.1.2 Samarbetsvillighet 
Graden av hjälpsamhet spänner över hela spektret; lite statistik: 
• en person vägrade kategoriskt att låta sig intervjuas; detta var ett rent 

administrativt kontor med sannolikt mycket lite transporter 
• en person hade inte tid och bad att få enkäten skickad (denna besvarades 

aldrig) 
• en avbröt intervjun efter de två första formulären på grund av kundbesök 

(allmänt stressad) 
• i tre fall blev intervjun mycket stressad, forcerad 
• i nio fall var intervjuobjektet neutralt ointresserad � vänlig 
• i ett par fall mycket hjälpsamma 
• en av de intervjuade ifrågasatte värdet av intervjun 
• i ett fall ringde respondenten själv efter att ha ombetts göra detta via 

telefonsvarare 
 

De arbetsställen för vilka någon intervju ej kunde genomföras ersattes med ett 
annat inom samma cell. 

6.4.2.1.3 Några typiska drag för branschen  
Antalet gjorda intervjuer är tillräckligt stort för att vissa tendenser kan skönjas 
tydligt: 
• tunga lastbilstransporter med gods från arbetsstället är sällsynta; i något fall 

har man dock en egen tung lastbil för att frakta maskiner, verktyg och material 
mellan olika arbetsplatser. 

• mycket vanligt att ett speditionsföretag eller någon elgrossist kommer till 
arbetsstället med en tung lastbil ett par tre fyra gånger i veckan och lossar 
några småkartonger med varor. 

• arbetet tycks vara mycket jämnt fördelat över hela året, inte ens i juli tycks det 
vara någon nedgång i efterfrågan på transporter (vid byggarbetsplatser tycks 
dock ofta industrisemester gälla) 

• personresor tycks göras i ganska liten utsträckning; antalet besök av 
personbilar från andra företag tycks också vara litet (kanske 1�2 per vecka). 
En av de intervjuade uttryckte detta på följande sätt: tidigare var det mycket 
vanligare med personbesök, numera används telefon och fax i stället; det blir 
billigare och effektivare. 

• i många företag transporterar sig montörerna direkt till arbetsplatsen utan att 
besöka det egna kontoret på morgonen; i hur hög grad detta är typiskt är dock 
svårt att utläsa av enkäten. 

 
 

6.4.2.2 Specialstudium av bageri- och konditoribranscherna (15810) 
Denna undersökning (genomförd 10�12 juni 1997) kan ses som en uppföljning av 
en tidigare genomförd granskning av branschgrupperna 453xx (huvudsakligen 
elinstallationsbranschen). Transportmönstret till och från elföretagens arbets-
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ställen befanns vara ganska dåligt korrelerat med arbetsställenas antal anställda 
och omsättning per anställd (se avsnitt 6.4.1.6). Elbranschen kan kanske betraktas 
som ganska �svår� ur den synvinkeln. Det är naturligt att gå vidare och undersöka 
hur stark denna korrelation är för andra branscher. Här presenteras resultatet av en 
sådan studie av företag inom branschen med SNI-kod 15810, tillverkning av 
mjukt matbröd och färska bakverk (d.v.s. i praktiken huvudsakligen bagerier och 
konditorier). 

I motsats till undersökningen av elföretag har endast telefonintervjuer 
genomförts. Dessutom har undersökningsformuläret (35 frågor) som användes för 
elföretagen ersatts med ett förenklat frågeformulär med frågorna:  
1. Hur många besök per dag får ni av tunga lastbilar från andra företag som 

hämtar eller lämnar gods från/till ert arbetsställe? 
2. Motsvarande för lätta lastbilar? 
3. Hur många utgående körningar (turer eller rutter) sker per dag från arbets-

stället med företagets egna tunga lastbilar? 
4. Motsvarande för lätta lastbilar? 
 

Därtill kommer några frågor om de egna fordonens rutter (antal stopp och 
geografiskt område) samt kontroll av att registerdata överensstämmer med 
verkligheten (namn, adress, antal anställda samt antal personbilar, antal lätta och 
tunga lastbilar). 

Liksom vid undersökningen av elföretag har en stratifiering gjorts efter 
förklaringsvariablerna (antal anställda och omsättning per anställd). Samma 
klassindelning som för elföretagen har använts: 6 olika anställningsklasser, 
5 klasser för omsättningen per anställd (se avsnitt 6.4.1.5). Detta innebär att vi har 
30 olika celler; ur var och en av dessa väljs i princip en representant (arbetsställe), 
dock är vissa celler tomma: 

Tabell 6.7 Antal intervjuer (arbetsställen) fördelat på anställnings- och 
omsättningsklass. 

 Omsättningsklass 
Anställningsklass  1 2 3 4 5 Totalt 

0 0 (2) 1 (12) 1 (11) 1 (12) 1 (15) 4 (52) 
1 1 (3) 1 (18) 1 (41) 1 (19) 1 (3) 5 (84) 
2 0 (0) 1 (8) 1 (18) 1 (10) 0 (0) 3 (36) 
3 0 (0) 1 (1) 1 (5) 1 (4) 0 (0) 3 (10) 
4 0 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (7) 1 (2) 4 (11) 
5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 1 (3) 

Totalt 1 (5) 5 (40) 5 (76) 6 (55) 3 (20) 20 (196) 
 

Siffrorna inom parentes anger det totala antalet existerande arbetsställen inom 
Stockholms län tillhörande branschen och de givna anställnings- och 
omsättningsklasserna. 

