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Abstract 
This paper is about how transport companies in the future will be able to adapt their activity to an 

environmentally sustainable development without the effect of negative company economic 

consequences. Today, the environmental threat is a global problem and knowledge about that 

effluent of carbon dioxide have a negative impact on the climate is generally known. A transport 

system that works well is important for Sweden, but the sector has a negative impact on the 

environment. Regulation and legislation for increased environmental requirements often meets 

resistance and fear that the work will be hampered by increased costs for environmental work that 

can lead to an international decrease in competitiveness. The transport companies have outside 

pressure from the society to do something about the environmental issue, however the companies’ 

customers are not ready to pay a higher price for environmental work. The transport companies 

stand before a dilemma, where they must find a way to combine the society's interests with their 

own for a long-term survival in the sector and the society's sustainable development.  

 

The aim of this paper is through case study analyze, to evaluate big transport companies ' conditions 

for increased environmental work. 

 

The survey shows that the customers evaluate the environment low and that the price is the crucial 

factor in their choice of transport company. The companies say that they say they work consistently 

on environmental issues but then tailored themselves to the customer that wants the lowest price. 

Also the transport companies evaluate environmental issues as a low priority. The companies are 

positive toward increased regulation around environment; so long it does not influence their 

international competitiveness.  

 

The society, companies and customers all influence future environmental work. The result of this 

paper shows that there are no provisions for self initiated environmental work that form a 

sustainable development, when neither companies or costumers value the environment highly. The 

authors of this paper thereby think that a regulation of the environmental work is necessary from a 

sustainable environmental perspective. So that the regulations won’t have a negative impact on the 

companies’ probability, it is necessary that the regulations in the beginning are subsidized from 

State directions in order to compensate the increased costs for the transport companies.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om hur transportföretag i framtiden ska kunna anpassa sin verksamhet till en 

miljömässigt hållbar utveckling utan negativa företagsekonomiska konsekvenser.  

 

Idag är miljöhotet ett globalt problem och kunskap om att utsläpp av växthusgaser påverkar 

klimatet är allmänt känt. Ett välfungerande transportsystem är viktigt för Sverige, dock har 

branschen en negativ påverkan på miljön. Reglering och lagstiftning för ökade miljökrav möter 

många gånger motsättningar och rädsla inför ett försvårat arbete då ökade kostnader för miljöarbete 

kan leda till sämre konkurrenskraft internationellt sett. Transportföretagen har en press från 

samhället att agera i miljöfrågan men deras kunder är inte beredda att betala ett högre pris för miljö. 

Transportföretagen står inför ett dilemma där de måste komma fram till ett sätt att kombinera 

samhällets intresse med sitt egna för en långsiktig överlevnad i branschen och samhällets hållbara 

utveckling.  

 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie analysera och utvärdera stora transportföretags 

förutsättningar för ökat miljöarbete. 

 

Undersökningen visar att kunden värderar miljön lågt och att priset är den avgörande faktorn vid val 

av godstransporter. Företagen säger att de har ett uttalat miljöarbete men då de anpassat sig till 

kunden som vill ha ett lågt pris, värderar även företagen miljön lågt. Företagen är positiva till ökad 

reglering kring miljö så länge det inte påverkar deras internationella konkurrenskraft.  

 

Framtidens miljöarbete påverkas av samhället, företag och kunder. Resultatet av undersökningen 

visar att det inte finns förutsättningar idag för ett självinitierat miljöarbete för hållbar utveckling, då 

varken företag eller kunder idag värderar miljön högt. Författarna anser därmed att en reglering av 

miljöarbete är nödvändig ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv. För att detta inte ska få negativa 

företagsekonomiska konsekvenser är det nödvändigt att miljöregleringen till en början 

subventioneras från statligt håll för att kompensera ökade kostnader för transportföretagen.  
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1 Inledning 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för specifika fakta som ligger till grund för det valda 

undersökningsområdet samt dess problematik. Bakgrunden kommer sedan att utmynna i uppsatsens 

problemdiskussion vilken ligger som stomme för uppsatsen. 

1.1 Problembakgrund 

Denna uppsats handlar om hur transportföretag i framtiden kan anpassa sin verksamhet till en 

hållbar utveckling (miljöanpassning) utan negativa företagsekonomiska konsekvenser.  

 

En av miljöns stora förespråkare, Al Gore, poängterar i sin film An Inconvenient Truth att vi måste 

vidta åtgärder nu för att kunna rädda vår jord och leva efter en hållbar utveckling. Om utsläpp och 

global uppvärmning fortsätter i samma takt som i dagsläget, kommer vi att möta ett extremt ändrat 

klimat som hotar såväl människan, djuren och världen i stort.1 Huvudorsakerna till 

klimatförändringarna idag är, enligt en rapport från FN2, utsläppen av koldioxid och andra 

växthusgaser från transportnäring och fabriker3.  

Negativa miljöeffekter från bland annat transportnäringen måste minskas för att en långsiktig 

hållbar utveckling ska bli ett faktum. 

 

Kunskapen om hur människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet och vilka effekter det kan 

få har fått ett brett genomslag i dagens samhälle. Att den framtida samhällsutvecklingen i allt större 

grad måste grundas på hållbara principer står klart för alla: allmänhet, politiker, företag samt 

myndigheter4, och engagemanget kring miljö sker på såväl internationell, nationell, som på regional 

nivå. FN arbetar bland annat med att främja ett internationellt miljösamarbete, övervaka 

miljösituationen i världen och peka ut de mest prioriterade miljöfrågorna samt med att utveckla den 

internationella miljörätten.5 EU har i sin tur fastställt landspecifika miljöhandlingsprogram som 

gäller för medlemsländerna6, där Sverige är ett av de EU-länder som har hårdast krav på sig. Detta 

trots att miljöarbetet i Sverige många gånger ligger på en högre nivå än hos övriga EU-länder.7  

                                                 
1 Dn.se (2007) DN:s artikelserie klimathotet. 
2 IPCC-rapporten (Intergovernmental Panel on Climate Change). 
3 Silf Media AB (2007). Inköp och Logistik Koldioxid hotar glaciärernas framtid. S.23. 
4 Vägverket (2007) Klimatneutrala godstransporter på väg- en vetenskaplig förstudie. 
5 regeringen.se (2008) FN:s miljöprogram, UNEP. 
6 Larsson L. TT dn.se. (2008). Sverige klarar Eu-miljömål. 
7 Expressen.se/TT Kvällsste (kvp.se). (2008). Nya miljökraven på Sverige. 
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Idag regleras transporterna i Sverige, förutom av EU: s övergripande regler, av både 

speciallagstiftningar och miljöbalken. Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är 

att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet”. Detta är fastställt i sex delmål där hänsyn till miljön 

ingår som en punkt.8 Därutöver finns ett miljöledningssystem (bland annat ISO 14001), som är ett 

frivilligt medel som kan användas av företagen för att uppnå en bättre miljöprestanda.9 Systemet är 

ett hjälpmedel för att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna 

för en bättre miljö.10 

Svenska transportföretag har mer omfattande miljörestriktioner än utländska. 

 

Regleringar och lagstiftning för ökade miljökrav möter många gånger initiala motsättningar. Ett 

exempel på svårigheten att införa miljöregleringar är införandet av trängselskatt (skatt på att köra in 

och ut med fordon) i Stockholms innerstad. Först genomfördes ett försök med skatten under 2005-

2006 och då var många företag och konsumenter starkt negativt inställda till införandet. Försöket 

genomfördes ändå och det har resulterat i ett permanent införande med positiv attityd både från 

företag och konsumenter samt en minskad miljöbelastning i staden11.  

Från början negativa inställningar mot miljöförändringar kan skifta till en positiv attityd vid 

implementering. 

 

Om regleringar och lagar införs är det myndigheternas uppgift att miljöarbetet på lång sikt ska vara 

fördelaktigt och lönsamt för företagen, eller i vilket fall inte olönsamt. Regleringar och lagar möter 

även en rädsla inför försvårat arbete. Det gäller bland annat för landets åkerier som har fått ökade 

krav på effektivare förbränning, förbättrade däck och drivmedel12. Detta är något andra länder inte 

har samma höga krav på som Sverige. ”Ett land som ’går före’ i klimatpolitiken måste beakta 

konsekvenserna av att inhemska företag kan drabbas av kostnader som utländska konkurrensföretag 

inte har.” Ökade kostnader leder till försämrad konkurrenskraft på grund av lägre produktivitet som 

framförallt beror på två faktorer. Den ena faktorn är att andra investeringar kan komma att trängas 

undan av miljöinvesteringar. Den andra faktorn är att miljökraven ger mindre handlingsutrymme.  

                                                 
8 Sika.se (2008). De transportpolitiska målen.  
9 Michanek, G och Zetterberg, C. (2004) Den Svenska miljörätten. 
10 Karlstad universitet (2008). Vad är ett miljöledningssystem?  
11 Stockholmsstad (2006) Fakta och resultat från stockholmsförsöket- andra versionen augusti 2006. s.24  
12  SÅ. (2002). S.6. 
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Dessa faktorer genererar i sin tur högre produktionskostnader i förhållande till de utländska 

konkurrenterna13. Om hänsyn inte tas till att miljöarbetet är kostsamt för företagen kan det leda till 

att svenska transportföretag förlorar i konkurrensen mot internationella transportföretag som genom 

stordriftsfördelar och lägre krav blir relativt sett billigare14. Detta är av betydelse då den svenska 

transportmarknaden är konkurrensutsatt av just internationella företag15. Om kraven dessutom är 

allt för hårda kan det leda till att de svenska företagen flyttar sin verksamhet utomlands där 

företagen kan hålla nere sina kostnader och på så sätt överleva på lång sikt. En annan aspekt är att 

företagen som flyttar utomlands slipper hålla lika hög miljökvalitet än om de fortsatt att ha 

verksamhet i Sverige16.  

Stark konkurrens från internationella transportföretag leder till press på de svenska 

transportföretagen att hålla låga kostnader för att inte förlora marknadsandelar, miljöarbetet 

måste vara lönsamt. 

 

Idag är det ett begränsat antal företag som aktivt arbetar frivilligt med miljö, om det ska bli någon 

märkbar förbättring måste de stora företagen finnas med. Det är i första hand de stora företagen som 

har de tekniska, finansiella och organisatoriska resurserna att implementera de nödvändiga 

förändringarna17.   

De stora företagen måste vara med annars kommer inga märkbara förändringar att ske på 

miljöområdet.  

 

Ett välfungerande transportsystem är en viktig förutsättning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv i 

och med tillväxt och sysselsättning. För Sveriges del står transportnäringen för ca 8 procent av BNP 

(2007) och spelar en betydande roll för svensk ekonomi i relation till andra branscher18. 

Transportnäringen sysselsätter idag 220 000 personer i 50 000 företag19. Den ekonomiska tillväxten 

har i sig även en ökande effekt på efterfrågan av transporttjänster20.  

                                                 
13 FlexMex2-Utredning SOU 2003:60 Handla för bättre klimat.  
14 Odmark A och Ankarstig C, NUTEK. (2008). Remiss Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008- nu är 
det brottom. 
15 Magnusson, E., sydsvenskan.se (2004). Åkertijobb flyttas utomland. 
16 FlexMex2-Utredning SOU 2003:60 Handla för bättre klimat. 
17 Bjornland Dag et.al. (2003). Logistik för konkurrenskraft. S.158 
18  SCB (2007) Transportfakta.  
19 Jeppson, P. (2007). Transportindikatorn- En temperaturmätning på nuläget och framtidstron i transportföretagen. 
20 Sika rapport 2008. 
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Att samhällets utveckling går framåt kan därmed uttydas i att transportbranschen har ökat sin 

omsättning med cirka 80 procent mellan 1997 och 2006 och att prognoser pekar på att transporterna 

går mot en fortsatt ökning21.  

 

Enligt Transportgruppens VD Peter Jeppsson beror ökningen till stor del på att man minskat sina 

lager i såväl handel som industri. Man transporterar istället för att lagerhålla22. Detta är en tydlig 

följd av branschens ökade fokusering på Just-In-time; med frekventare transporter, minskade lager 

och mindre sändningsstorlekar23. De ökade transporterna beror även på den ekonomiska 

utvecklingen, globaliseringen, industriproduktionen, hushållen och bebyggelsestrukturen24. Dessa 

faktorer är också ett led i den ökade konkurrensen där det blir allt mer betydande att anpassa 

verksamheten till kundens behov25.  

Transportbranschen är en viktig näring för Sveriges ekonomi. 

 

Transportbranschens positiva effekt på samhällets tillväxt har dock en baksida då branschen idag är 

en av få branscher i Sverige där andelen utsläpp har ökat medan andra svenska branscher över lag 

har minskat sina utsläpp26. Att transportbranschen har en negativ påverkan på miljön är också något 

transportföretagen är medvetna om. Som Jan Sundling, före detta VD för Green Cargo, uttryckte 

sig: ”Vi har ett stort ansvar i transportbranschen, kanske större än andra, att bidra till en bättre 

miljö. Det finns ett jättestort intresse och engagemang i branschen…”27. Trots att företagen är väl 

medvetna om de miljöproblem som finns tror transportföretagen att miljövänlighet är långt ifrån 

lika viktigt som ett bra pris när svenska företag köper transporttjänster enligt en undersökning av 

Handelns Utredningsinstitut. I undersökningen hamnar miljön långt ner på listan av betydande 

faktorer vid godstransportinköp, 29 procent av transportsäljarna svarade att priset var allra viktigast, 

följt av transporttider och leveranssäkerhet. Först på sjätte plats kom miljön28. 

Transportföretagen tror kunden prioriterar ett lågt pris högre än en miljöanpassad 

 transport. 

 

                                                 
21 SIKA Statistik 2008:9 Transportbranschen – hur står det till? S.7 
22 Grahn A. SvD Näringsliv (2008). Pris trumfar miljö. 
23 SCB (2001). Transportstatistik- den nya ekonomin ur transportnäringens perspektiv.  
24 Statens energimyndighet och Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, IVA Energianvändning i Transportsektorn. S. 5 
25 Branschanalys: Byggverksamhet 2002 
26 Grahn A, SvD Näringsliv (2008). Pris trumfar miljö. 
27 Logistik idag nummer 4 (2007). 7 Snabba. S.30. 
28 Grahn A, SvD Näringsliv (2008). Pris trumfar miljö. 
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I kontrast till företagens tro om att miljön inte spelar in i kundens val av transporttjänster visar 

andra studier att antalet miljömedvetna kunder inom de flesta branscher ökar, och att stora delar av 

kunderna föredrar miljöanpassade produkter29. Enligt en undersökning från Tandbergs och Ipso 

MORI30 som gjordes under våren 2007, där 16 823 personer i 15 länder tillfrågades om deras 

inställning till och agerande kring miljön visade det sig att 50 procent föredrar att köpa produkter 

och tjänster från företag med en tydlig miljöprofil. I Sverige låg denna siffra på 46 procent. Enligt 

denna undersökning visade också att ungefär hälften av de svarande tyckte att det var regeringens 

ansvar att ta täten när det gäller att minska klimateffekterna. Vilket kan jämföras med Sveriges 18 

procent 31.  

Det finns ett uttalat miljöintresse hos kunden vid dennes val av varor och tjänster. 

 

Andra källor visar dock på att trots en ökad miljömedvetenhet är försäljningen av miljöanpassade 

varor inte markant och att konsumenter föredrar ett lägre pris framför att handla miljövänligt. Det 

påvisar ett tydligt gap mellan värdering och handling vad gäller miljön. Detta kan visas genom ett 

tydligt exempel med ekologiskt mat där 55 procent av svenskarna uppger att de föredrar ekologisk 

mat, men andelen ekologisk matkonsumtion i Sverige uppgår trots detta endast till 2-3 procent32.  I 

undersökningar som utreder om varför människor inte handlar miljövändligt uppkommer faktorer 

som ”varför ska bara jag”, för högt pris och bristande kunskap om miljöfrågor33.  

Det finns en skillnad vad gäller attityd och agerande i miljöfrågor. Priset värderas högst. 

 

                                                 
29 Bjornland D. (2003). Logistik för konkurrenskraft- ett ledaransvar. S.157. 
30 Tandberg, Telekommunikationsföretag, Ipso MORI marknadsundersöknings företag. 
31 Tandberg Ipsos MORI (2007). Svenska konsumenter föredrar företag med tydlig miljöprofil. 
32 Statistiska Central Byrån 
33 Olausson V, Dagens Miljö (2007). Marknadsföring som vill förändra kundens livsstil. 
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1.2 Problemdiskussion 

Miljöhotet är ett globalt problem och de negativa miljöeffekterna måste minska för att vi ska kunna 

agera efter en hållbar utveckling. Detta är något såväl regering och riksdag, företag samt kunder är 

medvetna om. Trots ett samhälleligt miljöintresse sker arbetet mot en minskad miljöpåverkan idag 

inte frivilligt från vare sig företags eller kunders sida. Detta kan härledas ur att kunder idag 

prioriterar ett lågt pris framför miljön, något företagen anpassar sig till för att inte förlora 

marknadsandelar. Då miljön idag tillför en högre kostnad prioriteras den ned för att kunna hålla ett 

lågt pris. Till grund för att en miljöanpassning inte skett kan även vara en generellt negativ 

inställning till förändringar som påvisas i bakgrunden.  

 

Oavsett inställning kommer en miljöanpassning att bli tvungen för en hållbar utveckling. Ett 

alternativ är att kunder och företag tillsammans kan hitta vägar för att miljöarbetet ska vara 

värdefullt och lönsamt för båda parter. Ett annat alternativ för att miljöarbetet ska få genomslag är 

reglering och lagstiftning. Om en sådan skulle införas måste dock hänsyn tas till företagens 

långsiktiga överlevnad. Ökade miljökrav bör därför inte medföra att svenska transportföretagen får 

ökade omkostnader. Från ett internationellt perspektiv skulle i sådant fall svenska transportföretag 

komma att förlora i konkurrenskraft då de utländska företagen kan hålla lägre priser. Att företagen 

kan upprätthålla en internationell konkurrenskraft är även av betydelse för Sveriges ekonomi då 

transportbranschen idag utgör en betydande näring.  

 

Ovanstående diskussion utmynnar således i ett dilemma för transportföretagen i Sverige. Å ena 

sidan har de press från samhällets sida att arbeta för att minska de negativa effekterna de har på 

miljön och agera efter hållbar utveckling. Å andra sidan vill de långsiktigt överleva i sin bransch 

och kunna hålla konkurrenskraftiga priser internationellt sett, verksamheten måste vara ekonomiskt 

lönsamt. Det måste således vara möjligt för företagen att kombinera samhällets intresse med sitt 

egna för en långsiktig överlevnad och hållbar utveckling. 
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att transportföretag ska kunna kombinera miljöanpassning och 

långsiktig överlevnad i branschen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att genom en fallstudie analysera och utvärdera stora transportföretags förutsättningar för 

ökat miljöarbete.  

 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till stora svenska transportföretag, med avseende på landtransport, som 

bedriver verksamhet i Sverige och lyder under svensk lagstiftning. Dessa kommer vidare i 

uppsatsen benämnas som svenska transportföretag. 

 

1.6 Perspektiv 

Uppsatsen kommer att belysa miljöeffekter utifrån två perspektiv; från ett samhällsmässigt 

miljöperspektiv (hållbar utveckling) och ett företagsekonomiskt perspektiv med företagens 

långsiktiga överlevnad som fokus.  

