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Förord 
 

Denna C-uppsats har skrivits på Institutionen för ekonomi och företagande vid Södertörns 

högskola höstterminen 2009.  

 

Vi vill ge ett stort tack till de företag och de intervjuade personer som ställt upp för uppsatsen. 

Utan deras medverkan hade uppsatsen inte kunnat bli vad den blev.  

Vi vill även tacka vår handledare Ogi Chun, som har ställt upp och väglett oss genom arbetet. 

Diskussionerna vid handledningstillfällena har varit viktiga samt givande för oss och lett till 

en bättre utveckling av vårt arbete. 

 

Vi hoppas att denna uppsats kan öka kunskapen och medvetandet kring miljö och 

vägtransporter hos läsaren. 

 

 

 

 

             Betül Köseoglu                                                           Cansu Köylüoglu 
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Sammanfattning  
 

Titel: Vägtransportföretagens miljöåtgärder och tillämpning av miljölagar och krav 

Utgivningsår: 2009 

Författare: Betül Köseoglu och Cansu Köylüoglu 

Handledare: Ogi Chun 

Nyckelord: Miljölogistik, miljöpåverkan, miljölagar och krav 

 

 

Inledning: Miljön är ett betydelsefullt ämne för bland annat transportbranschen då denna 

sektor, speciellt dem små och medelstora vägtransport företagen, står för en stor del av den 

negativa miljöpåverkan som sker idag. Att vägtransport företagen följer miljölagar och krav är 

ett viktigt faktum som tas för givet.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att se vilka konkreta åtgärder som små och medelstora 

företag tar för att minska på koldioxidutsläppen samt om de tillämpar de miljölagar och 

miljökrav som ställs från myndigheterna.    

 
Metod: Studiens undersökningsansats har vart en kvalitativ studie av tio små och medelstora 

vägtransportföretag i Stockholm då chefer, Vd:n eller miljöansvarige från respektive företag 

intervjuats.  

 

Teori: De teorier som har lagts i fokus i denna studie är teorier kring hållbar utveckling, 

miljöpåverkan samt miljölagar och krav som t.ex. miljöbalken. Den teoretiska referensramen 

är även sammanställd utifrån teori hämtad från elektroniska källor. 

 

Slutsats: Den slutsats som vi har kommit fram till är att nio av tio små och medelstora 

vägtransportföretag jobbar aktivt med att minska på sin miljöpåverkan genom att ta konkreta 

åtgärder för att reducera på koldioxidutsläpp från lastbilsfordonen och uppfylla de uppsatta 

miljömålen. Dock jobbar de olika företagen på olika sätt med att vidta åtgärder bland annat 

investera i nyare teknik, köpa miljövänligare fordon eller att använda sig av alternativa 

bränslen. Majoriteten av vägtransport företagen följer miljölagarna och myndighetskraven 

men de tycker att kraven är tydligare att följa än lagarna. De ökade miljökraven har lett till 

olika effekter på vägtransportföretagen då de har vidtagit miljöåtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida | 4 

 

 

Abstract 
 
Title: Roadtransport companies' environmental policies and enforcement of environmental 

laws and requirements. 

Publication year: 2009 

Authors: Betül Köseoglu and Cansu Köylüoglu 

Tutor: Ogi Chun 

Keywords: Environmental logistics, environmental impact, environmental laws and 

requirements 

 

 
Introduction: The environment is an important topic particularly for the transport industry 

since this sector, especially small and medium-sized road transport companies, stands for a lot 

of the negative environmental impacts that occur today. That the road transport companies 

comply with environmental laws and requirements is an important fact which is taken for 

granted.  

 

Purpose: The purpose with this study is to see which concrete measures that small and 

medium companies take in order to decrease on the carbon dioxide wastes and if they apply 

they environment laws and environmental requirements that are set from the authorities.. 

 

Method: The study's survey start has each one qualitative study of ten small and medium-

sized road transport companies in Stockholm where managers, CEOs or environment 

responsible from respective companies been interviewed. 

 

Theory: The theories that have been the focus of this study is the theory of sustainable 

development, environmental impacts, environmental laws and requirements such as 

Environmental Code. The theoretical frame of reference is also retrieved from electronic 

sources. 

 

Conclusions: The conclusion we have reached is that nine out of ten small and medium-

sized companies are working actively to reduce its environmental impact by taking concrete 

steps to reduce the carbon emissions from road vehicles and meet environmental objectives. 

However, different companies are working in different ways to take action, to invest in newer 

technology, purchase environmentally friendly vehicles or to use alternative fuels. The 

majority of road transport companies comply with environmental laws and regulatory 

requirements, but they think the requirements are clearer to follow than the laws. The 

increased environmental demands have led to different effects on road transportation 

companies in which they have taken environmental measures. 
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1 INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel kommer vi via vår bakgrund och problemdiskussion att landa 

 i ett syfte för denna studie. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Hänsyn till miljön i dagens samhälle inom industri och handel blir allt viktigare och sätter 

miljön i allt större fokus på grund av ökad resursförbrukning och förorening som påverkas av  

olika sektorer (Virum m.fl. 2003).  

Enligt en studie som gjordes av Europeiska unionens miljöbyrå har utsläpp från olika sektorer 

inom Europa såsom energiproduktion, industri, jordbruk och avfallshantering minskat mellan 

år 1990 och 2004, medan utsläpp från transporterna har ökat med 86 procent av de totala 

utsläppen från hela transportsektorn under samma tidsintervall (Europeiska miljöbyrån, 2007-

02-26) vilket är en stor andel av de totala utsläppen jämfört med utsläppen från de olika 

sektorerna (Europeiska miljöbyrån, 2009-03-31). Transporterna står för mer än en femtedel av 

växthusgasutsläppen och cirka en tredjedel av den totala energiförbrukningen i Europeiska 

unionen (Europeiska miljöbyrån, 2009-03-31).   

År 2007 beräknades Sveriges utsläpp av växthusgaser till 65 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter
1
 då transportsektorn stod för 21 miljoner ton varav hela 20 miljoner ton 

utgjordes av vägtransporter som därmed är den största utsläppskällan (Ekonomifakta.se, 

2009-11-19). De mest miljövänliga och energieffektiva transportmedlen som har minst 

utsläpp av växthusgaser är sjö- och järnvägstransporten till skillnad från flyg- och 

vägtransporten (Regeringens proposition, 2008/09:162, 2010-01-12). Då utsläppen från 

inrikesflyg har minskat sina utsläpp mest sedan 1990, har dessvärre utsläppen från 

vägtransporterna ökat (Ekonomifakta.se, 2009-04-17) vilket beror på att industrierna tillverkar 

mer varor och tjänster som leder till flera tunga transporter (Naturvårdsverket, 2008-10-28 ).  

 

 

 
 

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser från transportsektorn  

Källa: Naturvårdsverket 

                                                
1
 Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser, som används för att beräkna den sammanlagda 

växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp med koldioxid som referens.  
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1.2 Problemdiskussion 
Vägtransporter är ett av de transportalternativen som ger mest skada på miljön och är därmed 

en stor miljöbelastning (Virum m.fl. 2003). Eftersom vägtrafiken påverkar miljön på ett 

negativt sätt är den en stor källa till koldioxidutsläpp där cirka 30 procent av de svenska 

utsläppen av koldioxid kommer från bensin- och dieselanvändning för vägtransporter 

(Naturvårdsverket, 2008-10-28).  

Miljöbyråns verkställande direktör professor Jacqueline McGlade säger i sitt uttalande i 

Transport at a crossroadsen-rapporten:  

 

”Vi vet att det finns teknik för att ta itu med transportsektorns effekter på miljön i Europa. 

Många fordon som släpps ut från produktionsbanorna är dock inte alls miljövänliga, 

godstransportsektorn fortsätter att gynna de minst effektiva transportsätten.” 

 

Hon nämner även att det behövs tydligare, mer mätbara och tidsbegränsade mål som minskar 

utsläpp av växthusgaser och utsläpp till luften (Europeiska miljöbyrån, 2009-03-31).  

Det krävs av lagar och regler att företag arbetar för en bättre miljö då företagen har de största 

potentialerna att förändra de skador som kan påverka miljön genom att sätta upp miljömål 

som de bör uppfylla. Därför blir logistiken, främst vägtransporter, viktigt i detta sammanhang 

(Virum m.fl. 2003).  

Företag med tydlig miljöprofil har utnyttjat denna position som en konkurrensfördel och 

använt fördelen som en del i marknadsföringen. Men i dagens läge ses inte längre detta som 

ett konkurrensmedel mellan företag utan det förutsätts att företagen följer de miljökrav och 

regler som ställs (Storhagen, 2003).  

 

Enligt gjorda studier gällande miljöarbete och miljöfrågor har det visat sig att speciellt de små 

och medelstora företagen (SMF) för vägtransporter fortfarande har en omodern syn på miljön 

och står för en betydande miljöpåverkan (Ammenberg, 2004).  

Hillary (2000) citerar att ”Small and Medium-sized Enterprises comprise the fabric of all 

societies. Change their attitudes towards the environment and we have a chance to achieve 

sustainable development. Ignore them and we all will suffer”. Utav de 75 miljoner företagen 

som finns i världen bidrar SMF med ca 90 % av den industriella produktionen och besörjer 

varor och tjänster till varandra, till de stora företagen men även till stat och kommun (Brorson 

& Almgren, 2007). Och därför är de viktiga att ta hänsyn till i denna undersökning då små och 

medelstora företag står för en betydande miljöpåverkan.  

I enlighet med bestämmelserna i miljöbalken ska människors hälsa och miljön skyddas mot 

besvärligheter och skador oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller en annan påverkan 

(Miljöbalken 1 kap. 1§) vilket innebär att företagen måste anpassa sig till den snabba 

utvecklingen och bidra med nya lösningar som motverkar vägtransporternas miljöpåverkan 

(Lumsden, 2006). Men regeringen måste ställa miljökrav på dagens vägtransporter för att 

skynda på utvecklingen mot mer miljövänlig vägtransport (Göteborgs posten, 2009-10-28) då 

det är statens uppgift att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling (Prop.1997/98:45).  

 

Utifrån denna problemdiskussion går det att diskutera på vilket sätt små och medelstora 

företag arbetar med att reducera sina koldioxidutsläpp samt vilket inflytande miljölagarna och 

kraven har på företagens miljöarbete.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se vilka konkreta åtgärder som små och medelstora 

vägtransportföretag tar för att minska på koldioxidutsläppen samt om de tillämpar de 

miljölagar och miljökrav som ställs från myndigheterna.    

http://www.eea.europa.eu/publications/transport-at-a-crossroads
http://www.eea.europa.eu/publications/transport-at-a-crossroads
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1.4 Avgränsningar 
Vägtrafiken påverkar miljön på ett negativt sätt och är en stor källa till koldioxidutsläpp, 

vilket är den huvudsakliga anledningen till att det tas hänsyn till just koldioxidutsläpp istället 

för andra utsläpp till luft såsom kolmonoxid, kväveoxid, m.m.  

 

 

1.5 Terminologi 
 

Vägtransportföretag Logistikföretag som transporterar godsvaror via vägar med 

lastbilsfordon. 

 

Små och medelstora Färre än 50 respektive 250 anställda i företaget, en årlig 

företag (SMF) omsättning som inte överstiger sju respektive 40 miljoner euro och 

en årlig balansomslutning som inte överstiger fem respektive 27 

miljoner euro.  
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2 METOD 
 

   I metodkapitlet kommer vi att beskriva vår metodansats, urval och genomförande.  

  Sedan kommer vi in på utformande av intervjuer och tillvägagångssätt.    

 

 

2.1 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleddes genom att använda Södertörns högskolas biblioteks katalog 

för att göra en sökning efter litteraturer. Intentionen med litteraturen som har använts har varit 

böcker som är relevanta och tillförlitliga med mycket liten tvivel på innehållet. 

För att få fram de mest väsentliga litteraturerna kring miljö och logistik för vårt uppsatsämne 

använde vi oss av bland annat följande sökord: hållbar utveckling, miljö, miljömanagement, 

logistik, grön logistik och transport. Dessa ord var mest användbara inom litteratursökningen 

för att få fram betydelsefulla teorier.  

