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Förord 
Författarna vill först och främst tacka de deltagande företagen. Ni har alla varit 

väldigt tillmötesgående. Sedan riktas ett stort tack till alla de personer som har varit 

inblandade arbetet, med ett speciellt tack riktat till Karin Winroth och 

opponentgrupperna. Ni har alla kommit med bra synpunkter och kommentarer under 

arbetets gång. Allt som allt har det varit ett mycket lärorikt projekt som har lett fram 

till den här uppsatsen.   

 
 
 
 
 
 
Niklas Karlsson  Ruben Wiener  
 
Södertörns Högskola, Stockholm, 2013-06-03  
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Sammanfattning 
De negativa klimatförändringarna är 2000-talets stora moraliska dilemma. 

Transportsektorn bidrar idag med cirka 27 procent av världens alla utsläpp. Därmed 

kan det finnas ett stort utrymme för branschen att minska sina utsläpp och därmed sin 

miljöpåverkan.  

 

Syftet med denna studie är undersöka vad som motiverar företag att ta hänsyn till 

miljön i sina beslut, dagliga som långsiktiga strategiska beslut.  

 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och data har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med 8 företag. Samtliga företag är verksamma inom 

transport- och logistikbranschen.  

 

Studien visar att majoriteten av de undersökta företagen idag arbetar med att förbättra 

miljöprestandan, och en stor del av det miljöarbete som företag gör bottnar i en 

strävan efter ökad lönsamhet. Företagen förklär sina effektiviseringsåtgärder med en 

”grön exteriör” som kommunicerar miljöarbetet. Flera av företagen väljer att addera 

miljöaspekten till sitt varumärke för att tillföra ett värde som kan ge dem fler 

”affärer”. Vad som även visats är att ingen kund betalar mer för en högre 

miljöprestanda. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Det senaste århundradet har mänskligheten gjort stora teknologiska framsteg, 

framsteg som få ens kunde drömma om för 100 år sedan. Ett flertal stora framsteg har 

skett inom industrin vilket har bidragit till ett massivt ökad materiellt välstånd för ett 

stort antal människor. Med denna utveckling följer även sidoeffekter i form av 

negativa klimatförändringar som människan på grund av ovetskap tidigare har 

negligerat. Dr. James Hansen beskriver det som att dessa negativa klimatförändringar 

har kommit att kallas 2000-talets största moraliska dilemma. Som han jämför med 

1800- och 1900-talets största moraliska dilemman, slaveriet respektive 

nazismen(Uecker-Mercado et al. 2012). 

 

I Världsbankens senaste rapport från 2012 tas det upp vilka risker och eventuella 

påföljder som den globala uppvärmningen av jorden kan få. Det som bland annat tas 

upp är en högre havsnivå, ökning av tropiska orkaner och påverkan på möjligheten att 

ha ett fungerande jordbruk. I rapporten står det även att inget land kommer stå 

opåverkat, dock kommer effekterna av den globala uppvärmningen att koncentreras 

kring de minst utvecklade regionerna där det samtidigt finns minst ekonomisk- och 

teknologisk kapacitet att hantera dessa(Schellnhuber, 2012).  

 

Då den globala uppvärmningen till stor del beror av utsläpp genom transporter finns 

här ett intresse att undersöka transportbranschen och hur de arbetar med miljöfrågor i 

planeringen av dess logistiklösningar samt verksamheten i allmänhet. 

Logistiklösningar förklaras här som hur godsets transport från punkt A till punkt B 

planeras.  

 

Transportbranschen står idag för 27 procent av världens totala utsläpp av 

växthusgaser och har således stor potential att minska sina utsläpp genom att se över 

och förbättra sina logistiklösningar(Eriksson 2013).  
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Hur kan då ett företag arbeta med miljöfrågor mot en hållbar utveckling och samtidigt 

uppnå en god lönsamhet? 

 

Flertalet företag tar idag steg i rätt riktning genom att kommunicera en miljöpolicy 

som kan innehålla till exempel ISO-certifieringar1, köp av utsläppsrätter, visioner 

eller en allmänt genomtänkt logistik för att minska påverkan på miljön. Till exempel 

har Toyota tagit fram sin miljöpolicy “Zero emission” och Walmart har tagit fram sin 

“Zero Waste”(Olausson 2007).  

 

I en undersökning som nyligen gjordes i USA visade dess resultat att konsumenternas 

hänsyn till miljön stigit från 66 procent år 2008 till 71 procent år 2013. Detta pekar på 

ett mer medvetet samhälle där konsumenter tar mer rationella köpbeslut ur 

miljösynpunkt(Röhne 2013). Det finns här ett incitament för företag att aktivt arbeta 

med miljöåtgärder för att värna om det egna företagets överlevnad på grund av en 

ökande medvetenhet hos befolkningen i allmänhet.  

 

1.2 Problembakgrund 
Traditionellt har uppbyggandet av logistiklösningar primärt handlat om att reducera 

kostnader och förbättra kundservicen. Idag har fokus i viss mån flyttats från att endast 

handla om reducering av kostnader till att göra medvetna beslut med företagets 

miljöpåverkan i åtanke. I dagens internationella miljödebatt sker återkommande 

diskussioner angående de ökande utsläppen av växthusgaser samt företagens ansvar 

för dessa utsläpp(Harris et al. 2011). 

 

I en studie som genomförts i Kina kom forskarna fram till att allmänhetens2 

påtryckningar var den nyckelfaktor som främst påverkade företagen i dess 

miljöarbete. Dessa påtryckningar från allmänheten kan i sin tur påverka 

konsumenternas val där somliga konsumenter helt skulle motsätta sig produkter eller 

tjänster från företag med dåligt miljöbeteende eller dålig image hos allmänheten. 
                                                
1 En ISO-standard är ett strategiskt verktyg för att hjälpa företag att reducera kostnader, minimera 

slöseri samt öka produktiviteten inom företaget. ISO-certifieringen 14001 är en standard med 

inriktning på miljöområdet. Idag finns det cirka 340 olika standarder bara inom miljöfältet och 

sammanlagt cirka 19000 standarder inom ett flertal olika områden(ISO 2013). 
2 Befolkningen i allmänhet 
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Vilket i sin tur kan leda till att företagen med dåligt miljöbeteende minskar sin 

lönsamhet och de företag som uppvisar ett bra miljöbeteende kan öka sin lönsamhet 

då de får positiv feedback från allmänheten som kan leda till företagets 

utveckling(Liu et al. 2012).  

 

Tillsammans med allmänhetens påtryckningar arbetar företag idag under en allt 

strängare åtstramningspolitik utövad av regeringar världen över. Dilemmat idag är att 

kombinera dessa två olika parametrar och samtidigt uppnå ekonomisk tillväxt. Enligt 

en studie som genomförts i Kina ses miljöcertifieringen och standarden ISO-14000 

som en potentiellt bra metod att använda för att visa företagets miljöarbete gentemot 

sina intressenter (regeringar, oroade västerländska aktieägare med mera) angående 

hur dess förorenande beteende hämmas(Chung et al. 2005).  

 

Dock finns det ett bristande intresse i företag att skapa effektivare, långsiktiga och 

miljövänligare logistiklösningar. I en studie påvisas att det inte finns några incitament 

som kan rättfärdiga de ekonomiska förluster som miljöarbete anses bära med sig. 

Forskarna i studien hävdar att miljöarbetet är ett underprioriterat område på grund av 

sökandet efter effektivisering, kortare ledtider och kostnadsreducering(Aronsson et al. 

2006). Vad som menas här är att kostnadsbärande åtgärder som inte leder till intäkter 

väljs bort för att det i slutändan blir röda siffror i bokslutet. Fokus i utvecklingen inom 

logistik är effektiviseringar som leder till kostnadsbesparingar för företaget, inte 

miljöbesparingar. 

 

Hur ställer sig då svenska företag i Stockholm sig till ett mer aktivt miljöarbete?  

Författarna anser att det i grunden handlar om att utgå från den egna organisationen 

för att kunna påverka miljön. Det handlar dels om att påverka sin egen miljöpåverkan 

genom att minska på direkta och indirekta utsläpp och i den utsträckning det är 

möjligt använda sig av de verktyg som i dagsläget finns för att aktivt arbeta för en 

bättre miljö. 
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1.3 Problemformulering 
Problembakgrunden leder fram till följande fråga: 

 

- Vilka faktorer påverkar företag att beakta miljön när de gör strategiska 

beslut? 

 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka företags miljöarbete och vad som motiverar företagen 

att ta beslut som gynnar samt hushåller med miljön. 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien avser att endast behandla aktörer inom den svenska marknaden samt en än 

snävare inriktning mot aktörer inom Stockholmsområdet. Vidare kommer data endast 

att samlas in från aktörer inom transport- och logistikbranschen.  

 

1.5.1 Definitioner 
Fyllnadsgrad 

Fyllnadsgrad handlar om att utnyttja yta, volym och vikt till max. Det vill säga att om 

en lastbil är fylld till sin maxvikt med tungt gods som socker, så går det även att fylla 

upp volym och yta till max med något lättare som bomull för att utnyttja lastbilen till 

max(Arnäs 2011). 

 

Ruttplanering 

Ruttplanering handlar om att optimera den rutt som måste köras för att minska på 

utsläpp, tid och kostnader samt öka kapaciteten. För att möjliggöra detta måste 

planeringen rationaliseras och ett system måste skapas. En lastbil som ska leverera 

bröd till nio olika butiker måste besöka samtliga nio, det går inte att påverka då alla 

butiker förväntar sig bröd, men i vilken ordning det levereras går att 

påverka(Segerstedt 2007). 
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Supply Chain Management 

Detta är ett sätt att styra olika flöden i en organisation, flöden kan vara till exempel 

information, kapital eller produkter. En supply chain är en kedja av företag som olika 

flöden går igenom för att skapa en slutprodukt, supply chain management är ett sätt 

att styra dessa flöden som går genom företagen(Mentzer et al. 2001). 

2 Metod 
 

2.1 Metodval 
Den här studien är skriven efter en abduktiv metod. Den bygger på en kombination av 

induktiv och deduktiv metod där enskilda fall analyseras och tolkas utifrån ett 

hypotetiskt övergripande mönster. Mönstret förfinas och utvecklas sedan då man 

fortsätter att studera fler fall. Teorin, alltså det övergripande mönstret kan under 

processens gång även förfinas och utvecklas genom litteraturstudier(Alvesson et al. 

2008). 

 

För att uppfylla uppsatsen syfte, där vi eftersöker respondenternas motivationsfaktorer 

till miljöarbete i den egna organisationen ansågs en kvalitativ ansats vara mer 

användbar framför en kvantitativ metod. Intervjuer låter forskaren hålla en mer öppen 

diskussion med respondenten samt att det ges möjlighet att gå in mer på djupet och 

beröra ämnen som kan vara okända för forskaren och av intresse för studien. De kan 

även ses som den mest fördelaktiga metod då forskaren eftersträvar insikt om åsikter, 

uppfattningar, känslor, känsliga frågor samt privilegierad information. Det finns även 

en möjlighet att endast nyckelpersoner inom företaget har tillgång till viss 

informationen(Denscombe 2009).  