 

Ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv, måste företagen arbeta med miljö för att uppnå en hållbar 

utveckling. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv måste företagen anpassa sig till kunden för att 

kunna sälja sina varor/tjänster och därmed ha en långsiktig överlevnad. Det måste alltså finnas 

kunder som är villiga att köpa företagets varor/tjänster. Vidare finns även ett kundperspektiv då 

kunden har en avgörande inverkan på hur företagen arbetar med miljön. 

 

Uppsatsen utgår ifrån att det finns tre sätt för ett lönsamt miljöarbete: 

- Att företagen och kunderna själva skapar förändring och påverkar arbetet och efterfrågan på 

miljöanpassade varor och tjänster. 

- Att branschen utvecklar ett regelsystem där det ej är olönsamt att arbeta med miljö.  

- Att myndigheter sätter upp lagar och regler där de ökade omkostnaderna för miljöarbetet är 

subventionerat.  
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1.7 Begreppsdefinitioner 

Nedan kommer en redogörelse för några av de begrepp som kommer att användas i uppsatsen. 

 

ECO-driving: handlar om att minska bränsleförbrukningen för vägtransporter34. Det är en metod 

att köra sparsamt och ekonomiskt för att värna om miljön genom minskade koldioxidutsläpp samt 

spara på ekonomin.35  

 

Fyllnadsgrad: handlar om hur väl utnyttjandegraden av fordonen är. Definitionen av fyllnadsgrad 

varierar beroende på företag; till exempel kan det röra sig om att maximera utrymmet beroende på 

vikt, volym, antal pallplatser, anpassning till lämpliga lastbärare, fyllnad av golvutrymme med 

mera.36

 

Hållbar utveckling: Hållbar utveckling handlar om att ”möta behovet hos dagens generationer utan 

att det går ut över framtida generationers möjligheter till att tillfredsställa sina behov”.37  

 

ISO 14001, är ett miljöledningssystem vilket fungerar som ett certifikat. Det visar bland annat att 

företagen har implementerat verktyg och system för hantering av miljökrav samt har en uppföljning 

av dessa. Certifikatet fastställer inte mått med hänsyn till exempelvis reduktion av utsläpp, 

återvinningsprocesser och så vidare. Det garanterar däremot att företaget har satt ett mål och 

utvecklat ett system för att följa upp att målen arbetas utefter.38

 

Ledtid är ”tiden från beställning till leverans”. Ledtiden inbegriper tid för ordermottagning, 

orderbehandling, planering, eventuell konstruktion och tillverkning samt distribution.39  

 

Leveransprecision – förmågan att kunna leverera vid exakt utlovad tidpunkt, varken tidigare eller 

senare. 40  

 

                                                 
34 Lumsden, K (2006) Logistikens Grunder. S. 718-719 
35 Sveriges trafikskolors riksförbund.  (2008). Ecodriving. 
36 Ramstedt L (2002) Transportinformatik för ökad samverkan mellan parterna i ett godsflöde. S.7. 
37 Bjørnland, D et al. (2003) Logistik för konkurrenskraft – ett ledaransvar. S.156. 
38 Bjørnland D,  et al (2003). Logistik för konkurrenskraft –ett ledaransvar. S.158 
39 Lumsden, K (2006) Logistikens Grunder. S. 261. 
40 Storhagen, Nils G. (2003) Logitik- grunder och möjligheter. S.170.  
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Långsiktig överlevnad: Med långsiktig överlevnad menas i denna uppsats företagens ekonomiskt 

långsiktiga överlevnad i branschen med syfte på att upprätthålla internationell konkurrenskraft. Att 

det finns kunder som är villiga att betala för företagets tjänster. 

 

Miljöarbete: Att ta hänsyn till miljön är att undvika ej avsedda eller oönskade verkningar i naturen, 

t.ex. höga koldioxidutsläpp, försurning, övergödning och uttunning av ozonlagret, samt verka för en 

hållbar utveckling.  

 

Samlastning: För att slippa ett stort antal direkta transporter placeras en eller flera terminaler i det 

externa varuflödet. Först samlas gods från ett litet geografiskt område till en terminal och 

transportsättet är anpassat till dessa mindre enheter. Sedan sorteras och lastas godset i terminalen 

innan transporten kan ske i transportmedel som tar större laster och är anpassade efter en längre 

transport. I den andra terminalen lossas godset och delas upp i mindre enheter innan det distribueras 

ut till mottagarna med mindre transportmedel.41

 

 
Kund 

Kund 

Kund Kund

Kund

Kund
Terminal Terminal 

 
 
 
 Figur 1. Samlastning från och till kund 

                                                 
41 Lumsden, K (2006) Logistikens Grunder. S. 563 
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs för valet av metod till uppsatsen.  

2.1 Strategi 

Det finns olika strategiska beslut en forskare ställs inför och med dessa val finns fördelar och 

nackdelar. Bra strategival ska vara förnuftiga och tydligt uttryckta i forskningsrapporten. De 

huvudsakliga strategierna är surveyundersökningar, fallstudier och experiment42. Den för uppsatsen 

valda strategi är fallstudie. 

 

Fallstudier karakteriseras av en avgränsning av vad som ingår i fallet och vad som ligger utanför. 

Fenomenet studeras i detalj för att gå på djupet och upptäcka saker som annars inte skulle ha blivit 

synliga vid en mer ytlig undersökning. Målet med fallstudier är att få fram det säregna och 

väsentliga med det valda fallet. Fördelen med denna typ av strategi är att den möjliggör för flera 

typer av forskningsmetoder43. Fallstudie valdes eftersom denna strategi anses bäst lämpad till att 

finna lösning på det presenterade problemet. Fördelar ses framförallt i fallstudiens djup samt 

möjligheten till att undersöka det specifika. 

2.2 Undersökningsmetod 

Med utgångspunkt i de olika strategierna för samhällsforskning kan olika metoder väljas för 

undersökningen. Forskarens metodval bör grunda sig på den metod som får fram lämpligast 

information för undersökningen. Det finns fyra huvudsakliga forskningsmetoder: frågeformulär, 

intervjuer, observation och skriftliga källor44. Denna uppsats bygger på intervjuer. 

  

Intervjuer ger en möjlighet till detaljerad information som ger mer djupgående insikter i ämnet, de 

bygger även på information från ett mindre antal informanter. Det finns i huvudsak tre olika typer 

av forskningsintervjuer, dessa är: strukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer, 

ostrukturerade intervjuer45. Den för undersökningen valda intervjuformen är semistrukturerade 

intervjuer. 

                                                 
42 Denscombe, M(2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.9. 
43 Johannessen A (2006) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. S.56. 
44 Denscombe, M (2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.101. 
45 Denscombe, M (2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.132. 
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Semistrukturerade intervjuer karakteriseras av att forskaren har en färdig lista med ämnen och 

frågor som ska behandlas under intervjutillfället. Möjlighet finns att under intervjuns gång 

omprioritera frågornas ordningsföljd samt låta den intervjuade tala mer utförligt och utveckla sina 

tankar inom ämnet. Frågorna är således öppna och fokus ligger på den som blir intervjuad46. Denna 

form av intervju valdes då författarna vill ha viss kontroll på frågorna och ämnet som behandlas 

men även för att den intervjuade ska kunna utveckla sina egna tankar och idéer för att 

undersökningen därigenom ska få en bredare karaktär om det specifika ämnet. 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

Forskningens utgångspunkt för att finna lösningen till ett problem kan härledas till kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetod47. Den för uppsatsen valda strategi är en kvalitativ studie. 

 

En kvalitativ ansats har som primärt syfte att skapa en förståelse genom att på olika sätt samla 

information för att skapa en djupare insikt av det problem som studeras. Metoden karaktäriseras av 

närhet till den källa där information hämtas, till exempel personliga intervjuer.48 Denna 

undersökning bygger på en kvalitativ ansats då all informationen kommer att sökas via personliga 

intervjuer. Metoden valdes även då det för uppsatsens problem är relevant att skapa en djupare 

insikt i problemet. 

2.4 Population och urval 

Vid urval av respondenter till en undersökning kan sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval 

användas49. För denna uppsats är ett icke sannolikhetsurval valts, närmare bestämt 

bekvämlighetsurval.  

 

Vid icke sannolikhetsurval har individerna i en population inte samma chans att komma med i 

undersökningen50. Bekvämlighetsurval är icke sannolikhetsurval som bygger på forskarens 

bekvämlighet, forskaren väljer alltså själv ut urvalet efter sin egen bekvämlighet.51 För denna 

undersökning består populationen av alla transportföretag inom Sverige som opererar under 

svensk lagstiftning samt alla företag som köper in transporttjänster av ovanstående definierade 

transportföretag.  

                                                 
46 Denscombe, M (2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.135. 
47 Mange H et al. (1996) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder. S.14.  
48 Mange H et al. (1996) Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder. S.14.  
49 Denscombe, M (2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.22. 
50 Denscombe, M (2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.22. 
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Undersökningen kommer att ske genom icke sannolikhetsurval, närmare bestämt 

bekvämlighetsurval eftersom författarna själva väljer vilka företag som kommer att intervjuas. 

Motiv till valet av bekvämlighetsurval grundar sig i att ämnet som behandlas är väldigt komplext 

vilket kräver ett djup i intervjuerna, alltså en viss typ av relation mellan intervjuare och den som 

intervjuas. Därför anses bekvämlighetsurval lämpligast för denna undersökning. 

 

De företag och kontaktpersoner som varit med i undersökningen kommer att i denna uppsats 

behandlas anonymt vilket grundar sig i att transportföretagen och de transportköpande företagen 

inte ska ”hängas ut”. Detta för att uppsatsen vill belysa det generella miljöengagemanget i 

transportbranschen.  

 

Totalt har fem stora svenska transportföretag tillfrågats samt fem transportköpande företag. Inom 

transportföretagen har tre olika funktioner intervjuats med samma semistrukturerade 

intervjuformulär. De tre funktionerna är en medarbetare inom miljö, en inom transport/logistik 

samt en inom försäljning. Bland transportköparna har en inom transportupphandling intervjuats. 

För att kunna särskilja transportföretagen kommer dessa benämnas som Transportföretag A till 

och med Transportföretag E. För att koppla funktionerna till företagen kommer dessa omnämnas i 

koppling till transportföretaget; till exempel miljöpersonen på Transportföretag B. Vidare kommer 

de transportköpande företagen att numreras från 1 till 5. 

2.5 Deduktiv och induktiv ansats 

Forskningens utgångspunkt kan vara induktiv eller deduktiv52. Denna undersökning bygger på en 

deduktiv metod.  

 

Deduktiv ansats innebär att slutledning görs från det generella till det konkreta där teorier prövas 

med empiriska data, från teori till empiri.53 Denna ansats är vald då insamling av data bygger på i 

förväg studerade teorier. 

                                                                                                                                                                  
51 Denscombe, M (2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.24. 
52 Johannessen A och Tufte P (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. S. 35. 
53 Johannessen A och Tufte P. (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. S. 35. 
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2.6 Validitet 

Validitet, eller giltighet, handlar om huruvida data och metoder reflekterar sanningen, det vill säga 

om data representerar det fenomen som ska undersökas. Den ska vara exakt, riktig och träffsäker54. 

Validitet kan delas in i yttre validitet, intern validitet samt begreppsvaliditet. Yttre validitet har att 

göra med generaliserbarheten från urval till population och hur väl urvalet är representativt för 

populationen. Inre validitet har att göra med att mätinstrumentet, till exempel ett frågeformulär, 

mäter vad det avser att mäta. Begreppsvaliditet avser mäta huruvida det finns ett sammanband 

mellan det generella fenomen som undersöks och konkreta data55. Författarna tror att uppsatsens 

validitet ligger på en bra nivå. Detta grundas i de djupgående intervjuerna med öppna frågor som 

har givit undersökningen bredd genom att följdfrågor ställts kring de olika frågeområdena. 

Intervjufrågorna är även formulerade utefter de faktorer som anses relevanta för 

problemformuleringen samt den teoretiska genomgången. 

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pass tillförlitligt det resultat som undersökningen presenterar är. 

Reliabiliteten kan testas på olika sätt, genom test-retest-reliabilitet eller genom inter-rater-

reliabilitet. Test-retest-reliabilitet innebär att man utför samma undersökning på nytt och ska då 

komma fram till samma resultat. Inter-rater-reliabilitet innebär att flera forskare undersöker samma 

fenomen. Om flertalet forskare då kommer fram till samma resultat ger detta undersökningen en 

hög reliabilitet56. Faktumet att ett bekvämlighetsurval använts vid urvalet minskar uppsatsens 

reliabilitet något. Dock tror författarna att valet av intervjupersoner ändå är till undersökningens 

och reliabilitetens fördel. Dels då transportföretagen som valts är stora och har ett stort inflytande 

inom branschen. Dels då tre enheter inom varje transportföretag kommer att intervjuas för att ge 

olika perspektiv till undersökningen. De kundföretag som valts är sådana som använder sig av 

något eller flera av undersökningens transportföretag vilket innebär att alla transportföretag i 

undersökningen har minst ett av kundföretagen som kund. 

 

 

                                                 
54 Denscombe M (2006) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. S.283. 
55 Johannessen A, Tufte P (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod; S.47. 
56 Johannessen A, Tufte P (2003) Introduktion till samhällsvetenskaplig metod; S.28. 
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3 Teorier 
 I detta kapitel argumenteras först för de teorival som ligger till grund för uppsatsen. Teorierna 

presenteras sedan och byggs ihop till uppsatsens modell. Därefter presenteras de variabler som 

kommer att mäta empirin. 

3.1 Teoretisk argumentation 

Med denna uppsats avses att analysera om transportföretag i framtiden kan anpassa sin verksamhet 

till en hållbar utveckling (miljöanpassning) utan negativa företagsekonomiska konsekvenser. 

 

För att få en bättre förståelse för de valda teorierna och 

problematiken kring miljö kommer intressekonflikten 

mellan kunden, företaget samt samhället som är centralt 

för uppsatsen att presenteras. Dessa tre enheter påverkar 

och påverkas av varandra vilket även skapar en relation 

till miljön och förutsättningar för miljöarbete. För att 

företagets miljöarbete ska bli lyckat måste de tre elementen företaget, kunden samt miljö samspela 

och fungera med varandra.57 Av betydelse för uppsatsen är det därmed intressant att titta på denna 

konflikt och relationen mellan elementen i egenskap av att dessa enheter påverkar miljöarbetet. 

Samhället 

Kunder Företaget
Figur 2. Uppsatsens utgångspunkt 

 Miljö-
anpassning 

 

Företag anpassar sitt arbete utefter kundens behov och efterfråga. Kunden är mer benägen att betala 

ett högre pris för varor och tjänster som för denne tillför ett extra värde. Värdet kan ta olika form 

och värderas olika från individ till individ samt från företag till företag. Med avseende på företagens 

potentiella strategiska engagemang i miljön är det därför relevant att veta om miljön tillför ett extra 

värde för kunden. Om kunden anser att värdet av ett miljöanpassat företag är högt, är denne beredd 

att betala ett högre pris för miljöarbetet, än om kunden inte anser att miljöanpassning tillför ett extra 

värde. Beroende på hur kunden värderar miljön kommer denne vidare att engagera sig olika mycket 

i företaget, ur kundens synvinkel är det viktigare att företaget agerar på ett miljövänligt sätt då 

kunden värderar miljön högt. Betydande för uppsatsen är alltså att titta på kundens 

engagemang/icke-engagemang i miljön för att undersöka om kunden upplever att miljön tillför ett 

extra värde och att företagen därmed skall anpassa sig till detta eller inte.  

                                                 
57 Ref: Normann R (1993). Skapande företagsledning. S. 32-34. 
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I bakgrunden har det påvisats att samhället måste agera för en bättre miljö och att det finns ett 

allmänt miljöintresse i samhället. Företaget påverkas av kunders intresse till miljön samt av 

samhällets uppställda krav, normer och regler. Företaget ska integrera dessa intressen i sin 

verksamhet för att uppnå ett företagsekonomiskt lönsamt resultat. Som påvisats i uppsatsen är 

miljön ett samhälleligt problem, och ligger därför inte i företagens naturliga intresse. Därmed kan 

miljön som ett företagsekonomiskt lönsamt utbyte ses som en ny och okänd idé som skall 

implementeras i företagens organisation och verksamhet. Varför miljön ännu inte har kommit att få 

fullt genomslag i kunder och företags agerande kan bero på svårigheten att implementera nya idéer 

och arbetssätt. Därför är det intressant att titta på hur nya idéer mottas och arbetas med inom 

organisationer.  

 

När företag arbetar med förändringsstrategier kan detta göras i olika former och beroende på om 

förändringen upplevs som svår eller enkel hos företaget bör de anpassa sin implementeringsstrategi 

efter detta. Miljöarbete kan upplevas som komplext och svårt för vissa företag medan det hos andra 

företag upplevs som lätt. En svår förändring kan tvinga företaget att på alla nivåer i organisationen 

arbeta med förändringen och tillsammans samarbeta för att implementeringen ska bli lyckosam. 

Vid en enkel förändring kan det å andra sidan räcka med uppsatta normer och anställda från alla 

nivåer på företaget behöver inte vara delaktiga i beslutsprocessen utan det tas fram regler som alla 

förväntas följa. Idéer som företaget styr sin verksamhet utefter och som får en styrande effekt har 

fått ett genomslag hos alla anställda och karaktäriserar företagets organisation. Därför kan det vara 

av betydelse för uppsatsen att belysa teoriområden som tar hänsyn till vilken effekt miljön som en 

av de mest framträdande idéerna inom företaget, kan ha för betydelse för ett ökat miljöarbete.  

 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Traditionell marknadsföring utgår från det företagsekonomiska utbytet mellan kund och företag där 

företaget uppnår lönsamhet genom att uppfylla kundens behov. Denna uppsats behandlar ett 

företagsekonomiskt utbyte mellan företag och miljö (som ett samhällsproblem). Detta utbyte är 

idag, utifrån företaget, inte ett naturligt utbyte. Därmed kommer miljöarbetet ses som ett nytt 

fenomen för företagen att arbeta med.  
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3.2.1 Samhällets marknadsföringsprincip 
Samhällets marknadsföringsprincip innebär att företagen själva ska bestämma behov, brister och 

intressen på marknaden i vilken de befinner sig. Då kan de tillfredsställa kunderna mer effektivt än 

sina konkurrenter samt på ett sätt som bevarar eller förbättrar kunders och samhällets välmående. 

Konceptet ifrågasätter om ren marknadsföring är lämplig i ett samhälle som bland annat 

karakteriseras av globala ekonomiska problem och globala miljöproblem. Det ifrågasätter även om 

företag som värdesätter och tillfredsställer kunders individuella behov alltid gör vad som är bäst för 

konsumenterna och samhället på lång sikt. Möjliga konflikter ses förbi mellan konsumenters behov 

på kort sikt och deras välmående på lång sikt. Samhällets marknadsföringsprincip vill istället 

balansera tre faktorer: företagets vinster, kundernas behov och samhällets intressen. Från att endast 

ha baserat sin verksamhet på kortsiktiga företagsvinster förväntas nu företagen godta vikten av att 

på lång sikt tillfredsställa kundernas behov samtidigt som de tänker på att möta samhällets intressen 

och förväntningar. Företag måste också möta förväntningarna från samhället som helhet. Till 

exempel, samhället förväntar sig att företag genuint upprätthåller de grundläggande etiska och 

miljömässiga standarderna. De ska inte bara ha dessa policys utan de måste också backa upp dem 

med ageranden58. Samhället 
(välfärd)

Kunder 
(behov, 

tillfredställelse) 

Företaget 

Figur 3. Samhällets marknadsföringsprincip 
(vinster) 

Samhällets 
Marknadsföringsprincip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare bakgrund till denna princips relevans i koppling till svenska transportföretags 

situation i dag, se bilaga 1 om samhällets spelregler. 