6.4.2.2.1 Bortfall, anträffbarhet, samarbetsvillighet 
Ur tabellen ovan utläses att arbetsställen finns för 21 celler. Av dessa föll en bort 
så att endast 20 intervjuer kunde genomföras. För att kunna göra dessa har kontakt 
sökts med sammanlagt 25 företag; fem av dessa har fallit bort av olika orsaker: 
• ett företag avregistrerades 970127 
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• ett företag hade förändrat verksamheten (till pub) 
• vid ett företag hade man absolut inte tid att besvara frågor 
• två företag lyckades vi inte kontakta trots upprepade försök och efterforsk-

ningar (telefonsvarare samt avsaknad av telefonnummer) 
 

Sålunda har 20 procent av de utvalda företagen fallit bort. Samarbetsvilligheten 
har genomgående varit god. En bra strategi vid utfrågningen har varit att i början 
av intervjun poängtera att just deras bransch specialstuderas. Därmed reduceras 
risken för att respondenterna underskattar sin egen betydelse (vad gäller 
transportkvantiteter) och utfrågningen uppfattas sannolikt som mer meningsfull. 
Även det korta frågeformuläret har underlättat; många har begränsat med tid och 
gläds över att intervjun snabbt tar slut. Intervjuerna genomfördes vid en olycklig 
tidpunkt: dagarna före skolavslutningen har konditorierna högkonjunktur och 
många av respondenterna lät stressade. I några fall har man bett att få bli 
intervjuade litet senare för att sedan göra sig oanträffbara med hjälp av 
telefonsvarare. 

6.4.2.2.2 Deskriptiva analyser av insamlade data 
Följande uppmätta variabler har använts: 
1. BESTUNGA= Antal besök per dag av tunga lastbilar från andra företag 
2. BESLÄTTA= Antal besök per dag av lätta lastbilar från andra företag 
3. BESTOT= BESTUNGA+BESLÄTTA 
4. UTGTUNGA= Antal utgående resor per dag med företagets egna tunga 

lastbilar 
5. UTGLÄTTA= Antal utgående resor per dag med företagets egna lätta lastbilar 
6. UTGTOT= UTGTUNGA+UTGLÄTTA 
7. TOTALT=BESTOT+UTGTOT 
 

I tabell 6.8 redovisas de värden på respektive variabel som erhållits genom 
telefonintervjuerna: 
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Tabell 6.8  Sammanställning av intervjusvar.  
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0 113 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 406 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 605 0 0 0 0.25 0.05 0.3 0 0 0 

0 10477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0.6 2 2.6 0 0 0 

4 276.2 1 0 0 0.4 0 0.4 0 0 0 

10 388.5 0 0 0 1.5 0.5 2 1 0 1 

1 602 0 2 1 0 2.2 2.2 0 0 0 

3 1029 0 0 0 0.4 0 0.4 0 0 0 

6 288.6 1 0 0 0.2 0 0.2 0 0 0 

13 424.4 0 1 1 0.7 0.2 0.9 1 1 2 

7 597.4 2 2 0 0.6 4 4.6 0 2 2 

17 245.8 2 2 0 0.7 0.7 1.4 0 6.5 6.5 

17 477.3 0 0 0 0.27 0.6 0.87 0 0 0 

15 549.6 1 10 0 1.3 0.2 1.5 0 7 7 

38 294 0 1 0 1 0 1 0 3 3 

30 302.6 0 2 0 0.9 0.4 1.3 0 5 5 

25 542.1 1 0 0 2.5 0.5 3 0 0 0 

21.5 1075.6 0 3 2 1.5 0.4 1.9 12 2 14 

314 610 8.5 0 45 5 3.5 8.5 60 0 60 

 
Även värden på arbetsställenas antal personbilar (PBIL), antal lätta lastbilar 

(LLBIL), antal tunga lastbilar (TLBIL) samt antal anställda (ANTANST) och 
omsättning per anställd (OMSpANST) finns medtagna i tabellen. 
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I nedanstående tabell ges korrelationsmatrisen för dessa variabler: 

Tabell 6.9  Korrelation mellan olika variabler. 
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ANT-ANST 1,00 -,074 ,917 
(**)

-
,076 

,987
(**) 

,881 
(**)

,514 
(*) 
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(**)

-
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,973 
(**) 

,974 
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-
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-
,154 

-
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-
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-
,036

-
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Tabellen visar att korrelationen mellan antal anställda och de flesta av de 

uppmätta variablerna är god. Däremot tycks variabeln omsättning per anställd 
vara dåligt korrelerad med övriga variabler. 

Ett arbetsställe har 314 anställda. Om det exkluderas erhålls följande, vilket 
visar resultatets kraftiga beroende av detta enskilda arbetsställe. 

Tabell 6.10  Korrelationen mellan olika variabler och  antalet anställda. 
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Slutligen plottas två av de uppmätta variablerna som funktion av antalet anställda: 
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Figur 6.5 Grafisk beskrivning av korrelation mot antalet anställda. 