I vissa utav de valda litteraturböckerna fanns källförteckning över de litteraturer som 

författaren hade använt sig utav. Vi kollade upp de mest relevanta litteraturböckerna som 

skulle tänkas vara användbara via högskolans biblioteks katalog. Dessutom använde vi oss 

också utav referenslistor från miljörelaterade uppsatser för att få tips på vilka litteraturer som 

skulle kunna vara lämpliga för vår uppsats.  

 

 
2. 2 Val av metod  
Vår forskningsansats har varit kvalitativa undersökningar i form av telefonintervjuer.  

För att kunna uppfylla studiens syfte ansåg vi att den mest lämpade forskningsstrategin var att 

använda sig utav telefonintervjuer vid insamling av data. Detta på grund av att det är mer 

flexibelt, mer tillgängligt och lättare att nå den rätta personen som kan svara på 

intervjufrågorna än att ha ett så kallat ansikte-mot-ansikte intervju.  

Enligt Denscombe (2009) är telefonintervjuer både billigare och snabbare jämfört med 

vanliga intervjuer. Med telefonintervjuer har man samma möjligheter att ställa sina 

forskningsfrågor till informanten som vid en vanlig intervju, men den största skillnaden 

mellan dessa två tillvägagångssätt är att man inte kan se informanten via en telefonintervju. 

 

 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns två huvudformer av metoder, den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden 

(Halvorsen, 1992). Beskrivningar i större omfattning bidrar till den kvalitativa metoden, 

eftersom det tas hänsyn till subjektiva uppfattningar med utgångspunkt i betydelsefull 

information. Den kvalitativa metoden innebär stor flexibilitet, eftersom analyserna är av både 

tolkande och subjektiv karaktär, samt att det bidrar till ett resultat som förutsätter att specifika 

händelser och omständigheter ägt rum. Kvantitativ metod grundar sig däremot endast på 

mätbara data, objektiva slutsatser och genererar generella samt entydiga resultat (Johannessen 

& Tufte, 2003). 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att den kvalitativa metodens syfte är att få förståelse för det 

som undersöks, medan den kvantitativa metoden har ett förklarande syfte. Det är möjligt att 

kombinera de båda metoderna och även fördelaktigt, då det i förväg är svårt att veta vilken av 

metoderna som ger det bästa resultatet. Valet av tillvägagångssätt påverkas av 

undersökningens ämne, hur man betraktar ämnet samt vilken kunskap man vill få utav 

undersökningen (Johannessen & Tufte, 2003). Om undersökningens syfte är att kunna ange 
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frekvenser, med statistiskt korrekta utfall är en kvantitativ metod passande. Men om det 

däremot strävas efter att få en djupare förståelse för undersökningens sammanhang eller få en 

helhetssyn, är den kvalitativa metoden mer lämplig och användbar (Denscombe, 2009). 

 

I vår studie var valet mellan en kvantitativ och kvalitativ ansats självklar, vilket bidrog till att 

det inte var aktuellt att kombinera dessa två metoder. Eftersom undersökningens syfte kräver 

en fördjupning av ämnet med subjektiva uppskattningar av tolkande karaktär, istället för 

mätbar data samt objektiva slutsatser. Vidare kräver ämnesområdet att det är flexibelt att styra 

informationen som framkommer vid en kvalitativ ansats. Med anledning av detta, samt att vi 

vill få en förståelse för det som undersöks, har vi valt att använda den kvalitativa ansatsen.  

 

 

2.4 Genomförande av urval 
Urvalet till vår undersökning av existerande företag för vägtransporter gjordes genom att först 

söka på databasen Affärsdata via Södertörns biblioteks katalog. I Affärsdata var det lätt att 

finna de företag som var lämpliga för vår undersökning genom SNI-koder, det vill säga koder 

där man får fram de aktuella företagen för undersökningen. Vi fick fram att det fanns 181 små 

och medelstora företag i Stockholm att utgå ifrån, då det förekommer mest godstrafik i 

Stockholmsområdet, och utifrån dessa företag gjorde vi ett urval.   

Vi intervjuade totalt tio transportföretag som erbjuder transport- och logistiktjänster såsom 

lätta och tunga transporter, transporter av motorfordon, specialtransporter, kyl- och 

frystransporter, osv. Tanken bakom antalet företag var att samla in betydelsefull och detaljrik 

kvalitativ data från informanterna. Med få informanter skulle informationen vara för tunn vid 

en dataanalys, medan för många informanter skulle leda till omfattande information och 

svårare att analysera.  

Alla informanter som har blivit intervjuade är sekretessbelagda och informationen förmedlas i 

anonymiserad form, därför att tillämpning av lagar och krav är obligatoriskt som bör följas 

noggrant. Det kan ge en negativ bild av företagen om dessa inte tillämpas. Därför har vi valt 

att namnge de små och medelstora företagen med bokstaven S och M samt placera dem efter 

storleksordning utifrån antal anställda som finns inom företaget. T.ex. betecknar ”Företag S1” 

för små företag med minst antal anställda bland alla de nio övriga företagen.     

Tanken med kvalitativa ansatsen var inte att göra generaliseringar av insamlad data. Därmed 

gjordes ett strategiskt val vilket innebar att vi själva bestämde vilka företag/informanter som 

fick vara med i undersökningen. Lämplighet var startpunkten för valet. Enligt Malterud 

(1998) är det viktigare att komma fram till ett lämpligt urval än ett bestämt antal.  

 

 
2.5 Genomförande av intervjuer 
Det finns ett grundläggande sätt att samla in egen data, det vill säga genom intervjuer där 

informationen bygger på vad informanten säger i samtalet med forskaren. Vår empiri 

baserades på genomförda telefonintervjuer där intervjufrågorna fastställdes och utformades 

innan intervjuerna med en viss ordningsföljd på frågorna, dels för att underlätta för 

informanten att besvara frågorna inpå varandra och dels underlätta för oss vid dataanalys. 

Frågorna som ställdes till respektive företag var tydligt formulerade för att göra det lättare för 

informanterna att begripa sig på dessa och att få formulera sina egna svar, då informanten fritt 

kan uttrycka sina svar efter sin egen inställning till en ospecifik fråga. Detta har därmed 

undvikts genom att frågorna sammanställdes på ett påtagligt och tydligt sätt. Vi har dessutom 

varit neutrala under intervjuerna för att inte påverka informanternas svar.   
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Intervjuerna som ägde rum med respektive företag spelades in med hjälp av ljudinspelare, 

som har fördelen att få med allt från intervjuerna då väsentlig information inte går förlorad. 

En annan fördel med ljudinspelare är att informanten lätt kan glömma bort att intervjuaren 

spelar in denne och kan på så sätt tala fritt under intervjun. Som intervjuare behöver man 

heller inte anteckna exakt allt som sägs och det blir också lättare att transkribera 

informationen. Enligt Trost (2005) förekommer det både för- och nackdelar med att använda 

sig utav ljudinspelare under intervjuer. En av fördelarna är att man kan lyssna på informantens 

tonfall och val av ord och även att intervjun går att skrivas ut för noggrannare läsning av 

informantens information. Nackdelarna kan däremot vara att det tar för långt tid att lyssna på 

banden. Om intervjuerna skulle skrivas ut går man miste om tonfall samt en del av talspråket. 

En annan nackdel kan även vara att bandspelaren slutar att fungera på grund av tekniska 

problem under pågående intervjuer och så vidare.  

 

 

2.6 Bearbetning av intervjuerna  
Genom att använda ljudinspelare under intervjuerna underlättade det för oss vid förenkling av 

transkriberingen. Det har även varit till hjälp då vi inte behövde anteckna under intervjuerna 

utan vi kunde istället koncentrera oss på till exempel informanternas funderingar kring 

frågorna som ställdes.  

Enligt Wibeck (2000) finns det olika nivåer på hur det insamlade materialet ska skrivas om. 

Antingen korrigerar man om det talade språket till skrift språk eller så skriver man ut samtalet 

ordagrant. Det är viktigt med noggrannhet och man bör därför tänka på uppbackningar som 

”hmm” och ”mm” samt förekommande pauser. Vi valde att korrigera informanternas svar till 

skriftligt språk då vi använde oss av informanternas egna ord men formulerat dessa i tydligare 

meningar i form av löpande text utan att ta med uppbackningar. Dels för att 

sammanställningen av intervjuerna skulle ske snabbt och enkelt eftersom det skulle ta för 

långt tid att transkribera alla intervjuer och dels för att ta med det mest relevanta och 

viktigaste informationen för undersökningen.   

 

 
2.7 Variabler 
Våra forskningsfrågor har baserats på vissa variabler som har en anknytning till begreppet 

”utsläpp till luft”. Definitionen på utsläpp är ”spridning av avfall eller andra restprodukter till 

luft, mark och vatten” enligt Nationalencyklopedin (2009). Restprodukter till luft innebär bland 

annat utsläpp av koldioxid, kolmonoxid, kväveoxid, m.fl. men vi har fokuserat oss på 

koldioxid utsläpp och vilka åtgärder som tas för att förhindra utsläpp till luft. 

  

 
2.8 Primärdata och sekundärdata 
Det är via primärdata och sekundärdata som datainsamlingen kan genomföras. Data som har 

blivit insamlad av forskaren och som ska behandlas kallas för primärdata (Jacobsen, 2002). 

Våra telefonintervjuer var i det här fallet primärdata med tanke på att de bearbetades för första 

gången och uppfyllde uppsatsens syfte. Fördelen med primärdata är att man kan ha verkan på 

materialkvalitén. Sekundärdata används med avsikt att stärka undersökningen eftersom det är 

information som redan är bearbetat av tidigare forskare såsom böcker, vilket vi har haft en 

stor användning utav. Nackdelen med sekundärdata är att den som har gjort forskningarna kan 

ha utestängt information från undersökningen som denne inte tycker var passande. 
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2.9 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas enligt Denscombe (2009) hur data avspeglar verkligheten och sanningen. 

Validiteten är hög då ett tiotal företag har kontaktats och intervjuats, för att få en uppfattning 

kring deras tillämpning av miljölagar och krav.    

Men validiteten kan även vara låg då svaren från intervjuerna kan besvaras annorlunda inom 

några år, eftersom krav och miljöarbete är under ständig förändring och utveckling.   

Reliabiliteten för vår undersökning är hög för att data som har samlats in är från informanter 

som har varit relevanta att tillfråga inom respektive företag, såsom VD, chefer samt 

miljöansvarige. Reliabiliteten är även hög då insamling av data har skett via bandspelare som 

använts under intervjuerna och man har därmed inte gått miste om någon viktig information 

som kan vara betydelsefull för forskningen.   
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3  TEORETISK REFERENSRAM 
 

Under detta kapitel redogörs den teori som ligger till grund för vår empiriska studie. 

Inledningsvis förklaras vad hållbar utveckling är. Vidare kommer vi in på hållbar 

utveckling, miljöpåverkan, miljöpolitik och miljölagar samt miljövänliga transporter.      

 
 

3.1   Utveckling av miljöfrågor 
Långt in på 1920-talet var miljöproblemen i huvudsak av lokal karaktär trots utsläppen till 

luft, mark och vatten. Till en början rörde det sig om hygienrelaterade problem såsom 

nedsmutsat dricks- och tvättvatten, avfall, m.m. Allteftersom industrisamhället expanderade 

växte dock problemen kring miljön och hänsyn till miljön blev mer och mer aktuellt. 

(Ammenberg, 2004).  

Det är först under senare år som logistik och miljö har associerats med varandra och en 

mängd utvecklingsmönster har gjort att miljöfrågor allt oftare dykt upp i logistiska 

sammanhang och ökad miljömedvetande är den huvudsakliga anledningen. Fabriker samt 

produktionsanläggningar drog till sig stor miljömässig uppmärksamhet. Belastningen de har 

på miljön har kunnat begränsas med tiden medan produktionsmässig centralisering har lett till 

mer transporter. Den logistiska utvecklingen har bidragit till en ökad miljöbelastning. 

Utsläpp som inte är miljövänliga är ett område som har fått stort intresse gällande miljöfrågor. 

Från statligt håll har även logistikens rollen börjat uppmärksammas, inte enbart transporternas 

roll, utan i miljömässiga sammanhang och det är då miljökraven och lagarna kommer in i 

bilden. (Storhagen, 2003). 