                                                 
58 Kotler P et al. (1999) Principles of Marketing. Sid. 22-24. 
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3.2.2 Den gröna relationen 
Företagen liksom konsumenter befinner sig i kontinuerlig interaktion med miljön. Genom 

regleringar och kundernas sätt att konsumera har miljö fått allt större betydelse för företagen och 

genom detta håller företagens relation till kunder och samhälle på att förändras. Den gröna 

relationen handlar om företagens sätt att hantera miljö och samhällsansvar samt de relationer som 

detta skapar till specifika målgrupper.  

 

Grön marknadsföring har trots den allmänna vetskapen om vår miljö haft svårt att få genomslag. 

Dels beror det på den individuella konsumenten som själv är ansvarstagare för sina beslut. För att 

miljövänliga val ska ses som attraktiva spelar såväl pris som tillgänglighet en betydande roll. 

Konsumenten fokuserar ofta mest på att tillfredställa sina för stunden aktuella behov och där är inte 

miljön inkluderad. En annan roll är leverantören som inom lagens gränser kan producera och sälja 

vad som helst. I fråga om miljöutsläpp, såsom luft och vattenföroreningar, är det idag få företag 

som betalar den direkta kostnaden. Företagen fokuserar att på att generera lönsamhet, annars 

kommer de inte att överleva på lång sikt. Som samhällsmedborgare ansvarar vi som kollektiv för att 

agera eller inte agera. Ett mer utvecklat kollektivt medvetande från konsumenter är en förutsättning 

för mer genomgripande och bestående förändringar.59

 

                                                 
59 Gummesson E. (2003). Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. S.163. 
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3.3 Teoretisk utgångspunkt  

3.3.1 Mervärde 

Mervärde är något som tillför extra värde till konsumenten. Vad mervärde är beror på individen och 

kan till exempel röra sig om miljömärkning eller hög produktkvalitet medan design eller extra 

garanti är mervärde för en annan individ. Även ett lågt pris kan av konsumenten anses vara ett 

mervärde.60 Värdet kan ta form av oändligt många faktorer och beror på vad den enskilda individen 

upplever och värdesätter. Kunden är alltid med i värdeskapandet och måste därför få tillgång till 

varor, tjänster och information.61 Det är viktigt för företaget att ha en förståelse för vad 

konsumenten upplever som mervärde. Mervärde kan till exempel leda till att konsumenten blir 

mindre priskänslig inför ett specifikt varumärke62.  

Mervärdesteorin ligger till grund för kundernas engagemang i företagets varor och tjänster då 

företagen utefter detta kan tyda vilken typ av mervärde kunden vill ha. Teorin är alltså viktig för 

resonemanget till varför Involveringsteorin anses viktig för uppsatsen. 

3.3.2 Involveringsteorin 
Involveringsteorin används för att förstå konsumenters beteende vid beslutsfattande. Denna 

förståelse gör att företagen kan anpassa sin verksamhet och på så sätt utveckla en framgångsrik 

marknadsföringsplan. Teorin tar bland annat hänsyn till köpbeslutprocessen, olika typer av 

konsumentbeslut och upplevd risk.  

 

Konsumenters inköpsbeslut varierar och en av nyckelfaktorerna till varumärkesbeslut är graden av 

involvering en konsument har med antingen produkten eller inköpsprocessen. Graden av 

involvering kan delas in i hög, låg samt ingen involvering63.  

                                                 
60   Lingbell, R (1996) Brand Performance – om värdet att stärka varumärken. 
61   Normann, R. (1995)  Den nya affärslogiken. S.94. 
62   Lingbell, R (1996) Brand Performance – om värdet att stärka varumärken. 
63   Fill C (2001) Marketing Communication. S.96-106 
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Höginvolveringsbeslutsfattande 
Hög involvering uppträder när en konsument i förväg förutser ett inköp som har stor personlig 

betydelse samt en hög nivå av uppfattad risk. Det som kännetecknar hög involvering är omfattande 

sökande, bearbetande samt utvärdering av information. Detta ligger till grund för den attityd kunden 

utvecklar gentemot företaget och dess produkt. Attityden till att utföra inköpen och den personliga 

uppfattningen kombinerat formar en intention att agera på ett speciellt sätt. Sedan följer ett 

prövningsbeteende om den uppfattade kvaliteten av produkten är tillfredställande och stimulerar ett 

experimenterande. Långvarigt inköpsbeteende bestäms om garantierna och produktens kvalitet 

kombineras för att möta förväntningarna hos individen som framkallats under 

informationssökningen.64

Låginvolveringsbeslutsfattande 
Låginvolvering tyder på en låg uppfattad risk av konsumenten. Informationssökningen hos en 

låginvolverad konsument är passiv, har låg personlig relevans och upplevd risk associerat med 

köpet. Denna köpprocess är erfarenhetsmässig, märket leder konsumenten till ett inköp som kräver 

lite information. Konsumenten kan tänka över flera alternativ och vilja förändra det vanemässiga 

köpet om förutsättningarna skulle ändras eller att det finns ett bättre alternativ.  

 

Rykte och pris är viktiga faktorer som spelar in i ett köp. Efter att ha prövat en produkt bildar 

konsumenten direkt en uppfattning om den, vilket är avgörande för framtida köp. Långvarigt 

inköpsbeteende är en funktion av reklam, produktkvalitet och graden av lojalitet som kan 

upprätthållas mot märket65. 

Ur denna teori kommer både begreppen låg involvering och hög involvering vara intressant i den 

fortsatta uppsatsen. Detta för att företaget måste anpassa sina strategier olika grundat i om kunden 

är hög eller låginvolverad. 

                                                 
64 Fill C (2001) Marketing Communication. S.96-106. 
.65 Fill C (2001) Marketing Communication. S.96-106. 
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3.3.3 Innovation 

Författaren Joseph Schumpeter definierar en innovation som ”en idé som utförs till marknaden via 

en ny kombination av produktionsfunktioner”. Han menar att en innovation inte behöver vara en ny 

upptäckt i sig utan kan vara tidigare kunskap som inte sedan tidigare är utnyttjad. Schumpeter 

menar också att en innovation inte kan få genomslag om det inte föreligger en bra marknadsföring 

av den, det måste vara något mer än bara en anpassning av kunskap.  

 

Innovationsverksamhet tar tid och har flera aspekter. En av dessa är att en innovation oavsett hur 

sensationell den är, inte kommer att accepteras som den är. Innovationer som på en gång accepteras 

kan vara svårt att se som trovärdiga. Därför orsakar innovationsverksamhet ett hårdnande motstånd, 

de möter försvarsmekanismer som kan leda till opposition. Därför kan det krävas envishet och 

upprepningar innan en innovation accepteras. 

 

En annan aspekt är att innovationer tar lång tid innan de till fullo är implementerade. Tiden beror 

dels på bransch och företag men även andra faktorer spelar in, såsom typ av innovation och på 

tillgängliga resurser. Vid större innovationer kan det dröja decennier, detta kan bero på två faktorer. 

Dels kan det vara svårt att veta vad som kan anses som en framgång samt att det kan föreligga ett 

minskat tålamod under en så pass lång tid.  

 

En viktig del för att innovationer ska få genomslag inom organisationen är att de måste 

implementeras i hela verksamheten. Med ett för starkt fokus på att se framgången i innovationen 

kan detta leda till att det tar död på innovationen innan den kommit att bli framgångsrik. 

Organisationer som är förändringsorienterade har därmed en större möjlighet att innovationen ska 

få genomslag, genom det fria flödet av idéer och att människor har möjlighet att på eget initiativ 

reagera på ny information66.  

                                                 
66 Bjerke, B (1989). Att skapa nya affärer. S.486. 
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Miljö 
I denna uppsats ses miljön som ett samhällsproblem. För företag finns därmed idag inte ett naturligt 

företagsekonomiskt utbyte av miljön, utifrån detta synsätt kan miljöarbetet anses vara en innovation 

i företagen. I koppling med att det kan finnas ett generellt motstånd till innovationer kan därför 

påvisas att det kan finnas ett företagsekonomiskt motstånd till miljöinnovationer i företag.  

Denna teori påvisar att det kan finnas ett motstånd till miljöinnovationer samt är en teoretisk 

utgångspunkt till varför nya idée r, lösningar och förändringar kan ha svårt att implementeras i 

organisationer. 

3.3.4 Mål och processyn 
Traditionellt sett antas planering gå till genom att beslutsfattare bestämmer sina mål och delmål, 

söker efter alternativ, väger dessa alternativ mot målen och bedömer om målen är tillfredsställande 

eller inte. Det alternativ som tillfredsställer kraven väljs och om inget alternativ anses tillräckligt 

bra startar en ny cykel av sökande efter alternativ. Detta kallas för målstyrning och karakteriseras av 

produktivitet där alla ska följa uppsatta mål och normer. 

 

Den alternativa beslutsprocessen är processtyrning som utmärks av att mål inte formuleras i form av 

framtida tillstånd som man avser att uppnå, utan man formulerar en vision av ett framtida tillstånd. 

Utifrån visionen formuleras ett eller flera första steg i en process, efter de första stegen i denna 

process bör erfarenheterna utvärderas, visionen förändras och nya processteg formuleras.  

 

Målstyrning och processtyrning är båda lämpliga men i olika situationer. Målsyn är mest lämpad i 

väl avgränsade och kända planeringsmiljöer. Processyn är lämplig i situationer då planeringsmiljön 

är komplex eller okänd67. 

Process och målstyrning ligger till grund för hur företaget arbetar med förändringar i 

organisationen och hur detta kan påverka förändringarnas genomslag. 

                                                 
67 Richard N (1993). Skapande företagsledning. S. 65-69 
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3.3.5 Dominerande idéer och signifikanta aktörer 
I varje organisation finns en uppsättning värderingar, normer, trossatser, begrepp, antaganden, och 

så vidare, ett så kallat idésystem. Idésystem handlar framförallt om att det finns mer eller mindre 

medvetna uppfattningar om företagets roll och uppgift, antaganden för vad slags organisatorisk 

struktur som är lämplig för att uppnå effektivitet i företaget, olika typer av mer eller mindre 

formella ”mål”, föreställningar om vad som utgör en effektiv ledarstil och vad som motiverar 

individer och så vidare. Alla idéer inom företaget kan inte ha ett avgörande inflytande över hur 

företaget kommer att utformas och fungera. Det förekommer ofta en mer eller mindre ”ständig 

kamp” om vilka idéer som ska vara vägledande hos företaget. De idéer som är starkast och kommer 

att utgöra milstolpen för de förutsättningar som kommer att gälla, kallas för dominerande idéer. 

Signifikanta aktörer är personer som har tillräcklig makt och tillräckligt inflytande för att kunna 

påverka de dominerande idéerna68. 

 
Företagets 

dominerande 
idéer

Tranditioner och 
etablerade 

föreställningar i 
företaget

Värderingar och 
normer hos 
signifikanta 

aktörer 

Figur 4. De dominerande idéerna är en produkt både av företagets historia och 
av de signifikanta aktörernas personliga utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De dominerande idéerna inom ett företag måste till stor del utgöras av ett miljötänk om arbetet med 

miljöstrategi ska kunna vara framgångsrikt, därför kommer de dominerande idéerna från denna 

teori vara mest relevant för det fortsatta arbetet i uppsatsen. 

 
 
 

                                                 
68 Normann R. (1993) Skapande företagsledning. S.30-32. 
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3.4 Teoretisk syntes 

Uppsatsens problemformulering är: Vilka faktorer är viktiga för att stora transportföretag ska 

kunna kombinera miljöanpassning och långsiktig överlevnad i branschen? 

 

Det finns tre enheter som påverkar hur miljöarbete kommer att utvecklas; samhället, företagen och 

kunden. Samhället måste se till att en förändring kommer till stånd ur ett samhällsmässigt 

miljöperspektiv. Detta kan ske antingen genom kunders och företags egen vilja, genom 

branschsamarbete eller genom lagar och regler. Dock får det sistnämnda inte införas på ett sådant 

sätt att det kan äventyra en långsiktig överlevnad för de svenska transportföretagen 

(företagsekonomiskt perspektiv). 

 

Om kunden är höginvolverad i miljön är de villiga att betala ett högre pris för miljövänliga 

transporter, då denne upplever att miljön tillför mervärde. Då finns det incitament för företagen att 

aktivt arbeta med miljön för att tillfredställa kundens behov. Företagen och kunden arbetar på detta 

sätt gemensamt ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv samtidigt som de uppnår långsiktig 

överlevnad (företagsekonomiskt perspektiv).  

 

Om kunden däremot är låginvolverad i miljön kommer denne inte att prioritera miljön vid köp av 

transporter utan prioritera ett lågt pris, miljön tillför alltså inte mervärde för kunden. Detta medför 

att det inte finns incitament för företagen att aktivt arbeta med miljön, eftersom det inte är relevant 

för att tillfredställa kundens behov. Detta är dock negativt ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv.  

 

Oberoende på kundens involvering i miljön kommer företagen ur samhällsmässig miljösynpunkt 

tvingas till att arbeta med miljön. Ett miljöarbete kan implementeras lyckosamt både genom process 

och målstyrning, det beror dels på företagets egna förutsättningar och om de anser att miljöarbete är 

komplext eller inte. Om miljöarbetet anses vara komplext har det en större möjlighet att nå 

framgång i företaget om verksamheten är processtyrt. Om miljön inte uppfattas som komplex kan 

däremot miljöanpassning ske genom antingen målstyrning (om miljön är ett mål för vilket alla i 

organisationen arbetar) eller processtyrning. I vilket fall kan det anses vara viktigt att miljö är en 

dominerande idé inom företaget för att få genomslag. 
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Trots att företaget ur samhällsmiljömässigt perspektiv kan komma att tvingas implementera 

miljöstrategin i företagen måste de även uppnå lönsamhet. Detta kräver, som tidigare nämnt, att det 

finns kunder som är villiga att köpa företagets tjänster och produkter. Om kunden är låginvolverad i 

miljön, kommer detta leda till att företagen inte kan ta ut ett högre pris för ökat miljöarbete. Företag 

som trots detta arbetar med miljön (positivt ur miljösynpunkt) skulle dock inte överleva ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv då kunderna skulle söka sig till andra företag som erbjuder ett lägre 

pris. Detta skulle även vara fallet om reglering och lagar skulle leda till ökade kostnader för 

företagen. Risk finns i detta fall att företagen förlorar i internationell konkurrenskraft. Detta leder 

fram till två alternativ för lönsamt miljöarbete (samhällsmässigt miljöperspektiv) i kombination 

med en långsiktig överlevnad i branschen med ett fortsatt utbyte med kunden (företagsekonomiskt 

perspektiv). Det första alternativet innebär att transportbranschen gemensamt skapar en norm för 

hur miljöarbetet ska ske på ett miljövänligt sätt, alltså att det inte är ekonomiskt olönsamt  att arbeta 

med miljön. Det andra alternativet går ut på att staten går in och subventionerar transportföretagens 

ökade kostnader för miljöarbete. 
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3.5 Modell 

Figur 5. Syntesmodell för uppsatsen 

 Företaget 
Dominerande idé 
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Utfall från syntesmodellen  

 Kunden värderar miljö högt Kund värderar miljö lågt 
A. Branschsamarbete 
för miljön 

1  1  

B. Regleringar med 
subventionering 

1  1  

C. Regleringar utan 
subventionering 

1  3  

D. Ingen reglering 1 2 

 
Modellen utgår från ett långt tidsperspektiv. Om kunden värderar miljön högt arbetar företagen med miljöanpassning. 

Om kunden värderar miljön lågt arbetar företagen inte med miljöanpassning. Enligt teorin är det ej möjligt med ett 

utfall där kunden värderar miljön lågt och företaget värderar miljöarbetet högt. Samt om kunden värderar miljön högt 

och företagen värderar miljön lågt under en längre tidsperiod. 

Förklaring av syntesmodellen och dess utfall 
Miljöengagemanget finns såväl i samhället som hos företag och kunder. Hur långt engagemanget 

sträcker sig och vad varje enhet i sig är beredd att göra för att bidra till en bättre miljö är 

individuellt beroende på högt eller lågt engagemang. 

 

Då kunden värderar miljön högt anlitar denne företag som är miljöanpassade vilket genererar 

mervärde för kunden. Företag som anpassar sig till kunden har därmed miljöarbete som styrande idé 

och arbetar aktivt med miljöanpassning. Detta leder till en långsiktig överlevnad för företagen i 

branschen, positivt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Samtidigt kommer det ökade miljöarbetet 

ha en positiv effekt på den hållbara utvecklingen, positivt ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv 

(1). Detta gäller oavsett om miljöreglering eller icke miljöreglering (A;B;C;D). 

 

Då kunden värderar miljön lågt arbetar företagen inte självmant med miljön om det inte regleras 

(D), utan prioriterar att hålla låga priser. Miljön är inte en dominerande idé inom företaget eftersom 

de vill tillfredsställa kundens behov. Detta är bra ur ett företagsekonomiskt perspektiv dock inte 

hållbart ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv (3).  
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Kunden värderar miljön lågt och företagen tvingas till att arbeta med miljön genom reglering utan 

subventioner från samhället (C). Detta leder till ökade kostnader för företagen vilket resulterar i att 

kunden söker sig till andra alternativ eftersom denne prioriterar ett lågt pris. Detta är bra ut ett 

samhällsmässigt miljöperspektiv, men negativt ur ett företagsekonomiskt perspektiv (3). 

 

Om kunden värderar miljön lågt finns två möjliga miljöstrategier, där företagen arbetar med miljön, 

som leder till långsiktig överlevnad i branschen (företagsekonomiskt perspektiv) samt en hållbar 

utveckling (samhällsmässigt miljöperspektiv): 

 

- Att transportbranschen utvecklar en norm för hur miljöarbetet ska vara för alla 

transportföretag så att alla företag agerar på marknaden utefter samma villkor (A). 

Miljöarbetet kommer vara en generellt dominerande idé i branschen. Om miljöarbetet 

upplevs som komplext av företaget har dessa en större möjlighet att nå ett lyckat miljöarbete 

om organisationen har en anpassad styrning än om miljöarbetet är generellt. Om 

miljöarbetet upplevs som lätt kan miljöarbetet vara lyckat så väl genom generellt som 

anpassat miljöarbete i organisationen. (Med generell styrning avses att miljöarbetet är satt som ett 

toppstyrt mål inom organisationen. Med anpassad styrning avses att miljöarbetet är införlivat som ett 

arbetsmoment i alla funktioner och led i organisationen) 

 

- Den ökade kostnad som miljöarbete för med sig subventioneras av staten (B) vilket gör att 

det inte kostar något extra för företagen att vara miljövänliga. Företaget har självmant inte 

miljön som dominerande ide, men miljöarbetet tvingas ändå verksamheten. Om företaget är 

anpassat eller generellt är ej av betydelse. Alla omkostnader som miljöarbete innebär betalas 

av staten och företagen kan därmed hålla priser som är konkurrenskraftiga. Detta leder till 

långsiktig överlevnad i branschen och en hållbar utveckling. 
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3.6 Teoretisk referensram 

Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie analysera och utvärdera stora transportföretags 

förutsättningar för ökat miljöarbete. 

