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Sammanfattning 

 

Kanditatuppsats, civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet i 

Växjö, 2FE25E, VT 2017 

Titel: Implementering av miljöpolicy på transportföretag 

Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2017  

Författare: Andreas Delén, Markus Mojancevski & Hampus Rosvall 

Handledare: Åsa Gustafsson  

Bakgrund: Idag stiger medeltemperaturen på jorden snabbare än normalt, bland annat på 

grund av mänsklig aktivitet. På global nivå och nationell nivå finns både mål och lagar 

inriktade på att minska miljöpåverkan. På företagsnivå används hållbarhetspolicy eller 

miljöpolicy vilket är en deklaration över företagets ambitioner för miljöarbete som innehåller 

företagets mål för minskad miljöpåverkan och det kan även innehålla riktlinjer eller 

övergripande strategi för att minska miljöpåverkan. Transporter står för en stor del av 

mänskliga utsläpp och det är en av få branscher vars miljöpåverkan inte minskat under de 

senaste 20–30 åren. På grund av detta är transportföretag intressanta att undersöka. 

Syfte: Det första syftet med uppsatsen är att identifiera vad som inkluderas i olika 

transportföretags miljöpolicies. Det andra syftet med uppsatsen är att identifiera hur olika 

transportföretag implementerar miljöpolicies. Slutliga syftet är att undersöka vilka metoder 

som företagen använder i praktiken för att minska sin miljöpåverkan. 

Metod: Studien är av kvalitativ art. Fyra transportföretag har undersökts genom 

semistrukturerade intervjuer och datainsamling från hemsidor. Studien använder positivistiskt 

synsätt och deduktivt angreppssätt.  

Slutsats: Deltagande företag har alla en miljöpolicy men innehållet skiljer sig inom vissa 

aspekter beroende på företagens storlek och ambitionsnivå. I grunden är företagens policies 

liknande varandra men implementeringen skiljer sig också enligt ambitionsnivå och storlek. 

Mätningen är liknande i alla företag men deras motivering kan vara mer ekonomiska, mer på 

grund av tryck från intressenter eller mer för att nå miljömål. Metoderna som används för att 

minska miljöpåverkan beror på företagets situation då centraliseringsgraden påverkar hur 

mycket kontroll företaget har över sin miljöpåverkan och verksamhetsinriktningen påverkar 

hur leveranserna utförs.  

Nyckelord: Miljöpolicy, miljöpåverkan, implementering, transport, mätning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ur ett historiskt perspektiv så har klimatet alltid förändrats vilket har berott på naturliga 

faktorer som kontinenternas rörelse eller de kemiska sammansättningarna i atmosfären. Dessa 

klimatvariationer har sakta uppstått under flera tusen år, men idag stiger medeltemperaturen 

snabbare än normalt. Detta beror bland annat på de höga koldioxidutsläppen som uppstått 

från mänsklig aktivitet, huvudsakligen från exempelvis industri, energiproduktion och 

transport (Världsnaturfonden, 2017). Detta bidrar till förändring av temperatur och väder som 

ger konsekvenser som förhöjda vattennivåer och extrema väderförhållande (Europeiska 

kommissionen, 2017, A).  

 

För att minska mänsklig påverkan av klimatet har länder och organisationer ställt upp 

klimatmål. Under klimatkonferensen 2015 kom FN fram till målen att begränsa 

temperaturförändringen vilket ska hållas under 2 grader celsius samt att stoppa ökningen av 

växthusgasutsläpp, detta har ratificerats av 141 FN medlemmar (UNFCCC, 2017). Inom EU 

är målet för 2020 att minska växthusgasutsläpp med 20% jämfört med 1990, för 2030 är 

målet att minska med 40% jämfört med 1990 och för 2050 är målet en minskning med 80-

95% jämfört med 1990 (Europeiska kommissionen, 2017, B). Sverige har högre satta mål då 

målet för 2020 är att minska växthusgasutsläppen med 40% jämfört med 1990 (Miljömål, 

2016). Det finns även ett mål för Sverige att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050 

(Naturvårdsverket 2016, A). 