 

 

3.1.1  Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definieras ”en utveckling som tillmötesgår människors nuvarande behov 

utan att äventyra behoven för kommande generationer”. Den byggs upp av tre delar; 

miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling måste ett utav 

dessa tre delar vara hållbara, men delarna kan även samordnas. 

Utan ett hållbart system har varken ekonomiska eller sociala frågor någon betydelse på sikt.    

 

 
Figur 1. Hållbar utveckling.  

Källa: Ammenberg, 2004 
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För att nå ett långsiktigt hållbart samhälle måste miljöpåverkan som kommer från material- 

och energiflöden sättas i fokus och förändras med hänsyn till miljön. En fungerande 

kretsloppssamhälle, vilket definieras att de naturresurser som används ska återanvändas, 

återvinnas och omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning utan att det skadar 

naturen. Denna princip är viktig och det krävs nya värderingar och nytt tänkande för att det 

hållbara samhället ska bli verklighet. (Ammenberg, 2004). 

 

Miljösituationen är en av de viktigaste förutsättningarna för miljöpolitiken.  

Ett utav de mest betydelsefulla dokumenten inom miljöområdet och dess utveckling är 

Brundtland-rapporten, som omfattar en undersökning av världens miljö samt kritik på hur FN 

sköter de ekologiska frågorna. Rapporten föreslår ett internationellt arbete mot en hållbar 

utveckling som innehåller tre utbredningar såsom miljöfrågor, ekonomiska frågor och sociala 

frågor.  

Klimatpåverkan är det allvarligaste hotet som mänskligheten står inför. Kyotoavtalet är ett 

avtal rörande utsläpp av klimatpåverkande gaser, såsom koldioxid, kolmonoxid, m.m. 

(Ammenberg, 2004).  

 

 

3.1.2  Miljöpåverkan  
Transportsektorns miljöpåverkan har varit ett vanskött område, säkerligen för att det fanns 

andra mer akuta problem områden att ta itu med men också därför att varje fordon i sig inte 

sågs som ett stort och omedelbart miljöhot. Det var när den samlade effekten av flera fordon 

uppmärksammades som striktare regler började ställas på fordonen. Transportsektorns 

miljöbelastning handlar om olika slag av utsläpp till luft, mark och vatten och delas in i tre 

kategorier; lokala, regionala och globala effekter. (Storhagen, 2003). 

 

 Lokala utsläpp: Har en inverka på luftkvaliteten lokalt och kan direkt ha en påverkan 

på människors hälsa. Dessa utsläpp kan behandlas med olika tekniska lösningar och är 

oftast tillfälliga.  

 Regionala utsläpp: Har däremot en effekt på större geografiska områden och har ett 

kortare tidsperspektiv. De kanske upptäcks mycket senare efter utsläppet i sig. Oftast 

uppstår skadorna någon annan stans än där utsläppet skedde på grund av att det sker 

förflyttningar i luften. Transportsektorn står för 80-90 procent av kväveoxider av de 

totala utsläppen. (Storhagen, 2003). 

 Globala utsläpp: Påverkar jordens klimat i hög grad och som i sin tur bidrar till 

växthuseffekten (Lumsden, 2006).  

 

 
3.2   Miljölagar och krav  
Miljöskyddslagen godkändes av riksdagen år 1969 och det var en samlad lagstiftning till 

skydd av bland annat luftförorening, buller samt andra störningar från fasta anläggningar.  

Lagen berörde under vilka förutsättningar miljöfarlig verksamhet kan tillåtas. Numera finns 

reglerna i miljöbalken. Målet med detta var att störningar på miljön skulle avstyras med 

tekniskt möjliga resurser, ekonomiskt tänkbart samt miljömässigt berättigat.  Det var alltså en 

bedömning man gjorde mellan vad naturen och företagen tål. (Ammenberg, 2004). 

 

Som i de flesta sammanhang styr opinion och krav från kunder utförandet i företaget och detta 

blir mycket klart när det kommer till miljöfrågor. Dessa miljöfrågor är uppmärksammade på 

olika synpunkter så som reglerings- och avgiftssynpunkt. Det finns utrednings-, 

rekommendations- och beslutsmaterial som olika institutioner har tagit fram. Och kraven 
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skärps hela tiden (Storhagen, 2003). Det är lämpligt för verksamheten att fastställa vilka 

miljölagar och krav som påverkar den egna verksamheten, där man med krav menar villkor i 

tillstånd, branschgemensamma krav, direktiv från länsstyrelse och kommun. Samt hur 

verksamheten förhåller sig till de nationella, regionala och lokala målen. Verksamheten bör 

göra en uppställning på de krav som dem kan tillämpa och eftersträva, där kraven, villkoren 

och målen måste kontrolleras om de efterlevs eller inte (Ammenberg, 2004). 

 

Att företagen lever upp till lagarna och kraven som ställs är en drivkraft i sig för att på ett 

medvetet sätt skåda sin påverkan de har på miljön. En annan och ofta mer betydelsefull 

drivkraft är att man ligger steget före lagar och restriktioner. Framöver kan ambitionen till och 

med vara att miljölagarna inte ska behöva införas överhuvudtaget. Miljöfrågorna är utbredda 

till sin karaktär vilket gör att ansträngningarna blir bredare och bredare. (Storhagen, 2003).  

 

 

3.2.1  Miljöbalken 
Det var från och med den 1 januari 1999 som miljöbalken började gälla i Sverige. En del av 

de 15 miljölagarnas innehåll som redan finns med i miljöbalken har inarbetats och innehållet 

finns i större omfattning. Miljöbalken omfattar sju avdelningar, som tillsammans utgör totalt 

33 kapitel och mer än 450 paragrafer.  

Vissa regler i miljöbalken är inte specifika och anges inte i detalj om hur olika bedömningar 

ska göras enligt balkens ändamål. (Ammenberg, 2004). 

 

Innehållet i 1 kap 1 § ska vara bestämmande för tillämpningen av alla ändamål som 

förekommer i miljöbalken. När det kommer till transportsektorer som har effekter på miljön, 

människornas hälsotillstånd eller resurshållningen är det reglerna i miljöbalken som bör 

tillämpas på ett sådant vis som bäst gynnar miljöbalkens mål. Skulle man vara osäker på vilka 

beslut som bör tas eller vad som bör göras ska man välja det som mest skulle främja den 

ekologiskt hållbara utvecklingen. Miljömålen som riksdagen har bestämt ska vara till hjälp att 

fastställa vad ekologiskt hållbar utveckling innebär. (Ammenberg, 2004). 

 

I miljöbalken förekommer det fem grundprinciper som balken förutsätter tillämpas för att 

målen ska kunna nås, varav en av dem beskrivs kort nedan.  

 

 ”Människans hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter som  

orsakas av föroreningar eller annan påverkan” 

 

Detta skydd avser både mot störningar som kan skada på ett direkt- samt indirekt sätt. Fysisk 

och psykisk påverkan är skador på människors hälsa. Dessutom ingår även störningar som 

påverkar trivseln negativt ur medicinsk eller hygienisk synvinkel, exempelvis utsläpp, lukt 

och buller. Att ha människors synpunkter på besvärligheter som utgångspunkt för att sedan 

kunna ta hänsyn till de som är känsligare än normalt. Vad som menas med ”annan påverkan” 

är uppgifter om kemiska produkter och biotekniska organismer som inte direkt kan anses vara 

föroreningar. (Ammenberg, 2004). 

 

Det andra kapitlet i miljöbalken tar upp en mängd hänsynsregler. Vissa är grundläggande och 

ett flertal regler kompletterar de grundläggande reglerna.  

Hänsynsregeln är grundad på försiktighetsprincipen som innebär att alla som bedriver eller 

planerar på att bedriva en verksamhet ska tänka på måtten av försiktighet som krävs för att 

hindra, förebygga men också motverka att aktuell verksamhet orsakar en negativ 

miljöpåverkan. (Ammenberg, 2004). 
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3.2.2  Miljöbalk (1998:808) - Hänsynsreglerna 
 

 2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art 

och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

 

 3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall 

utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 

övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 

åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma 

syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet 

eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

 5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror 

och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första 

hand skall förnybara energikällor användas. 

 

De kompletterande hänsynsreglerna är följande: 

 

 Alla som sköter en verksamhet ska ha kunskap om hur verksamheten påverkar 

människors hälsa och miljö. En passande plats ska väljas för aktuell verksamhet. 

 Alla ska vara sparsamma med råvaror och energi, och även utnyttja möjligheterna att 

återanvända och återvinna. I första hand ska förnyelsebara energikällor användas. 

 Produktvalsprincipen ska användas vilket innebär att kemiska produkter och varor 

som innehåller dessa, ska ersättas med miljövänligare alternativ om det går. 

 Den som genom sin verksamhet ger upphov till en negativ miljöpåverkan är ansvarig 

för att åtgärda problem som uppstått. Detta brukar i internationella sammanhang kallas 

PP-principen (Polluter Pays Principle – PPP), vilket innebär att förorenaren betalar. 

 

En skälighetsavvägning ska göras med hänsyn till att kraven anpassas efter troligheten i att 

kunna uppfylla dem i samband med reglerna. Till exempel ska nyttan kunna jämförs med en 

viss åtgärd för att förändra miljösituationen till det bättre med den tillhörande kostnaden. Att 

verksamhetsutövaren följer de allmänna hänsynsreglerna ligger på dess ansvar vid olika typer 

av tillståndsprövning och tillsyn. (Ammenberg, 2004). 

 

 
3.2.3  Lag (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen 
 

 1§ Lagen syftar till att förebygga att bränsle till motorfordon eller utsläpp av förbrukat 

bränsle från motorfordon skadar eller orsakar olägenheter för människors hälsa eller 

miljön.  

 

 6§ Den som äger ett motorfordon är skyldig att underhålla och sköta fordonet på ett 

sådant sätt att de för fordonet gällande gränsvärdena för utsläpp inte överskrids under 

brukandet av fordonet. 

 

 20§ I fråga om utsläpp av avgaser och andra föroreningar från motorfordon får 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om 
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1. begränsning av utsläpp av avgaser och andra föroreningar från motorfordon, 

2. motorfordons och motorers utrustning, hållbarhet, funktion, installation eller 

beskaffenhet i övrigt, 

3. skyldighet att underhålla utrustning som begränsar utsläpp, 

4. skyldighet att använda visst bränsle, 

5. tillsyn och annan kontroll, 

6. förfarandet i samband med typgodkännande och godkännande av förslag till 

åtgärdsplaner, 

7. ibruktagande och försäljning av motorfordon, motorer och motorers utrustning, 

8. skyldighet för tillverkaren att tillhandahålla information och dokumentation om 

motorfordon, motorer och motorers utrustning, och 

9. förfarandet i samband med miljöklassindelning av bilar. Lag (2008:262). 

 

 

3.2.4  Bilavgasförordning (1991:1481)  
 

1§ Denna förordning gäller motorfordon som är utrustade med förbränningsmotorer. 

 

2§ I denna förordning avses lätta lastfordon: lätta bilar som används för gods- eller 

personbefordran och som inte är personbilar, 

tunga lastfordon: tunga bilar som används för gods- eller personbefordran 

 

3§ En bil skall, i den omfattning som anges i denna förordning, vara försedd med 

funktionsdugliga anordningar som, 

1. begränsar föroreningar i avgaserna, 

2. vid bensinmotordrift hindrar utsläpp av bränsleångor, 

3. vid dieselmotordrift hindrar att tydligt färgade eller ogenomskinliga avgaser 

utvecklas annat än tillfälligt vid start eller växling. 

 

Miljölagstiftningen har vart ett viktigt incitament när det gäller att påverka och förbättra 

miljön i näringslivet, men det är dock svårt att förtydliga i förväg hur olika styrmedel 

kommer att verka. De miljökvalitetsmål som presenteras nedan har sin utgångspunkt i fem 

grundläggande värden, genom att ta hänsyn till människors hälsa, värna den biologiska 

mångfalden, skydda ekosystemens produktionsförmåga samt hushålla med naturresurserna.  

Målen är generellt inriktad för alla sektorer och ska fungera som utgångspunkt för dessa och 

ansvaret för att precisera målen ytterligare bestäms och styrs av respektive samhällssektor. 