 

Uppsatsens målvariabel är långsiktig överlevnad i branschen (företagsekonomiskt perspektiv X) i 

kombination med hållbar utveckling (samhällsmässigt miljöperspektiv Y).  

 

Oberoende variabler:  Värdering av miljön hög/låg 

Anpassat/generellt miljöarbete i organisationen 

   Miljö som styrande idé/ej styrande idé 

    

Nedan följer två matriser som ligger till grund för analys och resultat. Matris 1 visar på kundens 

värdering av miljö i relation till företagens anpassning till och arbete med miljö. Matris 2 visar på 

företagets förmåga att arbeta och anpassa verksamheten till ökade miljökrav. 
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3.6.1 Matriser 

Matris 1: Kunders miljöinvolvering i relation till företagens anpassning till miljö. 

I II

III IV

Företags anpassning till miljö 

Kunders 
värdering 
av miljö 

Hög Låg 

Hög

Låg
Matris 1: Kunders värdering av miljö i relation till företagets miljöanpassning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: Kunden värderar miljön lågt men företagets anpassning till miljön är hög. Om företagets produkt, 

genom miljöanpassning, blir dyrare än konkurrenternas kommer kunden att gå över till en 

konkurrent eftersom denne inte vill betala ett högre pris. Om företaget inte finner några kunder som 

värderar miljön högt kommer de inte att överleva. Detta utfall är inte möjligt enligt teorin och är 

negativt ur såväl samhällsmässigt miljöperspektiv som ur företagsekonomiskt perspektiv.  

 

II: Kunden värderar miljön högt i sitt köp och miljön är en betydande faktor. Företagen arbetar på 

en hög nivå med miljön. Detta är en idealsituation, då både företaget och kunden anser miljön vara 

viktig kommer kunden att köpa företagets produkter. Detta är positivt ur såväl samhällsmässigt 

miljöperspektiv som ur företagsekonomiskt perspektiv. 

 

III: Kunden värderar miljö lågt och företagen arbetar inte med miljöfrågor. Detta är positivt ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv men negativt ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv. I denna ruta 

finns därmed en konflikt med samhället, som sätter press på företagen att de måste miljöanpassa 

sig.  
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IV: Kunden värderar miljö högt och miljön är en betydande faktor. Företagen anpassar inte sin 

verksamhet till ett miljöarbete, miljön prioriteras lågt. Detta är negativt ur företagsekonomiskt 

perspektiv samt samhällsmässigt miljöperspektiv. Detta utfall är dock ej möjligt en längre tid enligt 

teorin. Om företagen befinner sig i denna ruta kommer de att anpassa sig till kunden, då denne 

sätter press på företaget, därmed tvingas företagen att flytta sig till ruta II.  

Matris 2: Företagens förmåga att arbeta med och anpassa verksamheten till ökade miljökrav.  

Företags anpassning till miljö 

I II

III IV

Anpassning 

Dominerande idé 

Ej dominerande idé 

Generell 
Sätt att 

implementera 
förändring i 

organisationen 

Matris 2: Företagets anpassning till miljön i relation till företagets arbetssätt. 

 
 
I: Miljöarbete är en av de dominerande idéerna inom företaget men företaget karaktäriseras av en 

generell styrning. Om företaget upplever planeringsmiljön okänd eller komplext skulle det vid 

ökade miljökrav ha svårt att implementera ett nytt arbetssätt. I de fall då planeringsmiljön inte ses 

som okänd kan det däremot bli en lyckosam implementering.  

 

II: Företaget har som dominerande idé att arbeta med miljön och företaget karaktäriseras av 

anpassad styrning. Företaget har en hög nivå av anpassning till ökade miljökrav vilket ger 

idealsituationen för framgångsrikt miljöarbete. Alla inom organisationen arbetar åt samma riktning 

vilket ger upplägg för lyckosamt miljöarbete inom organisationen. 
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III: Miljön är inte en dominerande idé inom företaget och det är generellt. Vid ökade miljökrav där 

företaget blir tvunget att implementera miljöstrategi, är det svårt att genomföra förändring. 

Förändringsarbetet försvåras eftersom miljön inte prioriteras och är okänt för företaget samt att ett 

nytt mål kan få svårt att få genomslag och engagemang hos medarbetarna.  

 

IV: Miljön är inte en dominerande idé och anpassning karaktäriserar företaget. Vid ökade miljökrav 

är företaget bra lämpat att framgångsrikt kunna implementera en miljöstrategi. Detta på grund av att 

nya idéer har lätt att få genomslag och engagemang inom organisationen, då arbetet sker på 

samtliga nivåer. Dock måste miljöarbetet i så fall bli en dominerande idé. 
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4 Empiri 
Empirikapitlet baseras, som beskrivits i metoden, på totalt 20 intervjuer, varav 15 på 

transportföretag och fem på transportköpande företag. Alla medarbetare och företag behandlas 

anonymt då uppsatsen vill belysa det generella miljöengagemanget i transportbranschen. För 

frågorna, utifrån vilka empirin är sammanställd, se bilaga 2. 

 
4.1 Transportföretag 

4.1.1 Transportföretag A 

Organisation 
Miljöarbetet är viktigt inom Transportföretag A och är ett av sex delområden verksamheten bygger 

på. Miljöarbetet styrs utifrån en central miljöstab på huvudkontoret samt att det inom vartdera 

delområde finns en miljöledare. Detta för att miljöarbetet ska komma närmare varje funktion i 

företaget. Då besluten sker skilt ifrån det dagliga arbetet med tåg och bilar, används företagets 

intranät, e-post och personaltidning för att informera de anställda om miljöarbetet. Det förekommer 

även arbetsplatsträffar där miljöansvarig informerar om miljöarbetet. Utöver detta är företaget 

certifierat enligt ISO 14001. Exempel på miljöarbete i företagets verksamhet är ECO-drivning, de 

kör med dieseltåg, eltåg samt ersätter vissa fordon med andra generationens biobränslen (mer 

avancerat än etanol). Arbetet med miljön följs upp och utvärderas varje månad samt att mycket 

kontinuerligt görs för att föra arbetet med miljön framåt.  

 

Tidigare har transportföretag A: s miljöfokus framförallt legat på transportsidan och personalens 

interna miljöarbete har varit dålig. Nu arbetar företaget med ett projekt där man fokuserar på det 

lilla miljöarbetet i vardagen, där alla anställda ska blir utbildade inom det för denne aktuella 

miljöområdet. Bland annat har företaget börjat källsortera. 

 

Miljöpersonen initierar det miljöarbete denne anser vara nödvändigt för företaget och är därmed väl 

införlivad i miljöarbetet. Dock kan miljöpersonen inte bedriva miljöarbetet själv utan anser att det 

är viktigt att projektet ägs av de personer som ska utföra arbetet. Om ledningen lyssnar på de 

miljöförslag som läggs och att de får genomslag beror på kostnaden, de kommer inte att genomföras 
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om det är olönsamt för företaget. Om en kund skulle lägga fram ett förslag för hur företaget kan 

arbeta mer miljövänligt sätt tror säljaren att ledningen skulle lyssna. 

Utformning av Transporttjänster 
Företaget anpassar sina transporttjänster till kunderna och de viktigaste faktorerna är att Företag A 

är kostnadseffektiva och kommer i rätt tid. Logistikansvarig poängterar att priset är betydande när 

de utformar sina transporttjänster. Miljön och hög kvalitet är även viktiga faktorer Företag A väver 

in. Framförallt miljön då det är något Företag A profilerar sig med och säger sig själva vara bäst på. 

Vid köp av godstransporter är pris, kvalitet och miljö är de faktorer som skapar tuffast konkurrens. 

 

Säljpersonen tycker att de kunder som söker sig till Företag A gör det av miljövänliga skäl och det 

är sällan kunden ställer frågor om företagets miljöarbete. De frågor som ställs handlar om hur 

mycket koldioxid en transport skulle medföra, eftersom detta kan vara av betydelse för kundens 

redovisning.  

Miljöarbetet i transportbranschen 
Det finns ett stort miljöarbete generellt i branschen som ökat under flera år och får mer betydande 

genombrott då och då. En skillnad är att företagen under en längre tid haft miljökrav på sig men att 

även kunderna nu börjat bli miljömedvetna. Säljpersonen anser att miljöarbetet generellt sett inte är 

så omfattande i branschen, men att fler transportföretag börjar bli medvetna.  

  

Ett aktivt miljöarbete i transportbranschen är när man verkligen är aktiv och seriös samt att man 

verkligen gör något i stor skala som får en positiv inverkan på miljön. Dock kan detta vara svårt på 

grund av höga kostnader. Att byta transportsätt, till exempel att flytta transporterna till järnväg är 

även exempel på aktivt miljöarbete. Många kunder håller på att bli spårbundna (har järnväg i direkt 

anknytning till lagret) och logistikpersonen tror det är något fler kunder kommer att sträva efter. Det 

är även viktigt att byta ut fordonsparken och modernisera den. Mer bör dock göras på fordonsidan, 

bland annat att utveckla nya motorer och skapa bättre drivmedel. Om transportaktörerna är med i 

denna omvandlig är chansen större att det får genomslag.  
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Ett lyckat arbete för miljön är att alla frågor i ett företag har miljöaspekten med, oavsett om det 

konkret ska utföras, till exempel vid inköp. Det ska alltid finnas med i processen och hela tiden 

följas upp. Säljpersonen tror att det på heltid behövs anställd personal som arbetar med miljön för 

att få igenom idéerna. Logistikpersonen menar att det mest framgångsrika sättet att arbeta med 

miljön är att komprimera transporterna, något respondenten redan anser att många dock redan gör.   

Kunden 
Pris är den viktigaste faktorn när kunden väljer transporttjänster. Något miljöpersonen anser 

förmodligen alltid kommer att vara viktigast. Därefter följer faktorer som kvalitet, att varan kommer 

fram i rätt tid och miljö. För vissa kunder är just miljökommunikationen mer och mer betydande.  

 

Vad kundens intresse för miljön är beror på företaget och kan skilja sig mycket. De flesta är 

medvetna och ställer någon form av begäran eller vill ha emissionsberäkningar. Miljöansvarig är 

tveksam om miljökalkylerna som kunden får är till nytta för dem eller om den ens förstår innehållet. 

Idag är miljön inte en avgörande faktor hos kunden när denne köper transporttjänster men den blir 

det i allt större utsträckning enligt både säljaren och logistikansvarig.  

Miljöreglering 
Företaget påverkas av de lagar och regleringar som finns på det vis att de måste hålla sig inom 

ramen för de krav som är ställda. Enligt säljaren spelar de lagar och regler som finns, företaget i 

händerna då de redan ligger inom ramen för dem, fler krav skulle vara bättre dem. Företagen måste 

göra mycket, det är inte acceptabelt att ligga efter, snarare ska man ligga lite före. 

 

En ökad reglering av miljöarbetet från regering och riksdag skulle generellt vara bra. Arbetet med 

miljön kommer då att bli viktigare inom företagen tror såväl miljöpersonen som logistikpersonen. 

Miljöpersonen framhäver att företags förmåga att självmant jobba snabbt med miljöfrågor inte är 

jättebra om de inte måste. Respondenten tror att det kanske blir tvunget med miljökrav för att 

överleva i framtiden. Samtidigt måste hänsyn tas till att Sverige inte förlorar i internationell 

konkurrenskraft. Logistikpersonen poängterar att det inte får vara oekonomiskt för företagen att 

arbeta med miljön. Respondenten tror då att företagen kommer att hitta kryphål i det lagar och 

regler som ställs upp.  
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Miljöpersonen anser att det finns två typer av krav.  

1. Metodkrav: nu ska vi bara tillverka etanolbilar. 

2. Nivåkrav: Nu ska alla bilar max släppa ut 120 gram koldioxid och det är upp till branschen 

att själv göra som de vill för att uppnå målet. 

Miljöpersonen anser att nivåkrav är det fördelaktiga. Det är bättre om branschen självt bestämmer 

hur man ska uppnå en bättre miljöstandard.  

 

Miljöpersonen säger vidare att om vi i Sverige får ökade krav som leder till ökade kostnader 

kommer detta få direkt effekt på tillväxten. Samtidigt är Sverige ett litet land och måste profilera sig 

med något, till exempel att bli bäst på miljö. Det kanske kan komma klagomål om man inför en 

hårdare reglering men det kanske är nödvändigt för att kunna föra sig själva framåt. 

 

Att utländska företag som inte har samma miljökrav på sig som svenska kan snedvrida marknaden 

då de kan dumpa priserna och vara väldigt miljödåliga. Då kanske svenska transportföretag slås ut 

enligt säljpersonen. Branschen karaktäriseras av låga marginaler, men det är nödvändigt att ha 

pengar till utveckling för att förbättringar ska kunna ske på miljöområdet. Detta medför ett problem. 

EU bör kunna reglera detta problem genom till exempel kilometerskatter.  

Utveckling 
Miljön har som faktor klättrat allt högre upp på prioriteringslistan vid val av godstransporter, enligt 

respondenterna. Medvetenheten om miljön har funnits en längre tid och är i större utsträckning med 

på agendan och befäst som en daglig del i verksamheten idag. Förr låg miljön på en elfte plats när 

kunden granskande miljön, nu hamnar den på plats tre. I Sverige har under senare år även många är 

förändringar mot mer miljövänligt arbete skett, dock är arbetet fortfarande avgränsat inom 

transportbranschen på grund av begränsningar i tekniken.  

 

Miljöarbete kommer att få en strategisk betydelse i framtiden. Folk i allmänhet blir mer och mer 

medvetna och alla vill dra sitt strå till stacken. ”Om ett företag inte har ett aktivt miljötänkt kommer 

detta att väljas bort” enligt säljpersonen.  

 40



Rangordning 
Rangordna följande kriterier vid er utformning av  

transporttjänster mellan 1 och 8 där 1 är viktigast och 8 minst viktig.  
      
 Miljö Logistik Sälj Totalt  

1 Pris  God service Miljöpåverkan Att tidtabellen hålls  

2 
Anpassning till 
kundens behov Att tidtabellen hålls 

Att tidtabellen 
hålls Pris  

3 Att tidtabellen hålls Pris Säker leverans Miljöpåverkan  
4 Säker leverans Miljöpåverkan God Service God Service  

5 Miljöpåverkan Snabb transport 
Anpassning till 
kundens behov Säger leverans  

6 God Service Säker leverans Pris 
Anpassning till 
kundens behov  

7 Enkelt att beställa 
Anpassning till 
kundens behov Snabb transport Snabb transport  

8 Snabb transport Enkelt att beställa Enkelt att beställa Enkelt att beställa  
      

Rangordna följande kriterier i vikt för vad som skapar tuffast  

konkurrens, där 1 är viktigast och 8 är minst viktig.  
      

 Miljö Logistik Sälj Totalt  
1 Pris  Pris Pris  Pris   

2 
Anpassning till 
kundens behov Miljöpåverkan God service Miljöpåverkan  

3 Miljöpåverkan God Service 
Att tidtabellen 
hålls Att tidtabellen hålls  

4 Att tidtabellen hålls Att tidtabellen hålls 
Anpassning till 
kundens behov God service  

5 Säker leverans Säker leverans Miljöpåverkan 
Anpassning till 
kundens behov  

6 God service Snabb transport Enkelt att beställa Säker leverans  

7 Enkelt att beställa 
Anpassning till 
kundens behov Säker leverans Enkelt att beställa  

8 Snabb transport Enkelt att beställa Snabb transport Snabb transport  
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4.1.2 Transportföretag B  

Organisation 
Miljöarbetet inom Transportföretag B berör så väl själva transporterna som det interna arbetet på 

företaget och handlar om hur företaget kan skona miljön på alla sätt. Arbetet är framförallt inriktat 

på miljöledningssystemet ISO 14001, där till exempel krav om att företagets bilar inte får vara äldre 

än tre år gamla ställs. Utefter miljöledningssystemet har företaget vidare byggt upp en miljöpolicy 

där en plan för att uppnå målen är utformat.  

 

Miljöarbetet inom transportföretag B handlar om att optimera verksamheten och minska antalet 

transporter. Genom att chaufförerna är tilldelade välbekanta områden kan antalet stopp och 

transporter minska, då chaufförerna känner till den snabbaste och enklaste vägen. I vissa kommuner 

i Sverige har man även fått dispens att köra på vägar som normalt är förbjudet för tung trafik för att 

bespara miljön. Chaufförerna är utbildade i ECO-driving och företaget kör även med etanol och 

gasbilar för att minska koldioxidutsläppen. Internt handlar det bland annat om att alla tjänstebilar 

och fordon körs med miljöanpassade drivmedel och att allt inköpt material ska vara miljövänligt. 

Det interna arbetet handlar bland annat om att alla tjänstebilar och fordon körs med miljöanpassade 

drivmedel, att allt inköpt material ska vara miljövänligt samt att man i det dagliga arbetet stänger av 

elektronisk utrustning när den inte används. Företaget har även videoutrustning för att dra in på 

personalens flygresor vid möten.  

 

Informationen om miljöarbetet i organisationen sker via miljöansvarig genom intranätet, intern e-

post, informationsträffar, månadsmöten och brev. I företaget finns det en förslagslåda som går till 

ledningsgruppen, där personalen kan lägga förslag till förändringar.  

Utformning av Transporttjänster 
När transportföretag B utformar sina transporttjänster är det utefter kundernas behov. Snabbhet och 

punktlighet prioriteras i första hand enligt miljöpersonen. Vad beträffar miljö i transportarbetet är 

det utifrån de miljöåtagande företaget vidtagit samt att planera så miljövänligt som möjligt.  
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Säljaren anser att miljöarbetet i dennes tjänst är mycket bra. Till exempel går mycket av 

offereringen idag via e-post. Miljön är vidare ett säljargument, dock beror ytterst miljöarbetets 

omfång på kunden. Respondenten säger att miljön mer fungerar som en bonus. Att kunna erbjuda 

kunden ett bra pris, ett miljöarbete samt säker leverans anses av respondenterna vara en 

konkurrensfördel. 

Miljöarbetet i transportbranschen 
Miljön är något de flesta företag fokuserar på. Det finns ett generellt miljöintresse som kommer mer 

och mer där allt fler företag försöker hitta områden där man kan göra miljöförbättringar. 

Logistikansvarig anser att det svårt att inte vara medveten om miljösituationen idag ”då måste man 

ha legat nedfryst”.  

 

Det är i grund kunden som styr förutsättningarna inom branschen och det syns en trend i att de i allt 

större uträckning har egna miljömål. Kunderna lämnar en miljödeklaration varefter de väljer ut 

företag som uppfyller de ställda kraven. Till exempel försöker kunderna generellt sett minska 

antalet flyg och istället flytta transporterna till båt eller lastbil. Enligt logistikpersonen har denne en 

känsla av att det som för kanske tio år sedan var aktuellt med att ha lager på lastbil försvinner allt 

mer, både ur miljösynpunkt och på grund av minskade kostnader. Idag är transporter dyrare. 