6.4.2.2.3 Diskussion och analys  
Beträffande förklaringsvariabeln antal anställda finns ett antal frågetecken kring 
korrelationen med responsvariablerna. I förstone kan man kanske tro att 
branschen som lite slarvigt kallats �bageribranschen� är mycket homogen och att 
företagen därför har likartat transportbehov. Vid närmare granskning framkommer 
emellertid olika typer av företag med ganska olika sätt att arbeta och med helt 
olika transportmönster. Här ingår exempelvis konditorier av cafékaraktär där 
varorna säljs över disk (eller rent av konsumeras vid arbetsstället). Å andra sidan 
ingår också de rena bagerierna där allt producerat ofta distribueras till andra 
platser med tunga lastbilar. Även typen av produkt som tillverkas spelar stor roll 
för transportmönstret. Volymerna vid t.ex. brödbakning är generellt mycket större 
(per anställd) än vid tillverkning av �finare� bakverk såsom tårtor o. dyl. Både de 
inkommande leveranserna av råvaror och de utgående leveranserna av 
producerade varor kan därför variera kraftigt beroende på typ av arbetsställe 
(inom samma bransch). 
 
6.4.2.3 Specialstudium av ”Maskinindustri som ej ingår i annan 

underavdelning”   
Ett urval av 26 arbetsställen gjordes inom SNI-branscherna 29210, 29220, 29230, 
29240. Alla dessa SNI-nummer hör till gruppen �Maskinindustri som ej ingår i 
annan underavdelning�. Det var nödvändigt att lägga samman dessa olika 
branscher för att få tillräckligt många stora företag att göra ett urval från.  

Det var endast ett fåtal arbetsställen i den utvalda gruppen där ingen var 
anträffbar � av olika skäl fick dock tre ytterligare arbetsställen läggas till på grund 
av bortfall i den först utvalda gruppen. I stort sett verkar dock dessa SNI-grupper 
utgöras av stabila företag, som ställer upp på denna typ av undersökning utan 
märkbar misstänksamhet (som man ibland kunde skönja hos åkerierna när de 
hörde varifrån samtalet kom (avsnitt 6.4.3)). 

I tabell 6.11 ställs transportfrekvenserna mot antalet anställda och omsättning 
per anställd.  
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Kolumn Innehåll 
1 Antal personbilar ägda av företaget 
2 Antal lätta lastbilar ägda av företaget 
3 Antal tunga lastbilar ägda av företaget 
4 Antal besök (per dag) av tunga lastbilar från främmande företag 
5 Antal besök (per dag) av lätta lastbilar från främmande företag 
6 Antal besök (per dag) av tunga + lätta från främmande företag 
7 Antal utgående körningar (per dag) med företagets tunga lastbilar 
8  Antal utgående körningar (per dag) med företagets lätta lastbilar 
9 Antal utgående totalt, företagets egna lastbilar 

10 Totalt, främmande + egna lastbilar 
 
 

Tabell 6.11  Antalet anställda, omsättning per anställd och transportfrekvenser. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 54 - 5 0 1 10 10 20 1 0 1 21 
2 79 177 072 11 2 0 5 2 7 0 3,4 3,4 10,4 
3 10 22 321 4 0 0 3 1 4 0 0 0 4 
4 28 71 328 4 4 0 1,4 0 1,4 0 1 1 2,4 
5 4 4 414 2 1 0 0,8 0,6 1,4 0 3 3 4,4 
6 297 176 264 0 0 0 3 15 18 0 0 0 18 
7 24 36 468 4 1 0 10 1 11 0 0,6 0,6 11,6 
8 6 3 126 1 1 0 0,2 0,8 1 0 1 1 2 
9 17 - 2 0 1 1,4 0,8 2,2 0 0 0 2,2 

10 6 5 977 2 0 0 1 0,4 1,4 0 0 0 1,4 
11 15 31 472 2 0 0 2 1,6 3,6 0 0 0 3,6 
12 10 10 915 0 2 0 2 1 3 0 2,6 2,6 5,6 
13 7 4 238 1 2 0 0,2 0 0,2 0 4 4 4,2 
14 11 16 927 1 0 0 0,8 0,8 1,6 0 0 0 1,6 
15 8 7 510 1 0 0 1 2,5 3,5 0 0 0 3,5 
16 21 14 345 0 1 0 3 2 5 0 2 2 7 
17 72 242 888 4 0 0 10 10 20 0 0 0 20 
18 42 22 658 7 0 0 5 4 9 0 0 0 9 
19 9 7 414 0 6 0 1,4 0 1,4 0 22 22 23,4 
20 7 12 382 2 0 0 8 0,2 8,2 0 0 0 8,2 
21 53 50 950 0 25 0 2,6 3,5 6,1 0 15 15 21,1 
22 87 46 656 8 2 0 5 6 11 0 3 3 14 
23 46 531 930 26 66 0 10 5 15 0 0  15 
24 15 23 516 1 0 0 2 4 6 0 0 0 6 
25 8 15 919 1 0 0 0,2 1,2 1,4 0 0 0 1,4 
26 33 18 738 5 12 5 1 0 1 3 12 15 16 
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6.4.3 Åkerier / telefonintervjuer 
Åkeriföretagens kopplingar till godsterminaler, lastbilscentraler eller fasta 
kundföretag undersöktes för ett manuellt urval av 25 åkeriföretag. En fördelning 
av urvalet gjordes för att få ett antal företag inom de olika storleksgrupperna men 
med det största antalet på de små företagen eftersom de är flest. Av detta första 
urval var det fem stycken som hade upphört med åkeriverksamheten trots att de 
fanns med i arbetsställeregistret och uppenbarligen fortfarande hade trafiktillstånd. 
Några företag hade gått över till annan verksamhet men ville inte riktigt erkänna 
att de lämnat åkeribranschen. Det är möjligt att det var känsligt, eftersom de hade 
bilar kvar och sannolikt också trafiktillstånd. I detta första urval var det sex 
åkeriföretag med vilka kontakt ej erhölls. Av det nya urval som gjordes för att 
täcka bortfallen var det ett åkeri som inte fanns i telefonregistret av någon orsak � 
det kan ha upphört eller det kan ha varit telefonlöst men fungerat ändå. 