Men för en regional anpassning av målen har länsstyrelserna det överordnade ansvaret, medan 

kommunerna ska stå för den lokala anpassningen. (Ammenberg, 2004). 

 

 

3.2.5  De 16 nationella miljökvalitetsmålen 
Miljökvalitetsmålen är det tillstånd som ska eftersträvas mot en viss riktning, och för att styra 

utvecklingen mot dessa önskade tillstånd används delmål. Ett delmål kan exempelvis ange hur 

situationen ska vara år 2010 när det gäller utsläpp av klimatpåverkande gaser.  

 

De 16 miljökvalitetsmålen är följande: 

 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 
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3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

Dessa mål är tilltalande att försöka uppnå men hur detta ska gå till i praktiken är betydligt 

svårare och krångligare eftersom vissa utav delmålen är svåra att åstadkomma, då en fråga är 

hur vissa utav målen, låt oss säga, ”bara naturlig försurning” fördelas mellan olika geografiska 

områden i landet. Hur fördelas till exempel utsläppsrätter eller gränser mellan olika företag 

och individer då?  Därför måste vissa mål vara mer konkreta, tydligare och åtgärdas mer i 

praktiken.  

Det är svårt att omvandla miljömålen till verklig handling eftersom det är tufft för till exempel 

kommunerna att ta hand om olika mål samtidigt. (Ammenberg, 2004). 

De olika transportsektorer lär sig i sin yrkesvana att sätta upp mål som ska prioriteras men det 

förekommer besvär på grund av att målen påverkas av relationer i mer än ett område. Därför 

har varje sektor eller varje område begränsade möjligheter för förbättringar. (Ammenberg, 

2004). 

 

 

3.2.6  Miljöpolitik och styrmedel 
Det finns olika metoder och alternativ av styrmedel att välja mellan för att uppnå 

miljöpolitiska målsättningar beroende på vilken grad av tvång som gäller. Det finns 

exempelvis styrmedel som har sin grund i lagen med hårda straff och strikt kontroll, till mer 

frivillig styrmedel. Företag som väljer att ha miljöledningssystem (MLS) väljer det frivilligt. 

Exempel på olika styrmedel är:  

 

 Lagar 

 Förordningar 

 Föreskrifter 

 Förbud och andra regler 

 Tillsyn och kontroll 

 Information – allmänna råd (Naturvårdsverket), rekommendationer, information för 

att öka allmänhetens miljömedvetande, annan info och kommunikation. 

 Miljömål 

 Miljökvalitetsnormer 

 

 

3.3.1  Miljövänliga transporter 
Ett begrepp som är relevant inom miljövänlig transport är eco-driving vilket innebär att 

föraren försöker köra fordonen så bränslesnålt och miljövänligt som möjligt. Trots att 
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transportsektorn utgör en miljöbelastning finns det mycket som kan göras för att förbättra 

situationen som råder. Vissa insatser kan vara följande: 

 

 Utveckling av fordonen i sig – Tekniska lösningar för att minska 

bränsleförbrukning, begränsa utsläpp och val av motortyp. 
 Användning av fordonen – Hastighet, sättet man kör fordonen, osv. 
 Val av transportmedel – Att man prioriterar miljövänligare transportmedel istället 

för fordon som ger mer skada på miljön och är därmed mindre miljövänliga. 
 Val av drivmedel – Att om alternativet finns välja biobaserat bränsle än diesel eller 

bensin. 
 Regler och avgifter – Regler och krav som sätter begränsningar, miljöavgifter och 

miljözoner. (Storhagen, 2003). 
 

Både idag och framöver växer kraven på att företag måste reducera sin negativa 

miljöpåverkan. Det ökade miljömedvetandet leder i sin tur till att företagen måste börja 

granska de strukturer som existerar inom verksamheten för att se om den bedrivs på ett 

miljövänligt sätt samt också att se vad som kan göras för att bättra på verksamhetens 

kostnader, tid och miljö aspekter. (Ekdahl, m.fl. 2006).  

 

Att ha ett effektivt fungerande näringsliv innebär att vissa miljöåtgärder tas. Det behöver inte 

leda till nackdelar ur miljömässig synvinkel om företagen ska ha ett logiskt fungerande 

transportsystem. Att ta tillvara på miljön och omgivningen runt omkring samt minska de 

externa effekterna av hur företagen hanterar sin transportverksamhet är lika viktigt och 

nödvändigt som att förstå att det är en fråga om medvetna bedömningar. (Lumsden, 2006).  

 

 

3.3.2  Alternativa bränslen 
Det drivmedel som används mest inom transportsektorn är bränsle som fås ut från olja och 

nackdelarna med fossila bränslen är att oljan framkallas från ändliga källor samt att 

utsläppsvärdena är höga. På grund av detta förekommer många forskningar kring andra 

alternativa bränslen som är mer anpassade till den känsliga miljön som fordonen kan utnyttja 

istället och det finns andra alternativ som har tagit fram. Eftersom tillgången på oljan inte är 

oändlig kommer den framöver att ersättas med andra källor även om den används idag av de 

flesta fordon. (Johansson, 2003). 

 

 

Bränsle 

 

Utsläpp av växthusgaser mätt i g/km CO2-ekvivalenter 

Bensin 222 – 282 

Diesel 173 – 626 

Biogas 164 – 253 

Vätgas 29 – 88 

Metanol från biomassa 65 – 81 

Etanol från biomassa  65 – 81 

 
Tabell 2. Olika bränslens utsläpp av växthusgaser. 

Källa: Johansson, 2003. 
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Några alternativa bränslen beskrivs nedan och det som är gemensamt för alla dessa är att de 

konstrueras ur förnyelsebara källor. Det behövs en större mängd av dessa bränslen jämfört 

med diesel eller bensin för att fordonet ska kunna användas eftersom de ofta har en längre 

specifik energivikt (Khare & Sharma, 2003). Bränsle som har producerats av biomassa kallas 

för biobränsle och atmosfärens halt av koldioxid hålls på en jämn nivå vid användning av 

biomassa vilket är själva syftet i sig. Då det förekommer indirekta utsläpp av CO2  i bensin- 

och dieseldrivna fordon kan inte detta stämma fullt ut (Vleugel, 1998). Alternativa bränslen 

anses vara följande: 

 

Biogas som består i huvudsak av metan och som används i motorer är mindre effektiva 

jämfört med bensindrivna motorer men trots detta faktum ger gasen ändå en reducering av 

koldioxid på tjugo procent (Vleugel, 1998). Ett alternativt biobränsle är så kallad metanol, 

som inte tillverkas av naturgas eller kol. När metanol framställs från naturgas eller kol stiger 

koldioxid andelen i luften på samma vis som när bensin eller kol förbränns. För att kunna 

färdas med ett fordon under en lika lång sträcka krävs det dubbel mängd av metanol än bensin 

på grund av att metanol är en slags alkohol med lågt energiinnehåll och är även dyrare (Khare 

& Sharma, 2003). 

Hydrogen eller vätgas som det också heter är ett svårt hanterligt bränsle då det behövs väldigt 

låga temperaturer samt höga tryck och som förbrukas i både flytande- och gasform. Motorer 

hos fordon som använder vätgas är mycket effektivare än användning av bensin eller diesel 

eftersom det är mycket energirikt bränsle. (Khare & Sharma, 2003). 

Under en lång period har elektricitet varit en valmöjlighet istället för oljebaserade drivmedel. 

Men när det kommer till hastighet och körsträcka har det alltid funnits hinder när man har 

använt elektricitet som drivmedel. Med nya tekniker som framställs inom utveckling blir 

möjligheterna bättre för eldrivna fordon vilket leder till att dessa används mer. Eldrivna 

fordon släpper inte ut någon koldioxid alls som är en stor fördel när det gäller miljö men hur 

mycket utsläpp som skapas beror istället på hur elektriciteten framställs. (Khare & Sharma, 

2003). 

 

 

3.3.3  Tekniska lösningar 
Trots att katalysatorer kan minska på fordonens utsläpp finns det inga tekniska lösningar när 

det kommer till koldioxid (Lumsden, 2006). Användandet av fossila bränslen kommer inte 

genomgå någon större förändring inom kort sikt och därför är det bra med att utveckla bättre 

motorer istället som kan dra nytta av bränslet i högre grad. Förbättringar kan genomföras 

enbart om man effektiviserar energi av diesel- och bensindrivna fordon (Johansson, 2003). 

Fordon som idag är dieseldrivna är redan mer energieffektiva än fordon som använder sig av 

bensin som bränsle och har dessutom tjugo procent mindre utsläppsvärden (Vleugel, 1998). 

Andra tekniska lösningar som vägtransport sektorn kan använda sig utav för att minska sin 

konsumtion av bränsle och göra transporterna mer effektiva är att till exempel förbättra 

informationstekniken som gör att resurserna man har utnyttjas mer och ökad användning av 

enhetslastbärare (Lumsden, 2006). 

 

Om det bortses från förbättringsområden som nämnts tidigare så visar utredningar att det finns 

ett tydligt samband mellan hur snabbt ett fordon körs och hur mycket bränsle som släpps ut 

till luften i samband med hastigheten. Detta samband gäller inte enbart för vägtransport 

sektorn utan även sjö-, järn-, flygtransport sektorn och borde därför få mer uppmärksamhet. 

Det har även visat sig att minska förbrukningen av bränsle med hela trettio procent genom att 

utbilda lastbilsförare i att köra bränslesnålt. (Lumsden, 2006). 
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4   EMPIRI 
 

 

I detta avsnitt kommer de genomförande intervjuerna att presenteras. Det är totalt 

 tio små och medelstora företag som har medverkat i denna studie.  

 

 

4.2 Små och medelstora företagens svar om miljöåtgärder 
 

 
Företag S1 
Antal anställda: 11 

 
För att uppnå miljömålen har företaget interna eco-driving 

utbildningar för förarna men det finns även andra miljömål som också 

förekommer, t.ex. sänka bränsleförbrukningen, ställa högre krav på 

däck tillverkarna m.m. 

De känner till regeringens miljömål men dock inte alla men tycker att 

de regeringsmål som de känner till är realistiska att följa. 

På vilket sätt företaget tar hänsyn till miljön är att de använder sig av 

så kallad för Adblue för lastbilarnas motorer vilket innebär att man 

använder en tank i lastbilens motor, som är hälften diesel och en extra 

tank bredvid med Adblue som rensar dieseln. Den gör avgaserna 

renare men det är bara 10 av företagets totala 38 lastbilar som 

använder sig av detta. Inga alternativa bränslen förekommer inom 

företaget utan det är diesel som används. En annan miljöhänsyn är att 

företaget bara kör en enda lastbil till samma livsmedelsbutik under en 

dag istället för fem olika lastbilar vid fem olika tidpunkter till samma 

företag. Informanten säger att  ”Kunderna styr transporterna men de 

måste ändå anpassa sig till våra arbetsrutiner.”  

 

Företaget tror att miljövänligare logistik kommer bli viktigare och 

viktigare i framtiden och att det eventuellt används batteridrivna 

innerstads bilar. Tyvärr har de inga planer på förbättrad teknik för att 

minska på sin miljöpåverkan eftersom de inte har några möjligheter 

till det. Företaget tycker också att det ska vara en utmaning att arbeta 

för miljön och inte ett hinder. 

 

 
Företag S2 
Antal anställda: 14  

 

 
Miljömålen som följs inom företaget är i första hand egna miljömål, 

regeringens miljömål har de ingen kännedom av alls. Egna mål följs 

innantill och vissa utav de är bl.a. att minska på koldioxidutsläpp till 

luften genom att installera speciella motorer i minst 95 % av 

lastbilarna med så kallade euroklass 4 motorer i slutet av år 2012 samt 

att använda sig av alternativa bränslen istället för diesel i minst 5 % 

av lastbilarna i slutet av år 2017. 

 

Hänsyn till miljön, utöver att följa miljömål, tas genom att ha en så 

effektiv logistik som möjligt. Företaget använder inga alternativa 

bränslen på grund av att det inte är aktuellt för större lastbils motorer 

som används i dagsläget. De har heller inga planer på att använda 

något annat bränsle än diesel för att ansvaret ligger inte hos de utan 
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hos tillverkarna, säger företaget. De tror även att miljövänlig transport 

kommer att bli ännu större framöver.  