 

Utvecklingen för klimatförändring visar att globala utsläpp är på väg att minska men ett 

möjligt problem är att det inte minskar tillräckligt mycket. Under 2016 nådde ökningen av 

växthusgasutsläppen sin högsta nivå och utsläppstakten kan ha nått en platå och möjligen 

börjat minska (Independent, 2016). En utredning från UNEP som följer upp bland annat 

parisöverenskommelsen visade att målen för 2030 inte kommer att uppnås och för att nå 

målen krävs en drastisk minskning av utsläpp (UNEP 2016). En studie av EU länders 

överensstämmelse med parisöverenskommelsen visade att majoriteten av EU inte gör 

tillräckligt mycket för att nå målen och endast Sverige, Frankrike och Tyskland anses göra 

vad som krävs för att uppnå de satta målen (Carbonmarketwatch 2017).  
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Regeringar och länder har stor makt över hållbarhetsarbetet inom deras gränser då de kan 

använda lagar för att tvinga företag till att minska sin miljöpåverkan. Ofta använder de inte 

lagar utan incitament som skatter och förmåner för att ekonomiskt straffa eller belöna företag 

och i vissa fall används också uppmaningar och att föregå med gott exempel. Så länge de inte 

tvingas via lag är det fortfarande upp till företagen i slutändan om de väljer att minska sin 

miljöpåverkan eller inte vilket faller under Corporate Environmental Responsibility eller 

CER. CER är en mindre del av det bredare konceptet Corporate Social Responsibility eller 

CSR. CSR innebär att företag tar ansvar för sina handlingar och en stor del av detta är 

hållbarhet vilket delas in i ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (Borglund et al., 

2008). 

 

CER är alltså att ta ansvar för miljöpåverkan som företagets verksamhet leder till med målet 

att minimera miljöpåverkan och arbeta hållbart. Ett exempel på en definition är att CER är 

vad företag gör för att gynna miljön eller minska de negativa effekterna av verksamheten på 

miljön utöver vad som krävs av lag (Gunningham, 2009). Miljöpolicy är ett verktyg som kan 

användas för att engagera företaget i CER genom att sätta upp mål och skapa en strategi för 

hur miljöpåverkan ska minskas (Mazurkiewicz, 2004). Hållbarhetspolicy eller miljöpolicy är 

en deklaration över företagets ambitioner för miljöarbete och hållbarhetsarbete som 

innehåller företagets mål för minskad miljöpåverkan och det kan även innehålla riktlinjer 

eller övergripande strategi för att minska miljöpåverkan (Företagarna, u.å).   

 

En vanlig grund för miljöpolicy och miljöarbete är standarder varav den vanligaste är ISO. 

ISO utformas av International Organization of Standardization vilket är en oberoende, icke 

statlig organisation vars mål är att samla och sprida kunskap kring marknadsrelevanta 

internationella standarder och lösningar gällande globala utmaningar. Då organisationen har 

samarbete med 163 länder och 3943 internationella organ så har dess certifikationer blivit 

välkända runt om i världen då företag som blivit certifierade förknippas med förtroende (ISO, 

u.å). 

 

Hållbarhetsbegreppet innefattar tre centrala dimensioner: miljön, samhället och ekonomin. 

Dessa tre kallas även The Triple Bottom Line eller De Tre Cirklarna och samspelar 

tillsammans. Om en av dimensionerna påverkas är det stor chans att de andra också 

förändras. Därav uppstår det nya utmaningar och övervägande som bland annat kräver ett 

ställningstagande gällande hur mycket varje dimension får öka på bekostnad av de andra, 
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vilket påverkar transportsektorn då koldioxidutsläppen konstant ökat (Björklund, 2012). 

Detta beror på att transportbehovet har ökat avsevärt de senaste decennierna vilket har 

bidragit till de ökade koldioxidutsläppen (Bergman och Klefsjö, 2012). 