 

För att i så hög grad som möjligt säkerställa att eftersökt data samlades in ansågs 

semistrukturerade intervjuer vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Fokus låg på att i så 

stor grad som möjligt få fram respondentens tankar kring ämnet vilket underlättas då 

frågorna är av öppen karaktär. Det här tillvägagångssättet tillåter respondenten att tala 

fritt angående av forskaren förutbestämda ämnen(Denscombe 2009). 
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I de fall företag medvetet väljer att inte aktivt arbeta för en bättre miljö åligger det en 

risk att företaget inte är helt ärliga i sina svar(Denscombe 2009). För att minimera 

denna risk efterfrågades att respondenterna för respektive företag skulle förbli 

anonyma. Därmed redovisas samtliga fall under fingerade namn.  

 

Tillvägagångssättet som använts för att presentera intervjuerna är en form av narrativ 

metod(Nylén 2005). Där varje intervju återberättas var för sig med hjälp av refererat 

från respondenterna. Detta tillvägagångssätt valdes framför att transkribera hela 

intervjumaterialet. I efterhand studerades intervjumaterialet ett flertal gånger för att 

säkerställa att relevant och riktig information framtagits. För att i ett senare skede 

göra en noggrann analys av framtagen empiri(Ejvegård 1993). Samtliga intervjuer 

spelades in för att underlätta tolkningen av materialet.  
 

Den typ av data som uteslutande använts är av typen primärdata, vilken består av 

kvalitativa intervjuer och observationer hos de olika företagen. 

 

2.2 Urval 
Urvalet har skett efter en typ av icke-sannolikhetsurval, så kallat subjektivt urval. Det 

är en typ av urval där forskaren redan har viss kännedom om undersökningsobjekten 

och där denne medvetet väljer undersökningsobjekt med ett speciellt syfte i 

åtanke(Denscombe 2009). I just detta fall har forskarna viss kunskap om de utvalda 

företagen och således har dessa valts för att de tros ge relevant data för studien. 

 

I nästa steg av urvalsprocessen, där valet av respondent på respektive företag som ska 

intervjuas så har korrespondens skett med samtliga företag där det initialt betts om att 

få intervjua en person inom företaget med ansvar för miljöfrågor. Detta är ett 

snöbollsurval vilket innebär att de som har intervjuats är de som företaget själva valt 

ut och ansetts passa bäst för intervjun(Denscombe 2009). 
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Tabell 1: Företags- och respondenturval samt bortfall 

Företag Område   Omsättning 
(milj.)  

Respondent Befattning 

1 Järnväg ≈ 5000 – 7000  Åke Miljöchef 
2 Järnväg ≈ 500 – 700  Emma Produktchef 
3 Sjö ≈ 800 - 1000 Bertil Operativ chef 
4 Väg ≈ 500 – 700  Anna Logistik/produktche

f 
5 Väg/Flyg ≈ 200 – 400  Petter Produktchef 
6 Väg ≈ 300 – 500 Anders Affärsområdeschef 
7 Väg ≈ 100 – 130 Mikael, samt 

Åsa 
Vd, respektive 
Kvalitets- och 
Miljösamordnare 

8 Väg ≈ 30 – 60  Olof Vd 
Bortfall  
ASA Väg/Helikopter ≈ 100 (2013) - - 
MTAB Väg ≈ 140 (2012) - - 
Returlogis
tik 

Väg ≈ 5 (2013) - - 

DB 
Shenker 

Väg/Järnväg/Sjö
/Flyg 

≈ 13 000 
(2012) 

- - 

 
Tabellen visar de åtta intervjuade företagen samt bortfallet som rör sig om fyra 

företag. Av bortfallet valde två av företagen att inte medverka, medan de andra två 

gjorde sig icke anträffbara för vidare kontakt.  

 

2.3 Genomförande 
I ett första skede gjordes en genomgång av artiklar och litteratur inom ämnena 

logistik, miljövetenskap samt företagsekonomi för att ta del av aktuell forskning. 

Utifrån detta material skapades den semistrukturerade intervjuguiden (se Bilaga 1) 

som senare använts vid samtliga intervjuer. Denna intervjuguide är uppbyggd kring 

de framtagna motivationsfaktorerna som författarna anser kan påverka företagen i 

dess arbete. De utvalda företagen kontaktades sedan per telefon för att tydligt kunna 

förklara syftet med studien och sedermera besöket hos företaget.  

 

2.3.1 Intervjuer 
Samtliga intervjuer har genomförts i respektive företags lokaler, på deras utsatta tid 

och plats. Utgångspunkten har varit att tid är pengar för företag och att tidsåtgången 

för respektive intervju skall vara från en halv timme upp till en timme. Vid själva 
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företagsbesöket presenterade författarna sig själva och gav sedan respondenten en 

inblick i det treåriga kandidatprogrammet Logistik & Ekonomi som författarna snart 

examineras från. Vidare presenterades uppsatsen med dess forskningsfråga och hur 

författarna resonerar kring att låta alla företag genomgående behandlas anonymt i 

uppsatsen, det tillfrågades även vid varje intervju om ljudupptagning av intervjun fick 

ske. Samtliga respondenter samtyckte i att behandlas anonymt i uppsatsen samt att 

inspelning av intervjuerna fick ske. Under själva intervjun försökte författarna 

förhålla sig neutralt till de svar som gavs av respondenterna för att i minsta möjliga 

mån styra respondenten i dennes svar. Intervjuguiden användes konsekvent vid alla 

intervjuer för att se till att dess samtliga ämnen behandlats. Vid intervju sju var det två 

respondenter som intervjuades samtidigt, detta var något som företaget själva bestämt 

då de båda hade insikt inom miljöområdet om än inom olika delar av det.  

 

2.4 Metodproblem 
Den här studien är gjord i en viss tid, där ett visst ekonomiskt klimat råder och kan 

därför påverkas av kontexten den är skriven i. Om studien skulle göras om vid en 

annan tidpunkt skulle resultatet kunna se annorlunda ut, men fortfarande med vissa 

likheter. Studien kretsar kring ett ämne som är under ständig utveckling och med 

påtryckningar från många olika håll i världen.  

 

Det som författarna i störst mån anser minska tillförlitligheten i uppsatsen är det 

bortfall av företag som har skett. Tre av dessa företag är samtliga större aktörer inom 

marknaden vilket leder till att bortfallet blir än större i och med den betydande andel 

av marknaden som de utgör.  

 

Företagen har i efterhand kontaktats per mail för att komplettera intervjuerna.  

 

2.5 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet handlar om att det använda forskningsinstrumentet skall ge ett likadant 

resultat vid varje tillfälle som det används. Med detta menas att eventuella variationer 

i resultatet endast beror på variationer hos mätobjektet. En hög tillförlitlighet beror 

således på om forskningsinstrumentet är konsekvent. Författarna har utfört samtliga 

intervjuer på ett konsekvent sätt vilket även har beskrivits utförligt i metodkapitlet, 
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dock kan intervjuer av detta slag vara beroende av personkemin mellan respondent 

och intervjuare vilket kan påverka den insamlade datan och då även tillförlitligheten i 

uppsatsen(Denscombe 2009).  

3 Teori 
 

3.1 Teoretisk bakgrund 
För att utforska och analysera miljöarbetet inom företag anser författarna att det idag 

inte finns något självklart teoriområde. För att behålla ett logistikfokus i studien mer 

än bara i typen av undersökta företag anses de "logistiska målvariablerna" vara 

aktuella för att med dessa variabler koppla ihop miljöarbetet i de studerade företagen. 

Således används det här verktyget för att få en förståelse av företagets 

verksamhetsinriktning som stödjer konkurrensförmågan och som stämmer överens 

med företagets övergripande strategi och mål. På så sätt kan detta verktyg hjälpa för 

att analysera empirin och förstå fenomenet vi undersöker.  

 

Vidare ansågs de olika beteenden som tas upp enligt Liu och Ye vara av intresse då 

dessa olika beteenden i stor grad är beroende av allmänhetens påtryckningar gentemot 

företag. Inte minst i dagens kontext då företagen ofta behöver uppvisa en stor 

transparens i dess verksamhet med tanke på exponeringen som de sociala medierna 

kan bidra till(Frenkel 2013). 

 

Slutligen har författarnas egenhändigt framtagna motivationsfaktorer använts för att 

försöka ta reda på vilka faktorer det är som påverkar företagen att arbeta med 

miljöfrågor. 

 

3.2 Logistiska målvariabler 
Det finns flera olika variabler som samspelar inom logistiken, dessa brukar benämnas 

som effektivitetsvariabler. Variablerna är kundservice, kostnader, miljö, flexibilitet, 

tid samt kapitalbindning. Alla variabler är beroende av varandra och det finns olika 

relationer mellan dessa variabler. Vid en förändring i en variabel påverkar det alla 

andra variabler och beroende på situation får de olika konsekvenser. Modellen är 
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anpassad för logistik samt transporter vilket gör att den passar bra för den här studien. 

Dock har den modifierats på så sätt att variabeln kapitalbindning är borttagen, detta 

för att det inte tillför något mer för den här studien då kapitalbindning räknas in under 

kostnader(Jonsson et al. 2005). Ett val har varit att inte gå in djupare på variablerna 

tid och flexibilitet, de är motpoler till varandra i hur företaget utnyttjar sina resurser 

över tid, om de är flexibla i sina produkter eller om de till exempel är tidsbundna eller 

tidskrävande i till exempel omställnings-, genomlopps- och leveranstider. 

 

Utgångspunkten är att utgå ifrån att företag knyter till sig några av 

effektivitetsvariablerna för att positionera sig på marknaden för transporter. Genom 

att använda denna modell skapas en översiktsbild av hur företaget tänker och tar reda 

på vilken positionering respektive företag vill ha på marknaden.  

 

Figur 1: Logistiska målvariabler 

 
 

 

Kundservice 

Det här är måttet på hur kunden uppfattar kvalitén rörande företagets produkt. Det 

gäller att förstå kundens krav och uppfylla dessa för att skapa mervärde i produkten, 

det gäller för företaget att få kunden att känna att denne får ett ökat värde av att köpa 

produkten av just detta företag. Kundservice är ett viktigt element i konkurrensen med 

andra företag och det är kunderna som bör styra företagets servicestrategi. 

Kundservice har idag blivit något som många företag arbetar med, kanske främst på 

grund av dagens avancerade datasystem(Persson et al. 1996). 
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Kostnader 

Kostnader som uppstår är av två olika karaktärer, interna och externa, dessa kostnader 

är kopplade till materialflödet eller produktionen. Kostnaderna delas sedan upp i olika 

undergrupper, transport- och hanteringskostnader som uppstår när gods förflyttas eller 

hanteras mellan olika destinationer. I lagringskostnader ligger kostnader för kapital, 

räntor och avskrivningar samt även inkurans och förvaringskostnader. Administrativa 

kostnader är kostnader som är relaterade till styrning vilket innefattar personal, 

orderhantering och planering. Kapacitetskostnader är kostnader som till exempel 

investeringar för att öka kapaciteten inom företaget, de blir billigare när kostnaden går 

att slå ut på fler produkter. Brist och förseningskostnader är kostnader som uppstår 

när det är brist på något, till exempel transport. Förseningskostnader kan vara böter 

eller viten vid sena leveranser(Matsson 2002). 