 

För att miljöarbetet ska bli än mer aktivt tror miljöansvarig att det krävs bättre planering, att 

företagen samordnar sina transporter och kollar på alternativ. Till exempel att man kör på nätterna 

då det är mindre stopp på grund av att det är mindre trafik. Det finns ett högt tryck inom branschen 

mot ökad produktutveckling, både för transportsidan såväl som för persontrafiken.  

Kunden 
För kunden är ett lågt pris avgörande men även faktorer som att företaget uppfyller kundens krav, 

att transporten är säker och anpassning till miljö är viktigt. Kundföretagen lägger olika vikt vid 

miljön, det är av större betydelse för stora företag medan det för mindre företag spelar mindre roll. 

Om kunden följer ISO 14001, har de åtagande att göra leverantörskontroller och utifrån detta en 

bedömning. Då ska förutom priset faktorer som miljöpåverkan och arbetsmiljö hos 

underleverantören vara likvärdiga faktorer i beslutet. Om pris eller miljön har störst betydelse säger 

miljöpersonen att det är svårt att uttala sig om, men miljön kommer numera oftare i första hand. 
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Kundens intresse för miljön är stort och de är ofta själva miljöcertifierade, de eftersöker bland annat 

information om hur mycket koldioxid en tilltänkt transport släpper ut. Enligt miljöpersonen säger 

försäljarna på företaget att det är väldigt många kunder som är intresserade av att hitta bra 

miljövänliga lösningar och att till en billig penning kunna optimera transporterna. Miljön är för 

kunden idag inte en avgörande faktor, men blir mer och mer viktig, dock är det svårt i och med 

dagens dåliga ekonomi. Logistikpersonen tror att miljö om några år kan bli en avgörande faktor.  

Miljöreglering 
Företaget påverkas av de miljöregleringar som finns genom att de följer lagen. En ökad reglering av 

miljöarbetet är respondenterna på företaget överens om att det kan vara positivt. Till exempel har 

vägtullarna till och med varit en fördel då företaget lättare kan komma fram med sina transporter. 

Säljpersonen säger att relegering är viktigt så länge det är rimligt. Miljöarbetet måste komma högre 

upp på agendan för att hitta lösningar enligt logistikpersonen, reglering kan vara ett sätt att få detta 

att ske. Miljöpersonen säger att tekniken finns men att det kräver investeringar och kompetens, 

dålig ekonomi gör dock att investeringarna som behövs inte genomförs. För att utvecklingen ska 

komma i stånd är ekonomiska faktorer en viktig del samt att företagen måste veta vilka nya 

möjligheter som finns, så investeringarna sker inom rätt område. 

 

Vad beträffar Sveriges miljökrav i relation till andra länders miljökrav ligger Sverige långt fram. 

Logistikpersonen anser att det är bra att vi har höga miljökrav i Sverige ”någon gång måste någon 

betala notan. Ju tidigare vi tar tag och lever och arbetar på ett miljövänligt sätt och inte förstör 

miljön då behöver inte nästa generation bekosta att reparera de skador vi orsakar idag”. Att aktivt 

arbeta med miljön kan vara ett sätt att vinna marknadsandelar såväl nationellt som internationellt. 

Till exempel är många internationella företag intresserade av att köpa miljövänliga transporter, och 

har i större utsträckning pengar att satsa. 

 

Logistikpersonen tror inte att företag som inte arbetar med miljön kommer att ha någon efterfråga 

framöver. Att det förekommer skillnader i regleringen inom EU tyder på att det förekommer brister 

i regelsystemen och det behövdes enligt respondenten mer kontroll från EU: s sida. 
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Utveckling  
Miljön är mer uppmärksammat idag och har kommit att få en högre prioritering vid val av 

godstransporter. Förr fanns heller inte den teknologiska utvecklingen som finns idag därför är 

möjligheten att hitta nya lösningar större. Miljökraven är även mer konkreta idag, till exempel 

anges mer exakt på hur mycket drivmedel fordonen ska dra. Logistikpersonen säger att eftersom 

systematiskt och strukturerat miljöledningssystem utgår från en ständig förbättring kommer det att 

resultera i minskad miljöbelastning istället för ökade. Vidare säger respondenten att denne tror att 

transporter med båt kommer att bli mer utbrett. Miljön är ett konkurrensmedel att vinna 

markandsandelar på idag. I framtiden kommer det att få strategisk betydelse att arbeta med miljön 

för att överleva.  
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Rangordning 
Rangordna följande kriterier vid er utformning av 

Transporttjänster mellan 1 och 8 där 1 är viktigast och 8 minst viktig.  
     
 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 
Anpassning till 
kunden Att tidtabellen hålls Säkra leveranser  Att tidtabellen hålls 

2 Att tidtabellen hålls Pris Att tidtabellen hålls Säkra leveranser  

3 Säker leverans Miljöpåverkan God service  
Anpassning till 
kundens behov 

4 Pris Säker leverans Snabb transport Pris 

5 Miljöpåverkan 
Anpassning till 
kunden Enkelt att beställa  God service  

6 Lätt att beställa Snabb transport 
Anpassning till 
kundens behov Miljöpåverkan  

7 God service Gid Service Pris Snabb transport 

8 Snabb transport Enkelt att beställa Miljöpåverkan  Enkelt att beställa  
     

Rangordna följande kriterier i vikt för vad som skapar tuffast  

konkurrens, där 1 är viktigast och 8 är minst viktig. 
     

 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 
Anpassning till 
kundens behov Pris  Pris  Pris  

2 Pris Miljöpåverkan Snabb transport Att tidtabellen hålls 

3 Säker leverand God service Att tidtabellen hålls 
Anpassning till 
kundens behov 

4 Att tidtabellen hålls Att tidtabellen hålls 
Enkelhet att 
beställa God service 

5 Lätt att beställa 
Anpassning till 
kundens behov Säker leverans Säker leverans 

6 Miljöpåverkan 

Säker leverans 
(minimera 
godsskador) God service Miljöpåverkan 

7 God service Snabb transport 
Anpassning till 
kundens behov Snabb transport 

8 Snabb transport Enkelt att beställa Miljöpåverkan 
Enkelhet att 
beställa 
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4.1.3 Transportföretag C 

Organisation 
Transportföretag C arbetar dagligen med miljöarbete. Företaget är certifierat enligt ISO 14001 i alla 

företagets enheter. De har miljövänliga bilar och är miljöcertifierade. De har ett miljömål som är 

satt på global nivå att minska koldioxidutsläppen med ett visst antal procent till ett givet år. Utefter 

detta mål har företaget sedan satt upp en strategi, med delmål som ska uppfyllas efter hand. I 

dagsläget pågår arbetet med att sätta upp en baslinje för hur verkligheten faktiskt ser ut idag. Enligt 

logistikpersonen är miljöarbetet så målstyrt som möjligt och de arbetar framförallt med att minska 

sina koldioxidutsläpp.  

 

Informationen om miljöarbetet kommer genom intranätet, via chefer, handlingsplaner och 

pressreleaser. Miljöarbetet bestäms av ledningsgruppen och ägarna, där logistikpersonen är med och 

initierar miljöarbetet. Miljöpersonen fungerar som en informatör till ledningen och föreslår 

miljömålen, driver miljöarbetet samt tar fram och förmedlar ny information. Input till miljöarbetet 

känner respondenterna att de kan och känner att deras synpunkter kommer fram. Säljaren får in 

miljö i sitt arbete genom att informera kunderna om företagets miljöarbete. 

Transporttjänster 
Enligt logistikpersonen är det främsta målet för företaget att uppnå lönsamhet när de utformar sina 

transporttjänster. I övrigt utformar de sina transporttjänster utefter att de ska ha så litet utsläpp som 

möjligt, att samlasta och samlossa samt att anpassa rutterna, enligt säljpersonen. Enligt 

miljöpersonen utformas transporterna utefter avtal med kunderna och när denne vill ha sin leverans. 

Företaget tar hänsyn till transportkrav från kunderna och egna miljökrav samt ekonomi, kvalitet och 

arbetsmiljö. Vad som skapar tuffast konkurrens vid köp av godstransporter är pris och kvalitet. 

Miljöpersonen hoppas att miljön kommer som ett högre krav, vissa kunder har det men det är inte 

generellt.  
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Miljöarbetet i transportbranschen 
De flesta inom transportbranschen är medvetna om miljön och den har fått ett större fokus, 

framförallt vad gäller koldioxidutsläpp. Enligt miljöpersonen väntar man bara på den tekniska 

utvecklingen och avvaktar ett större utbud i infrastruktur som är ekonomiskt försvarbart. ”Trots att 

transportbranschen är en så pass stor miljöbov idag finns inga alternativ.”  

 

Miljövänliga drivmedel som etanol och gas går att köra med mindre fordon men för större lastbilar 

finns inte så många alternativ, ett fåtal men de är mycket dyra. Det går inte att åka till vilken 

bensinstation som helst och tanka dessa typer av lastbilar.  

 

Miljöpersonen tror på ett paradigmskifte inom några år där man kommer att arbeta mer med miljö. 

Utvecklingen kommer istället för att riktas mot fordon, koncentreras mot den tunga lastbilssidan. 

De skedde när etanol och gas fanns på allt fler ställen. Priserna måste dock först hamna på en rimlig 

nivå och det är därför transportföretagen väntar och istället testar och genomför de förändringar 

man kan. Till exempel ECO-driving och mätinstrument i bilar.  

 

Ett aktivt miljöarbete inom transportbranschen är att man talar om och informerar kunderna att man 

köper miljövänliga transporter enligt säljpersonen. Miljöpersonen säger att det handlar om att ”hålla 

sig ajour och att man går i bräschen, dock finns en risk så länge tekniken inte är tillräckligt 

utvecklad”. Företagen måste fortfarande göra rätt saker för kunden. Logistikpersonen säger att ett 

aktivt miljöarbete i branschen är när företagen sätter mål och sen införlivar de satta målen. 

 

Miljöpersonen tycker att miljö är ett problem med stor komplexitet och att arbetet med miljö är 

svårt. Det som gör att arbetet är svårt är att det inte går att säga om vi gör så här, eller så här blir det 

bra. Ett exempel är att etanol kanske inte är den lösning som är bra, den kan ha andra effekter. 

Etanolen drabbar andra delar av världen på så sätt att det tar upp odlingsmark och orsakar svält. 

Alltså är det svårt att säga om något är bra eller dåligt.  

 

Mest framgångsrikt kan transportföretagen arbeta med miljön genom marknadsföring och 

information. Det är även viktigt att ha med sig kunden när man planerar transporterna så att kunden 

förstår miljöaspekten. Ledningen måste också förstå vikten av att långsiktiga beslut. ”Ställer vi inte 

om nu kommer det att bli jättedyrt i framtiden” enligt miljöpersonen.  
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Logistikpersonen menar att ett framgångsrikt miljöarbete är då man kan se kopplingen mellan 

miljöarbetet och det finansiella resultatet.  

Miljöreglering 
Företaget påverkas av de miljökrav som finns i Sverige i och med att de måste följa dem. Bland 

annat måste fordonen vara miljöanpassade och släppa ut mindre koldioxid. Miljöpersonen tycker att 

det är för låga krav i miljöbalken och att man hamnat efter på transportsidan. Lagen är enligt 

respondenten trögrörlig, hittills har man fokuserat på förändringar på industrisidan, där det också 

skett en förändring. ”På transportsidan finns inte ens tillståndskrav”. Koldioxidreglering anser 

miljöpersonen borde slå igenom på lagstiftningssidan.  Att miljöreglering skulle öka kan vara en 

sporre, något som leder till att fler tvingas skärpa arbetet såväl på transportsidan som internt.   

 

I jämförelse med andra länders miljökrav är Sveriges krav höga och bra. Miljökraven borde bli fler 

och Sverige borde ligga längre fram. Säljpersonen anser dock att priset på miljövänliga produkter 

måste gå ner så att det lönar sig att vara miljövänlig och inte tvärt om. Logistikpersonen påpekar att 

reglering inte bara ska vara på svensk nivå utan krav måste ske globalt för att jämställa kostnaden. 

Kunden 
Viktiga faktorer när kunden väljer transporttjänster är att denne känner sig trygg och kan göra 

aktiva miljöval. I slutändan är alltid pris avgörande, men även säkerhet, flexibilitet och miljö spelar 

in. Kunden är idag allt mer intresserad av miljön och vilka miljölösningar transportföretagen har att 

erbjuda. För företagen har arbetet med miljön blivit allt tuffare, även om det kan vara svårt att mäta 

enligt miljöpersonen. Enligt logistikpersonen fungerar miljöaspekten mer som en inträdesbarriär för 

vilka transportföretag som får vara med vid förhandlingsbordet och att sedan pris och kvalitet är det 

som avgör om man vinner upphandlingen. Trots ökat miljöintresse från kundens sida tror inte 

respondenterna på Transportföretag C att miljön är en avgörande faktor för kunden när denne väljer 

transporttjänster. Miljöpersonen säger dock att det kan vara det för vissa specifika kunder.  

Utveckling 
Om miljön kommer att få en strategisk betydelse att arbeta med i framtiden svarar samtliga 

respondenter på Företag C ”ja”. Säljpersonen säger att det redan har det idag. Logistikpersonen 

poängterar att även den globala handeln kommer att tvingas arbeta med miljön på allvar.  

 49



Rangordning 
Rangordna följande kriterier vid er utformning av 

transporttjänster mellan 1 och 8 där 1 är viktigast och 8 minst 
viktig.  
     
 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 Att tidtabellen hålls 
Anpassning till 
kundens behov 

Anpassning till 
kundens behov Pris 

2 God service Pris Pris Att tidtabellen hålls 

3 Pris Att tidtabellen hålls God Service 
Anpassning till 
kundens behov 

4 Säker leverans Säker leverans Att tidtabellen hålls God Service 

5 Enkelt att beställa God Service Enkelt att beställa Säker leverans 

6 Miljöanpassning Snabb transport Säker leverans Enkelt att beställa 

7 Anpassning till kund Enkelt att beställa Miljöpåverkan Miljöpåverkan 

8 Snabb transport Miljöpåverkan Snabb transport Snabb transport 
     

Rangordna följande kriterier i vikt för vad som skapar tuffast  
konkurrens, där 1 är viktigast och 8 är minst viktig. 
     

 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 Pris  
Anpassning till 
kundens behov 

Anpassning till 
kundens behov Pris 

2 Att tidtabellen hålls Pris Pris 
Anpassning till 
kundens behov 

3 God service Att tidtabellen hålls God Service Att tidtabellen hålls 

4 Enkelt att beställa Säker leverans Att tidtabellen hålls God Service 

5 Säker leverans God Service Enkelt att beställa Enkelt att beställa 

6 
Anpassning till 
kundens behov Snabb transport Säker leverans Säker leverans 

7 Miljöanpassning Enkelt att beställa Miljöpåverkan Transporttid 
8 Transporttid  Miljöpåverkan Transporttid Miljöpåverkan 
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4.1.4 Transportföretag D 

Organisation 
Miljöarbetet inom transportföretag D beskrivs av respondenterna som engagerat och prioriterat, det 

är en stor del av företaget. Företaget har även haft miljöledningssystem i över 10 år. Exempelvis är 

Transportföretag D noga med att lastbilarna kör med godkända katalysatorer, rätt typ av bränsle, 

hur långt de har kört samt att alla chaufförer är utbildade i ECO-driving. 

 

Miljöarbetet beslutas av koncernledningen med hjälp av miljöavdelningen. Arbetet med miljö 

kontrolleras genom uppföljningar och sammanställningar där företagets miljöpåverkan redovisas, i 

rapporterna redovisas även förbättringsmöjligheter. Miljöarbetet sprids vidare genom möten och 

företagets intranät. Företaget har tagit fram en folder som säljaren använder som stöd när denne 

besöker kunder och ska informera om miljöarbetet. 

 

Miljöpersonen säger att denne vill initiera förbättringsprojekt på olika fronter och försöker förankra 

miljön i hela organisationen. Detta görs bland annat genom att arbeta mycket med att information 

ska gå ut till alla anställda inom företaget. Nya idéer och egna initiativ tas emot positivt inom 

organisationen och respondenterna tycker att de kan komma med förslag och idéer till miljöarbetet. 

Utformning av transporttjänster 
Transportföretag D arbetar mycket med samlastning där grundidén är att ha en så hög fyllnadsgrad i 

bilen som möjligt. Viktiga faktorer är att leveransen av gods sker på avtalad tid och att man är 

öppen för förändringar samt är villig att anpassa sig efter kundens behov. Företaget har inte tagit 

fram något specifikt ”grönt paket” som ett valalternativ bland deras övriga transporttjänster utan de 

satsar istället på en helhet där de klimatförbättrar alla sina transporttjänster. Responsen från 

kunderna kring detta tycker personen inom miljö är bra. 

 

Det kriterium som skapar tuffast konkurrens vid köp av godstransporter är pris enligt alla 

respondenter. Men om kunden har några alternativ som är likvärdiga vad gäller pris blir andra 

faktorer såsom miljö viktiga. Miljöarbetet i branschen blir allt viktigare och medarbetaren inom 

logistik säger att ”kunder ställer mer miljökrav på sina transportörer och alla företag vill vara 

miljövänliga eller så tvingas de till att blir det”.  
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Miljöarbetet i transportbranschen 
Miljöpersonen och logistikpersonen tycker att miljöarbetet generellt sett är bra och att branschen är 

kunnig inom området. ”Man känner till problemen och har ofta bra lösningar, det är inte alltid så 

lätt att förändra men alla gör ändå sitt för att bidra” säger miljöpersonen. Säljpersonen upplever 

däremot miljöarbetet som ganska dåligt idag även om det finns ett större fokus på miljö än tidigare. 

 

I takt med att klimatfrågan fått större uppmärksamhet i media har miljöarbetet inom 

transportbranschen ökat. Idag arbetar företag i branschen på ett annat sätt än vad som gjordes förut, 

och det är först nu som man verkligen aktivt gör något för att förbättra miljön. Ett exempel på 

branschsamarbete, vilket företaget är anslutet till, är KNEG (Klimat Neutrala Godstransporter på 

väg) som syftar till att minska branschens påverkan på miljön samt utsläpp från transporter. KNEG 

innebär olika former av samarbetsprojekt, framför allt satsningar på forskning och utveckling.  

 

Miljöpersonen upplever att en hög miljöprofil har visat sig vara viktig: ”Man vill inte hamna i 

tidningen som ett dåligt företag eller att man samarbetar med ett dåligt företag ur miljösynpunkt.” 

 

Respondenterna anser att ett aktiv miljöarbete i transportbranschen innefattar att alla engagerar sig, 

arbetar med att hitta nya lösningar som är bra för miljön sant utbilda sin personal i miljöfrågor. Det 

är viktigt att förändringar sker gemensamt i hela transportbranschen med långsiktig förändring som 

fokus. 

Kunden 
Kunderna blir mer och mer intresserade av miljö men priset är fortfarande styrande. Från att miljön 

endast varit ett intresse och ställda krav från kundens sida, följer kunden numera upp miljökraven 

för att vara säker på att de verkligen följs.  Miljöpersonen tror även att miljöarbete är 

konkurrenskraftigt och något kunden vill ha. Logistikpersonen säger: ”tyvärr går pengar före allt på 

den här planeten, många tänker inte på konsekvenserna för handlandet utan det billigaste 

alternativet är ofta det som väljs”. Säljaren säger i likhet med logistikpersonen att kunderna säger 

att de vill arbeta med miljö, men när det kommer till kritan är de inte alls intresserade utan då är det 

priset som är avgörande. 
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Miljöpersonen tycker att kundens intresse för miljön har ökat kraftigt de senaste åren. Från att miljö 

endast har varit ett intresse och ställda krav från kundens sida, följer kunden numera upp 

miljökraven för att vara säkra på att de verkligen följs. Kunderna är ofta intresserade av att 

tillsammans med transportföretag D arbeta med att minska miljöpåverkan.  