 
”Dels kommer man att jobba för egen vinst och dels kommer 
lastbilarna bli effektivare. Det blir en win-win-situation för ju 

mindre bränsle motorerna drar desto billigare blir det för oss att 

köra ut till olika företag. Både vi som företag och miljön vinner på 

detta.”  

 

Företaget ser inga direkta hinder med att implementera en grön 

logistik men utmaningen kan vara att kunna bidra till en förbättring 

för miljön i transportarbetet. De säger att man måste ha de rätta 

verktygen för detta, så som eco-driving. Det företaget funderar på att 

göra är att utbilda förarna i eco-driving men de tycker att det krävs 

mer än så för att det ska ske större förändringar i klimatfrågan. 

 

 
Företag S3 
Antal anställda: 16 

 

Företaget anser att miljömedvetandet har ökat, allt fler företag som 

samarbetar med åkerier kräver en miljövänligare transport och det 

måste företaget se till att kunna fullfölja vilket sker genom 

investeringar inom företaget. 

Miljömålen inom företaget är att se till att fordonen är i bra skick med 

välfungerande motorer med senaste tekniker samt att försöka köra på 

ett miljövänligt sätt. Till exempel att de nyaste lastbilarna körs med 

miljövänligt bränsle som minskar koldioxidutsläppen till luften. 

Däremot känner företaget inte till regeringens miljömål, chefens 

argument var:  

 
”Vi är inte ett stort företag som måste ha regeringens mål i 

åtanke utan vi har våra egna miljömål som vi försöker 
tillfredställa så gott det går”. 

 

Det tas hänsyn till miljön vid transportarbete och för att företaget ska 

kunna minska sin miljöpåverkan planerar de sina körningar och 

undvika att köra i onödan.  

Företaget tror absolut att den miljövänliga logistiken kommer att få 

större roll i framtiden och utmaningar blir det säkert. Företaget 

tillägger att man dock bör tänka på att man inte kan förvänta sig 

tydliga ändringar inom miljöaspekter på kort sikt utan ändringar på 

längre sikt om ca 50 år. Att tänka på miljö är en ganska ny 

samhällssyn som har blivit mer aktuell på senare tid anser företaget.  

 

 
Företag S4 
Antal anställda: 18 

 

 
Företaget har inga miljömål men tillägger att de skulle kunna bli 

bättre på det. Hänsyn till miljön tas genom nyare motorer och senaste 

bilarna. Alla fordonen använder rapsolja istället för diesel. De följer 

inte regeringens mål och citerar  

 
”Regeringen vänder kappan efter vinden, skulle man följa deras 

mål skulle man svälta ihjäl. Dessa mål är inte realistiska alls.” 
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De säger även att grön logistik kommer blir större med tiden nu när 

klimatet är det stora ämnet alla pratar om, speciellt inom 

transportbranschen.  

 
 

Företag S5 
Antal anställda: 20 

 
Enligt informanten körs alla deras fordon med miljövänligt bränsle 

vilket är rapsolja som är ett av miljömålen inom företaget, däremot 

känner de inte till regeringens mål. När körningar ska göras planerar 

företaget efter miljön och säger att de undviker onödiga körningar om 

inte detta beordras.  

De ser heller inga hinder med att införa en miljövänlig logistik men 

åkerierna måste bli bättre på samarbete för att den gröna logistiken 

ska få en större roll tycker företaget. 

 

 

Företag M1 
Antal anställda: 95 

 
Företaget har planer på att byta ut äldre bilar mot sådana som drar 

mindre drivmedel. Dessutom körs bilarna med RME, dvs. rapsolja. 

De använder sig även av eco-driving som också är ett sätt att få ner 

koldioxidutsläppen. Informanten säger också att:  

 
”Miljömedvetandet har ökat mer än kraven i samhället, vilket har 

lett till effekter på verksamheten genom att vi inte ska ha för gamla 

fordon och att vi ska ha fingret på de ömma punkterna. Förut så 

spelade det till exempel ingen roll, ingen som funderade på hur 
mycket koldioxid som släpptes ut. Det är bara lagar som kan få 

företagen att följa miljökraven, det finns inget annat sätt att göra 

det på.” 

 

Företagets miljömål för 2009 är att minska bränsleförbrukningen och 

öka fyllnadsgraden i lastfordonen, vilket är de främsta målen som de 

har satt upp. För att uppnå dessa mål har de olika projekt, och en del 

av projekten innebär eco-driving och logistikutbildning. Men de 

lyckas inte uppfylla miljömålen nu när det är lågkonjunktur och då 

det säljs lite bilar eftersom det svårare att få en bra fyllnadsgrad i 

lastfordonen. Företaget transporterar endast nya personbilar och då 

räknar de bränsleförbrukning per transporterad enhet. 

Bränsleförbrukningen stiger alltid per transporterad enhet när det är 

lågkonjunktur och därför försöker de även att anpassa sig till de 

nationella miljökvalitetsmålen efter bästa förmåga.  

 

För att minska på transporternas miljöpåverkan när det gäller 

koldioxidutsläpp försöker företaget att minska på 

bränsleförbrukningen per transporterad enhet genom främst eco-

driving och bättre fyllnadsgrad. Alla fordon har en dator i bilen som 

skickar signaler på hur mycket bränsleförbrukningen ser ut under en 

körning. Eco-driving är bara en del i det där. Sen säger informanten 

att det handlar om att minska på reparationer och andra effekter när 

det gäller hela körbeteendet. Det alternativa bränslet som företaget 

använder är drivmedel med tio procent RME (rapsolja). Informanten 

lägger även till att:  
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”Den gröna logistikens roll kommer att utvecklas genom att man 
kommer bygga hybridfordon och gasfordon. För tunga fordon 

idag som väger över 16 ton, och som vi använder, finns det inga 

miljömotorer över huvudtaget. De klassificeras från euroklass ett 

till fem, och nu kommer man med euroklass sex, vilket motsvarar 
bättre miljöanpassade motorer.” 

 
 

Företag M2 
Antal anställda: 102 

 
De miljömål som företaget har satt upp är att följa lagar, regler och 

förordningar. De ska alltid se till att alltid ha den modernaste tekniken 

när det gäller drivmedel och fordon och att ha miljövänliga däck 

eftersom de fortfarande använder dubbdäck. Företaget säger att de 

inte alltid lyckas uppfylla dessa mål och det finns en del kvar att göra.  

 

När det gäller de nationella miljökvalitetsmålen så känner företaget 

inte till alla mål, och tycker att man kan ha mycket tuffare hållning. 

Informanten tycker också följande:  

 
”Själv är jag förbannad på hur man diskuterar bränslen. Det är 
bara att sätta upp att om fem år får inga nya bilar som inte drivs 

på el eller gas användas. Det är nog inte den svenska regeringen 

som kan verka för det här. Det verkar vara svårt att få ihop det. 
Det är ju fordon vi pratar om men det finns ju teknik med bilar, det 

är bara att lära ut. Världens regeringar måste skriva på papper att 

man får fem eller tio år på sig att inte sälja bilar som inte går på el 

eller gas.” 

  

För att minska på transporternas miljöpåverkan har de börjat använda 

gasbilar. Alla dieselbilar som är yngre än två år har partikelfilter för 

mindre koldioxidutsläpp. De stoppar in fordonsystem i bilarna, som 

har en investering på 12 miljoner kronor och alla fordon ska 

successivt utrustas med detta system. Man kan se hur mycket som 

späds ut när en person kör under en viss sträcka och läsa av dels hur 

mycket varje lastbil drar, dels hur mycket chauffören kör. Dem nya 

diesel bilarna har det systemet och hastigheten begränsas vid 83 km/h. 

En bil i linjetrafik går att köra bränslesnålare än en bil i Stockholm, 

där man gasar och bromsar, gasar och bromsar. 

 
 

Företag M3 
Antal anställda: 110 

 
Företagets miljömål sker via ISO-certifieringen och det är att minska 

drivmedelsförbrukningen per transporterad kilometer. Även vara med 

när det gäller inköp av däck. Det är deras två miljömål. För att uppnå 

dessa mål så kontrolleras de en gång per år av myndigheterna samt att 

de har en extern konsult som kontrollerar de ytterligare i två år.  

Det är inte alltid miljömålen lyckas uppfyllas, t.ex. de två första åren 

gjordes dessa inte det. Däremot fick företaget tips på nya metoder 

under vägens gång men nu under de sista åren har de lyckats uppfylla 

målen med att minska den fossila förbrukningen genom att öka 

andelen biogasbilar bland annat.   

Regeringens mål känner de inte till i stor utsträckning bara att de ska 
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minska på bränsleförbrukningen men inte i detalj men hoppas och tror 

att ISO-målen även harmoniserar sig med regeringens mål. 

 

För att minska på transporternas miljöpåverkan när det gäller 

koldioxid utsläpp ser de till att öka andelen biogasbilar. Företaget 

brukar köpa in två till tre nya biogasbilar, och nu har de 14 

biogasbilar av totalt 47 bilar i firman och andelen ökar varje år. De 

försöker även effektivisera transportplaneringen genom olika 

datorprogram för ruttplanering så att de kan transportera mer gods per 

kilometer. Företaget använder sig inte av termen eco-driving, däremot 

finns en personalansvarig som jobbar mycket med personalens 

körsätt, hur mycket de kan minska på drivmedelsförbrukningen på 

olika sätt. Informanten avslutar med:  
 

”När det gäller den framtida miljö logistiken så hoppas vi på en 

utveckling av nya och bättre motorer och att biogas och 

inblandning i de traditionella bränslena såsom diesel blir fler.” 

 
 

Företag M4 
Antal anställda: 122 

 
Deras miljömål är att minska på bränsleförbrukningen med sju 

procent och de har även ett datorsystem i fordonen som läser av 

bränsleförbrukningen. Företaget har inte haft miljömål innan, så 

därför kan de inte veta om de har uppfyllt dem eller inte.  

Regeringens miljömål känner företaget inte till överhuvudtaget men 

försöker minska på transporternas miljöpåverkan när det gäller 

utsläpp av koldioxid genom att minska på bränsleförbrukningen, det 

vill säga förbrukning av diesel och dessutom använder alla förare sig 

av eco-driving. Fordonen som de använder körs även på biogas och 

sen så kommer de att införa etanol under år 2010. 

 

 
Företag M5 
Antal anställda: 152 
 

 
Företagets mål inom verksamheten är att minska på emissionerna från 

transporterna såsom koldioxid, kolväten, kolmonoxid, kväveoxider, 

m.m. På transportsidan är det att minska på energiförbrukningen då 

dem mäter drivmedelsförbrukningen för fordon. 

För att uppnå dessa mål vad gäller fordonen så har företaget investerat 

i fordonsdatorer, som följer upp chaufförernas körteknik och 

körbeteende och genom den får de också exakta siffror på hur 

bränsleförbrukning ska sparas och se vilken potential som finns att 

bespara. De har också interna utbildningar för chaufförerna där de går 

igenom hur de ska köra ekonomiskt.  Emissionerna räknas utifrån ett 

system som heter ISO-miljökalkylering som beräknar hur mycket 

emissioner som uppstår för varje fordon. Ju nyare bilbank som finns 

desto lägre emissioner blir det, för nyare bilar har bättre teknik och 

strängare krav på emissionerna, menar de.   

Företaget säger att koldioxid utsläpp beror på hur mycket drivmedel 

man förbrukar. Det är förknippat med försöket att förminska 

förbrukningen av drivmedlen.  När det kommer till miljömålen säger 

informanten följande:  
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”Vi lyckas uppfylla miljömålen, men det har vart något halvår 

som vi inte har uppfyllt målen, men på årsbasis har vi oftast klarat 

av våra mål. När det gäller långsiktigliga mål, när målsättningen 
har vart tre år, så har vi kunnat uppfylla dem. När det gäller de 

nationella miljökvalitetsmålen så följer hela branschen med för 

vilka målsättningar som finns för hela nationen. Nationella 

klimatmål har ju ganska långsiktiga mål, där man har satt upp 
mål att minska utsläppen med 30 % fram till år 2020. Kortsiktigt i 

Sverige år 2010 ska man stabilisera sina utsläpp till 1990 års nivå 

men vi har inte den historiken på hur mycket drivmedel som vi 
förbrukade då. Vi började ju mäta emissionerna för tio år sedan 

och vet inte exakt hur det såg ut för oss år 1990. Där kan vi inte 

jämföra oss med de målsättningarna. ”  

 

Företaget försöker förbättra sin logistik så mycket som möjligt sett ur 

miljömässig och ekonomisk synpunkt, för både miljö och ekonomi 

går hand i hand. Dessutom försöker de transportera på så korta 

sträckor som möjligt vilket har mycket med transportplanering att 

göra. Transportledningen har uppgiften att försöka planera 

transporterna så bra och effektivt som möjligt. 