 

Miljö 

Det kan uppstå konflikter mellan miljö, kundservice samt kostnader, ofta vill 

kunderna ha snabba och/eller frekventa transporter. Snabba transporter har oftast en 

högre miljöpåverkan än långsamma transporter och frekventa transporter är svårare 

att kombinera med en hög fyllnadsgrad. För att tillfredsställa kunden krävs större 

lager samt kortare ledtider vilket leder till högre kostnader för företaget(Jonsson et al. 

2005).  

 

3.3 Tre olika beteenden i företags miljöarbete 
I en studie som genomförts i Kina delade forskarna in företagen i tre olika kategorier 

utifrån deras syn på miljöarbete. Företagen kategoriserades utifrån ”defensivt” 

beteende, ”preventivt” beteende och ”entusiastiskt” beteende. Studien visade att 

företagen som hade ett defensivt beteende uppvisade minskad lönsamhet och 

företagen med preventivt och entusiastiskt beteende visade på ökad lönsamhet. Som 

tidigare nämnts i problembakgrunden var en nyckelfaktor som påverkade företagens 

miljöarbete allmänhetens påtryckningar. Enligt studien sker företagets utveckling 

oftast i riktningen Defensiv > Preventiv > Entusiastisk(Liu et al. 2012). 
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Defensivt beteende 

I ett första skede då företaget kategoriseras som defensivt i sitt beteende är det 

antingen helt inaktivt i sitt miljöarbete. Alternativt är det aktivt emot ny 

miljölagstiftning då det direkt eller indirekt kan påverka lönsamheten. Miljöarbete ses 

ur defensivt perspektiv som en kostnad som går att undvika(Liu et al. 2012).  

 

Preventivt beteende 

I ett andra skede kan företaget kategorisera sig i ett preventivt beteende. Med 

preventivt menas att företaget börjar integrera miljöarbete i affärsverksamheten samt 

dess tillhörande strategier. Företaget arbetar således preventivt med dess 

miljöarbete(Liu et al. 2012).  

 

Entusiastisk beteende 

I det tredje skedet i ett företags miljöbeteende börjar företaget att utveckla och 

marknadsföra miljövänliga produkter. Detta skede kan kännetecknas som proaktivt, 

kreativt samt innovativt(Liu et al. 2012).  

 

3.4 Motivationsfaktorer 
Det här är motivationsfaktorer som tagits fram genom litteraturstudier för att bilda en 

förståelse för hur företag resonerar kring miljöbeslut samt för att fånga upp relevant 

data.  

 

Interna motivationsfaktorer 

• Logistisk effektivitet/Kostnadsreducering 

• Personlig övertygelse/Ledningskrav 

• Ökad lönsamhet 

Externa motivationsfaktorer 

• Image/Marknadsföring 

• Konjunkturläget 

• Kund 

• Hållbar utveckling 

• Politiska styrmedel (Ekonomiska/Miljömål) 
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4 Empiri och Analys 
 

I detta avsnitt presenteras en kort beskrivning av företagen, den empiri som samlats 

in under de intervjuer som genomförts, samt en analys av empirin som är uppdelad 

företag för företag.  

 

Intervjuer 
1. Åke. Miljöchef. den 29:e April. Längd 50 min (N. Karlsson, & R. Wiener, 

Intervjuare) 
 

2. Emma. Produktchef. den 29:e April. Längd 45 min (N. Karlsson, & R. 
Wiener, Intervjuare) 
 

3. Bertil. Operativ chef. den 30:e April. Längd 40 min (N. Karlsson, & R. 
Wiener, Intervjuare) 
 

4. Anna. Logistik/produktchef. den 3:e Maj. Längd 45 min (N. Karlsson, & R. 
Wiener, Intervjuare) 
 

5. Petter. Produktchef. den 7:e Maj. Längd 50 min (N. Karlsson, & R. Wiener, 
Intervjuare) 
 

6. Anders. Affärsområdeschef. den 8:e Maj. Längd 55 min (N. Karlsson, & R. 
Wiener, Intervjuare) 
 

7. Mikael, samt Åsa. Verkställande direktör, respektive Kvalitets- och 
Miljösamordnare. den 16:e Maj. Längd 40 min (N. Karlsson, & R. Wiener, 
Intervjuare) 
 

8. Olof. Verkställande direktör. den 21:a Maj. Längd 30 min (N. Karlsson, & R. 
Wiener, Intervjuare) 

 

Analysen har konsekvent gått till på följande sätt:   

• Först kategoriseras företagen efter målvariablerna, detta för att förstå hur de 

tänker. 

• Sen kategoriseras de efter de olika beteendena för att ytterligare placera var 

företagen befinner sig. 

• Slutligen kopplas detta samman med de egna framtagna motivationsfaktorerna 

för att skapa en förståelse till varför företag väger in miljöaspekten i sina 

beslut, dagliga som strategiska.  
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4.1 Intervju 1, Företag 1, Miljöchef 
 

Allmänt 

Det första företaget är ett transportföretag som kör majoriteten av sina transporter på 

järnväg, men även kortare distributionssträckor med lastbil.  

 

Empiri 

När vi inledningsvis frågar om miljöarbetet generellt inom företaget svarar 

respondenten att det på sista tiden inte har skett mycket förändring inom miljöarbetet, 

detta på grund ett byte av Vd:n. Den nya Vd:n har inte haft samma fokus på 

miljöarbete vilket har tvingat respondenten att arbeta reaktivt med miljöåtgärder. Han 

berättar att den förra Vd:n hade en annan syn på miljöarbete inom företaget och det då 

fanns mer spelrum för att arbeta preventivt. I och med byte av Vd:n och med dagens 

dåliga konjunkturläge så har det inte lämnats mycket utrymme för respondentens 

arbetsuppgifter som miljöchef, därmed ligger miljöarbetet sekundärt i planeringen. 

Han berättar vidare att till exempel ekonomer allt som oftast vill göra investeringar 

som på kort sikt ger en bra avkastning och förklarar att så inte är fallet inom hans 

område, där miljöåtgärder är kopplade till kostnadsreduceringar, exempel som uppges 

är Eco-Driving, högre fyllnadsgrad och mer energieffektivt bränsle. 

 

Han berättar att de vill profilera sig och profitera på “sitt hörn” på marknaden, det är 

det hörnet som särskiljer dem från deras konkurrenter och det är just det att de är 

miljövänligast på transportmarknaden, deras konkurrenter får gärna vara bättre på 

andra aspekter. Företaget delar även ut ett miljöcertifikat till sina kunder som intygar 

att de transporterar sitt gods på bästa sätt. Hela företaget är certifierade inom ISO 

9000, 14000, OHSAS3, samt Bra miljöval som är naturskyddsföreningens märkning.  

 

Inom denna bransch så tar företag små steg i utvecklingen av miljöåtgärder, med låga 

marginaler är det svårt att spara kapital till stora investeringar. Alla förändringar 

måste ske i det stora hela, om det sker ett byte till lättare lastpallar måste detta byte 

                                                
3 OHSAS är en standard liknande ISO, den riktar sig dock mot personalen och dess välbefinnande 

tillika Human Resources eller arbetsmiljö(BSI-Group 2013).  
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ske på alla punkter i den stora apparaten, här är det svårt att ta kliv framåt. Men 

många små steg i rätt riktning blir över åren ett stort, stora steg är till exempel byte av 

bränsle i hela fordonsflottan. Många åtgärder går inte att rättfärdiga ekonomiskt men 

det finns en viss förståelse för att en del åtgärder ger företaget en bättre image i det 

långa loppet. I organisationen genomsyras arbetet av ledningen och Vd:n, de sitter 

alla väldigt nära varandra och umgås mycket vilket gör att ledningens sätt att tänka 

och agera rinner ner på dem under.  

 

Företaget har haft endast en kund som uttalat att de är villiga att betala mer för att 

transporterna ska miljöoptimeras, hela tre procent mer, annars är det inget som någon 

vill betala extra för. I slutändan är det kronor och ören, det vill säga kostnader som 

räknas.  

 

Företaget har ingen extern marknadsföring eller reklam utåt då deras marknad är 

business to business (B2B). Han berättar att trots den obefintliga marknadsföringen 

vet deras kunder om att de är ett av de bästa alternativen att frakta gods på järnväg i 

Sverige. Detta märks även på de jobbansökningarna som de får in till företaget där 

många förklarar att de sökt detta jobb på grund av den image eller den gröna profilen 

som de har. Detta tror vår respondent har att göra med hans företag är de “goda” och 

inte de “onda”. Förmodligen är det svårare att marknadsföra sig om man är “ond” som 

till exempel McDonalds och Coca Cola. Han förklarar det med att det företag saknar 

eller har problem med är något som de ofta lägger stor vikt vid att kommunicera ut till 

allmänheten, till exempel flygtrafikens problem med utsläpp eller Coca Cola som en 

hälsofarlig dryck.  

 

Hållbar utveckling var något som de var väldigt tidiga med, där de kallade det som tre 

olika ben, ekonomiskt, socialt och miljö. Det skapades mål kopplade till dessa både 

internt och externt inom företaget.  

 

Av de nationella miljömålen når företaget ett av femton, vilket han tycker är ett haveri 

i sig. Det stora i politiken är hur hårt det styrs av skatter och avgifter på öret, speciellt 

i frågan om bränsle och valet av transportslag. Det har bestämts från politikerna att de 

ska dubbla avgiften för företagets transporter, denna fördubbling i avgift är mer än 

vad branschens samlade vinst är. Då kommer företaget förlora alla sina kunder och 



16 
 

ingen kommer vilja använda företagets transportsätt för det blir för dyrt. När företaget 

och branschen tillsammans genom transportsektorns lobbyorganisation lyfte upp detta 

till politikerna svarade de att de kanske får se över förslaget, han berättar att det är ett 

spel som man får spela med politikerna och han tror de har stoppat förslaget tills 

vidare. Han tillägger att transportbranschen för några år sedan ska ha varit en av de 

mest lobbyintensiva.  

 

Vidare berättar respondenten att ofta är det dialogerna från de större kunderna och 

deras krav som står som underlag till beslut inom miljöområdet, det är kunden och det 

kunden begär som är viktigast. 

 

Slutligen berättar han att det är Vd:n och dennes visioner som genomsyrar 

organisationen samt konjunkturläget som styr hur mycket tid och pengar som läggs på 

miljöavdelningen.  

 

Analys 

Om man först ser till de logistiska målvariablerna så visar det sig att de förhåller sig 

vid miljö samt kostnader. De är ett företag som vill uppnå så liten miljöpåverkan som 

möjligt med järnvägen men även ett lågt pris för att konkurrera med andra 

transportörer, variabeln tid måste även den sammankopplas med företaget då gods på 

järnväg är starkt kopplat till olika ”slot-tider” och starkt beroende av avgångstider.  