 

Att miljö kan vara en avgörande faktor för kunden när denne köper transporttjänster tror ingen av 

respondenterna. I vissa enstaka fall kan detta vara fallet men generellt måste det skilja väldigt lite i 

pris för att kunden ska välja ett miljövänligt transportföretag framför något annat. Logistikpersonen 

poängterar att miljö borde vara en avgörande faktor för kunden. 

Miljöreglering 
Transportföretag D är positiva till ökade miljökrav från regering och riksdag. Respondenterna tror 

inte att företaget förlorar i internationell konkurrenskraft på grund av att företaget skulle behöva ta 

hänsyn till ökade miljökrav. Logistikpersonen uppger att det är en merkostnad att vara miljövänlig, 

det är lite dyrare men företaget lägger pengar på miljön och tycker att det är viktigt. Miljöpersonen 

tror på två alternativ för att minska klimatpåverkan: 

1. Det ena är att det kommer tvingande krav som gör att alla företag måste bli mer 

miljöanpassade.  

2. Det andra alternativet är ekonomiska styrmedel som gör det ”lönsamt” att arbeta 

miljömedvetet. 

 Respondenten tror att en blandning av dessa är viktigt och det som krävs för att transportföretag 

ska arbeta mer med miljö. För att uppnå detta krävs dock en hård styrning inte bara från Sverige 

utan även från andra länder. 

 

Enligt logistikpersonen gör Sverige en kostsam satsning på miljöarbete men att någon måste vara 

först. Både den anställda inom logistik och den inom miljö tycker att det är bra att Sverige ligger 

långt fram och att det är viktigt att vi arbetar med detta. ”Alla länder borde sträva efter hårdare 

miljökrav” säger logistikpersonen. Personen inom miljö säger att miljöarbete tar tid men 

förhoppningsvis får arbetet bra konsekvenser på lång sikt. 
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Utveckling 
Respondenterna på Företag D ser en utveckling vad gäller kundens prioritering vid val av 

transportföretag. Detta då kunden i allt större utsträckning är mer intresserad av miljö och ställer 

högre miljökrav. Miljö kommer att ha en oerhörd stor del i framtiden vid val av godstransporter och 

samtliga respondenter på företaget tror att det i framtiden kommer att få en strategisk betydelse att 

arbeta med miljö.  
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Rangordning 
Rangordna följande kriterier vid er utformning av 

Transporttjänster mellan 1 och 8 där 1 är viktigast och 8 minst viktig.  

     

 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 Att tidtabellen hålls God service Säker leverans  Att tidtabellen halls 

2 Pris Anpassning till kund Att tidtabellen hålls Pris 

3 Snabb transport Enkelt att beställa Snabb transport Snabb transport 

4 Säker leverans Pris Miljöpåverkan  Säker leverans 

5 Enkelt att beställa Miljöpåverkan God service  God service 

6 Anpassning till kund Att tidtabellen hålls 

Anpassning till 

kund 

Anpassning till 

kund 

7 Miljöpåverkan Snabb transport Pris Miljöpåverkan 

8 God service Säker leverans Enkelt att beställa  Enkelt att beställa 

     

Rangordna följande kriterier i vikt för vad som skapar tuffast  

Konkurrens, där 1 är viktigast och 8 är minst viktig. 

     

 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 Pris Pris Pris  Pris 

2 Snabb transport Snabb transport 

Anpassning till 

kund 

Anpassning till 

kund 

3 Att tidtabellen halls Anpassning till kund Enkelt att beställa Snabb transport 

4 Enkelt att beställa God service Att tidtabellen halls Enkelt att beställa 

5 Anpassning till kund Miljöpåverkan Säker leverans Att tidtabellen halls 

6 Säker leverans Enkelt att beställa God service Miljöpåverkan 

7 Miljöpåverkan Säker leverans Snabb transport Säker leverans 

8 God service Att tidtabellen halls Miljöpåverkan God service 

 55



4.1.5 Transportföretag E 

Organisation 
Transportföretag E är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att de har ett metodiskt 

miljöarbete med miljömål och miljöutredningar. Miljöpersonen säger att de i flera år har haft en hel 

avdelning som endast arbetar med miljö. Transportföretag E har bland annat som krav på sig att 

bara köra med miljöbilar samt att använda bra däck. 

 

De som beslutar om miljön i organisationen, exempelvis företagets miljöpolicy, är ytterst VD och 

företagsledning. Miljöavdelningens roll är att ta fram upplägg och information till det som VD och 

företagsledning ska besluta om samt att ta mindre beslut som rör det löpande arbetet. Miljöpersonen 

har även en konstant omvärldsbevakning vad gäller nyheter, lagar och annat som rör miljöarbetet 

samt att denne har kontinuerlig kontakt med kunder och denne miljöintresse.  

 

Information kring miljöarbetet i företaget sker främst genom möten och e-post, miljöavdelningen 

försöker ständigt informera alla i företaget så att miljöarbetet hålls levande hos de anställda. 

Samtliga respondenter tycker att de kan påverka och komma med synpunkter kring företagets 

miljöarbete. Säljpersonen arbetar med miljö genom att hjälpa kunderna med bland annat 

återvinningslösningar och samordning av transporter, att få in flera sändningar på samma transport. 

Utformning av transporttjänster 
När företaget utformar transporttjänster ser de först till vad det är som ska transporteras och sedan 

anpassas tjänster efter detta, exempelvis val av transportsätt. Det som Transportföretag E tar hänsyn 

till vid utformning av transporttjänster är främst pris och kvalitet, miljö prioriteras tyvärr lägre 

enligt logistikpersonen. Att få in miljöperspektivet är viktigt enligt miljöpersonen. Det som av 

respondenterna anses skapa tuffast konkurrens vid köp av godstransporter är pris.  
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Miljöarbetet i transportbranschen 
”Transportbranschen som sådan skitar ner men vi ligger ändå ganska långt fram” säger 

miljöpersonen. Branschen påverkar miljön på många olika sätt, exempelvis genom avgaser, det som 

transporteras, oljeläckage och så vidare. Utifrån detta synsätt kan en transport aldrig bli miljövänlig, 

den kan bara bli miljövänligare. Inom miljöområden finns det mycket att göra. Sedan ISO 14001 

introducerade tycker miljöpersonen att arbete kring miljö fått ett allt större fokus, främst från 

kunderna. Alla transportföretag är därför tvungna att följa med denna utveckling och själva bli 

miljövänligare.  

 

Ett aktivt miljöarbete inom transportbranschen tycker miljöpersonen skulle vara att alla har 

miljöledningssystem för att på ett metodiskt sätt arbeta med miljö. Det är viktigt att företagen hela 

tiden uppdaterar sig och har en bra omvärldsbevakning. Logistikpersonen anser vidare att man bör 

ta med hela kedjan, med underleverantörer och tillsammans arbeta med miljö. 

Kunden 
Samtliga respondenter tycker att det är priset som styr kunden när denne väljer transporttjänster. 

Miljö kommer längre ner på listan men kundens intresse kring detta beskrivs som stort och ökande. 

Däremot tycker miljöpersonen att det är skillnad mellan stora och små företag. De stora företagen 

har ett stort miljöfokus, ”det är ingen som vill vara Svartepetter utan alla är noga med miljökrav och 

så vidare”. Hos de mindre företagen tycker respondenten att intresset oftast inte är lika stort. 

 

Miljöpersonen ser skillnad på stora och små kunder där de små kunderna väljer det billigaste 

alternativet medan de stora kunderna kräver att deras transportörer ska tillämpa miljöanpassning. 

De stora kunderna kräver ofta något som miljöpersonen kallar för ”inträdesbiljett”, där alla 

transportföretag som vill lägga offerter måste uppfylla vissa grundläggande miljökrav. Om man inte 

uppfyller dessa är man inte ett alternativ. Detta handlar om stora kunder som kan ställa höga krav 

och det är viktigt att man får dessa kunder, då konkurrensen är tuff. 

 

Ingen av respondenterna tror att miljö är en avgörande faktor för kunden när denne väljer 

transportör. Enigt miljöpersonen är det å andra sidan inte heller något företag som ”vill göra bort 

sig” när det gäller miljöfrågan så den är ändå viktig.  
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Miljöreglering 
Transportföretag E påverkas på olika sätt av de miljökrav som finns i Sverige. Exempelvis av 

miljözoner där det finns begränsningar i trafik. Det finns krav på nya bilar med fräscha motorer som 

företaget måste se till att hålla. När det kommer till Sveriges miljökrav i relation till andra länders 

tycker miljöpersonen att Sverige i vissa områden ligger i framkant men på andra områden är det 

något annat land som ligger i framkant. När det gäller ökade krav kring miljö kan det leda till att det 

blir svårare att konkurrera med utländska transportföretag enligt miljöpersonen. 

Utveckling 
Historiskt sett har miljöintresset blivit allt större hos kunden, men priset är fortfarande det som styr. 

Samtliga respondenter tror att det i framtiden kan få strategisk betydelse att arbeta med miljö för att 

överleva, fokus på miljö ökar hela tiden. 
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Rangordning 
Rangordna följande kriterier vid er utformning av 

transporttjänster mellan 1 och 8 där 1 är viktigast och 8 minst viktig.  
     
 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 Pris Pris God service Pris 

2 Anpassning till kund Anpassning till kund Att tidtabellen halls God service 

3 God service God service Miljöpåverkan 
Anpassning till 
kund 

4 Miljöpåverkan Att tidtabellen hålls 
Anpassning till 
kund Att tidtabellen hålls 

5 Att tidtabellen halls Säker leverans Pris Miljöpåverkan 

6 Säker leverans Snabb transport Snabb transport Säker leverans 
7 Enkelt att beställa Miljöpåverkan Enkelt att beställa Snabb transport 

8 Snabb transport Enkelt att beställa Säker leverans Enkelt att beställa 
     

Rangordna följande kriterier i vikt för vad som skapar tuffast  

Konkurrens, där 1 är viktigast och 8 är minst viktig. 
     

 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 Pris Pris Pris Pris 

2 Anpassning till kund Anpassning till kund God service 
Anpassning till 
kund 

3 God service God service Att tidtabellen halls God service 

4 Miljöpåverkan Att tidtabellen hålls 
Anpassning till 
kund Att tidtabellen hålls 

5 Att tidtabellen halls Säker leverans Miljöpåverkan Miljöpåverkan 

6 Säker leverans Snabb transport Snabb transport Säker leverans 

7 Enkelt att beställa Miljöpåverkan Enkelt att beställa Snabb transport 

8 Snabb transport Enkelt att beställa Säker leverans Enkelt att beställa 
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4.2 Total rangordning för transportföretagen 

Rangordna följande kriterier vid er utformning av 
transporttjänster mellan 1 och 8 där 1 är viktigast och 8 minst 
viktig.  
     
 Miljö Logistik Sälj Totalt 

1 Pris Pris 
Att tidtabellen 
hålls 

Att tidtabellen 
hålls 

2 
Att tidtabellen 
hålls 

Att tidtabellen 
hålls God service  Pris 

3 
Anpassning till 
kundens behov 

Anpassning till 
kundens behov Säker leverans  

Anpassning till 
kundens behov 

4 
Säkra 
leveranser  God Service 

Anpassning till 
kund God Service 

5 God service  Miljöpåverkan Miljöpåverkan  Säger leverans 

6 Miljöpåverkan  Säker leverans Pris Miljöpåverkan 

7 
Enkelt att 
beställa  Transporttid Transporttid  Transporttid 

8 Transporttid  
Enkelt att 
beställa 

Enkelt att 
beställa  

Enkelt att 
beställa 

     
Rangordna följande kriterier i vikt för vad som skapar tuffast  
konkurrens, där 1 är viktigast och 8 är minst viktig. 
     
 Miljö Logistik Sälj Totalt 
1 Pris  Pris  Pris  Pris  

2 
Anpassning till 
kundens behov 

Anpassning till 
kundens behov 

Att tidtabellen 
hålls 

Anpassning till 
kundens behov 

3 
Att tidtabellen 
hålls God service 

Anpassning till 
kundens behov 

Att tidtabellen 
hålls 

4 God service 
Att tidtabellen 
hålls God service God service 

5 Säker leverans Miljöpåverkan 
Enkelt att 
beställa Säker leverans 

6 Miljöpåverkan Säker leverans Transporttid Miljöpåverkan 

7 
Enkelt att 
beställa Transporttid Säker leverans 

Enkelt att 
beställa 

8 Transporttid 
Enkelt att 
beställa Miljöpåverkan Transporttid 
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4.3 Kundföretag 

4.3.1 Kundföretag 1 

Organisation 

Miljöarbetet hos Kundföretag 1 bestäms av respondenten som arbetar mycket med att informera alla 

anställda om nyheter. Företaget tycker det är viktigt att lastbilarna som går från 

produktionsanläggningen är så fulla som möjligt, därför uppmuntrar de sina kunder med rabatter 

om de beställer in stora volymer för att på detta öka fyllnadsgraden i bilarna. 

Transporter 

Kundföretag 1 ställer i den mån det är möjligt transportslag mot varandra istället för 

transportföretag. Detta görs för att i första hand välja miljöanpassade transportslag såsom fartyg 

eller järnväg istället för flyg eller lastbil. I de fall företaget använder sig av lastbilstransporter 

försöker de alltid gynna de lokala åkerierna men en viktig faktor vid val av transportföretag är pris. 

 

När transportföretag säljer sina tjänster till Kundföretag 1 tycker respondenten att de lägger mycket 

fokus vid språk, alltså att transportföretagets chaufförer behärskar antingen svenska eller engelska. 

Detta eftersom det idag i Sverige finns många lastbilschaufförer från andra länder som inte 

behärskar dessa språk. Detta upplevs ofta som ett irritationsmoment hos Kundföretag 1: s kunder, 

då de inte kan göra sig förstådda med chauffören. Ett annat fokus transportföretagen har är miljö 

som blir allt viktigare. 

 

Företag 1 avgör ofta transportföretag själva, ibland kan de kunder som köper in stora volymer vara 

med och bestämma. Kundföretag 1 tycker inte att miljö är en avgörande faktor när de beslutar om 

val av transportföretag, däremot kan pris vara den avgörande faktorn. 

Företagets miljökrav 

Företag 1 ställer inga speciella miljökrav på transportföretagen, dels för att de tycker att 

transportföretagen har så pass välarbetade miljömål själva och dels för att de är ett ganska litet 

företag som inte upplever att de kan ställa högre krav än de som redan finns. 
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Utveckling 

I framtiden tror respondenten att Kundföretag 1 kommer att arbeta mer med energibesparingar och 

att energibesparande produktion framöver kommer att bli viktigare än att hålla ett lågt pris. 

Respondenten tror även att fartyg och järnväg kommer att väljas i större utsträckning då de ger 

mindre belastning på miljön jämfört med flyg och lastbil. Det finns även en del material som inte 

går att ersätta, det gäller till exempel däck, men då kan metoder utvecklas så att de slits mindre och 

därför räcker längre. 

 

Respondenten tror inte att det i framtiden kommer att få strategisk betydelse att arbeta med miljön. 

På företaget tycker man att miljö är viktigt men att man nog kan klara sig ganska bra ändå eftersom 

priset kommer att fortsätta vara styrande.  

Rangordning 
Den intervjuade på Kundföretag 1 rangordnade kriterier för vad som är viktigast när de väljer 

transporttjänstföretag på följande vis: 

1. Snabb transport 

2. Anpassning till kundens behov 

3. Att tidtabellen hålls 

4. God service 

5. Säker leverans (minimera godsskador) 

6. Miljöpåverkan 

7. Pris  

8. Enkelt att beställa 
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4.3.2 Kundföretag 2  

Organisation 
Kundföretag 2 är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Företagets verksamhet är klassad som 

miljöfarlig och därför är deras arbetsprocesser noggrant undersökta av myndigheter för att 

säkerställa att de klarar alla ställda krav. 

 

Miljöarbetet inom företaget beslutas av miljöavdelningen, ledningen och även myndigheter när de 

kommer med nya krav och bestämmelser. Information om miljöarbetet går via intern e-post och 

möten. Respondenten anser att denne kan påverka miljöarbetet inom företaget. Respondenten har 

arbetat mycket med är att minska företagets andel av flygfrakt. Historiskt sett har Kundföretag 2 

haft en stor andel flygfrakt som under de senaste åren har minskat med cirka 50 procent. 

Transporter 
Vid val av transportföretag tänker respondenten på miljön genom att endast använda de stora 

transportörerna som har en uttalad miljöpolicy. Alla de stora företagen ligger långt fram i sitt 

miljöarbete och befinner sig på samma nivå tycker respondenten. Viktiga faktorer vid Kundföretag 

2: s val av transportföretag är en hög leveranskvalitet och ett lågt pris, dessa två ligger som nummer 

ett och två, efter dessa kommer miljö in som nummer tre. Respondenten motiverar miljöns tredje 

plats med att denne tycker att alla de stora transportföretagen ligger ungefär lika vad gäller 

miljöarbete. Om det hade funnits väsentliga skillnader i miljöengagemang kanske de hade 

prioriterat miljö högre. Om transportföretagen vid upphandling ligger lika på kriterium ett och två 

(leveranskvalitet och pris) är det miljö som avgör.  

 

När transportföretagen säljer sina tjänster till Företag 2 tycker respondenten att de lägger vikt 

leveransservice, ledtid, pris och miljö. Skillnader i utbud jämfört med förr är att transportföretagen 

idag i allt större utsträckning lägger stor vikt vid miljöfrågor. 

 

Kundföretag 2: s stora kunder kan vara med och välja transportslag och transportföretag om de 

exempelvis har avtal med något speciellt företag. Men i övrigt är det den intervjuade som själv 

bestämmer transportsätt och transportör. 
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Företagets miljökrav 
Kundföretag 2 ställer inte mer miljökrav på sina transportföretag än vad myndigheterna kräver. De 

har inga kontroller utan tror på att transportörerna arbetar utefter de bestämmelser som finns.  

 

Respondenten tycker inte att miljö är en avgörande faktor vid köp av transporttjänster, däremot är 

det den tredje viktigaste faktorn. 

Utveckling 
I framtiden tror respondenten att det generellt sett kommer att bli ett större fokus på miljö i alla 

branscher. Miljöfrågan har vuxit allt mer och till skillnad från för cirka 10-20 år sedan är miljö idag 

mycket viktigt då Kundföretag 2 upphandlar transporter. Personen är övertygad om att det kommer 

att komma nya krav utifrån lagar och förordningar eftersom det är ett energieffektivt företag. Dessa 

nya lagar är något som de måste anpassa sig till och sträva efter i framtiden. En ökad reglering av 

miljöarbete inom Sverige och inte globalt sett skulle ge en snedfördelad konkurrens.  

 

Respondenten tror att det i framtiden kommer att få strategisk betydelse att arbeta med miljö och att 

miljö kommer att bli en konkurrensfråga. ”Samhället blir mer och mer medvetet om miljön och det 

kommer att bli en större anledning att använda miljö i marknadsföringen.” Personen tror även att 

man i framtiden kommer att kunna ta betalt för miljö i större utsträckning än vad man gör idag. 