 

Europeiska kommissionen (2017, C) visar att transporter står för ungefär en fjärdedel av 

europeiska växthusgasutsläpp, men också att det är en sektor där utsläppen har ökat jämfört 

med 1990, till skillnad från andra sektorer som har minskat. Enligt ekonomifakta (2016) är 

transportsektorn i Sverige den största sektorn vad gäller koldioxidutsläpp på 32,7% följt av 

industri på 27,1%. Transportsektorn är även en sektor där minskningen av växthusgasutsläpp 

har varit jämförbart låg och skillnaden mellan 1990 och 2015 visar endast en liten minskning, 

det förklaras av att tyngre transporter fortsätter minska sina utsläpp men utsläpp från 

personbilar och lätta lastbilar som används inom transport har slutat minska 

(Naturvårdsverket, 2016, B).    

 

Strategin inom EU för att minska utsläppen från transporter är inriktad på att effektivisera 

transportsystem genom att ge incitament för att byta till fordon som ger lägre utsläpp, 

förbättra infrastruktur och uppmuntra transporter mellan länder för högre fyllnadsgrad och 

returtransporter. EU satsar också på utvecklingen av fordon och bränsleformer som ger 

upphov till lägre utsläpp och till slut är förhoppningen att utveckla transporter med 

nollutsläpp (Europeiska kommission, 2017, C). I Sverige har regeringen ett fokus på att 

minska transporters klimatpåverkan genom att övergå till fossilfria transporter och större 

användning av förnybar energi inom transporter. Regeringen använder koldioxidskatt och 

energiskatt på drivmedel för att minska utsläpp men också lägre skatt på biodrivmedel, lägre 

förmånsvärde för miljöanpassade bilar, satsning på järnvägar och möjlighet att använda 

tyngre och längre lastbilar (Regeringen, 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Policy är ett verktyg som företag kan använda för att sätta mål och bestämma strategier men 

en policy i sig har ingen mening då det bara är ambitioner och riktlinjer som sedan måste 

följas genom implementering innan minskad miljöpåverkan kan ske. Det finns inget krav på 

att policy faktiskt måste följas, det är företagen som frivilligt gör en policy och väljer om de 

ska följa den och konsumenter ser ofta positivt på att en miljöpolicy finns. Därför finns det en 

risk för att miljöpolicy skapas och publiceras men inte implementeras, ett ord för detta är 

“greenwashing” alltså att använda policy för att få företaget att se miljövänligt ut utan att det 
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faktiskt är sant. En undersökning av företags miljöpolicies visade att det var vanligt att ha 

liknande policies även inom olika sektorer och att många företag hade mycket generella 

policies med få specifika mål. Majoriteten av de undersökta företagen implementerade inte 

sin miljöpolicy och de som gjorde de var i sektorer där det var mer ekonomiskt gynnsamt att 

minska miljöpåverkan (Ramus och Montiel, 2005).  

 

Banerjee (2001) undersökte företags miljöarbete och kom fram till att miljöarbetet som 

gjordes motiverades till stor del av lagar och tryck från myndigheter men också 

kostnadsbesparingar. I undersökningen hade 39% av företagen specifikt satta miljömål och 

45% hade mission statements. Undersökningen visade att positivt miljöarbete utfördes men 

också att det gjordes på grund av kostnadsbesparingar, tvång från myndigheter eller i 

marknadsföringssyfte vilket stödjer idéen att företag till viss del utformar miljöpolicy i 

marknadsföringssyfte, speciellt då färre företag satte specifika mål och följde upp sina mål. 

 

Zobel (2005) menar att miljöarbete sker mindre och mindre på grund av regleringar och lagar 

och mer och mer av organisationens övergripande strategi. För att positionera sig på 

marknaden och ha konkurrensfördelar samtidigt som krav från statliga organ uppfylls väljer 

företag att implementera olika miljöpolicies och miljöledningssystem. Ett exempel på 

implementering är certifieringen ISO 14001 som innehåller flera krav angående miljöledning, 

bland annat innehåller den kraven på att öka processeffektivitet och minska användning av 

resurser och material per levererad nytta (Swedish Standards Institute, u,å). Dock är där ingen 

garanti att företaget är miljöanpassat i större eller mindre grad, utan certifieringen påvisar 

enbart att företaget arbetar konsekvent för att förbättra och implementera miljöarbete inom 

företaget. Fortsättningsvis är där ingen garanti på att företag försöker förbättra rätt saker som 

gör stor skillnad, exempelvis att använda modernare och miljövänligare drivmedel istället för 

att prioritera lågenergilampor på kontoret (Björklund, 2012). Enligt Jensen (2007) 

problematiseras implementeringen av miljöinvesteringar då den förväntade vinsten inte 

fångas upp av företagskalkylerna och därmed inte beräknas vara lönsam. Fortsättningsvis har 

företag en tendens att inte följa upp miljöinvesteringarna vilket leder till minskat intresse för 

framtida miljöinvesteringar då företaget inte ser någon form av avkastning. 