Något som respondenten trycker extra på i vid intervjun är hur starkt kopplat 

miljöarbetet är till skifte i ledningen och Vd:n. När företaget gjorde ett byte av Vd:n 

så ändrades attityden till miljöarbete omgående. Förändringen i fokus hos ledningen 

är också starkt kopplat till konjunkturläget, just nu är det en lågkonjunktur som inte 

tillåter företaget att göra de miljöval som de i en högkonjunktur skulle göra. Här syns 

det också hur ett företag som tidigare har jobbat enligt Liu och Ye´s beteende 

entusiastiskt tar ett steg tillbaka till preventivt arbete. Företaget lutar sig dock tryggt 

tillbaka på sin vetskap om att järnväg just nu är ett av de miljövänligaste 

transportsätten på marknaden. De faktorer som främst påverkar företagets arbete med 

miljön är ledningens krav och konjunkturläget. 
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4.2 Intervju 2, Företag 2, Produktchef 
 

Allmänt 

Det här företaget är ett transportföretag som har sitt huvudområde att utföra 

transporter både på järnväg och på väg.  

 

Empiri 

Respondenten arbetar med företagets produkter. Hon undersöker vad de kan förändra 

både internt och externt för att förbättra produkter och erbjudanden till det bättre. De 

har två olika produkter, vagnslasttjänsten eller den skräddarsydda tjänsten som skapas 

tillsammans med kunden. Sen kräver vissa kunder specialtjänster som måste anpassas 

eller till exempel skaffa tillstånd för vissa transporter. Vissa kunder betalar extra för 

snabbare transporter och vissa har inte samma krav på snabbhet. Hon berättar att de 

arbetar med att hitta långsiktiga lösningar inom produktionen och produkten, i detta 

ligger miljöaspekten. Miljöaspekten har haft stor betydelse inom företaget men har nu 

blivit mycket mindre, på grund av rådande konjunkturläge.  

 

Företagets kunder vet att det här företaget är ett bra val, och därför behövs det inte 

“basuneras” ut hur bra de är. Det är en allmän uppfattning att man med tåg kan 

transportera långväga med lite energi och att detta transportsätt motsvarar många 

lastbilar ur energiperspektivet. Transportsträckan körs primärt med tåg men vid 

insamlingen till tåget och distribueringen från tågstationerna så körs godset med 

lastbil, vilket är ett måste.  

 

Kundernas beteende är väldigt viktigt för organisationen då deras val och beteenden 

fungerar som feedback. Det har gjorts kundundersökningar hos företagets kunder där 

miljöfrågan hamnar långt ner, istället är det tillförlitlighet, anpassning, information, 

trygghet och långsiktiga relationer som är de viktigaste faktorerna. Just långsiktiga 

relationer och möjligheten att skapa långa välmående relationer med kunderna anses 

vara av störst vikt. Detta är konjunkturberoende säger hon, och när det är hårda tider 

har företag inte utrymme för miljön, men i bättre tider har företag lite mer utrymme 

för miljön. Hon känner att det är viktigt att poängtera att alla transporter påverkar 

miljön men vissa transportsätt påverkar mindre än andra.  
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Långsiktighet enligt respondenten är något som måste kopplas till kontexten och kan 

inte bestämmas generellt. Tre till fem år ser hon som långsiktigt i branschen och bland 

deras kunder, men i planeringen av infrastruktur är kanske 50 år långsiktigt. Det som 

påverkar det långsiktiga tänkandet mest är världsekonomin, konjunkturen och hur 

deras egna kunder resonerar. Det längsta avtalet som företaget har är tio år och det är 

väldigt långt inom branschen. Det som är avgörande för deras kunder är pris och 

flexibilitet och det har det varit de senaste tre till fyra åren.  

 

När upphandlingar ska ske så skickas det ut förfrågningar till ett par olika företag med 

olika transportsätt och upplägg, men när offerterna kommer in så är det enda som 

räknas pris och flexibilitet. Det finns ingen som helst tanke på till exempel 

miljöprestanda, den ses som en bonus för företag som de får på köpet vid transporten.  

 

Företaget försöker skapa erbjudanden som skapar incitament till kunden att göra val 

när de väljer logistiklösning, där produktionsmässigt dyrare eller med större 

miljöpåverkan kostar mer för kunden och tvärtom så att kunden själv gör bättre 

miljöval. Företaget strävar även efter att nå max fyllnads- och nyttjandegrad för att 

effektivisera transporterna och göra dem billigare, deras fokus ligger på att göra 

mindre transporter men med mer gods.  

 

Inom transportbranschen är marginalerna generellt sett låga, vilket leder till att det 

inte finns så stort ekonomiskt utrymme. Det är även en bransch som inom vissa 

områden inte har höga inträdesbarriärer vilket leder till att priserna går ned vid 

högkonjunktur då det finns många aktörer på marknaden. Det handlar om att bli 

effektiva och utnyttja sina stordriftsfördelar för att överleva lågkonjunkturer. 

 

Företagets marknadsföring kommunicerar inte att de är ett bra miljöval, det behövs 

inte då deras kunder redan känner till detta, den marknadsföring som företaget gör är 

för att vissa att deras transporter är trygga, säkra och att omställningsbarriären/tiden 

inte är så stor till deras transportsätt. Det som företaget behöver marknadsföra är sitt 

transportsätt det vill säga järnvägen, och försöka få fler att välja järnvägen som 

transportmedel.  
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Slutligen så berättar hon att effektivitet och miljön går hand i hand, om effektiviteten 

ökar så sparas miljö. I dagens upphandlingar är miljöprestanda ett mål för företaget, 

en billig transport som även är effektiv är bra.  

 

Analys 

I det här företaget märks det tydligt att det är ekonomin som sätts i första hand, i en 

kundundersökning som nyligen gjordes kom miljö väldigt långt ner på 

prioriteringslistan och pris väldigt högt upp.  

 

Företaget är väldigt mån av vad kunden har för synpunkter och arbetar mycket med 

kundservice. Även kostnader är preliminärt för företaget eftersom ingen av deras 

kunder är villiga att betala mer för en miljövänligare transporter. Därmed 

kategoriseras vid kundservice och kostnader utifrån effektiviseringsvariablerna. I och 

med att det är ett järnvägsburet transportföretag så kopplas det även till tid i enlighet 

med tanken om ”slot-tider”, avgångar med mera. Miljön går att sammankoppla med 

det här företaget på grund av att järnvägen är ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Då 

företaget analyseras utifrån Lius olika företagsbeteenden så hamnar de inom den 

preventiva attityden, då de arbetar med miljön men är väl medvetna om att det är 

ekonomin som är avgörande för kunden. De motivationsfaktorer som kopplas till 

detta företag är ökad lönsamhet och kostnadsreducering, fokusering på ekonomi är 

primärt.  

 

4.3 Intervju 3, Företag 3, Operativ chef 
 

Allmänt 

Det här företaget är ett rederi som har sitt distributionsområde i Östersjön. Företaget 

transporterar både gods och passagerare.  

 

Empiri 

Frågan kring miljö handlar för företaget om hur mycket de släpper ut i havet och i 

luften då de är ett företag som transporterar på just havet, desto mindre de släpper ut i 

form av “bunker” (fossila bränslen) desto mindre blir kostnaderna för transporterna så 

det finns en stark korrelation mellan kostnad och miljöpåverkan. För ett par decennier 



20 
 

sen så var bunkerpriset väldigt lågt och gav inte något incitament till att optimera 

förbrukningen eller minska miljöpåverkan, det pratades om för- och nackdelar med 

optimering av bränsleförbrukningen men ingen tog det på allvar. Idag är det av allra 

högsta grad viktigt att optimera bränsleförbrukningen och minska miljöpåverkan, det 

ligger i allas intresse att förbruka så lite bunker som möjligt. Bunker kostar pengar 

och det är pengar som skapar incitament till förändring och beslut.  

 

Deras logistik är väldigt bunden, de kan inte enkelt byta rutter hur som helst för det 

involverar många beslut och flertalet tillstånd som behöver upprättas. Företaget 

trafikerar de hamnar där det finns ett underlag, där det kan fungera som till exempel 

ekonomiskt, praktiskt och logistikmässigt. Vissa påstår att företaget skulle ha mindre 

miljöpåverkan om de började trafikera en annan hamn som ligger längre ut i 

skärgården där sträckan som båtarna går blir kortare. Men kunderna har ingen större 

lust att ta sig ut till denna nya hamn som gör deras resesträcka betydligt längre och 

knepigare.  

 

Företaget ägnar sig endast åt sjötransporter, så de kan inte påverka logistiken eller 

miljöpåverkan innan godset kommer till avgångshamnen där det lastas på eller när det 

lastas av i ankomsthamnen. I just detta företag så transporteras det även människor. 

De anländer med buss från olika ställen i landet, detta rättfärdigas internt med att de 

måste ha passagerarna likväl som att de måste ha godset. Företaget kan inte välja bort 

det ena eller det andra. Många lastbilar väljer företagets rutt för att de under resan på 

båten kan de stämpla in “vilotid” i sin körjournal vilket gör att när de kommer fram 

till ankomsthamnen är har uppnått full vilotid enligt reglementet och får köra maximal 

tid igen.  

 

Företaget har sedan 15 år implementerat så kallad Eco-Driving4 i alla sina fartyg som 

är likt Eco-Driving som yrkesförare i vägtrafiken använder, men den är mycket mer 

avancerad då stora båtar har fler än en maskin och det är svårt att i förväg veta hur 

                                                
4 Eco-Driving innebär att förare kör på ett sätt som minskar bränsleförbrukningen och då även 

utsläppen av CO2. Bland annat används metoder som planerad körning vilket innebär att undvika 

onödiga stopp, använda en högre växel, motorbromsa samt att undvika tomgångskörning (Söderlund 

2013). 
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prestandan ska fördelas över maskinerna. Som vår respondent sa tidigare så är det en 

glasklar korrelation mellan energibesparing och miljöbesparing, en liter mindre 

förbrukning är en liter mindre som ger utsläpp. Idag använder de avancerade 

datorprogram som följer minsta avvikelse i bränsleförbrukningen i realtid både på 

skeppen och på kontoren, avvikelser kan till exempel vara hög sjö eller motvind. 

Tyvärr så måste avgångarna gå när de ska gå de kan inte vänta på bättre väder eller 

medvind vilket hade kunnat ge mindre bränsleanvändningen. 

 

Respondenten förklarar att ”båtarna flyttar på vatten” när de tar sig fram över havet 

eller inne i skärgården och detta skapar buller i och ovan vattnet, det skapas sug under 

båten, vågor och andra lite “tystare” miljöpåverkare. Alla dessa faktorer försöker 

företaget minimera men samtidigt måste båtarnas “E4” slingra sig fram någonstans i 

Stockholms skärgård.  

 

När företaget investerar så måste alla investeringar gå att räkna hem inom en snar 

framtid. Nya maskiner kan vara väldigt dyrt men det kanske är ett måste och oftast är 

nya maskiner både energisnålare och effektivare än gamla, så det går oftast att 

ekonomiskt räkna ihop investeringar och tid. Till exempel så släpper en av deras båtar 

inte ut en droppe avfallsvatten i havet förutom kylvatten men det är vatten taget ur 

havet som gått genom maskinen för att kyla den och sen kommer det ut lite varmare. 