Investeringar har gjorts i fordonsdatorer som de även har för 

leverantörerna och utbildar chaufförerna för bättre körteknik och 

körbeteende. Varje avdelning har en sparcoach som också ska stötta 

och hjälpa förarna att bli bättre på sitt körbeteende. 

Men det finns vissa förare som inte ens försöker och det märker de i 

och med fordonsdatorerna. Men sen finns det förare som är jätte 

duktiga, är tävlingsinriktade, och kör effektivt. Och några förare som 

är däremellan. Företaget försöker att arbeta främst med de som inte 

vill vara med och försöka, och oftast får förarna bra stöd och lär sig 

vartefter att få en bättre körteknik och körbeteende.  

Fordonen som företaget använder är tunga fordon och är bara 

dieselmotorer. Det finns lastbilar som drivs på biogas men de är 

mycket mindre fordon än det som företaget använder, så det finns 

alltså inga andra alternativ för dem. Det bränsle som fordonen körs på 

idag är Preems ACP-diesel med 5 % RME. Informanten säger även 

att:  
”För några år sedan hade vi har kört på eco-bar, som är diesel 

och skulle kunna vara högt biologiskt, men än så länge tillverkas 
det på naturgas som ändå är fossilt. Det ä ett väldigt fint bränsle 

som används mycket i tunnelbygge, i maskiner, och har låga 

emissioner. Den skulle vi gärna använda, men det är inte hållbart 
ekonomiskt. I fjol testade vi biodiesel, som tillverkades på 

animaliska fetter, och är typ en liknande biodiesel som RME (som 

tillverkas på raps). Det fungerade bra på nyare bilar men vi fick 
problem i de äldre bilarna, vilket gav skador så vi kunde inte 

fortsätta med det. Det var inte långsiktigt hållbart. Vi ville ha 

bränsle som var driftsäkert och som inte skadade fordonen så 

därför kunde vi inte fortsätta med det.” 

   

I framtiden kommer den miljövänlig transport att få en högre 

miljöprofil med ganska mycket marknadsföring tycker företaget.  
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4.2  Små och medelstora företagens svar om miljölagar och krav 
 

 
Företag S1 
Antal anställda: 11 

 

Företaget följer bara vissa lagar gällande miljö och kvalité som de 

flesta transportörer gör idag och lagarna är både tydliga och otydliga 

enligt företaget och menar att lagarna skulle kunna vara tydligare. De 

tycker dock att varje företag aktivt bör arbeta för att förbättra sig när 

det gäller att följa statens lagar. Informanten tillägger även att:  

 
”Svårighet när det gäller miljö är att transport branschen är så 
otroligt påverkad av miljöfrågor och att man bara kan nå en viss 

kulm. Till slut stannar man någonstans men hur ska man då komma 

till nästa fas? Då är det mycket upp till biltillverkarna, vi är 
påverkade av dem med andra ord” 

 

Företaget följer även vissa krav och direktiv vilket anses vara bra 

krav, man får t.ex. inte köra på vilket sätt som helst eller vad som 

helst. Man får inte köra i innerstaden med jätte gamla lastbilar.  

Företaget tycker att miljökraven har ökat i takt med att 

miljömedvetandet har ökat. Effekterna av detta inom företaget är att 

kundkraven blir alltmer högre, kunderna vill ha mer miljövänliga 

transportsätt. 

 

 

Företag S2 
Antal anställda: 14  

 

 

 

 

 

Företaget följer de svenska lagar som berör transportens verksamhet 

men vilka miljölagar det är exakt vet de inte riktigt. Det finns krav 

från myndigheterna som företaget ser till att man följer, dels att klara 

miljözon kraven i Stockholm. De tycker att miljökraven definitivt har 

ökat jämfört med hur det såg ut förr. Effekterna inom företaget har 

varit att de bl.a. har blivit miljöcertifierade sedan 2001.  

 

 

Företag S3 
Antal anställda: 16 

 

Det finns inte någon speciell lag som företaget följer eftersom de inte 

är insatta i statens miljölagar utan de följer de regler som ställs på de 

och det är t.ex. regler om vad fordonen ska vara utrustade med för 

motorer. Reglerna och kraven som följs tycker företaget är ganska 

tydliga att förstå. 

 

 

Företag S4 
Antal anställda: 18 

 

 

Inom företaget följs det rådande lagar men de kan inte nämna någon 

lag som de vet följs direkt. Företaget säger att de försöker hålla sig 

inom reglerna och tycker att lagarna inte är otydliga utan snarare 

enkla att följa. De tycker att miljökraven har ökat och detta har lett till 

att nya bilar med renare motorer har köpts in och att högre krav har 

ställts på att förare kör på rätt sätt med rätt hastighet. Företaget vill 

minska sin miljöpåverkan genom att deras förare går på så kallade 

eco-driving kurser vilket innebär att man lär förarna köra sparsamt 

och ekonomiskt samtidigt som man värnar om miljön. Det handlar 

om teknik, miljö och ekonomi i samverkan.  

 



Sida | 29 

 

 

 

Företag S5 
Antal anställda: 20 

 

Företaget vet inte alla miljölagarna och vilka som följs men påpekar 

att dem gör så gott de kan. De tycker att miljökraven har definitivt 

ökat med tiden och effekterna av detta har varit att företaget har 

investerat i nyare bilar med nyare motorer som körs med miljövänligt 

bränsle.  

 

 

Företag M1 
Antal anställda: 95 

 

Företaget tillämpar de lagar som berör de inom Miljöbalken, t.ex. 

bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 

verksamheter som orsakar miljöskador, förordningar på 

avfallshantering, kemikalieinspektionens föreskrifter, förordningar 

om egen kontroll, förordningar om producentansvar, Stockholms 

stads renhållningsförordningar, m.m. 

De blev miljöcertifierade 1997 och tycker att lagarna är tydliga att 

följa.  

Det enda myndighetskrav som ställs på företaget är att de ska arbeta 

aktivt med att få ner koldioxidutsläppen. Men det ställs inte krav på 

hur mycket de ska få ner på det, utan det får företaget sköta helt själva 

genom anläggningsplaner och mål. Företaget tycker att kraven är 

ganska enkla att följa eftersom kravet är att arbeta aktivt med att få 

ner koldioxidutsläppen. 

 
”Men sen är det företaget som måste utvärdera på vilket sätt man 
gör det”. 

 
 

Företag M2 
Antal anställda: 102 

 

Företaget kan inte alla lagar som de tillämpar utantill, men de har fått 

högsta betyget med att följa lagarna. De försöker leva upp till alla 

lagar i miljöbalken som är tillämpade för företaget men det är inte 

alltid lätt att förstå innebörden av lagarna, tycker de.   

Företaget tycker att svårigheter som finns med att följa miljölagarna 

är framförallt ekonomiska aspekter på att göra miljömässiga 

investeringar, och det är oerhört svårt, nästan omöjligt att fullt få 

betalt utav de kunder som de utför uppdragen åt. Att kunna ta betalt 

för dyrare lastbilar, miljörening, dyrare bilar. De får inte betalt utav 

kunderna för det utan kunderna förväntar sig att det ska vara billigare 

och billigare. Informanten säger också att:  
 

”Det finns praktiska problem med gasanläggningar i Stockholm då 

vi har börjat köra gasbilar. I väldigt många fall är anläggningen 
stängd och det är ont om gasstationer. Och sen så finns det inga 

gasstationer ute i landet för vi kör inte bara i Stockholm. Det finns 

alltså ett tekniskt praktiska problem att brottas med.” 

 

De krav som ställs på företaget från myndigheterna är de som står i 

lagarna och det som finns kommunalt. T.ex. miljöklassbilar på bil och 

lastbilar, som körs inne i Stockholm får vara från euroklass 4. Det är 

inte företagsekonomiskt hållbara krav, utan dyra krav och kunderna är 

inte beredda att betala för allt.  
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De krav företaget följer är de som har att göra med avgasutsläpp för 

tung trafik i Stockholm samt vilka fordon det ska vara.  

Företaget tycker att miljökraven har ökat i samhället, främst kraven i 

Stockholm när det gäller utsläpp. Och det har gett vissa effekter på 

företaget då de måste hålla sig uppdaterade för vilka regler som gäller 

som t.ex. byte av fordon, avgasrening, partikelfilter, byta delar i 

fordon, avgasdelar och det kostar.  

Företaget tycker att de tvingas att göra vissa saker då lagar och regler 

finns där, men om dem inte skulle göra det så skulle företaget ändå ha 

tänkt över miljösituationen för det handlar om rent sunt förnuft. Men 

det hela får en ekonomisk effekt som är svår att hantera.  

 
 

Företag M3 
Antal anställda: 110 

 
Företaget är certifierat med ISO:9001 och ISO:14001 och de lagar 

som gäller för det företaget och som tillämpas är hårt specificerade i 

ISO-certifieringen. De vanligaste lagarna har de kännedom av, såsom 

bestämmelser kring farligt gods och avfall, en del hårdare krav på 

livsmedelstransporter, lagarna som gäller för det och de olika 

specialdelar som gäller inom Stockholms stad. Men själv har de inte 

kunskapen om alla lagar som tillämpas utan en konsult har till uppgift 

att kontrollera de två gånger om året och som ser till att de uppfyller 

de krav som ställs från myndigheterna. 

 

Det finns inga krav som ställs på företaget förutom att ta hänsyn till 

miljözonerna i Stockholm samt att bilarna ska ha euroklass fem för att 

köra inne i Stockholm stad vilket följs. Informanten påpekar att 

kraven är klara och tydliga när det gäller Stockholms stad, vilka 

miljözoner som gäller, vilka motorer som ska användas och vilken 

ålder de får ha på dem. Det finns inga särskilda koldioxidmål utan det 

är mer vilka klassningar av motorer som får köra där. De tycker även 

att miljökraven har ökat vilket har gett en helt ny insikt på miljön 

inom företaget och att man faktiskt sparar pengar när man även tänker 

miljömässigt.  

Informanten säger också att myndigheterna måste styra för att 

företagen ska se över sin egen miljöpåverkan, i alla fall till en början. 

 

 

Företag M4 
Antal anställda: 122 

 

Företaget vet inte vad alla lagar heter för det är ingenting en åker 

tycks komma ihåg i huvudet tycker de. Men den lag som tillämpas är 

lagen om fordon, de tycker inte att lagarna är tydliga och säger även 

att inga lagar är tydliga nog.  

 

De krav som ställs från myndigheterna när det gäller utsläpp av 

koldioxid är att försöka implementera ett kontrollprogram som gör att 

företaget ska minska på koldioxidutsläppen. Företaget följer alla krav 

på grund av att de är ganska tydliga, men lägger till och menar att det 

gäller också att mäta utsläpp av koldioxid.  

Företaget tycker att miljömedvetandet har ökat i samhället vilket har 

lett till effekter på företaget genom att de jobbar mycket mer med 

miljötänk än vad de gjorde förr. De tycker också att myndigheterna 
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måste ställa krav för att ”pusha” på företagen annars händer det 

ingenting i transportbranschen. 

 

 

Företag M5 
Antal anställda: 152 

 
De lagar som företaget tillämpar är transportlagar som det finns flera 

utav, såsom transport av farligt gods, farligt avfall, miljöfarlig 

verksamhet, fordonsrätt, sorteringsverksamhet som är anmälnings- 

och tillståndspliktiga verksamheter. De tycker att:  

 
”Det som gäller för alla verksamheter är egen kontroll. Och det är 

inte ofta man åker fast om man bryter mot miljölagstiftningen.”  