Den fördelning som slutligen erhölls över antal anställda på de 25 åkerierna var 
följande: 

Tabell 6.12  Antal arbetsställen fördelat på åkeristorlek. 

antal anställda 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 16 28
antal arbetsställen 6 4 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 

 
I svarsformuläret noterades arbetsställets antal anställda, omsättningens storlek 

enligt SCB, vilken typ av körningar som man arbetade med och vilka kopplingar 
som fanns till terminaler, lastbilscentraler (LBC) och/eller företag. Antalet bilar i 
verksamheten togs fram från bilregistret. I princip är det varje enskild bil som har 
kopplingen på något av de sätt som angetts ovan. Man kan alltså ha en bil som kör 
för LBC och en annan som har kontrakt med ett företag och kör för det. De svar 
som erhölls beträffande kopplingen framgår av följande sammanställning, där 
svaren fördelats på åkeristorlek. Mätvärdena anger antal bilar som är kopplade på 
det ena eller andra sättet � det måste göras så av det skäl som anges ovan. I några 
fall har man någon typ av verksamhet bredvid åkeriet och dessa anställda verkar 
ändå räknas in i åkeriet. Det gör att det verkar vara många anställda på få bilar i en 
del fall. 

Tabell 6.13  Antal bilar fördelat på åkeristorlek och åkerityp. 

Antal 
anställda 

1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 16 28 summa

Fri 2 6    5 2   11 6  32
Företag 3 1 2 3 2 6 5     40 62
LBC 3 2 3  1   7     16
Terminal      1   6 13   20

 
Det verkar finnas en tendens till att de största företagen oftare arbetar med 

någon typ av specialtransporter som man byggt upp verksamheten omkring. 
Företaget med 28 anställda var specialiserade på tankbilstransporter. Det var inte 
fråga om vanliga petroleumtransporter utan transporter av kemiska ämnen. 
Transporterna går över hela Europa. Man arbetar då egentligen mycket 
självständigt och en del av verksamheten skulle kunna betecknas som �fri�. Man 
har emellertid också många flerårskontrakt vilket gör att företaget placerats bland 
de företagsanknutna åkerierna. Ändå verkar det vara så � och det är väl ganska 
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naturligt � att de större företagen har skaffat sig en position som gör att man kan 
arbeta friare än andra. De kan lägga sig till med egen terminal och de samarbetar 
med andra större åkerier även om detta inte sker kontraktsmässigt. 

De små företagen är de som har anknytning till LBC och det är oftast körningar 
i samband med byggnads- och anläggningsjobb. Någon hade visserligen lämnat 
LBC för att spara pengar, men då hade han fått tillräckliga kopplingar med andra 
företag för att kunna driva sin verksamhet fritt � vanliga riktiga kontrakt finns inte 
alltid. Kanske har man kört för ett företag i tio år och då tycker man inte man 
behöver något sådant. Bortsett från tankbilsföretaget med 40 företagsanknutna 
bilar är raden för företagsanknytning skäligen mager. Om en del av de 40 
tankbilarna går på mycket kortsiktiga avtal blir faktiskt den fria åkarkategorin 
störst. Rena terminalåkare är få � tre stycken i detta urval � men de har många 
bilar. 

Generellt kan väl sägas om denna typ av undersökningar att de är ganska svåra 
att genomföra - bortfallen är stora, åkarna är inte hemma och kan svara på frågor, 
uppgifterna från företags- och bilregister stämmer inte alltid. I princip möter man 
en ganska positiv attityd till en undersökning av denna typ. Det var visserligen 
någon som reagerade negativt på frågorna om kopplingen till terminaler och 
kunder, eftersom han inte insåg vad detta hade med trafikflödena att göra. Han var 
dock ett undantag. 

 
6.4.4  Fordonsundersökningen / enkäter 
Urvalsram var fordon registrerade i Stockholms län, som ej var privatägda. De 
fordon, för vilka det var känt att de omfattades av terminal/distribunal-
undersökningen, specialbehandlades. 

Populationen stratifierades, där den primära indelningen var personbilar, 
bussar, lätta och tunga lastbilar. När det gäller urvalets storlek för olika strata kan 
UVAV användas i viss utsträckning. Även provundersökningens resultat påverkar 
urvalsstorleken. Det är inte självklart hur denna ska bestämmas optimalt. Tunga 
lastbilar transporterar stora kvantiteter och utför ofta dessa transporter med stor 
regelbundenhet. Regelbundenheten reducerar variansen i tiden. Lätta lastbilar 
däremot lastar små kvantiteter och transporterna är i många fall oregelbundna.  