 

Strategiska beslut sker oftast i de högre hierarkinivåerna inom företag vare sig det gäller 

miljöfrågor eller andra typer av beslut, de här besluten påverkar oftast företaget på längre sikt 

till skillnad från taktiska och operativa beslut. Problemen som oftast uppstår är att chefer 
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adresserar svårigheter inom operationaliseringen av miljöpolicy när det egentligen saknas 

fokus på miljö inom strategin. Bonn och Fisher (2011) argumenterar att miljöpolicy måste 

implementeras som en del av innehållet i strategin på koncernnivå, företagsnivå och 

funktionella nivåer för att företag ska lyckas med miljöarbetet. Emellertid finns det stora 

skillnader mellan olika beslut för olika företag, där ett köp av en lastbil för ett enmansåkeri 

kan vara ett stort strategiskt beslut jämfört med ett större transportföretag där ett lastbilsköp 

kan ses som ett operativt beslut (Björklund, 2012).  

 

Som Maxwell et al. (1997) påpekar är miljöpolicy och strategi ramverket till att minska 

miljöpåverkan men den huvudsakliga utmaningen ligger i att gå från generella värdegrunder 

och mål till specifika handlingar genom implementering. Företagen som implementerade sin 

miljöpolicy i undersökningen hade system för att mäta och redovisa miljömässig prestation, 

riktlinjer och verktyg för miljömässiga investeringar och miljörelaterade beslut samt 

incitament och kontroll för att uppmuntra positiva prestationer men dessa sätt att 

implementera policy skiljde sig också mellan företagen på olika sätt. Författarna menade att 

en lyckad implementering kräver tydligt engagemang från ledningen, en ledningsstruktur som 

tillåter integration mellan miljöfrågor och andra företagsaktiviteter, en tydligt upplagd 

strategi med ett stödsystem från ledningen samt erkännande och justeringar enligt behov från 

interna avdelningar men också externa intressenter.  

 

Enligt Björklund (2012) blir det allt vanligare att policy används som övergripande strategi 

eller för att sätta mål för minskad miljöpåverkan men som Ramus och Montiel (2005) och 

Banerjee (2001) visar finns det viss risk att policy används för marknadsföring då det är lätt 

att skriva och publicera en policy men svårare att implementera den. Zobel (2005) visar att i 

samband med att policy ska implementeras kommer också den finansiella aspekten 

involveras, Jensen (2007) menar att detta leder till att miljöinvesteringar görs och följs upp 

om det finns en ekonomisk vinning i det men annars finns det risk att det inte sker. Slutligen 

visas också svårigheterna i att implementera policy av Maxwell (1997) samt Bonn och Fisher 

(2011) då en policy eller strategi är grunden men det krävs också att ledningen är engagerade 

och att olika delar av företaget kan integreras med miljöarbete. Forskningen som redovisas 

här sträcker sig över flera sektorer och är mer generella men få involverar transportsektorn 

trots att det är en av sektorerna med störst växthusgasutsläpp och området där regeringar 

lägger stor del av sitt fokus på. Som tidigare visats är transportsektorn en av få sektorer där 

utsläpp har ökat och därmed ligger det i stort fokus inför framtiden. Därför syftar detta arbete 
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specifikt på miljöpolicy inom Svenska transportföretag för att undersöka om slutsatserna 

ovan om implementering och utformning fortfarande stämmer. 

 

1.3 Frågeställning 

Vad inkluderas i transportföretagens miljöpolicy? 

Hur implementerar transportföretagen sin miljöpolicy? 

Vilka metoder använder transportföretagen för att minska sin miljöpåverkan? 