Detta tack vare en ny investering som gör att båten behåller allt avloppsvatten, 

diskvatten och avfall. När fartyget sedan anländer hamn pumpas det över till 

Stockholm Vattens anläggningar där det tas om hand för rening. Denna investering 

går inte att motivera rent ekonomiskt men det höjer företagets miljöprestanda. En 

annan pågående kostnad för att minska bränsleförbrukningen är borttagningen av 

alger som växer på båtens skrov, dessa alger bromsar farten vilket gör att mer bränsle 

förbrukas. De anlitar dykare som går ner och skrubbar båtens skrov var sjätte till 

sjunde vecka. Vilket bidrar till att mindre bränsle förbrukas som leder till mindre 

bränslekostnader och därmed mindre miljöpåverkan. I företagets policy finns en 

fartbegränsning för fartygen som ska hållas av alla fartyg.  

 

Angående den image som företaget har skapat så vill de inte kommunicera att de är 

mer eller mindre miljövänliga än någon annan, de påverkar miljön och det kommer de 

inte ifrån. Däremot berättar vår respondent att de tillhandahåller samhällsnyttiga 
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transporter, om inte godset skulle gå med båt mellan till exempel Stockholm och 

Helsingfors så skulle godset behöva köras hela vägen upp till Haparanda med lastbil. 

Det finns helt enkelt inga bättre alternativ för transporter över östersjön.  

 

Kunden som motivationsfaktor har i nuläget en stor betydelse. Företaget har gjort 

kundundersökningar som bekräftat att positiva miljöåtgärder anses viktiga för dels 

privatpersoner som nöjesreser men även för segmentet godstransporter.  

 

Det finns nya politiska styrmedel som går i kraft 2015 som inte tillåter fartyg att 

släppa ut avgaser med mer än en promille svavel, detta kommer påverka alla rederier 

inom branschen. Det kan till och med omöjliggöra vissa delar av deras trafik. Priset 

på olika bränslen är direkt avgörande i valet av bränsle, nu använder de tjock olja 

vilket inte kommer under en promille svavel i utsläppen. Sveriges redarförening som 

är deras lobbyorganisation misslyckades med att lobba mot det nya förslaget.  

 

Företaget är ISO-certifierat, men respondenten tycker att betydelsen av en ISO-

certifiering inte är helt övertygande. Han förklarar att ett företag kan bygga flytvästar 

i betong och ändå bli ISO-certifierade, detta har att göra med hur certifieringssystemet 

är konstruerat som ett standardiseringsverktyg och inte ett mått på kvalitet i 

produktens verkningsområde. 

 

Slutligen är bränsleförbrukningen det primära hos företaget och det som i princip styr 

allt annat. Alla åtgärder som får bränsleförbrukningen att sjunka är indirekt 

miljösparande åtgärder.  

 

Analys 

Det här företaget sammankopplas med de logistiska variablerna kundservice, kostnad 

och tid. Kundservice för att de anses vara ett av de större rederierna som levererar 

produkter av relativt hög kvalitet. Variabeln kostnad då detta företag är väldigt måna 

om sina kostnader och systematiskt gör ständiga uppföljningar huruvida 

bränsleförbrukning är hög eller låg, fokus ligger på att spara in på bränslekostnader. 

Den sista variabeln som sammankopplas med företaget är tid, detta för de är väldigt 

beroende av avgångar och hastighetsbegränsningar som påverkar tiden det tar att åka 

mellan de olika destinationerna. Företagets miljöbeteende är närmast det preventiva 
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arbetet då det är väldigt integrerat med kostnadsbesparingar. Företaget har väldigt 

mycket teknik knutet till sina maskiner och kan i realtid se exakt hur mycket bränsle 

som förbrukas och justera maskininställningarna för att sänka den. De har även sitt 

samarbete med Stockholm Vatten som renar deras avloppsvatten för att minska 

utsläppen i östersjön. De motivationsfaktorer som främst kopplas till det här företaget 

är logistisk effektivitet/kostnadsreducering samt även politiska styrmedel.  

 

4.4 Intervju 4, Företag 4, Logistik/produktchef 
 

Allmänt 

Det här företaget är en av de största post- och logistikaktörerna i Norden. Företaget 

kör majoriteten av sina transporter på vägarna. Företagets kunder är både 

företagskunder och privatpersoner.  

 

Empiri 

Respondenten inleder med att förklara att vi i Sverige ligger långt före med 

miljöarbete jämfört med andra länderna i Norden, i till exempel Norge är miljöarbete 

väldigt nytt och det märks i dess utveckling. Sverige är som en plog som plöjer ny 

mark och de andra länderna som kan följa i Sveriges spår. Miljöarbete anses inom 

företaget som en viktig hygienfaktor som seriösa företag idag inte kan vara utan. Just 

miljöpolicy var något som kom för tio år sedan och betydde egentligen ingenting, det 

var bara något som företag skulle ha och presentera. Idag är det svårt att hitta ett 

företag inom denna bransch som inte har en miljöpolicy som genomsyrar hela 

företaget.  

 

Det handlar om att ta ansvar och vara en attraktiv arbetsplats, så att bra medarbetare 

söker sig till företaget. Det går inte att växa och utvecklas om det inte görs hållbart 

och ordentligt. Företagets största marknad är företagsmarknaden, men jobbar även 

mot privatpersoner och levererar från till exempel Ikea och City Gross.  

 

Att jobba effektivt har funnits i branschen sen dess begynnelse, det är något som alla 

är bra på. Idag handlar det mer om att optimera ny produkter och lösningar och att där 

ligga i framkant, är det effektivt är det i många fall även miljömässigt bra. Företagets 
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fokus ligger inte på att idag skapa miljövänliga produkter, kanske imorgon. Det som 

de däremot fokuserar på är att skapa hållbara och funktionella produkter, som 

marknaden vill köpa och som dessutom är trovärdigt gröna. Miljö är något som alltid 

finns med i diskussionerna med kunderna, det kan ses som en ”unique selling point” 

(USP). Ruttplanering, fyllnadsgrad och returtransporter är något som tas förgivet att 

det fungerar i företaget och kopplas även ihop med effektivitet och miljö.  

 

Hållbart för företaget är en kombination av miljö, ekonomi och socialt, mot CSR. Hon 

berättar att tidigare var det snarare funktionen i tjänsten som var viktig, idag är det en 

sammanvävning av de ovan nämnda parametrarna. Även andra parametrar som 

säkerhet och information är viktiga. Vidare påverkar storleken på företaget också 

vilken linje som tas, ett större företag har större påverkan och behöver därför arbeta 

mer med sin påverkan av ovan nämnda parametrar. Idag går även allt mycket fortare, 

som till exempel information i sociala medier. Om ett företag gör ett litet fel så sprids 

det väldigt fort och kan få stora konsekvenser.  

 

Att ha ett grönt företag idag som inte har ett miljöarbete som genomsyrar företaget 

skulle inte fungera. Samhället är för transparent idag för att dölja vad som görs i 

företag, det är dock svårt att alltid göra allt rätt när man arbetar med människor. 

Personalen utbildas i att tänka och agera i enlighet med miljö och hållbarhet.  

 

För några år sedan när ledningen förstod åt vilket håll miljötrenden var på väg så 

bestämde sig företaget att hoppa på det “gröna tåget”. Bland annat har de ett eget 

miljömål som går ut på att de inom några år ska minska CO2-utsläppen med 30 

procent. Det investeras även i en ny fordonsflotta med annat bränsle. För att uppnå 

detta är det viktigt att det genomsyrar hela företaget och att alla medarbetare drar åt 

samma håll. Miljö är något som kräver arbete för att det överhuvudtaget ska finnas. 

Företaget har utbildat sina anställda i Eco-Driving vilket sparar mycket bränsle. Dock 

så är det åkarna och under leverantörerna som gör den besparing medan företaget 

adderar ett värde till sitt varumärke vilket kan leda till nya och större "affärer".  

 

Miljökommunikation är något som kan vara lite känsligt, som företag måste man vara 

försiktigt med vad som sägs. Det finns väldigt många som tycker till om miljö och när 

det är svårt att bevisa vad som är rätt och fel så kan det ibland innebära stora risker att 
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sticka ut hakan. Företaget har ingen direkt miljökommunikation förutom att de har 

tagit fram loggor som anspelar på att de arbetar på ett miljömässigt sätt, det som 

genomförs är seminarier och liknande. Det är viktigt att delta i miljödebatter för att 

hålla sig uppdaterad och hänga med i utvecklingen.  

 

Konjunkturläget påverkar företagets kraft och utrymme att arbeta med miljöområden, 

det handlar om att skjuta upp investeringar men inte att ta bort några tjänster. Oftast 

handlar det om att dra ner på antal bilar och då blir det biogasbilar som i första hand 

ställs undan. Det handlar om att klara sig genom de svåra tiderna för att komma ut 

som en överlevare. Handlingsplaner är något som är värdefullt för företaget i deras 

utveckling och förbättring. De är ISO-certifierade i några av företagen inom 

koncernen.  

 

De största och effektivaste pådrivarna som påverkar företaget är dess kunder. Enligt 

företaget är det en del kunder som kommunicerar behovet av grönare val, men det är 

få som vill ha den förändringen på fakturan. Det är idag en stor utmaning att erbjuda 

gröna lösningar för kunderna samtidigt som transporterna blir billigare.  

 

Analys 

Det här företaget har en stark koppling till miljön och därför knyts miljövariabeln till 

detta företag. De arbetar efter uppsatta miljömål samt även aktivt med kundservice 

och flexibilitet för att förbättra sig inom miljöområdet. Kundservice då de har en stark 

koppling till sina kunder och arbetar efter att ha en hög kvalitet gentemot kunden, 

flexibilitet då de har en bred fordonsflotta med stor flexibilitet, de är inte bundna till 

några slot-tider, avgångar eller liknande. I detta företag arbetar de efter vad som enligt 

Liu kallas entusiastiskt beteende, då de arbetar innovativt med miljön bland annat 

med framtagandet av miljövänliga produkter. De faktorer som främst sammankopplas 

med företaget är logistisk effektivitet/kostnadsreducering samt konjunkturläget. 
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4.5 Intervju 5, Företag 5, Produktchef 
 

Allmänt 

Det här företaget är ett transportföretag som nischar sig mot snabba och säkra 

transporter, huvudsakligen på väg och luftburna transporter inom Norden.  

 

Empiri 

I och med att företaget nischat sig till att fokusera på transporter som behöver snabb 

leverans samt viktiga leveranser kan låg fyllnadsgrad uppstå, till exempel då en 

transport behöver ske snabbt och transportfordonet inte hinner invänta fler paket för 

att uppnå en högre fyllnadsgrad. Företaget har idag inte profilerat sig mot att vara ett 

företag inriktat mot miljövänliga transporter. Respondenten framhåller vikten vid att 

kommunicera ut rätt budskap, "trovärdighet", då detta företag sysslar med snabba 

transporter vilket i många fall inte är de mest miljövänliga sådana. Företaget är inte 

det billigaste alternativet för att transportera gods. För att motivera priset på den här 

tjänsten letar de aspekter som gör de mer unika i sin produkt, det vill säga tillföra 

värde.  

 

Genom att ta fram data för hur långt bilen körts, vilken bilmodell det är, vilken 

förbrukning den har, hur många paket som var lastade i bilen och vikten på dessa kan 

företaget erbjuda att redovisa vilken mängd CO2 transporten har släppt ut. De kallar 

det för CO2-deklaration. Detta är möjligt på grund av företagets tekniskt avancerade 

IT-system. Detta ledde in företaget på miljöarbete, det vill säga vilka bilar som 

används, vilket elavtal som används, skriva ut på båda sidor om pappret med mera. 