Principiellt fick varje fordonsägare ett enkätformulär där han ombads redovisa 
hur fordonet använts under ett förutbestämt mätdygn. I tre olika enkätutskick 
utgjorde lastbilar registrerade i Stockholms län urvalsenheten med följande 
villkor: 

• det ska gå att registervägen koppla bilägaren till ett arbetsställe i 
Stockholms län  

• fordonet ska inte vara avställt 
• fordonet ska inte vara belagt med körförbud 

 
Ett utskick gällde 100 tunga lastbilar och ett annat 100 lätta lastbilar. Vid dessa 

utskick användes två olika formulär, ett i vikt A3-format med 16 resp. 15 
ifyllnadskolumner på mittuppslaget och ett s.k. förenklat formulär med 7 frågor. 
De två formulärvarianterna skickades vardera för 50 tunga och 50 lätta lastbilar. 
Det tredje utskicket gällde enbart lätta lastbilar och då användes A3-formuläret. 
Skillnaden mot de andra utskicken var att en bestämd mätdag valts för varje 
fordon och att fredagen 6 juni 1997 angavs som senaste svarsdag. 

Svarsfrekvensen i de olika undersökningarna ges i följande tabell: 
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Tabell 6.14  Svarsfrekvens för olika enkätundersökningar. 

Undersökning A3-enkät Förenklat formulär
Tunga lastbilar 15av 50 18 av 50 
Lätta lastbilar 9 av 50 7 av 50 
Lätta lastbilar, fix mätdag 8 av 50 - 

 
6.4.4.1 Lastbilar / A3-enkät 
Förarenkäterna utformades olika på grund av att olika förutsättningar fanns för att 
inhämta uppgifterna från transportplanerarna. Ägaren ombads ombesörja att en 
enkät besvarades. Enkäten avsåg transporter med fordonet utförda under ett 
förutbestämt mätdygn. I enkäten redovisades idealt varje körning med följande 
variabler 
• Avgångstid 
• Ankomsttid 
• Destinationens adress 
• Körsträcka 
• Registreringsnummer för eventuell påhängsvagn 
• Lastutrymmets fyllnadsgrad 
• Mängd farligt gods, ADR-kod 
• Huvudsaklig varutyp i lasten 
• Mängd lossat gods 
• Lastutrymmet tömt 
• Tid för annan tjänst än enbart lossning eller lastning 
• Typ av annan tjänst 
• Mängd lastat gods 
 
Vid första körning angavs även 
• Startpunktens adress 
• Varuslag och vikt för lastat gods i lastutrymmet inklusive eventuell 

påhängsvagn 
 
Några allmänna frågor ställdes också bl.a. 
• Årlig körsträcka 
 
I övrigt var de allmänna frågorna av teknisk karaktär. 
 
 
6.4.4.2  Lastbilar / förenklad enkät 
Förarenkäterna kan utformas olika på grund av olika användningsområden. 
Karosserikoden i fordonsregistret kan t.ex. ge en viss vägledning. Den förenklade 
förarenkätens utformning framgår av figur 6.6a och 6.6b. 
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Figur 6.6a  Lastbilens användning under en vecka – Enkät sid 1. 

 

 

 

      Avser bil med registreringsnummer  ABC123 
Enkät avseende lastbilens användning under en vecka  
1. Ang

ASG Bilspedition Fraktarna Annan, ange företag      och             antal 

 LIVSMEDELSGROSSISTEN 5 

 

 

 övriga företag 2 
 En rutt/körning påbörjas i ett startområde och går till ett målområde 
(trakt) där någon aktivitet utförs, t.ex. ett antal av- och pålastningar av gods. 
Eventuell återresa till startområdet ingår i rutten/körningen. 

2.    Ange för varje veckodag hur många körningar som görs: 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag 

2 1 1 2 1 0 0 
Fyll i antalet rutter/körningar för en vecka, innevarande vecka om det är lämpligast, 
annars fyll i för föregående eller kommande vecka. Veckan behöver ej börja på en 
måndag, det går t.ex. bra att börja med en torsdag och avsluta med onsdag veckan 
därpå. 
 
3. Vad transporteras? Ange dominerande varuslag och om det förekommer farlig last, 
ange ADR-klass för denna last. Ange antalet rutter/körningar för en vecka samt därav antalet 
rutter/körningar som körs med släp. Slutligen, ange även normalvikten för en last. 

 
dominerande varuslag 

 
 

ADR-klass 

antal 
rutter/körningar

per vecka 

 
därav 

med släp

 
normalvikt 

per last 

MATVAROR  5 4 ton 
TOMEMBALLAGE  1 500 kg  

  
  
  

blandad last  1 2 ton 
Varuslag kan vara schaktmassor, dryckesvaror, elektronik, matvaror, byggvaror, 
pappersvaror, verkstadskomponenter etc. 
Med farlig last avses last som medför skyldighet att förse fordonet med skylt med ADR-
klass om att fordonet fraktar denna last. Det dominerande varuslaget behöver ej utgöras 
av den farliga lasten, även om det oftast är så. 
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Figur 6.6b  Lastbilens användning under en vecka – Enkät sid 2. 
 