 

1.4 Syfte 

Det första syftet med uppsatsen är att identifiera vad som inkluderas i olika transportföretags 

miljöpolicies. Det andra syftet med uppsatsen är att identifiera hur olika transportföretag 

implementerar miljöpolicies. Slutliga syftet är att undersöka vilka metoder som företagen 

använder i praktiken för att minska sin miljöpåverkan. 

 

1.5 Studiens disposition 

 

Figur 1 visar studiens disposition med en sammanfattning av innehållet i varje kapitel (egen 

illustration).  
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

De två huvudsakliga synsätten är hermeneutik och positivism. Positivism använder 

naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. Detta innebär att målet är 

att generera hypoteser baserat på teori och testa dessa genom att samla in fakta, dessutom ska 

forskarna vara objektiva och skilda från vad de studerar. Hermeneutik är ett alternativ till 

positivism då det tar avstånd från naturvetenskapen och istället menar att kunskap är 

subjektivt och insamlad information används för att skapa teorier (Bryman och Bell, 2013). 

 

På grund av praktiska överväganden påbörjades detta arbete med att samla in teori för att 

skapa en förväntning vilket sedan följs av att gå ut till företagen och samla fakta. Tidigare 

forskning gav förväntningar från deras resultat om hur företag implementerar policy och vad 

som görs vilket sedan testats för att se om detta stämmer inom transportsektorn i Sverige. 

Detta gör att arbetet använde ett positivistiskt synsätt.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Kopplingen mellan empiri och teori görs huvudsakligen genom induktivt eller deduktivt 

angreppssätt. Deduktivt angreppssätt innebär att kopplingen börjar med teori vilket mynnar ut 

i en hypotes och för att testa hypotesen samlas data vilket ger ett resultat som bekräftar eller 

förkastar hypotesen och teorin kan sedan omformuleras baserat på detta resultat. Induktivt 

angreppssätt innebär att forskare börjar med att göra observationer vilket sedan analyseras 

och ger ett resultat som sedan kan utvecklas till teori (Bryman och Bell, 2013). 

 

Det förekommer även ett tredje angreppssätt, eftersom det anses vara svårt att en av de två 

föregående sätten ska kunna omfatta all forskning. Detta angreppssätt kallas för abduktion 

och används huvudsakligen vid fallstudiebaserade undersökningar. Det empiriska 

tillämpningsområdet utvecklas successivt under arbetets gång och därefter läggs teorin till 

(Alvesson och Sköldberg 2008). 

 

Då detta arbete utgått från teori följt av insamling av fakta för att testa teorin är angreppssättet 

deduktivt. Detta passar då arbetet utgått från ett ramverk, teori och modeller, och utformat 

förväntningar som sedan testas mot verkligheten via datainsamling. Ett induktivt angreppssätt 

skulle kunnat användas men detta kräver mycket tid och ofta nära arbete med företag för att 
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få mer tillgång till information vilket är mindre möjligt i detta fall. Då studien inte är en 

fallstudie är abduktivt angreppssätt inte relevant.  

 

2.3 Forskningsstrategier 

Forskningsstrategier brukar delas upp i kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. 

Kvantitativ forskning utgår från deduktivt angreppssätt och teoriprövning samtidigt som 

kvalitativ forskning utgår från induktivt angreppssätt och teorigenerering. Kvantitativ 

forskning grundas i naturvetenskaplig modell, huvudsakligen positivism och kvalitativ 

forskning utgår från tolkande synsätt som exempelvis hermeneutik. Kvantitativ forskning 

fokuserar på att mäta en objektiv verklighet genom ett representativt urval som gör att resultat 

kan generaliseras men i kvalitativ forskning är fokuset på att förstå och tolka beteenden, 

värderingar och åsikter i den kontext som de existerar i (Bryman och Bell, 2013).  

 

Detta arbete är en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning. Det kvantitativa 

perspektivet kommer från det positivistiska synsättet och det deduktiva angreppssättet.  Trots 

detta var datainsamlingen huvudsakligen kvalitativ. Då fokus i studien ligger i att tolka 

företags olika implementeringar av miljöpolicies är ett kvalitativt tillvägagångssätt mer 

passande då siffror inte kan ge tillräckligt med svar och tolkningsalternativ såsom ord kan. 