 

Lagen är inte alltid helt tydlig säger informanten. De krav som ställs 

på företaget från myndigheterna är att de ska lämna in miljörapporter 

och redovisa verksamheten. De försöker följa samtliga krav som ställs 

på dem. De myndighetskraven som följs är ganska konkreta och 

tydliga att följa, tycker dem. Företaget säger även att:  

 
”Har man tillstånd så finns det ett antal villkor som man måste 

följa till punkt och pricka, men sen finns det gånger då man inte 

lyckas till 100 % och då måste man redovisa det i rapporterna. Det 
tycker jag fungerar väldigt bra.”  

 

Företaget tycker att miljökraven har generellt ökat i takt med att 

miljömedvetandet ökat i samhället, och kraven blir strängare för varje 

år som går. Det har lett till vissa effekter på företaget som måste 

genomföras, såsom investeringar i ny teknik, vilket är en jätte stor 

kostnad. 

De tycker att myndighetskraven behövs för att företagen ska se över 

sin egen miljöpåverkan. 

 

 

 

 
  



Sida | 32 

 

 

5   ANALYS 
 
 I detta kapitel kopplar vi ihop vår teoretiska referensram med empirin, och  

 presenterar vår analys utifrån detta.   

 
 
5.1 Analystabell med svar om miljöåtgärder  
 

  FÖRETAG 
Miljö S1 S2 S3 S4 S5 M1 M2 M3 M4 M5 
Uppsättning av 

miljömål  Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Lyckas uppfylla  

egna miljömål - Ja - - - Nej Nej Nej 

Ej haft 

miljömål 

innan - 

Känner till nationella 
miljömål/ 

regeringens mål Ja/Ja Nej/Nej Nej/Nej Nej/Nej Nej/Nej Ja/Ja 

Delvis/ 

Nej Nej/Nej Nej/Nej Ja/Ja 

Chaufförer kör 

miljövänligt 

(Ecodriving) Ja 

Nej, 

planer  

på det Ja 

Nej, 

planer  

på det Ja Ja - Ja Ja 

En del 

förare 

System i fordon med 

översikt  

på bränsleförbrukning 

och körteknik Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja 

Motorer med 

partikelfilter 

Ja, 

10/38 

bilar Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Typ av bränsle                     

→ Diesel 

Ja, 

 alla 

bilar 

Ja, 

 alla 

bilar - - - - Ja Ja Ja - 

→  Diesel med RME 

(rapsolja) - - 

Ja, 

 alla 

bilar 

Ja, 

 alla 

bilar 

Ja, 

 alla 

bilar 

Ja, 

 alla 

bilar - - - Ja 

→ Biogas - - - - - - Ja 

Ja, 

14/47 
bilar Ja - 

Planer på 

miljöförbättring Nej Ja 

Ingen  

uppgift  

Ingen  

uppgift Nej Ja Nej Ja Ja 

Ingen  

uppgift 

→ Köp av fordon - Ja - - - Ja - Ja - - 

→ Alternativa 

bränslen - Ja - - - - - - Ja - 

Miljölogistiken får en 

större 

 roll i framtiden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Tabell 3. Analystabell mellan företag S1-S5 och M1-M5. 
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5.2 Analys av miljöåtgärder 

 

Enligt Ammenberg (2004) lär sig de olika transportföretagen i sin yrkesvana att sätta upp mål 

som ska prioriteras, vilket majoriteten av både små och medelstora företagen gör. 

De små och medelstora företagen har ett antal uppsättningar av miljömål som de flesta lyckas 

uppfylla förutom företag M1, M2, M3 (se tabellfigur 2). Företag S4 har dock inga miljömål 

men trots det så tar de hänsyn till miljön och visar på miljöåtgärder genom att bland annat 

använda partikelfilter i motorerna som minskar på avgasutsläppen till luften samt att alla 

lastbilsfordon används av det förnyelsebara bränslet rapsolja (RME) i fordonen.  

De 16 miljökvalitetsmålen är det tillstånd som ska eftersträvas mot en viss riktning enligt  

Ammenberg (2004) men majoriteten av företagen har ingen kännedom om varken de 16 

nationella miljökvalitetsmålen eller regeringens mål.  

 

Ammenberg (2004) betonar att för ett långsiktigt hållbart samhälle ska kunna skapas måste 

miljöpåverkan som kommer från varor och tjänster sättas i fokus och förändras med hänsyn 

till miljön. Alla företagen, oavsett storlek och antal anställda, har svarat att de har miljön i 

åtanke vid transportutförande och detta kan tänkas bero på att miljömedvetandet ständigt ökar 

och att kunder ställer högre krav på företagen för en miljövänlig verksamhet. De små 

företagen menar dock att det inte går att rå över de stora miljömässiga problemen i dagens 

samhälle med tanke på att små företag inte har en lika stor negativ påverkan på miljön som de 

stora företagen har. Men enligt miljöbalkens hänsynsregler (kap 1. §2 och §3) ska den 

verksamhet som ger upphov till en negativ miljöpåverkan vara ansvarig för att åtgärda 

problem som uppstått samt utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga eller 

motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. Dessutom ska bästa möjliga teknik användas vid yrkesmässig verksamhet. 

 

Utifrån analystabellen kan man se att de flesta av dem små och medelstora företagen förutom 

företag M1, M2 och M5 inte har system i sina fordon med översikt på bränsleförbrukning och 

körteknik, vilket betyder att de inte har kontroll över hur mycket koldioxid fordonen släpper 

ut vid körning och har då inte kännedom om vikten av den egna miljöpåverkan som detta 

medför för människors hälsa och miljön. Detta är då inte förenligt med miljöbalkens 

hänsynsregler (kap 1. §3) som säger att bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig 

verksamhet.  

Då dessa tre medelstora företag har en större omsättning jämfört med de små företagen har de 

potentialer i att investera i ny teknik och nyare bilar såsom biogasbilar. Vidare kan det sägas 

att de små företagen inte kan investera i nyare bilar på grund av att det ger företagen en större 

kostnad som de inte kan stå för. Men det betyder inte att de inte gör något för att minska på 

sina utsläpp, utan de vidtar åtgärder genom att till exempel utbilda sina chaufförer att köra 

miljövänligare och bränslesnålare, använda partikelfilter i fordonens avgassystem, m.m.  

 

I analystabellen kan man se att dem små vägtransportföretagen (S3, S4, S5) är bättre på att 

använda diesel med rapsolja i sina motorer än vad de övriga företagen är, då alla deras 

lastbilsfordon körs på diesel med rapsolja. Medan de medelstora företagen (M2, M3, M4) är 

bättre på att använda biogasbilar jämfört med de övriga företagen. I det här fallet är de 

medelstora företagen mer ”miljövänliga” i och med att de använder sig av biogasbilar som 

reducerar koldioxidutsläppen från bilarna, medan de övriga företagen använder sig av 

dieseldrivna fordon med rapsolja istället för vanlig diesel, då dieseldrivna fordon med rapsolja 

släpper ut en mindre procentsats av koldioxid än vad en vanlig dieseldriven fordon gör.  

Enlig Vleugel (1998) är motorer som använder det alternativa bränslet, biogas, mindre 

effektiva jämfört med dieseldrivna motorer som dessutom kostar relativt mer enligt Khare och 
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Sharma (2003) då fordonen behöver en större mängd av det alternativa bränslet jämfört med 

det fossila för en effektiv användning. På grund av detta kan det tänkas att företagen inte vill 

investera i biogasbilar då majoriteten av företagen inte använder sig av biogasbilar som ett 

alternativ för miljövänlig transport.  

 

Enligt bilavgasförordningen (§2 och §3) som avser lätta och tunga lastbilsfordon ska dessa 

vara försedda med funktionsdugliga installationer som begränsar föroreningar i avgaserna. 

Man kan då se att majoriteten av små och medelstora företagen använder sig av partikelfilter 

för att begränsa sina avgasutsläpp till luften. Men det är främst de små företagen (S1, S3, S4, 

S5) som använder sig utav partikelfilter medan de medelstora företagen åtgärdar sina utsläpp 

genom att använda sig av miljövänligare bilar, biogasbilar, och har system i sina 

lastbilsfordon med översikt på bränsleförbrukning och körteknik.  

Utifrån analystabellen kan vi se att de medelstora företag som utnyttjar sig av biogasbilar 

använder sig även av dieseldrivna.     

 

Tabellen visar tydligt att det bara är ett företag (S2) utav tio som inte engagerar sig i 

miljöarbete med att förbättra sin miljöpåverkan, trots att företaget påstår sig följa lagar och 

krav som ställs. Men trots detta faktum att företaget inte ser över sin miljöpåverkan och vidtar 

åtgärder, har företaget S2 planer på miljöförbättring genom att köpa miljövänliga fordon och 

använda sig av alternativa bränslen.  

Majoriteten av informanterna har inga planer på att köpa in nyare fordon som är mer 

miljövänliga än fordonen som används idag och för att denna sektor ska reducera sin negativa 

miljöpåverkan bör nyare bilar köpas in för att förbättringar kan genomföras då energi av 

diesel- och bensindrivna fordon effektiviseras enligt Johansson (2003). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att majoriteten av de små och medelstora företagen har en 

uppsättning av miljömål men det är inte alltid de lyckas uppfylla sina miljömål. Däremot har 

de flesta företagen ingen kännedom av varken regeringens mål eller de 16 nationella 

kvalitetsmålen.  

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska den verksamhet som ger upphov till en negativ 

miljöpåverkan, oavsett vilken omfattning verksamheten har, åtgärda det som bidrar till en 

negativ miljömässig påverkan, vilket man ser utifrån analystabellen att små och medelstora 

företagen gör på ett eller annat sätt för att reducera på koldioxidutsläppen. Dock är det bara ett 

företag som inte arbetar för en miljövänlig logistik. 

Den vanligaste miljöåtgärden som förekommer bland små och medelstora företagen är att 

chaufförerna kör lastbilsfordonen på ett miljövänligt sätt, det vill säga eco-driving. En annan 

vanlig åtgärd som företagen tar är att de använder partikelfilter i fordonens avgassystem som 

minskar på utsläpp av koldioxid.  
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5.3 Analystabell med svar om lagar och krav  

 
Tabell 4. Analystabell mellan företag S1-S5 och M1-M5. 

 
 
5.4 Analys av miljölagar och krav 

 

Den logistiska utvecklingen och transporternas utsläpp har bidragit till en ökad 

miljöbelastning, både nationellt och globalt, vilket har uppmärksammats från statligt håll 

genom miljölagar och miljökrav som ställts på företagen (Storhagen, 2003).  

När det gäller vägtransportföretagen som ger effekter på miljön, människornas hälsotillstånd 

eller resurshållningen är det reglerna i miljöbalken som bör tillämpas på ett sådant vis som 

bäst gynnar miljöbalkens mål enligt Ammenberg (2004).  

Vad som även framgår enligt Storhagen (2003) är att företagen bör leva upp till miljölagarna 

och kraven som ställs, som är en drivkraft i sig för företagen att se över sin miljöpåverkan. 

Utifrån analystabellen (se tabellfigur 3) kan man se vilka utav företagen som följer lagarna 

och miljökraven samt tillämpar dem i sitt företag. Man kan tydligt se att alla de tio små och 

medelstora företagen tillämpar miljölagarna som finns varav fyra utav de små företagen (S2, 

S3, S4 och S5), inte är direkt insatta i miljölagarna och vet inte exakt vilka lagar de tillämpar i 

främst miljöbalken om man jämför svaren från de övriga företagen.  

 

Utav de små och medelstora företagen som tillämpar lagarna tycker fyra företag (S4, M1, M3 

och M5) att lagarna är tydliga medan fyra andra företag tycker precis det motsatta. Trots att de 

fyra företagen säger sig tillämpa miljölagar så tycker de att dessa är otydliga att följa, och 

enligt Ammenberg (2004) är vissa regler i miljöbalken inte specifika och anges inte i detalj 

vad reglerna innebär, men det gäller att tolka lagen och göra det som mest främjar den 

ekologiskt hållbara utvecklingen, vilket dessa fyra företag ändå gör. Det gör till exempel 

företag S1 och M3 genom att bland annat använda sig av partikelfilter för att minska på 

avgasutsläpp i sina lastbilsfordon (se tabellfigur 2). Och även företag M1 och M5 som både 

har system i fordonen för översikt av bränsleförbrukning och körteknik, och använder sig av 

rapsolja i sina dieseldrivna fordon.  