Detta skapades genom att det fanns en vilja att skapa en unik produkt.  

 

Respondenten talar om skillnaden i hur man pratar miljö inom företaget, då han talar 

med finanschefen handlar miljöarbete bara om att vara resurssnål, till exempel skriva 

ut på båda sidor om papperna, ruttplanera, köpa en bränslesnål bil med mera. I 

grunden handlar miljöarbete enligt respondenten om att vara snål, med vatten, 

elektricitet, energi.  
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Företaget äger inte sina egna fordon utan har underleverantörer i form åkare som kör 

för dem. Företaget ställer krav på sina underleverantörer att de ska investera i en ny 

bilpark, till exempel får företagets åkare inte ha bilar äldre än tre år. Han kallar dessa 

miljöinvesteringar vid besparingar, besparingar som i vissa fall blir till nya 

investeringar. Respondenten förklarar att de har börjat installera en sorts mätare 

"puck" som mäter hur föraren kör bilen och förarens körstil. Föraren får direkt 

återkoppling på hur han kör och kan senare tävla mot sig själv i att köra mer 

resurssnålt. Respondenten framhäver att det måste vara kul att när man jobbar med 

miljöåtgärder.  

 

Personlig övertygelse tror respondenten kan ha stor betydelse för drivandet av 

miljöfrågor inom företaget. En form av lobbying inom den egna företaget.  

 

Miljöfrågor blir desto viktigare när kunden är den som ställer frågan och kanske krav.  

 

Ledningskrav har även stor betydelse enligt respondenten, med ny ledning kan ett nytt 

tänkt styra företaget. På grund av personlig övertygelse inom ledningen, styrelsens 

krav med mera.  

 

Image är inte något man inom företaget arbetar med i någon större omfattning 

gällande miljöområdet. Han framhåller att det här företagets image är att vara snabba 

då de levererar paket, samt vara miljövänliga i den mån det går. Dock kommunicerar 

inte företaget ut den miljövänliga delen då det i viss mån krockar med företagets 

huvudimage, att vara snabba.  

 

Viss marknadsföring sker dock ur miljöaspekten. På hemsidan förklaras det att man 

som kund får CO2-deklaration på köpet.  

 

Respondenten tycker själv att de inom företaget arbetar mot en hållbar utveckling, han 

framhäver dock vissa svårigheter gällande till exempel el- och gasbilar då det ofta 

förekommer att transporten behöver gå långväga till annan ort och bristen på 

laddningsstationer och/eller gasmackar är stor utanför Stockholm.  
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Konjunkturläget tror respondenten har stor påverkan på viljan att jobba med 

miljöfrågor.  

 

Ekonomiska styrmedel styr i viss mån företaget att jobba med miljöfrågor. De mest 

tongivande kunderna som statliga verk, myndigheter och kommuner, kan ställa krav 

på sina leverantörer då de lägger ut en upphandling. Exempelvis krav på att 

leverantören inte får ha äldre fordonspark än tre år, genomsnittliga utsläpp i en viss 

mängd med mera. Han framhåller att det finns ett kommersiellt värde i att jobba med 

miljöfrågor.  

 

Företaget har själva satt som eget miljömål för 2016 att minska utsläppen med 20 

procent. Att ha puckar installerade i hundra bilar innan det här årets slut, att inte ha 

bilar äldre än tre år och att alla sina chaufförer ska ha genomfört en utbildning i Eco-

Driving.  

 

Företaget är certifierat enligt ISO-14001 som genomfördes på lednings initiativ.  

 

Då det här företaget främst behandlar snabba transporter och måste hålla en kort 

ledtid i såväl kommunikation som transport är kundernas påverkan på miljön näst 

intill obefintlig inom företaget. Det som ses som primärt av kunderna är snabbhet, 

flexibilitet och punktlighet. Men de arbetar ständigt med att förbättra rapporter till 

sina kunder, som innehåller till exempel bränsleförbrukning, utsläpp samt körsträcka. 

 

Analys 

Detta företag satsar på snabbar transporter och kundservice, då kundservice är 

självklart så adderas även variabeln kostnad då företaget berättar att de inte är billigast 

på marknaden men ständigt arbetar med att spara in pengar i olika former och nivåer. 

Nästa variabel är flexibilitet då företaget har som affärsidé att kunna leverera med 

kort varsel. De är inte bundna till några tidsaspekter förutom flygfrakt som är bundet 

till avgångar men de går så pass ofta så det ses inte som ett hinder. Även då företagets 

produkt är ”snabb” och släpper ut mycket emissioner vilket de inte döljer 

kategoriseras ändå företaget till ett preventivt beteende då de har egna miljömål 

uppsatta samt arbetar för en bättre miljö i den mån det går. Motivationsfaktorerna som 

de främst arbetar efter är miljömål, image och kund.  
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4.6 Intervju 6, Företag 6, Affärsområdeschef 
 

Allmänt 

Det här företaget är ett av Sverige största transport- och maskintjänst företag vars 

marknad huvudsakligen är i östra Sverige. Kunderna är till majoritet företag samt stat, 

landsting och kommun.   

 

Empiri 

Till att börja med berättar respondenten att det är den allmänna trenden globalt som 

påverkar företaget, även om orsak och påverkan inte alltid är glasklart så är det den 

som påverkar företaget att överväga miljön i många beslut. Det är i det stora 

perspektivet ett samhällsansvar. Sen är det kunderna som oftast ställer krav på miljön 

till exempel ställer många byggföretag krav som livscykelperspektiv och olika andra 

miljöcertifieringar på sina produkter och detta i sin tur påverkar företaget. Även andra 

krav som bränsle, typ av fordon och andra lösningar finns med på kundernas kravlista. 

Företagets kunder är andra företag med några få undantag, B2B. Det är väldigt 

sällsynt att något företag visar intresse för att betala mer för en miljövänligare 

transport, men i ett annat perspektiv så går det att se att företaget vinner nya affärer på 

att arbeta grönare. Att företaget får nya affärer behöver inte betyda att det blir 

lönsammare, många av de mer miljövänliga uppläggen är också dyrare. Det som är 

attraktivt här är att vinna marknadsandelar.  

 

Cirka 20 procent av företagets kunder är kommunala, landsting eller statliga. 

 

Något som de arbetar mycket med är fyllnadsgrad, ruttplanering och nyttjandegrad, 

för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Här är det viktigt med duktiga 

trafikledare, ett bra ruttoptimeringssystem och chaufförer med rätt utbildning, något 

som måste undvikas är att bilen körs med tomt lastutrymme.  

 

Det finns här ett samband mellan minskning i miljöpåverkan, logistiklösningar och 

kundnöjdhet. Om till exempel logistiklösningarna fungerar väl blir påverkan på 

miljön liten och kunden blir nöjd. 
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Det finns ett problem med hela miljöresonemanget, många romantiserar det gröna 

tänkandet och miljöarbetet vilket är bra, men det måste implementeras flera 

parametrar än bara miljö för det är ingen som vill betala för bara miljön, det funkar i 

teorin men inte i praktiken. Andra perspektiv måste tas med som till exempel 

effektivitetsperspektivet och det ekonomiska perspektivet. När det gäller investeringar 

så är det många faktorer som spelar in vid beslut. Vissa investeringar kan vara för att 

göra kunder nöjda och skapa vinst i det långa loppet.  

 

När det finns en person som brinner extra mycket för något, exempelvis miljön, så 

finns det möjligheter till förändringar. Dock vill företaget komma ifrån detta och 

tycker snarare det är viktigare med målsättningar, strategier och som inte är helt 

personberoende. Företaget har ett önskat läge år 2020 och tittar på vad som måste 

göras inom företaget för att kunna nå dit, detta måste enligt respondenten vara sär 

kopplat från enskilda individer i organisationen med tanke på att personal inte måste 

vara en fast tillgång i företaget. Företagets miljö- och kvalitetschef sitter i ledningen 

och ska vara den som brinner mest för miljön och kvalitén, men i och med att han 

sitter i ledningen så måste han hålla bolaget bästa framför sin egen vilja, det vill säga 

försöka skapa ett arbetssätt som genomsyrar hela företaget snarare än att enskilt driva 

på vissa förändringar.  

 

De flesta företag arbetar med miljön av en anledning, att tjäna pengar, sen hur de klär 

detta med olika uttryck som samhällsperspektiv eller att vara en god förebild är 

naturligtvis för att göra företaget attraktivt för sina kunder. Tyvärr så hjälper inte 

alltid detta miljön då det ofta är väldigt lätt att bara ”klistra på en etikett” som inte är 

grundat i företagets värderingar. Av denna anledning så marknadsför inte företaget 

sitt arbete med miljön i någon större utsträckning. Det är bättre att jobba med 

konkreta lösningar tillsammans med varje unik kund än att stå och lova något som 

kanske inte kan uppfyllas.  

 

Deras grundplattform är kundkraven, som blir fler och fler, hållbarhet är något som 

mer frekvent kommer upp och det är ett större och vidare begrepp än ordet miljö som 

lätt kan bli lite smalt. Respondenten förklarar att när de inom företaget pratar 

hållbarhet så väger de in alla olika delar mer som ett ekosystem där alla aspekter är 

med, sen finns det även olika ISO-certifieringar, interna och externa revisioner som 
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görs för att se till att det praktiska faktiskt följs ute i vardagen. Inom företaget ska 

hållbarhet och miljöperspektivet finnas med vid inköp av tjänster och den tjänst som 

är mest miljövänlig eller mest hållbar är den som köps in. Det görs även uppföljningar 

på underleverantörer och stickprover för att se till att de följer de reglementen som är 

uppsatta. Underleverantörerna ska till exempel ha en viss minimumålder på sin 

fordonsflotta, utbilda sina chaufförer i Eco-Driving och använda särskilda bränslen.  

 

Företaget försöker hitta de stora områdena för att där minska sin påverkan, en liten 

minskning på ett stort område gör en stor skillnad på grund av dess storlek. Till 

exempel har de ca 1500 åkare knutna till sig och om de minskar sina utsläpp med fem 

procent så är det en minskning av stor betydelse.  

 

Konjunkturen har en viss betydelse på miljöarbetet i företaget, efter några ekonomiskt 

bra år så har kassorna fyllts på, likadant som att det vid ett par dåliga år så är det 

sämre ställt i kassan. Detta påverkar investeringar som kanske inte kan göras vid 

sämre tider. Sköter däremot åkarna sina egna företag bra så ska de klara av en 

lågkonjunktur och inte påverkas för mycket.  

 

Många av de bränslen som anses vara bättre som till exempel biodiesel (RME), 

biogas och el leder till svårigheter i infrastrukturen. Han menar att om en åkare kör 

utanför Stockholm så är det praktiskt taget omöjligt att hitta stationer att tanka sitt 

fordon med, vilket gör att det inte är möjligt att byta till ett bättre bränsle även om de 

kanske skulle vilja. Företaget är inte tillräckligt stort för att jobba med egen lobbying, 

då det är dyrt. Däremot så har de ett fackförbund som åt företagets vägnar jobbar med 

politiska frågor så de själva kan koncentrera sig på sitt.  