Att hypoteser inte testats eller att olika variablers samband inte undersökts är också en 

indikation att kvalitativ metod var passande.  

 

2.4 Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign berör olika kriterier som används när samhällsvetenskapliga 

undersökningar ska bedömas. Designen utgör riktlinjer för att få fram empirisk data som är 

relevant för frågeställning samt andra specifika kriterier för undersökningen. Vid val av en 

forskningsdesign så finns det fem typer av tillvägagångssätt. Vid experimentell design skapas 

två grupper där den ena påverkas experimentellt och den andra inte utsätts för något, sedan 

analyseras skillnaderna mellan de två olika grupperna. Tvärsnittsdesign används för att samla 

in både kvantitativ och kvalitativ data som påverkar en eller flera variabler samtidig som det 

inkluderar mer än ett fall. För att samla in data används mestadels enkäter eller strukturerade 

intervjuer. Longitudinell design är en väldigt tydlig och avgränsad design som i större grad 

används för att kartlägga förändringar inom företagsekonomisk forskning. Datainsamlingen 

genomförs genom att data studeras vid två tillfällen under en längre period. Vid fallstudie 

studeras ett fall, såsom en organisation, ett fall eller en person, mer ingående och detaljerat. 
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Det femte och sista tillvägagångssättet kallas för komparativ design som genom tillämpning 

av identiska metoder på två olika fall påvisar skillnader och förståelse kring sociala 

företeelser (Bryman och Bell, 2013). 

 

I denna studie användes en tvärsnittsdesign då den insamlade kvalitativa datan har 

införskaffats från fler än bara ett företag för att sedan upptäcka skillnader och mönster kring 

hur miljöpolicy implementeras inom olika transportföretag gällande flera variabler. De övriga 

undersökningsdesignerna är mer djupgående och kräver mer insyn i företagen, vilket är svårt 

och tidskrävande att uppnå vid undersökning av ett flertal företag vilket förekommer i denna 

studie. 

 

2.5 Datainsamling  

För datainsamling finns det två möjligheter, att själv samla in data eller att använda data 

insamlad tidigare av andra forskare. Primärdata är data som forskare till en studie själva 

samlar in med hjälp av metoder som enkäter, intervjuer eller observationer. Sekundärdata är 

data som inte samlas in av forskarna, istället används data från databaser, offentlig statistik 

eller tidigare forskares publicerade data. Fördelar med sekundärdata är kostnadsminimering 

samt att det är mindre tidskrävande att använda. Nackdelar med att använda sekundärdata är 

att det är obekant data vilket gör att det krävs tid för att lära känna materialet, dessutom kan 

sekundärdata vara mer komplext och kvaliteten på data kan variera (Bryman och Bell, 2013). 

 

I detta arbete samlades primärdata genom semistrukturerade intervjuer, som beskrivs mer 

nedan, på transportföretag. Intervjuerna har haft tema miljöpolicy, med frågor om varför det 

används och hur det implementeras. Företagens hemsidor har också använts som datakälla 

främst för att få tillgång till deras miljöpolicy men även annan information om deras 

miljöarbete som beskrivs på hemsidorna. Alla företagen hade någon typ av skriftlig 

information på deras hemsidor då det var del av urvalet. Den skriftliga informationen 

sammanfattades i empirikapitlet för att sedan analyseras och jämföras.  

 

2.5.1 Intervjuteknik 

På grund av sin flexibilitet och användbarhet är kvalitativa intervjuer den mest använda 

metoden för kvalitativ forskning. Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade vilket leder 

till att de kan vara mer djupgående inom området som undersöks. Det finns två huvudsakliga 

alternativ till kvalitativa intervjuer som är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade 
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intervjuer, där semistrukturerade använder sig av ett tema som forskarna kan hålla sig till och 

leda samtalet i den riktning som önskas. Vid ostrukturerade intervjuer används oftast bara 

lösa minnesanteckningar och där kan intervjuaren helt och hållet låta den respondenten svara 

fritt efter ett öppet tema, vilket kan liknas ett vanligt samtal (Bryman och Bell, 2013). 