 

4. Mellan vilka klockslag på dygnet körs lastbilen i regel?  

00 - 05 05 - 07 07 - 09 09 - 12 12 - 16 16 - 18 18 - 24 

 Χ Χ Χ Χ   
Kryssa för de tidsperioder då lastbilen trafikerar gatu- och vägnätet i Stockholms län. 
5. Ange typiska start- och målområden (aktivitet: D för distribution, H för 
hämtning,  K för kombinerat och A för annan aktivitet), antalet av- och pålastningar (antal 
stopp) per rutt/körning samt antal rutter/körningar per vecka: 

Startområde målområde (trakt) 
Områdesnamn 

terminals-, distribunals-  

eller företagsområde 

 

områdesnamn 

 

 

aktivi

- 

tet

antal 

stopp 

(av/pålas

t-ningar)

antal 

rutter/kör-

ningar per 

vecka 

Årsta partihandels Kungsholmen D 15 3 

Område     

Årsta partihandelsområde Gamla stan D 12 2 

     

Årsta partihandels omr. inom tullarna H 25 1 

     

Årsta partihandelsomr. City D 5 1 

     

     

     
Startområde kan t.ex. vara Årsta partihandelsområde och ett målområde kan t.ex. vara 
Kungsholmen, inom tullarna, södra Stockholms län, Göteborg eller Norrland. Välj det bäst 
beskrivande områdesnamnet. 
  nej  ja, lite    ja 
6. Har det negativ betydelse för Er att utländska fordon får köra

i miljözonerna utan att uppfylla de svenska miljökraven? 
    Χ 

 
 
7. 

 
Ange årlig körsträcka: 

 
27000  km 

 
Frågorna har 
besvarats av      Jan Eriksson                            telefon:       013-20 40 86           
Företag:                      VTI                                          Adress:    581 95 Linköping      



116 KFB & VTI forskning/research 36-2000 

 
6.4.4.3 Tunga lastbilar 
Av de 15 A3-enkäterna för tunga lastbilar avsåg fyra lastbilar som ej användes i 
Stockholms län, en lastbil var såld och en inköpt för annans räkning (en son som 
väntade på trafiktillstånd). De resterande nio enkäterna var i stort sett ifyllda på 
avsett vis. 

Bland de 18 förenklade enkäterna för tunga lastbilar återfanns en skrotad 
lastbil, en såld och en som var stationerad utanför Stockholms län. Bland de 
övriga 15 hade enkäten missuppfattats i ett fall, en bil hyrdes ut och ägaren kunde 
inte redovisa hur den användes, ett enkätsvar var helt och ett var nästan tomt. Fyra 
enkätsvar gällde körningar åt andra företag. dock inte i något fall åt något 
speditionsföretag. Sju enkäter var i stort sett nöjaktigt ifyllda. 
 
6.4.4.4  Lätta lastbilar 
Av de nio A3-enkäterna för lätt lastbil avsåg en en lastbil som användes i 
Göteborg. Övriga åtta var nöjaktigt ifyllda. Lågt antal redovisade rutter/körningar 
per enkät (2, 6, 1, 1, 7, 4, 1, 2). De förenklade enkäterna för lätt lastbil var 
nöjaktigt ifyllda. 
 
6.4.4.5  Lätta lastbilar, fix mätdag 
Tre av de åtta svaren gällde lastbilar som sålts, en bil var stationerad i Göteborg 
och en var inte i trafik den valda mätdagen. Kvarstår blott tre svar med 1, 1 
respektive 3 redovisade rutter/körningar.  

I en uppföljande telefonundersökning bland de 42 saknade svaren, söktes 
orsaker till att enkäterna inte besvarats. I 31 fall kunde fordonsägaren nås med 
frågor om varför enkäten ej besvarats. Främsta anledningarna till det stora 
bortfallet var att respondenterna inte fått/sett enkäten (11 st.) eller inte ansett sig 
ha tid att besvara enkäten (10 st.). I två fall brydde man sig inte om enkäten 
eftersom lastbilen stod stilla under den dagen; ett bevakningsföretag ville inte 
besvara frågor om bilens användning; två bilar ägdes av skrotfirmor; en bilägare 
ville inte alls medverka; en bil hade sålts. 

 
6.5  Slutsatser från de förberedande undersökningarna 
Informationsinhämtning genom enkätutskick ställer speciella krav. För att få 
rimliga svarsfrekvenser behövs troligen en personlig kontakt. Att i förväg 
kontakta varje arbetsställe för att upprätta denna kontakt tar tid och begränsar på 
så vis urvalsstorleken, men kan förväntas medföra både en högre svarsfrekvens 
och en bättre kvalitet i de uppgifter som erhålls. En ytterligare telefonkontakt kan 
förläggas vid en tidpunkt ungefär mitt emellan mätdagen och tiden för utskicket. 
På detta sätt uppnås flera saker samtidigt: 
1. Man får en kontroll på att enkäten har nått fram. Om enkäten kommit på 

avvägar hinner man sända ut ett nytt formulär. Detta är kanske speciellt viktigt 
för större företag. 

2. Respondenterna påminns om undersökningen så att den inte glöms bort. Detta 
är speciellt viktigt om undersökningen genomförs ett visst datum. 

3. Ju mer angelägna vi visar oss vara om att respondenterna svarar på enkäten 
desto högre sannolikhet att dessa ställer upp. 
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Respondenter behöver, oavsett om de kontaktas per telefon eller via brev, 
motiveras att svara. Den nytta de kan få av Nätra-projektets resultat måste 
framhållas. Den som tar kontakt måste vara förberedd på att bemöta invändningar 
mot att lämna uppgifter. 