Rangordning 
Den intervjuade på Kundföretag 2 rangordnade kriterier för vad som är viktigast när de väljer 

transporttjänstföretag på följande vis: 

1. Säker leverans (minimera godsskador) 

2. Pris  

3. Miljöpåverkan 

4. Snabb transport 

5. Anpassning till kundens behov 

6. God service 

7. Att tidtabellen hålls 

8. Enkelt att beställa 
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4.3.3 Kundföretag 3  

Organisation 
Respondenten på Kundföretag 3 tycker att företaget är miljömedvetna genom att de försöker göra 

saker på ett miljövänligt sätt. De är bland annat anslutna till REPA vilket innebär att de har ett 

ansvar för emballage och returflöden. Informationen kring miljöarbetet sker oftast genom möten. 

Respondenten tycker att alla inom organisationen får vara med och påverka miljöarbetet och 

komma med idéer, dock är inte allt lätt att genomföra. 

 

När Kundföretag 3 ska välja transportföretag är pris väldigt viktigt och även förmågan att hantera 

stora säsongsvariationer i volym. En annan viktig faktor är miljön. 

Transportföretagen 
De faktorer som är viktigaste för Kundföretag 3: s val av transportföretag är kvalitet och pris vilket 

även är det som transportföretagen lägger mest fokus på när de säljer sina transporttjänster. Sett 

över tiden har miljö fått allt större fokus än tidigare när det kommer till transportföretagens utbud. 

Företagets miljökrav 
Kundföretag 3 ställer miljökrav på sina transportföretag. Det kontrollerar att transportföretagen 

bland annat har miljöpolicy, alkoholpolicy och arbetsmiljöpolicy. I detta tittar företaget på att 

transportföretaget har nya bilar, bensinförbrukning per bil, miljövänligare däck, alkohollås på 

bilarna och så vidare. Dessa krav följs upp genom produktionsmöten och uppföljningar. 

 

Miljö är inte en avgörande faktor när Kundföretag 3 köper transporttjänster. Det handlar främst om 

kvalitet, men om två företag väger lika på kvalitet och pris kommer andra faktorer som miljö in.  

 

När det kommer till förändring i företagets prioritering vid köp av transporter är det idag större 

fokus på miljö men pris är fortfarande viktigt. Respondenten säger att de måste tänka både 

kostnadsmässigt och miljömässigt på samma gång och ibland kan kombinationen leda till det bättre. 

Till exempel när det gäller miljövänligt körsätt och att inte gasa och bromsa så mycket, sparas 

drivmedel (alltså pengar) och miljö via mindre utsläpp. 

 65



Utveckling 
Respondenten tror att det kommer att bli ett allt större miljöfokus i framtiden. Man kommer mer 

och mer titta på tåglösningar som är bättre miljöanpassade än andra transportslag. Pengar kommer 

alltid att vara styrande även om de mer och mer kommer att kolla på miljövänliga lösningar. 

Personen tror att det i framtiden kommer att få strategisk betydelse att arbeta med miljö för att 

överleva och att fokus på miljö ständigt kommer att öka.  

Rangordning 
Den intervjuade på Kundföretag 3 rangordnade kriterier för vad som är viktigast när de väljer 

transporttjänstföretag på följande vis: 

1. God service 

2. Att tidtabellen hålls 

3. Pris  

4. Snabb transport 

5. Miljöpåverkan 

6. Anpassning till kundens behov 

7. Enkelt att beställa 

8. Säker leverans (minimera godsskador) 
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4.3.4 Kundföretag 4 

Organisation 
Kundföretag 4: s miljöarbete går mycket ut på att deras transporter ska gå så korta sträckor som 

möjligt samt med så fulla bilar som möjligt. De beställer sina råvaror till produktion inom Europa 

för att minska transportsträckan. Företaget har en miljövänlig och energisnål uppvärmning av hela 

företaget som sker med rester från deras produktion. Företaget informerar även sina 

underleverantörer om miljövänlig produktion samt försöker får dem att tillämpa detta. Vidare har de 

som mål att innan 2012 kompensera all sin produktion genom trädplantering så att de på detta sätt 

får en egen ekologisk cirkel. (Respondenten vet inte hur de ligger till för att klara detta mål men det 

är något de arbetar efter.)  

 

Information om miljöarbete inom organisationen ges genom månadsbrev där all aktuell information 

tas upp. ”Jag är en typ av nyckelperson som springer runt och pratar med alla och informerar om 

nyheter så gott det går på det sättet” säger respondenten. 

 

Inom företaget är det ledningen som bestämmer om miljöarbetet men alla får komma med idéer och 

förslag. Respondenten tänker på miljön i sitt arbete genom val av transportföretag och att 

transporten samlastas så gott det går för att minska antalet transporter. 

Transporter 
Vid val av transportföretag är miljön väldigt viktig. Övergripande har de flesta stora 

transportföretag ett miljöintresse och miljöarbete.  

 

De faktorer som respondenten tycker är viktigt vid val av transportföretag är att det ska vara enkelt 

att beställa och transportörerna ska vara miljömedvetna. Personen hanterar miljön vid val av 

transportföretag genom att använda företag som arbetar med samlastning för att få ner antalet 

onödiga transporter. Transportföretagen lägger mycket vikt vid miljö, att det ska vara enkelt att 

beställa samt pris när de säljer sina transporttjänster. En förändring i utbudet hos transportörerna 

anser respondenten är att det idag ska vara enkelt med exempelvis beställningar på Internet, allt ska 

vara enkelt numera. Transportörerna lägger även mycket vikt vid leveranstider, att hämta och lämna 

gods på rätt tid. Även miljö kommer in bland annat genom användning av rätt bränsle. 
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Kundföretag 4: s kunder har full påverkan vid val av transportföretag. Om de har ett avtal med en 

viss transportör använder sig företaget av den transportören i första hand.  

Företagets miljökrav 
De ställer inga direkta miljökrav på sina transportföretag, de ska tänka på miljön och så länge som 

de har mål och utvecklar sig själva tycker respondenten att det är tillräckligt. Miljön kan komma att 

bli en avgörande faktor vid val av transportföretag för Kundföretag 4 men att de håller fast vid de 

företag som de använder sig av idag. 

Utveckling 
Angående Kundföretag 4: s prioritering vid köp av godstransporter tycker respondenten att priset 

alltid varit viktigt och att man hela tiden strävar efter att fylla bilen. Personen tror även att det i 

framtiden kommer att få strategisk betydelse att arbeta med miljö.  

Rangordning 
Den intervjuade på Kundföretag 4 rangordnade kriterier för vad som är viktigast när de väljer 

transporttjänstföretag på följande vis: 

1. Pris  

2. Snabb transport 

3. Anpassning till kundens behov 

4. Miljöpåverkan 

5. Att tidtabellen hålls 

6. God service 

7. Enkelt att beställa 

8. Säker leverans (minimera godsskador) 
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4.3.5 Kundföretag 5 

Organisation 
Kundföretag 5 arbetar mycket med miljö-, arbets- och säkerhetsfrågor. De diskuterar även med 

övriga verksamhetsindustrin om att finna en gemensam riktlinje för miljö och säkerhetsfrågor. 

Företaget är miljöcertifierade och har uppskrivet i arbetsböcker vad som förväntas av dem. 

Eftersom företaget har mycket transporter är de med och påverkar mycket inom miljö när de köper 

in transporttjänster. Den som bestämmer om miljöarbetet inom organisationen är främst 

miljöansvariga inom företaget.  

 

Respondenten har ett stort fokus på miljö i sitt arbete. Vid upphandling av nya transportföretag tar 

denne hänsyn till olika parametrar, bland annat transportföretagens miljöarbete. Personens 

miljöarbete inom organisationen går även ut på att säkerställa att de får vad de begär av sina 

underleverantörer. Respondenten tycker att denne kan påverka miljöarbetet genom att arbeta 

mycket med andra företag och ställa krav på underleverantörerna. 

Transporter 
När företaget upphandlar transporttjänster är leveransprecision en viktig faktor, alltså att godset 

kommer fram i tid. Miljö anses som en av flera avgörande faktorer när Kundföretag 5 upphandlar 

transporttjänster, de andra är pris, ledtid och kvalitet. Företagets prioritering vid köp av 

transporttjänster har ändrats så till vida att de idag har ett större fokus mot miljö och ledtider. 

Respondenten tycker att transportföretagen lägger fokus på miljö och leveransprecision när de säljer 

sina tjänster till företaget, där miljön blivit en viktigare faktor jämfört med tidigare.  

Företagets miljökrav 
Kundföretag 5: s krav på transportföretagen är att de ska kunna beskriva sitt miljöarbete samt 

redovisa utsläpp och så vidare. 

Utveckling 
Vid en ökad reglering kring miljöarbete är det viktigt att det sker i balans med övriga industrin och 

respondenten poängterar vikten vid att de ska kunna konkurrera på den internationella marknaden. I 

framtiden tror personen att det kommer att få strategisk betydelse att arbeta med miljö.  
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Rangordning 
Den intervjuade på Kundföretag 5 rangordnade kriterier för vad som är viktigast när de väljer 

transporttjänstföretag på följande vis: 

1. Att tidtabellen hålls 

2. Pris 

3. Miljöanpassning 

4. Anpassning till kundens behov 

5. God service 

6. Enkelt att beställa 

7. Snabb transport 

8. Säker leverans (minimera godsskador) 
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4.3.6 Total rangordning för kundföretagen 
Total rangordning av kundföretagen prioritering då de väljer transporttjänsteföretag: 

1. Pris 

2. Att tidtabellen hålls 

3. Snabb transport 

4. Anpassning till kundens behov 

5. Miljöanpassning 

6. God Service 

7. Säker leverans (minimera godsskador) 

8. Enkelt att beställa 
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5 Analys 
I analysen kommer empirin att analyseras och kopplas till de grundläggande teorierna för 

uppsatsen samt valda perspektiv.  

 
Situationen som den ser ut idag är att kunden prioriterar priset högst vid val av transportföretag. 

Kunden är därmed inte beredd att betala ett högre pris för miljöarbete vilket tyder på att kunden, 

enligt involveringsteorin, är låginvolverad i miljön. Detta grundar sig i att kunden i dagsläget inte 

upplever att miljöarbetet tillför ett tillräckligt stort mervärde. Att pris prioriteras högst av kunden är 

något såväl kundföretag som transportföretag tror kommer att vara fallet även i framtiden. 

 

Miljöarbetet hos tranportföretagen sker utifrån samhällets ställda krav och regler, vilket gör att alla i 

viss omfattning tvingas arbeta med miljön. Dock är miljön inte den huvudsakliga prioriteringen i 

företagens transportarbete. Anpassning sker till de lagar och regler som ställts upp. Då företagen 

anpassar sig till kunden prioriteras att hålla ett lågt pris. Därmed kan företaget inte tillföra 

miljöarbete som skulle medföra mer kostnader för kunden, oavsett i hur stor utsträckning företaget 

vill arbeta med miljön. Detta gör att även företagen är låginvolverade i miljö eftersom andra 

faktorer än miljö prioriteras före i utformningen av deras transporttjänster. Detta är fördelaktigt ur 

företagsekonomisk synvinkel med negativt ur samhällsmässigt miljöperspektiv. 

 

I relation till matris 1 Kundens värdering av 

miljö i relation till företagets miljöanpassning 

hamnar idag transportföretagens anpassning till 

miljön i relation till kundens involvering i 

miljön i ruta III.  

 
III: Kunden värderar miljö lågt och företagen arbetar inte 

med miljöfrågor. Detta är positivt ur ett företagsekonomiskt perspektiv men negativt ur ett samhällsmässigt 

miljöperspektiv. I denna ruta finns därmed en konflikt med samhället, som sätter press på företagen att de måste 

miljöanpassa sig.  

 

I II

III IV

Företags anpassning till miljö 

Kunders 
värdering 
av miljö 

Hög Låg 

Hög

Låg
Matris 1: Kunders värdering av miljö i relation till företagets miljöanpassning 
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I undersökningen framhålls en positivt ökande trend för miljöarbete inom transportbranschen där 

miljöarbetet framhålls vara viktigt för transportföretagen. Samtliga transportföretag har någon form 

av miljöarbete såväl internt som i själva transportverksamheten. Detta kan härledas till att 

miljöarbetet delvis fungerar som en av organisationernas dominerande idéer. Detta är positivt ur ett 

samhällsmässigt miljöperspektiv och för en framtida hållbar utveckling.  

  

Miljöarbetet uppfattas i undersökningen som relativt stort och komplext, vilket enligt teorin en 

anpassad organisation är bäst lämpad för. Dock tyder undersökningen på att miljöarbetet i 

organisationerna i större grad är generellt. I relation till mål och processyn visar detta att 

miljöarbete i större utsträckning är målstyrd än processanpassad. Till grund för detta ligger att 

transportföretagen upplever att förändring tar lång tid och är kostsam, samt även att 

organisationerna är stora och besluten tar lång tid då de behöver gå igenom flera instanser. 

Miljöarbetet är toppstyrt med miljömål som sedan förmedlas ned i företaget via interna medier, alla 

transportföretag har framhävt vikten av att information kring företagets miljöarbete kommer ut till 

de anställda. Detta kan kopplas till att miljö är en dominerande idé inom företagen. I vissa 

transportföretag antyds även att de försöker anpassa miljöarbetet ner på enskild nivå och att arbetet 

ska ingripas inom organisationens varje delområde.  

I relation till matris 2 om företagens 

anpassning till miljön i relation till företagets 

arbetsätt hamnar företagens anpassning till 

miljön i relation till arbetssätt i ruta I.  

I: Miljöarbete är en av de dominerande idéerna inom 

företaget men företaget karaktäriseras av en generell 

styrning. Om företaget upplever planeringsmiljön okänd eller komplext skulle det vid ökade miljökrav ha svårt att 

implementera ett nytt arbetssätt. I de fall då planeringsmiljön inte ses som okänd kan det däremot bli en lyckosam 

implementering.  

Företags anpassning till miljö 

I II

III IV

Anpassning 

Dominerande idé 

Ej dominerande idé 

Generell 
Sätt att 

implementera 
förändring i 

organisationen 

Matris 2: Företagets anpassning till miljön i relation till företagets arbetssätt. 
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Enligt undersökningen upplever inte transportföretagen att miljöregleringen i Sverige påverkar 

deras arbete nämnvärt. De anpassar sig till lagen och har integrerat miljöarbetet i organisationen. 

Samtliga tillfrågade transportföretag ställer sig negativa till en ökad miljöreglering i Sverige om den 

skulle leda till ökade kostnader för företagen. Detta är något som skulle kunna leda till att 

transportföretagen förlorar i internationell konkurrenskraft vilket är negativt ur företagsekonomiskt 

perspektiv. Samtidigt är företagen positivt inställda till en ökad miljöreglering med avseende på en 

hållbar utveckling, vilket är positivt ur ett samhällsmässigt miljöperspektiv. Företagen ser helst en 

ökad relegering på internationell nivå, vilket skulle generera lika förutsättningar för alla företag som 

är verksamma i transportbranschen.  

 

Utifrån ett annat perspektiv ser även flertalet transportföretag potential för svensk konkurrenskraft 

om landet profilerar sig att vara miljövänligt. Detta skulle vara positivt ur såväl samhällsmässigt 

miljöperspektiv som ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  
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6 Resultat 
Resultat avser att i relation till den teoretiska referensramen svara på uppsatsens syfte: Syftet är att 

genom en fallstudie analysera och utvärdera stora transportföretags förutsättningar för ökat 

miljöarbete. 

 

Transportföretagets värdering av miljön 

Företagen arbetar utefter ett vinstintresse och en ekonomisk långsiktig överlevnad. Samtliga 

medverkande företag arbetar med miljön och branschen karaktäriseras av ett ökat miljötänk. 

Miljöarbetet i transportföretagen sker i främsta rum utifrån de lagar och regler som är satta i Sverige 

samt de bestämmelser som är satta i företagens miljöledningssystem. Miljöarbetet sker till den grad 

att det inte blir för kostsamt eller olönsamt för företaget. Vid utformning av sina transporttjänster 

värderar transportföretagen faktorer som lågt pris, anpassning till kund, minimering av godsskador 

samt att varan kommer fram i rätt tid framför miljö. Utifrån detta är ett branschsamarbete för 

miljöanpassning, initierat av transportföretagen själva, idag inte aktuellt. 

Transportföretagen värderar idag miljön lågt. 

 

Samtliga transportföretag anser att miljön i framtiden kommer att få en strategisk betydelse för 

branschens överlevnad och anser att det är betydande för transportbranschen att aktivt bidra till 

miljöarbetet. Förhoppningar ligger i bättre utvecklad teknik och att kunderna i allt större 

utsträckning involverar sig i miljön. Flertalet respondenter tror att miljön i framtiden kan komma att 

bli ett konkurrensmedel. 

Transportföretagen har potential för ökat miljöarbete i framtiden. 

 

Transportföretagens organisation 

Miljöarbetet är väl förankrat som idé i organisationerna och är en betydande del i 

transportföretagens arbete. Arbetet med miljön styrs och beslutas av ledningen via 

miljöavdelningar. Det främsta arbetet för miljöansvariga är att informera övriga anställda om 

miljöarbetet via företagets interna medier.  

Miljöarbetet är en av de styrande idéerna inom transportföretagen. 
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Generellt uppfattas förändringar ta lång tid inom transportföretagen, besluten behöver gå genom 

flera instanser samt att miljöarbetet är toppstyrt då de undersökta företagen utgörs av stora 

organisationer. I undersökningen kan dock antydas att en process för att göra miljöarbetet mer 

anpassat i organisationen håller på att ske.  

Miljöarbetet i transportföretagen karakteriseras av generell styrning 

 

Transportföretagens inställning till reglering 

Idag påverkas transportföretagen av regleringen på miljöområdet i den mån att de måste följa 

regleringen. Företagen uppfattar inte att detta påverkar deras internationella konkurrenskraft. 

Reglering av miljöarbetet idag påverkar inte transportföretagen negativt. 

 

Transportföretagen ställer sig positiva till en ökad reglering av miljöarbetet i Sverige. En ökad 

reglering bör dock ske på global nivå för att undvika en snedvriden konkurrens, där utländska 

företag kan hålla lägre priser på grund av lägre miljökrav. Ökad reglering får inte leda till ökade 

kostnader för endast svenska transportföretag. 

Oförändrade kostnader är en förutsättning för ökad reglering av miljöarbetet. 

  

Kundernas värdering av miljön 

Kunderna är intresserade av miljön men i förhållande till pris prioriteras miljön lägre vid val av 

transporttjänster. Inget av kundföretagen ställer mer krav på sina transportörer än vad som krävs av 

myndigheter. Anledningar som nämns är att transportföretagen redan ligger långt fram vad gäller 

miljö eller att kundföretagen anser sig vara för ”små” för att kunna ställa miljökrav på sina 

transportörer. Först i de situationer då faktorer som pris och kvalitet väger lika mellan olika 

transportföretag kan miljöarbetet hos transportföretaget bli en avgörande faktor vid val. 

Kunden värderar miljön lågt 

 

Samtliga kundföretag, undantaget ett, tror att det i framtiden kommer få strategisk betydelse att 

arbeta med miljö. De fyra som tror detta grundar det i ökat miljöfokus. Det kundföretag som inte 

tror att miljöarbete kommer få strategisk betydelse säger att de tror att miljöfokus kommer att öka 

men att pris fortfarande kommer att vara styrande vid val av transportföretag. 