 

I till exempel Stockholm så finns det vissa tider på dygnet och inom vissa områden 

som större fordon inte får framföras och en viss standard på motorerna som måste 

som uppfyllas (EURO 5 motorer). Många av företagets miljömål är styrda av 

kunderna som ställer krav, men vår respondent tycker att många av kundernas krav 

inte alltid är så genomtänkta. Det är svårt att mäta vilken kunds transport som är 

ansvarig för vilket utsläpp, men kunden vill ofta veta just detta och de har alla olika 

sätt att räkna ut det på. Det som företaget gör är en schablonuträkning på ungefär hur 

mycket som släpps ut.  
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Analys 

För det här företaget är det viktigt med kundnöjdhet vilket med andra ord kan kallas 

kundservice, de jobbar på att uppnå samtliga krav som kunderna kommer med när de 

gör affärer. Nästa variabel är miljö, de gör kontroller så att deras åkare håller vissa 

uppsatta mål, de arbetar med logistiklösningar som effektiviserar och minskar 

transporterna vilket ger en mindre påverkan på miljön. Till sist kopplas de samman 

med variabeln flexibilitet då företaget snabbt och lätt kan ställa om rutter. Dock så tas 

inte besluten med avsikten att uppnå bättre miljöprestanda, de tas för att vinna nya 

affärer och ta större marknadsandelar. I och med detta kategoriseras företaget efter det 

preventiva beteendet, då de arbetar med miljön och det genomsyrar organisationen. 

Det visar sig att det här företagets främst arbetar efter motivationsfaktorerna logistisk 

effektivitet/kostnadsreducering, miljömål samt kund.  

 

4.7 Intervju 7, Företag 7,Vd respektive Kvalitets- och 

miljösamordnare 
 

Allmänt 

Företaget utför främst transporter på väg. De har dock ett antal olika affärsområden, 

bland annat entreprenadmaskiner, specialtransporter, bud och distribution till 

byggarbetsplatser och anläggningar.  

 

Empiri 

Den nuvarande Vd:n tillträdde i höstas och det märktes direkt i företaget att det fanns 

mer utrymme för miljösparande aktiviteter. Tidigare berättade kvalitets- och 

miljösamordnaren att det inte var någon som brydde sig om hennes roll under 

ledningsmötena, men nu har det förändrats helt vilket gjort att hon känner sig mycket 

mer uppskattad och entusiastisk över sitt arbete. 

 

Respondenterna berättar att de arbetar med ruttplanering, fyllnadsgrad och logistisk 

planering, detta är grundläggande för att överleva på grund av de låga marginalerna i 

branschen. Då företaget är en mellanhand mellan kund och en stor mängd åkare så är 

det främst åkarna som måste beakta dessa effektivitetsåtgärder. Vidare berättar de att 

marknaden spelar ut dem i och med att deras kunder är väl medvetna om att de finns 
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tillgång till bättre fordon, effektivare ruttplanering, högre fyllnadsgrad och Eco-

Driving. Utifrån dessa förutsättningar beräknar kunden sedan priset de är villiga att 

betala. Ett åkeri kan lätt förbruka hela sin marginal genom att gasa lite mer då de kör 

fordonet. Han menar att kunderna inte bara kommer att sitta och titta på när åkarna 

gör större vinst. 
 

Det behövs en eldsjäl i varje företag som arbetar med områden som miljö, men det 

krävs också förståelse av personerna runt denna person för att man ska kunna uppnå 

något. Detta tillsammans med krav från ledningen och miljömål skapar något som 

genomsyrar företaget. Ett av företagets krav är att en viss del av fordonsflottan ska 

uppfylla grundkravet att fordonen inte får vara äldre än åtta år och ha en viss EURO-

standard på motorn. Det finns även krav på Europanivå att bilarna måste hålla en viss 

standard för att få användas. 

 

Företaget gör ingen marknadsföring utåt mot allmänheten eller gentemot sina kunder 

med att de arbetar med miljön, våra respondenter säger att det inte behövs, då det vid 

varje affär eller upphandling får ett miljödokument som måste uppfyllas. Just nu 

tycker de att företaget befinner sig i en högkonjunktur trots att omvärlden befinner sig 

i ett sämre konjunkturläge. De förklarar det med att företaget just nu inte har 

tillräckligt med fordon för att täcka alla transporter. Det har skett en ökning de senaste 

åren i antalet affärer och de spår ytterligare ökning för 2014 även då åkeribranschen i 

stort har haft ett par jobbiga tuffa senaste år. Omvärldens ekonomiska problem skakar 

även Sverige men företagets miljömål står kvar under bra, likväl som dåliga tider.  

 

Under intervjun sa respondenterna att den största motivationsfaktorn till att de inom 

företaget jobbar med miljön är kundkrav. Kunderna är oftast av större karaktär, som 

de större byggnadsbolagen, statliga och kommunala som alla har en stark röst i frågan 

om miljö. Dock vill ingen av kunderna betala mer för att få logistiska lösningar där 

miljöaspekterna bejakas. Många av företagets kunder får sina jobb från trafikverket 

och därför ser oftast miljödokumenten likadana ut. När företaget får jobb av sina 

kunder så vägs de ofta mot konkurrenter, Vd:n flikar här in och säger att de aldrig har 

fått ett jobb för att de har haft en bättre uttalad miljöagenda, det handlar i slutändan 

om priset och inget annat. Självklart måste miljödokumenten uppfyllas men det är 

priset som är avgörande om två konkurrenter står emot varandra. Det är snarare så att 
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företag som inte uppfyller miljökraven som kunderna ställer har ingen chans att få nya 

affärer. Alla åkerier som är knutna till företaget kör sina bilar på diesel, det finns i 

nuläget inga andra alternativ som skulle fungera bra. Det går inte att vara bäst på 

miljöfrågorna men det går att vara bra eller bättre. De är ISO-certifierade med 14001. 

Att ha en ISO-certifiering är ett krav som kommer från kunderna.  

 

Alla förare som kör för företaget utbildas i Eco-Driving med jämna mellanrum. Idag 

innehåller även alla lastbilar datorer som registrerar allt från bränsleförbrukning och 

körtider till utsläpp. Vd:n berättar att om det går att skapa en tävling mellan förarna 

om vem som kör snålast och bidrar till minst utsläpp så skulle företag kunna spara in 

stora summor. 

 

Analys 

Det här företaget har ett måttligt miljöarbete som styrs av kundens krav, därför 

sammankopplas de med kundservice och kostnader. De styr sitt arbete efter kundernas 

krav och skapar exempelvis specialtransporter för att tillfredsställa behovet hos 

kunden. De arbetar under låga marginaler och enligt respondenterna är det lätt att 

”köra upp” marginalen genom att gasa lite extra, de kontrollerar sina driftkostnader 

noga. I och med att företagets omställningsbarriärer/tid är låga och deras förmåga att 

utveckla specialtransporter/produkter för kunderna så kopplas de även till flexibilitet. 

Det här företagets beteende liknar mest det beteende som Liu kallar preventivt, då de 

arbetar efter miljömål och kundens krav. De motivationsfaktorer som främst kopplas 

samman med företaget är personlig övertygelse/ledningens krav och kund.  
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4.8 Intervju 8, Företag 8, Vd 
 

Allmänt 

Det här företaget utför sina transporter inom Storstockholm på väg. Deras affärsidé är 

att vara flexibla, snabba och säkra. Alla transporter sker av åkare/åkerier som är 

anslutna till företaget.  

 

Empiri 

En anledning till att de arbetar med miljön är den allmänna uppfattning om att det ska 

hushållas med resurser och värnas om miljö, en annan anledning är krav från enstaka 

företag/kommuner som är inblandade i transportupphandlingar. Den logistiska 

effektiviteten är något som företaget hela tiden arbetar med för att uppnå 

effektivitetsfördelar, det ligger i företagets grund att jobba med. Att köpa in 

miljöfordon, miljöer med mera innebär oftast kostnadsökningar i form av högre 

inköps-, service- och stilleståndskostnader. 

 

Angående den personliga övertygelsen i företaget bidrar denna endast till mindre 

miljösatsningar i samma takt som konkurrenterna satsas på miljön, dock inte mer. 

Ledningens krav riktar sig mer mot de kontrakterade enmansåkerierna, på så sätt att 

de ska följa företagets kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhet policys. Företaget 

uppmanar åkerierna att arbeta med bränslebesparande åtgärder och tar även in 

förbrukningssiffror från lastbilarna som sedan används för att beräkna CO2-

emissioner. Dessa siffror används i sin tur då en kund ber om faktiska siffror på 

utsläppen. Företaget har även krav på en fordonsålder på max 8 år och användandet 

av miljödiesel. I takt med att miljöfordon som kan anses tillförlitliga och/eller 

miljöbränslen till ett rimligt pris kommer ut på marknaden kommer de därmed att 

skärpa kraven på sina underleverantörer.  

När det gäller ökad lönsamhet så ser inte företaget någon klar koppling mellan 

miljöinvestering och lönsamhet, han säger att det inte finns en enda kund som betalar 

ett högre pris för bättre miljöprestanda. 
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När det gäller att kommunicera företagets värderingar utåt så är det väldigt viktigt att 

visa detta genom deras image. Dock gäller detta inte för företagets miljöprestanda, 

detta på grund av att företaget inte anser sig ligga i framkant i utvecklingen. De vill 

därför inte kommunicera att de är mediokra på området.  

Hållbar utveckling är något som är viktigt för företaget och de funderar ofta i vilken 

riktning de är på väg för att så smidigt som möjligt följa framtidens väg. Inom 

lastbilsidan tror de att dieselmotorerna troligen kommer stanna kvar en bra tid 

framöver men att det i en inte allt för avlägsen framtid kommer nya alternativa 

bränslen, till exempel syntetiska bränslen.  

Han berättar att konjunkturläget inte spelar någon större roll för företaget, de har en 

jämn ström av affärer oberoende av läget i omvärlden. När det gäller politiska 

styrmedel tror de att det kan få en snabb effekt på företags agerande samt 

miljöprestanda. Miljömål är något de tror på men att det även är en långsammare 

utvecklingskurva där jämfört med till exempel den tekniska utvecklingen bland 

fordonen.  

Företaget har tidigare varit ISO 14001-certificerade men har valt att inte förnya 

certifikatet då det ansågs vara onödigt slöseri med både tid och pengar. De har dock 

ett dokumenterat ledningssystem men upplever inte att certifiering är något krav från 

marknaden eller kunderna. 

 

Kundens synpunkter är mycket intressanta för företaget, men så länge kunderna inte 

är villiga att betala mer för grönare tjänster så finns inte det ekonomiska utrymme för 

att göra de uppgraderingar som företaget vill göra. Det är väldigt låga marginaler i 

deras bransch och inträdesbarriärerna låga vilket gör att under en högkonjunktur så 

dyker många nya konkurrenter upp, om kunder går till konkurrenter så vill de inte 

sitta med en stor investering som kan bli för kostsam.  