Vid de telefonintervjuer som gjorts i provundersökningen har framgått att 
antalet frågor och den tid som krävs för att svara inte får vara för omfattande. 
Eventuellt hade intrycket varit ett annat om överenskommelse om intervjutillfälle 
träffats i förväg och den svarande fått tillgång till frågorna för att förbereda sina 
svar. 

Enkäter till ägare av tunga lastbilar gav svarsfrekvensen 33 procent. För lätta 
lastbilar uppnåddes endast 16 procent svar. Detta tyder på att det kan finnas stora 
variationer i benägenheten att besvara enkäter och att detta kan vara kopplat till 
typ av företag och verksamhet. 

Frågorna på de enkätformulär som skall användas måste om möjligt vara helt 
fria från tolkningsutrymme. Detta gäller speciellt för de grupper som eventuellt får 
enkäter utan att kontaktas personligen. 

De problem förknippade med informationsinsamling som provundersökningen 
visat på gör att alternativa metoder bör övervägas. För det som är stort � företag 
med stort transportbehov � måste särskilda kontakter tas för att garantera att de 
uppgifter som behövs blir tillgängliga. För det som är smått � många små företag 
med ett litet transportbehov � kan enklare tillvägagångssätt tillämpas. Mellan 
dessa ytterlighetskategorier finns en glidande skala beträffande transportbehov 
som då kommer att svara mot olika datainsamlingsmetoder; besök, telefon 
respektive postenkät.  
 
 
6.5.1  Täckningsproblem 
Vid en urvalsundersökning är det ofta svårt att hitta en urvalsram som exakt 
täcker målpopulationen. I allmänhet finns såväl under- som övertäckningsfel. 
Undertäckningsfelen beror på att delar av målpopulationen inte finns med i 
urvalsramen medan övertäckning beror på att delar av urvalsramen inte tillhör 
målpopulationen.  

Vid undersökningen är det i allmänhet möjligt att bestämma vilka av 
individerna i urvalet som ej tillhör målpopulationen. Dessa kan då exkluderas ur 
undersökningen, vilket betyder att det går att kontrollera övertäckningsfelet. 
Undertäckningsfelet kan däremot ge systematiska fel hos de skattningar som 
bestäms i undersökningen och det är därför viktigt att redovisa dem noga. 

En undersökning som består av fler delundersökningar med separata urval från 
separata urvalsramar kan dessutom ge upphov till överlappningsfel, vilket innebär 
att två urvalsramar täcker samma individ. En sådan individ har då en total 
inklusionssannolikhet i undersökningen som bestäms av summan av inklusions-
sannolikheterna för varje delundersökning. Eftersom det bara är inklusions-
sannolikheterna för individerna i urvalet som påverkar skattningarna räcker det 
med att för varje individ i urvalet bestämma vilken eller vilka av delunder-
sökningarnas urvalsramar som täcker denna individ. Ett potentiellt överlappnings-
problem är att vid transporter på väg finns flera aktörer inblandade i samma 
transport. Dessa kan vara bilens ägare, transportör, speditör, godsavsändare och 
godsmottagare. I allmänhet går det dock att kartlägga alla olika vägar en sådan 
transport kan tänkas fångas upp av undersökningarna.  
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Det svåraste att beskriva är undertäckningsfelen. Uppenbara under-
täckningsproblem uppstår när det gäller transporter till, från, inom och genom 
Stockholms län som utförs med lastbilar vars ägare finns utanför länet. En analys 
av resultat från UVAV har genomförts för att kunna få en uppfattning om 
problemen med undertäckning.  

NÄTRA ska även täcka gods som transporteras genom Stockholms län. 
Analysen ovan omfattar den del av dessa transporter som görs med svenska 
lastbilar och där svenska gränsen passeras i Stockholms län. UVAV ger underlag 
för att studera resterande del av dessa transporter som görs med svensk-
registrerade lastbilar. I UVAV finns uppgifter om i vilken kommun start- 
respektive målpunkt finns. Med dessa uppgifter som grund har antalet transporter 
genom Stockholms län med svenska lastbilar beräknats. Undantagna är alltså de 
som passerar svenska gränsen i länet.  

År 1995 lastades 40 miljoner ton gods för transport på de tunga lastbilar som 
har maxlastvikt ≥3 ½ ton genom Stockholms län, vilket är ungefär lika mycket 
som transporterades på samma grupp av lastbilar till, från eller inom länet. Medan 
71 procent av godset till, från eller inom länet lastades på bilar registrerade i 
Stockholm län, var motsvarande drygt 1 procent för de transporter som passerar 
länet utan stopp. Vidare transporterades 6,8 procent av godset genom länet på 
lastbilar i ej yrkesmässig trafik registrerade utanför länet. När det gäller antalet 
transporter var dessa 3 miljoner eller knappt hälften jämfört med antalet 
transporter till, från eller inom länet. Av de genomgående transporterna 
genomförde lastbilar registrerade utanför länet 98 procent och de i ej yrkesmässig 
trafik utanför länet hela 14 procent. Det betyder emellertid att en urvalsram som 
täcker åkerier utanför länet, men med linjetrafik på eller genom Stockholms län, 
täcker det lastade godset hyggligt.  