Dessutom säger alla de små och medelstora företagen att de följer de krav som ställs från 

myndigheterna och tycker att de är tydliga att följa. Och man kan även se utifrån 

analystabellen att företagen tycker att kraven är mer tydligare att följa än miljölagarna.     

 

FÖRETAG 
Lagar och krav S1 S2 S3 S4 S5 M1 M2 M3 M4 M5 

Följer miljölagar Ja 
Ja, men 
ej insatt  

Ja, 
men ej 
insatt 

Ja, men 
ej insatt  

Ja, 
men ej 
insatt Ja Ja Ja Ja Ja 

Lagarna är tydliga Nej Nej - Ja - Ja Nej Ja Nej Ja 

Följer myndighetskrav  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kraven är tydliga Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Miljökraven har ökat  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kraven har gett effekter på 
företaget  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Myndighetskrav behövs för att  
vägleda företagen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Miljökraven har ökat i takt med att miljömedvetandet ökat tycker alla de tillfrågade företagen, 

då miljökraven har gett olika effekter på företagen. Enligt Ekdahl m.fl. (2006) leder det ökade 

miljömedvetandet till att företagen måste granska de strukturer som existerar inom 

verksamheten för att se om den bedrivs på ett miljövänligt sätt samt se vad som kan göras för 

att bättra på verksamhetens miljö aspekter. Ökade miljökrav har lett till olika effekter på 

företagen då företagen bland annat har fått investera i inköp av nya miljövänligare fordon, 

biogasbilar, såsom företag M2, M3 och M4 har gjort (se tabellfigur 2). Medan en annan effekt 

på företagen har varit att chaufförerna utbildas i att köra miljövänligt och bränslesnålt, så 

kallad eco-driving. Denna körteknik tillämpas av alla chaufförer i respektive företag förutom 

företag S2 och S4 som säger sig ha planer på att införa den miljövänliga körtekniken. Detta 

visar att majoriteten av vägtransportföretagen är bra på att utbilda sina chaufförer för 

miljövänligare och bränslesnålare körningar.    

Företagen tycker dessutom att det ska ställas krav på dem för att bli vägledda med direktiv 

och krav genom den miljösituation som alla transportföretagen bidrar till. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att alla de små och medelstora företagen för vägtransporter 

följer och tillämpar lagarna och de myndighetskrav som ställs, då myndighetskrav är mer 

tydliga att följa än lagarna enligt företagen. Men vissa utav företagen är inte direkt insatta i 

vilka lagar som tillämpas då detta utgörs främst av de små företagen.   

I takt med miljömedvetandet har ökat har även miljökraven ökat vilket har gett olika effekter 

inom företagen då en del företag har investerat i biogasbilar, system med översikt för 

bränsleförbrukning eller implementering av partikelfilter i lastbilsfordonen.  
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6   SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel för vi en diskussion kring ämnet med egna åsikter och drar egna 

slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet.    

 
 

Små och medelstora vägtransport företagen som ger upphov till en negativ miljöpåverkan 

jobbar aktivt med att minska på koldioxidutsläppen till luften från lastbilsfordonen genom att 

vidta konkreta åtgärder. Vidare kan man också säga att de miljölagar och krav som ställs på 

företagen tillämpas av majoriteten av små och medelstora företagen då vårt huvudsakliga 

syfte var att se vilka åtgärder som små och medelstora företag tar för att minska på 

koldioxidutsläppen samt om de tillämpar dem miljölagar och miljökrav som ställs från 

myndigheterna. Studien visar att nio av tio små och medelstora företag tar konkreta åtgärder 

med att reducera på koldioxidutsläppen från lastbilsfordonen, men att alla företagen gör det på 

olika sätt då det finns åtskilliga skillnader på vad företagen tar för åtgärder. Dock finns det 

fortfarande mycket kvar för företagen att handskas med, i en rätt så stor uträckning, då 

företagen inte är helt felfria och användare av den miljövänliga tekniken.  

 

De olika åtgärderna är bland annat att implementera system i fordonen med översikt på 

bränsleförbrukning från lastbilsfordonen, investera i nyare och miljövänligare lastbilsfordon 

eller att använda sig av alternativa bränslen. Men den mest förekommande åtgärden bland 

små och medelstora företagen är att lastbilschaufförerna utbildas och kör på ett miljövänligt 

och bränslesnålt sätt, så kallad eco-driving, vilket vi anser är ett billigt och miljövänligt 

alternativ för företagen att åstadkomma. Företag som investerar i att köpa nyare och 

miljövänligare lastbilsfordon, det vill säga biogasbilar, är företag som har en större 

omsättning och finansiella medel för att dra nytta av den nyare tekniken som finns på 

marknaden. Det finns alltså potential från företagens sida att köpa in biogasbilar successivt 

vilket även är förenligt med den bilavgasförordning som berör företagen då lastbilsfordonen 

ska vara utrustade med installationer eller annan funktionsduglig utrustning som begränsar 

föroreningar i avgaserna. Men det innebär inte att alla bilar är utbytta till det miljövänligare 

alternativet, utan företagen har fortfarande dieseldrivna lastbilsfordon till sitt förfogande som 

ännu inte är ersatta med biogasbilar, vilket tyder på att den ekonomiska ställningsfrågan 

spelar en stor roll för att företagen ska kunna ta itu med och åtgärda alla de miljöproblemen 

som den egna verksamheten orsakar. Den ekonomiska frågan är av stor betydelse att ta 

hänsyn till för alla företag, och inte bara för vägtransport företagen, då den ekonomiska 

ställningen i företaget är en avgörande faktor för att en investering ska vara aktuell och 

genomföras.  

 

Det förekommer rent teknisk praktiska problem på vägtransportbranschens lastbilsfordon då 

alternativa bränslen inte kan nyttjas i de allra tyngsta lastbilsfordonen. Det behövs en större 

mängd av dessa bränslen jämfört med diesel eller bensin för att fordonet ska kunna användas 

eftersom de ofta har en längre specifik energivikt, vilket är ett tekniskt problem för företagen 

att ”brottas” med. Då företagen är beroende av biltillverkarna hänger ett stort ansvar på 

biltillverkarna som bör tillverka mindre ”känsliga” lastbilsfordon med motorer som kan 

förbränna alla slags bränslen. Det finns även tekniska problem med antal gasstationer i landet, 

då ett företag ansåg att det var ont om gasstationer för biogasbilar både i Stockholmsområdet 

och ute i landet, det vill säga utanför storstadsområdet, vilket är ett stort problem för företagen 

med innehav av miljövänliga biogasbilar att handskas med. Därför måste regeringen och 

statliga myndigheter se till att den tekniska frågan löses när det exempelvis gäller efterfrågan 
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på tillgängliga gasstationer både i och utanför Stockholm. Staten måste se till att det finns en 

balans mellan antalet användare av biogasbilar och antal tillgängliga gasstationer för 

användarna.  

 

Majoriteten av de små och medelstora vägtransportföretagen tillämpar lagarna men tycker att 

lagarna är otydliga att följa och framgår inte i detalj, främst miljöbalkens första grundprincip, 

hur företagen ska gå till väga med sitt miljöarbete. Den slutsats som kan dras av detta är att 

företagen kan tolka lagen på det sätt som bäst lämpar dem i den mån och så länge företagen 

tar hänsyn till människors hälsa och miljön. Det är alltså upp till företaget att själva bestämma 

vilka miljömål som bör uppnås, vilka åtgärder som bör tas och i vilken omfattning åtgärderna 

ska ske utifrån företagets egna bedömningar och ekonomiska tillstånd, så länge man har 

miljön i åtanke vid en eventuell insats. Däremot följer alla små och medelstora företagen 

myndigheternas krav och tycker att dessa är tydligare att tyda än miljölagarna. Men kraven 

som ställs är inga konkreta krav som säger hur mycket respektive företag ska få ner på 

koldioxidutsläppen, utan samtliga företag får ansvaret att själva bestämma hur mycket 

utsläppen ska minska genom anläggningsplaner och mål. Detta är en stor nackdel från statligt 

håll då det inte förekommer tydligare och mer konkreta krav på nivåer på koldioxidutsläpp 

från vägtransportföretagens lastbilsfordon som utgör en stor skada till och är ett stort hot för       

  

De ökade miljökraven på små och medelstora vägtransportföretagen har lett till olika effekter 

på respektive företag då miljömedvetandet har ökat i samhället. Anledningen till detta beror 

inte på att miljökraven har ställts olika på respektive företag utan kraven har fått företagen att 

vidta olika åtgärder som gynnar den egna verksamheten på bästa möjliga och lönsamma sätt, 

då den ekonomiska ställningen är en avgörande faktor för att vidta miljömässiga åtgärder. 

Företagen anser att det är bra och nödvändigt att miljökrav ställs på dem för att kunna 

vägledas med hjälp av direktiv och krav då vägtransport sektorn står för en betydande 

miljöpåverkan i dagens situation. Ställda miljökrav får företagen att bli mer miljömedvetna 

och ”pusha” på miljöarbetet som gör att företagen tar tag i befintliga miljöproblemen som 

verksamheten står för och vidtar åtgärder. Den slutsats som kan dras av detta är att företagen 

kan komma att påverkas av kraven till att bli mer och mer miljömedvetna och 

miljöfokuserade i sitt transportarbete. Vilket kan leda till att kostnaderna för företagen 

kommer möjligtvis att öka eftersom de blir tvungna att investera i nyare fordon med 

modernare och mer avancerade system för vilken mängd av koldioxid företagen släpper ut till 

luften. Vidare kommer möjligtvis vägtransportföretagen att påverkas i en positiv bemärkelse 

genom att kunder kommer att lockas till dessa företag då efterfrågan på miljövänligare 

logistik ständigt ökar. Även om det skulle bli höga kostnader för företagen att utöva en 

miljövänligare transportverksamhet, ställer sig majoriteten av företagen sig ändå positivt till 

tanken till en mer miljöfokuserad verksamhet. Detta skulle eventuellt gynna både företag och 

miljön på längre sikt då allt fler kunder lockas till miljöinriktade företagsprofil samt att miljön 

inte tar lika stor skada som vägtransportsektorn står för idag.  

 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Ett förslag på vidare forskning inom ämnesområdet kan vara att göra en kvantitativ 

undersökning genom att mäta hur mycket koldioxid som totalt släpps ut från respektive 

företag med hjälp av olika indikatorer för att få en djupare uppfattning om utsläppen ständigt 

reduceras genom företagens egna miljöåtgärder. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

 

Frågor om lagar och krav  
1. Vilka lagar tillämpar ni vid utförande av transport? 

2. Tycker ni att de är tydliga att följa? 

3. Finns det några svårigheter med att följa de miljölagar som ställs på företaget? 

4. Vilka krav/direktiv ställs på er från myndigheterna när det gäller utsläpp av koldioxid? 

5. Vilka utav kraven följer ni?  

6. Tycker ni att kraven är tydliga att följa?  

7. Har miljökraven ökat i takt med att miljömedvetandet ökat i samhället? 

8. Vilka effekter har det gett på företaget? (vad har hänt inom företaget)  

9. Tycker ni att myndighetskraven är ett måste för att företagen ska se över sin egen 

miljöpåverkan eller är det ett kollektivt ansvar? 

 

Miljöfrågor 
10. Vilka är era miljömål?  

11. Vad gör ni för att uppnå dessa mål?  

12. Lyckas ni alltid uppfylla miljömålen? 

13. Hur förhåller ni er till de nationella miljökvalitetsmålen?  

14. Känner ni till regeringens mål? 

15. Vad gör ni för att minska på transporternas miljöpåverkan när det gäller koldioxid 

utsläpp? 

16. Körs fordonen på något miljövänligt bränsle? Vilket/vilka?  

17. Gör alla fordon det? 

18. Använder ni er av eco-driving?   

19. Gör alla förare det? 

20. Hur tror du att den gröna logistikens roll kommer att utvecklas i framtiden?  

 

 

 

 

 

 

 

 