 

Analys 

Det här företaget jobbar mycket med kostnadsbesparande, då de bland annat väljer att 

inte uppdatera sitt ISO-certifikat för att det upptar onödig tid och pengar. De kopplas 

därför samman med variabeln kostnader. De kopplas även samman med kundservice 
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samt flexibilitet då de lyhörda inför sina kunder och deras specifika krav och gör 

specialanpassade lösningar för dem. Företaget är väldigt måna om att jobba efter 

kostnadsbesparande mål och vill inte lägga några extra pengar på att förbättra sin 

miljöprestanda. Även fast företaget ställer sig mot nya investeringar kategoriseras de 

efter det preventiva beteendet. Deras arbete med miljöprestanda är inte omfattande, 

dock är de hushållande med resurser i viss mån samt att de ställer krav på sina åkare 

att uppfylla miljöpolicys. Den enda motivationsfaktorn som sammankopplas med 

företaget är logistisk effektivitet/kostnadsreducering, då de inte utmärker sig bland 

någon av de andra faktorerna.  

5 Sammanställd analys 
 

Det här avsnittet innehåller en generell analys med sin grund i de kortare 

intervjuspecifika analyserna. Detta för att få en mer övergripande bild av det 

undersökta området.  

 

Enligt teoriavsnittets definition av Lius beteenden så står det följande om det 

defensiva beteendet, “Miljöarbete ses här som en kostnad som går att undvika”. 

Samtliga företag har förstått att det krävs någon form av miljöprestanda för att vara 

med och konkurrera om dagens affärer och är därför på en högre nivå än defensivt 

beteende. Nästföljande beteende enligt Liu är preventivt beteende, här krävs det att 

företaget har ett integrerat miljöarbetet i verksamheten samt sina affärer, sju stycken 

företag har preventivt beteende till miljöarbete. Det sista beteendet är entusiastiskt 

och här finns ett företag representerat, företag med det här beteendet är innovativa, 

kreativa samt även proaktiva med miljöarbete inom sin verksamhet.   

 

Det läggs ett stort fokus på motivationsfaktorn ”ökad lönsamhet”. Fler affärer leder 

till högre omsättning som kan ge en högre avkastning. Det verkliga miljöarbetet som 

sker är oftast grundat i kostnadsbesparingar och kanske inte alltid den rena viljan att 

göra bättre beslut ur miljön sett. Det visade sig att miljö eller en produkt som är 

miljövänligare inte är något som kunder gärna betalar extra för. Miljöaspekten finns 

med då affärer upphandlas, då det finns krav på att upprätthålla en viss miljöprestanda 

i en miljöpolicy eller ett miljödokument, men utöver det så finns det endast mindre 
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skillnader som skiljer företag med bättre miljöprestanda mot de som endast klarar 

grundkravet.  

 

Föregående stycke där ”ökad lönsamhet” behandlas hänger nära ihop med 

motivationsfaktorn “kund”. Alla de intervjuade företagen berättade att det är kunderna 

som lägger upp de riktlinjer som sina leverantörer ska följa. Dessa riktlinjer kommer i 

olika former, till exempel miljömål från kund eller miljödokument vid upphandlingar.  

 

Nästa motivationsfaktor som sticker ut är logistisk effektivitet/kostnadsreducering, 

den här motivationsfaktorn är grunden till nästan allt arbete som företag senare klär i 

miljöaspekten för att sedan kalla det miljöbesparande åtgärder. Detta är i sig inte 

något konstigt då dessa är de mest grundläggande logistiklösningarna och något som 

de flesta företag idag jobbar efter. I och med att de styr sina flöden genom till 

exempel fyllnadsgrad och ruttplanering så kan de även få en förhöjd miljöprestanda, 

detta är alltså något som i viss mån ges ”gratis” i och med deras vilja att arbeta mer 

effektivt.  

 

Utifrån motivationsfaktorn “konjunkturläget” så syns det att konjunkturläget är 

väldigt närvarande rörande det ekonomiska utrymme som företag har att lägga på 

miljöbesparande åtgärder. När det är högkonjunktur finns det således mer pengar i 

kassan hos företag och därför också mer utrymme för företaget att avsätta tid och 

pengar till att förbättra sin miljöprestanda. När det är lågkonjunktur finns det inte 

samma utrymme för miljöarbete, då allokeras resurser till företagets överlevnad och 

att behålla sin position på marknaden. Endast ett av de tillfrågade företagen ansåg att 

de inte befann sig i en lågkonjunktur och att de hade svårt att tillgodose det behov 

som fanns av transporter.   

 

 

 

 

 



39 
 

6 Diskussion 
 
Många av de åtgärder som företag gör för att höja miljöprestandan är grundade i två 

aspekter, det ena är höjd effektivitet och det andra är att få fler affärer. Effektiviteten 

optimeras genom olika logistiska lösningar som fyllnadsgrad, ruttplanering, företagets 

supply chain med flera.  

 

För att ens vara med och övervägas som ett alternativ av kunden när upphandlingar 

görs så måste företag ha en viss nivå på sin miljöprestanda och många företag arbetar 

sig upp till denna nivå för att kunna få fler affärer. Det är ingen som betalar mer för en 

högre miljöprestanda så det är svårt för företag att finna incitament till att anstränga 

sig mer än vad som behövs då det belastar ekonomin. Båda dessa aspekter är indirekt 

kopplade till kostnadsbesparingar (effektivitet) och ökad lönsamhet (fler affärer) som 

båda går hand i hand med ekonomin i organisationen, därför dras slutsatsen att det 

som är viktigt för företag är att tjäna mer pengar och att växa vilket gör 

miljöprestandan till ett försäljningsverktyg. Det blir bekvämt för företag då 

korrelationen mellan effektivitet och miljö är stark, det gör att de kan ”måla” 

effektiviseringsåtgärderna ”gröna”. Det går på ena sidan att tycka att allt arbete med 

att förbättra sin miljöprestanda är bra oavsett vad intentionerna är, och andra sidan att 

det är lite ”fult” att använda ett effektiviseringsverktyg som grund för detta.  

 

Något som märks i företagen som intervjuas är att flera företag klär in sina 

kostnadsbesparande logistiklösningar med en miljöstämpel, detta för att troligen vinna 

marknadsandelar och nya affärer. Aronsson et al (2006) påstår att det idag inte finns 

tillräckliga incitament för företag att arbeta med miljö. Att aktivt arbeta för att 

förbättra miljöprestandan i ett företag kostar pengar och tar bort fokus från 

kärnverksamheten. Istället har moderna företag integrerat miljöaspekterna i sitt 

effektiviseringsarbete och kallar det miljöåtgärder, miljömålen däremot förhåller sig 

mer mot att göra en förbättring i miljöprestandan hos företag.  

 

Klimatförändringarna är 2000-talets stora moraliska dilemma(Uecker-Mercado 2012) 

Givetvis är det ett moraliskt dilemma som delvis beror på människans stora behov av 

transporter. Transportörerna kan tryggt luta sig tillbaka på behovet av deras produkter. 
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Det är troligen lättare att i ett tillverkande företag ställa om sin produktion, välja 

miljövänligare råvaror eller helt och hållet tillverka miljövänliga eller klimatneutrala 

produkter.   

Det stora dilemmat för transportbranschen är bristen på väl uppbyggd infrastruktur för 

el-, gas- eller RME-drivna fordon samt bristen på klimatneutrala alternativ för 

transporter.  
 

Den åtstramningspolitik som behandlas i problembakgrunden är inte lika närvarande 

som det antogs att den skulle vara. Det finns tidsbegränsningar när lastbilar inte får 

åka innanför tullarna i stor-Stockholm och vissa uppsatta miljömål, men detta var inte 

styrande i någon större grad för de undersökta företagen.  

7 Kritik och förslag på vidare forskning 
 
7.1 Kritik 
Intervjuer har skett med olika människor i olika positioner inom företagen, vissa mer 

eller mindre brinner för miljöfrågor medan andra kanske brinner för ekonomi-, 

logistik- eller produktfrågor. Detta kan påverka svaren som ges av respondenterna, de 

hade varit bättre för studien om alla hade samma position med samma bakgrund och 

kanske samma utbildning. Dessa förutsättningar är teoretiskt hållbara men i den reala 

verkligheten är det väldigt svårt att finna dessa förutsättningar.  

 

Då konjunkturläget var en av de motivationsfaktorerna som många företag påpekade 

styrde deras arbete med miljöbesparande åtgärder finns en risk att då studien görs om 

i ett annat konjunkturläge så kan detta troligen påverka resultatet. 

 

Ledningens krav eller personlig övertygelse var även det en motivationsfaktor som 

betonades som extra viktig. Både ledning och medarbetare inom företaget är inte 

något som är absolut, vad som menas är att ledningen och andra medarbetare kommer 

att skifta vid exempelvis bolagsstämma eller nyanställning. Detta kan troligen påverka 

studien då den upprepas vid ett annat tillfälle. 
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För att få en djupare förståelse för miljöarbetet inom transportsektorn bör en mer 

omfattande studie ske med de tre olika perspektiven kund, transportör och leverantör. 

För att undersöka de bakomliggande anledningarna till att pris är det ända som i 

slutändan räknas när transporter sälj och köps.  

 

7.2 Förslag på vidare forskning 
För att på längre sikt få bukt med det växande problemet med utsläpp så finns här 

några framtagna förslag på vidare forskning som förhoppningsvis kan hjälpa framtida 

forskning.  

 

Möjligtvis borde en offentlig instans, förslagsvis Transportstyrelsen undersöka om de 

kan göra miljövänligare transporter mer attraktiva i pris, kanske en subventionering 

som skulle få fler transportköpare att välja miljövänligare transporter. En metod som 

kan vara aktuellt är att skapa ett system som liknar RUT- och ROT-avdrag fast för 

företag som beställer transporter.  

 

Vidare kan en sammanställd lista på de företag som ligger i framkant inom 

miljövänliga transporter hjälpa till att föra utvecklingen fram. 

 

Denna studie undersöker motivationsfaktorerna i nio företag inom transportsektorn 

som samtliga utför eller förmedlar transporter. Studien har alltså ett 

utförandeperspektiv. Det finns ytterligare ett perspektiv som är av stort intresse att 

undersöka, kundperspektivet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Möjliga synonymer för motivationsfaktor: 

• Krav 

• Drivkraft 

• Incitament 

• Anledning 

 

• Vad motiverar er i ert miljöarbete, alt. att arbeta med miljöfrågor? (För att här 

möjligen fånga upp motivationsfaktorer som vi inte har listade.) 

 

• Hur är er syn ut på miljöarbete idag utifrån nedan sammanställda 

motivationsfaktorer? 

• Där interna motivationsfaktorer är: 

o Logistisk effektivitet (logistisk planering) 

o Kostnadsreducering 

o Personlig övertygelse 

o Ledningskrav 

o Ökad lönsamhet 

• Och externa motivationsfaktorer är:  

o Image 

o Marknadsföring 

o Hållbar utveckling 

o Konjunkturläget 

o Politiska styrmedel 

§ Ekonomiska 

§ Uppsatta miljömål 

 

• Finns det idag några så kallade “verktyg” som ni använder er av i ert 

miljöarbete? 

• Exempelvis ISO-14000 serien? 

• Exempelvis Bra miljöval- märkning från Naturskyddsföreningen 

 