Under 1993 lastades drygt 50 miljoner ton på tyngre tunga lastbilar (de ovan 
angivna) för transport genom Stockholm län, av vilka 6 miljoner ton eller 
12 procent lastades på bilar i ej yrkesmässig trafik registrerade utanför länet. 
Antalet transporter var nästan 4,5 miljoner varav hela 24 procent gjordes med 
lastbilar utanför länet i ej yrkesmässig trafik. Väsentliga skillnader jämfört med 
1995 således. Antalet transporter 1993 med lättare tyngre lastbilar genom länet 
var endast drygt 140 000, men 66 procent av dessa utfördes med lastbilar i ej 
yrkesmässig trafik.  
 
6.5.2  Kritiska delpopulationer och delundersökningar 
Arbetsställen med få anställda förefaller ha svårare att besvara enkäter. Oftast 
saknas personal som har tid att vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter ta fram den 
information som efterfrågas. Dessutom saknar de troligen administrativa system 
där uppgifterna är mer eller mindre lätt tillgängliga. Av de totalt 166 656 
arbetsställena i Stockholms län är det många som har få anställda vilket framgår 
av följande tabell.  
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Tabell 6.15  Fördelning av antal arbetsställen på antal anställda. 

Antal 
anställda 

Antal 
arbetsställen 

Kumulativ procent  
(av 166656) 

0 106 068 63.6 
1   18 147 74.5 
2     9 995 80.5 
3     5 539 83.9 
4     3 943 86.2 
5     3 004 88.0 

 
För ovanstående 146 696 arbetsställen med färre än sex anställda saknas 

uppgift om bransch i 25 647 fall (17 procent). I branschavdelning K (Fastighets- 
och uthyrningsverksamhet, företagstjänster) återfinns 42 746 av de aktuella 
arbetsställena (29 procent). Även branschavdelning G (Partihandel och detalj-
handel) har många arbetsställen med högst fem anställda; 23 629 vilket svarar mot 
16 procent. 

I tabellen nedan visas en sammanställning från fordonsregistret och det framgår 
att arbetsställena ovan äger ett stort antal bilar. Härvid har endast företag med ett 
arbetsställe tagits med, detta för att inte räkna ett företags bilar flera gånger. 

Tabell 6.16  Antal anställda och bilinnehav. 

Antal anställda      Antal arbetsställen Personbilar Lätta  Tunga  
 totalt som äger bil  lastbilar lastbilar 

0 105 792 42 138 45 230 7 870 1 496 
1 17 175 7 438 8 818 2 714 605 
2 8 604 4 371 4 802 2 154 453 
3 4 588 2 476 5 511 1 602 368 
4 3 087 1 754 2 396 1 242 263 
5 2 244 1 382 4 673 1 115 205 

Summa: 141 490 59 559 71 430 16 697 3 390 
 

För enkäter riktade till ägare av lätta lastbilar har en låg svarsfrekvens uppnåtts, 
jämfört med vad som är fallet för tunga lastbilar; 16 respektive 33 procent (se 
avsnitt 6.4.4). Möjligen kan detta bero på att användningen av lätta lastbilar är 
mer varierad och att de p.g.a. möjligheterna till alternativanvändning inte bara 
anskaffas beroende på företagets behov. En annan förklaring är att ägare till lätta 
lastbilar ofta tycks uppfatta sina egna transporter som ringa. 
 
6.5.3  Uppskattning av mätfel 
Det mest frapperande intrycket vid telefonintervjuer är hur svårt respondenterna 
har att erinra sig hur många fordon som ankom eller avreste från arbetsstället 
under de olika veckodagarna. Inte i något fall har den typen av svar kommit 
spontant; trots upprepade frågor får man oftast i stället enbart medelvärden för en 
godtycklig dag eller för en hel vecka. Speciellt svårt tycks det vara att ange de 
egna utgående transporterna av varu-, hantverks-, bud- eller servicetyp; dessa är 
ofta ganska många per dag och det är svårt att hålla reda på exakt vad ens kollegor 
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har för sig. Ett annat problem är att arbetsstället och lagret inte behöver finnas på 
samma plats. 

De uppgifter som redovisats i enkätsvaren för den årliga körsträckan har stor 
spridning. Medelvärde och spridning har beräknats baserat på 18 uppgifter för 
tunga lastbilar och 17 uppgifter för lätta lastbilar.  

Tabell 6.17  Medelvärde och standardavvikelse för årlig körsträcka i km. 

Fordon Medelvärde Standardavvikelse 
Tung lastbil (18 st.) 35 938 38 023 
Lätt lastbil (17 st.) 12 629 (13 424) 11 231 (10 866) 

 
Uppgifterna inom parentes för lätt lastbil kommer från ett tolkningsproblem � 

1500 eller 15000 km för ett fordon. 
Vid rent numeriska uppgifter förekommer att svaren ges i form av intervall, 

t.ex. 8�10 000 mil eller >3000 ton eller med värden som verkar vara 
schablonmässiga. Även om uppgifterna är lika korrekta som med precisa värden, 
tyder de på ett mätproblem.  

De rimlighetskontroller som kan göras är mot andra datakällor, exempelvis 
UVAV eller Bilprovningens skattning av årliga körsträckor. 
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