Kunden kommer även i framtiden värdera miljön lägre. 

 76



6.1 Sammanfattande resultat 

Av ovanstående resultat kan utläsas att det idag och i framtiden inte finns några förutsättningar för 

ett självinitierat miljöarbete i transportbranschen. 

 

Dock finns förutsättningar för ett framtida ökat miljöarbete inom organisationerna genom att 

miljötänkande finns som en av de styrande idéerna i företaget samt att företagen generellt inte är 

emot en ökad miljöreglering. 
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7 Slutsats  
I detta kapitel redovisas de slutsatser författarna kommit fram till och som ska svara på uppsatsens 

problemformulering; Vilka faktorer är viktiga för att stora transportföretag ska kunna 

implementera miljöstrategi för långsiktig överlevnad?  

 

Det finns tre enheter som påverkar hur miljöarbetet kommer att utvecklas i framtiden, dessa är 

samhället, företag samt kunder. 

 

Som situationen ser ut idag med koppling till bakgrunden är miljöarbetet inte tillräckligt för en 

hållbar utveckling och det är därför nödvändigt att miljöarbetet blir än mer omfattande. Då varken  

kund eller företag värderar miljön högt finns idag inte något incitament till frivilligt miljöarbete. 

Detta grundar sig även i att det för företagen idag inte finns ett företagsekonomiskt utbyte av 

miljön. Författarna kan därmed inte se något annat alternativ än att myndighetsreglering, från 

samhällets sida, är nödvändigt för att ett aktivt miljöarbete ske.  

 

Detta kommer leda till att företagen tvingas till miljöanpassning vilket är positivt ur ett 

samhällsmässigt miljöperspektiv. För att detta inte ska få negativa företagsekonomiska 

konsekvenser anser författarna att miljöregleringen bör subventioneras från statligt håll för att 

kompensera transportföretagens eventuellt ökade kostnader. Varifrån dessa subventioner ska 

finansieras lämnar författarna öppet för vidare undersökning. 
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8 Avslutande diskussion 
I detta avsnitt kommer författarnas egna åsikter och reflektioner att presenteras.  

 

Författarna anser att samtliga transportföretag under intervjuerna tydligt har tryckt på deras 

miljöarbete, vilket visar på det fokus branschen har inom miljöområdet. Uppfattningen som erhållits 

av författarna är dock att miljöarbetet till stor del går ut på att göra de åtgärder som i första hand är 

lönsamma för företaget och att mindre arbete faktiskt görs för genomslagskraftiga förändringar. 

Författarna tror detta till stor del beror på att företagen väntar på att kundföretagen ska ta det första 

steget och ställa högre miljökrav eftersom det inte är lönsamt för företagen att arbeta med miljön 

om de inte har kunderna med sig. En annan orsak till varför transportföretagen väntar med att göra 

kraftfulla förändringar på miljöområdet, tror författarna även beror på att branschen väntar på en 

ökad miljöreglering från antingen staten eller EU. Detta grundar författarna på att såväl kundföretag 

som transportföretag tror att miljöarbetet kommer att vara en avgörande faktor att arbeta med i 

framtiden. 

 

Författarna tror att både kunder och transportföretag kommer att värdera miljön högre i allt större 

utsträckning, tror författarna att detta kommer att ske. Det är troligt att det för vissa kunder och 

transportföretag kommer vara en avgörande roll och prioriteras högre än pris. Generellt sett anser 

dock författarna att priset kommer att fortsätta vara en avgörande faktor i framtiden. Därför är 

miljöreglering nödvändig för att alla transportföretag ska föra ett aktivt miljöarbete för en hållbar 

utveckling. 

 

När det gäller subventionering framhåller författarna att detta kan vara ett medel att använda i 

initialskedet av ökad miljöreglering och att detta efter hand kan komma att tas bort då de 

nödvändiga förändringarna inom transportföretagen skett och att de därmed själva kan stå för 

miljökostnaderna. Eventuella miljöregleringar anser författarna kommer att få bäst genomslag om 

de sker så att branschen själv kan utveckla tillvägagångssätt för att uppnå bestämda mål. Detta tror 

författarna leder till ökad innovationskraft inom miljöområdet och kan förstärka Sveriges 

internationella konkurrenskraft genom miljöprofilering.  
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Enligt den trend som ses idag med ökat miljöarbete tror författarna att även omvärlden kommer att i 

större utsträckning tvingas att arbeta med miljö. Om då Sverige ligger i framkant kan detta leda till 

att landet skapar sig marknadsandelar inom området. 

 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att djupare undersöka transportföretagens miljöarbete och intervjua 

fler funktioner inom företaget för att få reda på hur väl förankrat miljöarbetet verkligen är i 

organisationen. Att titta på hur kunder och transportföretag faktiskt gör samt undersöka hur en 

eventuell reglering med subventioner skulle kunna införlivas, vilket resultat detta skulle få på 

miljöarbetet samt den internationella konkurrenskraften är andra förslag på vidare forskning. En 

annan aspekt är även att titta på hur subventioner för ökat miljöarbete bör finansieras. 
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9 Kritisk granskning 
I detta avsnitt gör författarna en kritisk granskning av uppsatsen samt ger förslag till vidare 

forskning. 

 
Alla respondenter samt företag i denna uppsats har, som beskrivits i metodkapitlet, behandlats 

anonymt. Detta beslut tog författarna i samråd med handledare då uppsatsen inte handlar om att 

hänga ut något företag. Dock har all insamlad empiri med namngiven respondent samt företag 

funnits till handledarnas förfogande. Detta för att säkerställa att den insamlade empirin är riktig och 

inte påhittad av författarna själva. Därmed tycker inte författarna att företagens anonymitet i 

uppsatsen nämnvärt påverkar dess reliabilitet eller validitet. 

 

Undersökningens syfte är inte att generalisera utan att ge en bild av uppsatsens problemområde. För 

vidare generalisering krävs djupare studier inom området. Då uppsatsen bygger på ett 

bekvämlighetsurval kan detta ha påverkat resultatet och givit ett resultat och slutsats som vid ett 

annat urval kan få ett annat utfall. Till exempel kan utfallet bli annorlunda om undersökningen görs 

med små transportföretag som fokus. 

 

Kundföretagen som tillfrågats befinner sig i olika branscher och därför kan svaren kring vad som 

prioriteras vid val av transportföretag skilja beroende på vad företaget vill ha transporterat. Dock 

anses att rangordning av de två faktorer som författarna lagt vikt vid i denna uppsats, pris samt 

miljö, inte påverkas beroende på bransch. Istället för bransch har vikt legat vid att författarna ska 

intervjua sådana kundföretag som använder sig av de medverkande transportföretagen då detta 

ansågs ha större relevans för uppsatsen. 

 

Som påvisats i bakgrunden skiljer sig uppfattningen om vad transportföretagen säger sig göra för 

miljön och vad de faktiskt gör. Denna uppsats bygger på vad respondenterna svarat, därmed kan 

resultatet skilja sig från en undersökning där fokus ligger på vad kunder och transportföretag 

faktiskt gör för miljön. 
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Respondenternas svar kan ha påverkats av intervjuarnas sätt att ställa intervjufrågor och följdfrågor. 

Vidare kan svaren ha påverkats av författarnas egna åsikter då uppsatsen bygger på en kvalitativ 

undersökning med semistrukturerade frågor. Svaren kan även ha vinklats i större inriktning mot 

miljön då inledande intervjufrågor behandlade detta vilket sedan kan ha färgat av sig på andra 

frågor på så sätt att miljön fått en större betydelse än vad den annars skulle ha fått. 
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Bilaga 1 
Samhällets spelregler69

För att få en aktuell förankring av samhällets spelregler i Sverige och det ställningstagande som 

idag råder i landet av problematiken mellan en hållbar utveckling och en företagsekonomiskt 

långsiktig utveckling, kommer nedan en kort sammanfattning av statens offentliga utredningar inom 

området redogöras. 

 

Enligt rapporten bedömer regeringen att det är nödvändigt att redan idag göra något åt trenden av 

ökade koldioxidutsläpp från transportsektorn. Därav har bland annat ett antal etappmål satts upp för 

hur höga koldioxidutsläpp som ska tillåtas under kommande år.  

 

Den bedömning som görs i rapporten är att ”ett miljömässigt hållbart transportsystem bör uppnås 

genom en fortsatt integrering av miljöhänsyn i transportpolitiken”. Detta grundar regeringen i att 

det finns ett ömsesidigt samband och beroende mellan de miljömässiga, sociala och ekonomiska 

dimensionerna av hållbar utveckling. Genom att på detta sätt integrera miljökvalitetsmålen i 

transportpolitiken skapas enligt utredningen ”förutsättningar för en i alla avseenden hållbar 

utveckling där ekonomisk tillväxt och ett socialt ansvarstagande kan förenas med höga 

miljöambitioner”.  

 

Sverige har som mål att bli Europas mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade 

ekonomi, där en utvecklad infrastruktur som främjar förnyelse och hållbar tillväxt är en viktig del i 

arbetet både för att tillfredställa gamla och nya samhällsbehov samt skapa möjlighet till export av 

nya produkter och tjänster.  

                                                 
69 Regeringens proposition 2005/06:160, Moderna transporter, kap. 9 Miljömässigt hållbart transportsystem. S.91-101 
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Regleringens styrmedel 
För att uppnå de transportpolitiska målen anser regeringen att en kombination av olika stödjande 

styrmedel är nödvändigt. För att dessa sedan ska få genomslag anses att en internationell samverkan 

kommer vara nödvändig. Detta dels på grund av att styrmedlena ska få en ökad effekt samt för att 

undvika snedvridningar av konkurrensförhållanden. Ett exempel av ekonomiska styrmedel som 

nämns är bland annat skattelättnader för dieselbilar.  

 

Då staten är huvudansvariga för den infrastrukturförsörjning som finns i landet har de enligt 

rapporten också ett särskilt ansvar för innovationer samt forskning och utveckling inom 

transportområdet. Ett hållbart och välfungerande transport- och logistiksystem är en viktig 

förutsättning för en långsiktig hållbar tillväxt. det framhålls att ett samarbete mellan stat och 

näringsliv gör att de gemensamma resurserna mellan parterna kan användas på ett bättre sätt för att 

skapa innovationer och ny affärsverksamhet. Målet är att man ska främja utvecklingen av mer 

miljöanpassad teknik i Sverige så att den svenska fordonsindustrins tillväxt och konkurrenskraft 

främjas på sikt. 

Samhällets ansvar 
De medel som kan användas för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn är 

energieffektvare fordon, val av energieffektivare trafikslag, en transportsnål bebyggelsestruktur (ett 

tranportsnålt samhälle) samt genom en fortsatt introduktion av förnyelsebara drivmedel. I rapporten 

påpekas att denna förändring kan ha svårt att få direkt genomslag på kort sikt, till exempel tar 

effekterna av en transsportsnål bebyggelse och samhällsplanering lång tid eftersom bebyggelse och 

lokaliseringsmönstren förändras långsamt. Däremot har det betydelse på längre sikt. 

 

Andra områden där insatser görs för att transportbranschen ska bli mer miljövänlig är att sänka 

hastighetsgränserna i landet och att utöka antalet bensinstationer med förnyelsebart bränsle för såväl 

personbilar som för tyngre lastbilar.  
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Konflikt med samhällsmål 
Arbetet med att begränsa klimatpåverkan från vägtransporterna begränsas dock av att utvecklingen i 

transportsektorn i stor utsträckning påverkas av samhällets utveckling i stort. Flera av de åtgärder 

och styrmedel som är tänkta för att minska utsläppen kan komma att hamna i konflikt med andra 

samhällsmål. Det är därför av vikt att de åtgärder som är tilltänkta att vidtas för att minska 

transportsektorns utsläpp inte påverkar andra samhällsmål samt att det ska uppnås på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

 

Sverige kan välja ha en högre ambitionsnivå på miljöområdet än andra länder. Dock bör detta enligt 

regeringen ske först efter en analys av hur detta kan påverka näringslivets internationella 

konkurrenskraft och förutsättningarna för samhällets långsiktiga tillväxt. Enligt en utredning av 

godstransportdelegationens som omnämns i SOU-rapporten beskrivs de risker som kan uppstå om 

Sverige sätter för höga pris, till exempel på koldioxidutsläppen, jämfört med andra länder. Högre 

skatter och avgifter i Sverige än i omvärlden kan medföra att kostnadsbilden för ett svenskt företag 

är på en väsentligt högre nivå. Detta kan leda till att Svenska verksamheter kan komma att flyttas ut 

till andra länder vilket får den effekt att även de globala utsläppen ökar. En annan effekt av 

påtagligt högre trafikrelaterade skatter i Sverige, än i konkurrentländer, är att det uppstår en viss 

risk för svenska produktionsföretag att kunna hävda sig på den internationella marknaden. En 

ytterligare aspekt är att transportavstånden för svenskt näringsliv är relativt långa. 

Logistikrelaterade skatter och avgifter kan därmed leda till att konkurrensen snedvrids och att 

avgifterna kan vara skadliga för den svenska näringen. 

 

Alltså om beskattning och avgiftssättning införs ska detta inte leda till att den svenska näringen 

påverkas på ett negativt sätt. Det får heller inte leda till att kvalitetsmålen eller de transportpolitiska 

delmålen för en god miljö i sin helhet inte kan uppnås. Därför bör en utjämning av prissättningen av 

miljöstyrande effekterna mellan länder ske för att, som tidigare nämnts, inte snedvrida 

konkurrensen. 
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Bilaga 2 
Frågor till företagen 
 
Generellt! 

- Namn, Titel, Företag, (Tid på intervjun, Datum) 
Vi kommer att i uppsatsen behandla alla företag och medverkare annonymt. 
 

1. Hur skulle du beskriva miljöarbetet inom er organisation idag? 

2. Hur får ni information om miljöarbetet? 

3. Vem bestämmer om miljöarbetet i organisationen? 

4. Hur ser ditt miljöarbete ut inom organisationen? 

5. Kan du ge input till företagets arbete med miljö? Lyssnar de till dig? 

 

6. Hur ser miljöarbetet i transportbranschen ut idag?  

7. Tycker du att miljöarbetet i branschen har förändras? På vilket sätt/Varför inte?  

8. Vad skulle du anse vara ett aktivt miljöarbete inom transportbranschen?  

 

9. Tycker du att det är lätt eller svårt att arbeta med miljö? 

10. Hur tror ni att ett transportföretag mest framgångsrikt kan arbeta med miljö? 

 

11. Vilka faktorer tar ni hänsyn till när ni utformar transporttjänster? 

12. Vilka kriterier tror du skapar tuffast konkurrens vid köp av godstransporter? 

13. Säljare; på vilket sätt hanterar du miljön i din försäljning? 

 

14. Vad anser du är viktiga faktorer hos kunden när denne väljer transporttjänster? 

15. Anser du att det skett någon förändring av prioritering vid köp av godstransporter? 

Finns det kriterier som är viktigare idag än tidigare? 

16. Hur skulle du beskriva kundens relation/intresse till miljön? 

17. Anser du att miljön är en avgörande faktor hos kunden när denne köper transporttjänster? 

 

18. Hur ser konkurrensen ut på den Svenska transportmarkanden? (följdfråga; hur ser den ut i 

relation till internationella transportföretag). Hur påverkar detta ert företag? 
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19. På vilket sätt påverkas ni av de miljökrav som finns i Sverige (i och med lagar och 

regleringar)?  

20. Vad tror du att en ökad reglering av miljöarbete skulle få för konsekvenser? 

21. Vad anser du om Sveriges miljökrav i relation till andra länders miljökrav? 

22. Hur ställer du dig till att utländska transportföretag får köra ”miljöfarligt” på svensk mark? 

Vad har det här för konsekvenser för den svenska transportnäringen? 

 

23. Kommer det få en strategisk betydelse att arbeta med miljön för att överleva i framtiden? 

24. Vad anser du om medias exponering av miljöhotet? Är det för lite/bra/överdrivet? 
Varför/varför inte? 

25. Vad anser du om miljön? Arbetar du med miljöanpassning? På vilket sätt? 

 
 
Rangordna följande kriterier vid er utformning av transporttjänster mellan 1 och 8 där 1 är viktigast 
och 8 minst viktig.  
 

- Pris  
- Miljöpåverkan 
- Snabb transport 
- God service 

- Att tidtabellen hålls 
- Enkelt att beställa 
- Säker leverans (minimera godsskador) 
- Anpassning till kundens behov 

 

Rangordna följande kriterier i vikt för vad som skapar tuffast konkurrens, där 1 är viktigast och 8 är 
minst viktig. 

- Pris  
- Miljöpåverkan 
- Snabb transport 
- God service 

- Att tidtabellen hålls 
- Enkelt att beställa 
- Säker leverans (minimera godsskador) 
- Anpassning till kundens behov 

 
 
Kan du ge exempel på några av företag ni levererar transporttjänster till? 
Kan jag kontakta dig om jag skulle behöva komplettera eller klargöra något i framtiden? 
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Frågor till kunden  
1. Hur skulle du beskriva miljöarbetet inom er organisation idag? 

2. Hur får ni information om miljöarbetet? 

3. Vem bestämmer om miljöarbetet i organisationen? 

4. Hur ser ditt miljöarbete ut inom organisationen? 

5. Kan du ge input till arbetet med miljö? Lyssnar de till dig? 

 

6. Hur går ni till väga när ni ska välja ett transportföretag? Vilka kriterier ska de uppfylla? 

7. Vad anser du vara viktiga faktorer när ni väljer transporttjänstföretag? Hur prioriterar ni de 
faktorer ni anser viktiga när ni väljer ett transportföretag? 

8. På vilket sätt hanterar du miljön vid val av transportföretag? 

9. Vad anser du transportföretagen lägger fokus på när de säljer sina tjänster? 

10. Anser du att det skett någon förändring i det utbud som finns? På vilket sätt? 

 

11. Har era kunder någon påverkan på val av transport? På vilket sätt? 

12. Ställer ni miljökrav på erat transporttjänstföretag? Om ja, vilka? Hur vet ni att dessa 
uppfylls? (kontroller etc).  

13. Är miljön en avgörande faktor när ni köper transporttjänster? Varför/varför inte? 

 
14. Anser du att det skett någon förändring av prioritering vid köp av godstransporter? 
Finns det kriterier som är viktigare idag än tidigare? 

15. Hur tror du att miljöarbetet inom ert företag kommer att se ut i framtiden?  

16. Vad tror du att en ökad reglering av miljöarbete skulle få för konsekvenser? 

17. Kommer det få en strategisk betydelse att arbeta med miljön för att överleva i framtiden? 

 

18. Vad anser du om medias exponering av miljöhotet? Är det för lite/bra/överdrivet? 
Varför/varför inte? 

19. Vad anser du om miljön? Arbetar du med miljöanpassning? På vilket sätt? 

 
Rangordna följande kriterier när ni väljer transporttjänstföretag mellan 1 och 8 där 1 är viktigast och 
8 minst viktig.  
 

- Snabb transport 
- God service 
- Miljöpåverkan 
- Att tidtabellen hålls 
- Pris  

- Enkelt att beställa 
- Säker leverans (minimera godsskador) 
- Anpassning till kundens behov 
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