 

Den här studien har använt sig av semistrukturerade intervjuer, detta för att ge de svarande 

möjlighet att uttrycka sina egna värderingar och tolkningar, samtidigt som det finns ett tema 

som följs och hålls till det specifika ämnet för studien. Den här typen av intervju har även 

gjort det möjligt för författarna att ställa följdfrågor för att få ut mer användbar information. 

Studien har använt sig av besöksintervjuer där forskarna mött intervjupersoner, detta för att 

underlätta intervjun och förstå varandra bättre. Intervjuer har utförts på fyra olika 

transportföretag (mer om deltagande företag i följande kapitel). För intervjun har 

intervjuguide (bilaga 1) använts. Intervjufrågor om företagets verksamhet och storlek samt 

miljöarbete är mer generella och sedan har följdfrågor använts för att få mer specifik 

information som respondenterna inte gav vid första frågan. Frågor om metoder för att minska 

miljöpåverkan och mätningar ställdes utan att specificera och sedan följdes det upp med 

frågor baserade på teorin om det fanns någon metod som respondenterna inte diskuterade i 

sitt svar.  

 

2.6 Urval 

Urval är den delen av populationen som väljs ut för att studeras. Hur urvalet bestäms kan 

delas i två olika typer av metoder vilket är sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval går ut på att slumpmässigt välja ut delar av populationen med målet att det 

ska bli representativt för hela populationen och alternativet är icke-sannolikhetsurval alltså att 

inte välja slumpmässigt vilket gör urvalet mindre representativt. Inom kvantitativ forskning är 

målet att data ska kunna samlas in genom ett slumpmässigt urval för att kunna generalisera 

resultaten till hela populationen som urvalet är del av. Kvalitativ forskning har större fokus på 

förståelse i en viss kontext och därför brukar ett mindre antal respondenter användas och 

urvalet behöver inte vara representativt och kan därmed göras för bekvämlighet eller efter 

vilka respondenter som forskare är mer intresserade av (Bryman och Bell, 2013). 

 

I detta arbete var urvalet inte slumpmässigt då det är en kvalitativ undersökning med färre 

antal medverkande företag, vilket gör att undersökningen inte är representativ. Urvalet har 

gjorts genom att skicka mail och ringa till relevanta företag inom transportsektorn som har en 
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miljöpolicy. Det huvudsakliga urvalskriteriet som användes för att bestämma vilka företag 

som skulle kontaktas var att de hade en miljöpolicy som gick att läsa på deras hemsida. 

Andra kriterier av att de var transportföretag som agerade inom och helt eller till viss del 

utförde transporter själva. För att få viss varians i respondenter kontaktades företag i olika 

storlekar, både mindre lokala åkerier och större speditörer och transportörer. De som svarade 

och var intresserade av att medverka var dock huvudsakligen mindre och lokala företag. 

Deltagande företag sammanfattas i tabell 1 nedan. 

 

Namn Antal anställda Omsättning Transportflotta Respondent 

Företag 1 10-20 ca 100 miljoner ca 40 fordon Miljö- och 

kvalitetsansvari

g 

Braås åkeri AB 60 200 miljoner 20 ägda fordon, 

50-300 

kontrakterade 

VD, Håkan 

Andersson 

Alwex AB 192 1,1 miljarder 300 fordon Miljö- och 

kvalitetschef, 

Ingegerd 

Svensson 

GDL Transport 

AB 

355 2,7 miljarder Äger inte 

fordon, 

kontrakterar 452 

åkerier med 

1500 fordon 

Miljö- och 

kvalitetschef, 

Christer 

Eliasson 

Tabell 1 visar deltagande företag och bakgrundsinformation (egen illustration) 

 

2.7 Kvalitetsmått 

2.7.1 Kvantitativa kvalitetsmått 

För kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet viktiga kriterier för att säkerställa 

kvaliteten på en studie. Reliabilitet syftar på pålitligheten och följdriktigheten i mätningar och 

mått. För att vara reliabla ska måtten ge samma resultat om samma mätning görs flera gånger, 

om flera indikationer behandlas ska de relatera till samma mått och när data ska bedömas av 

flera observatörer måste deras tolkningar stämma överens. Validitet syftar på att mått som 

används ska mäta vad forskningen försöker undersöka eller studera. För att vara valid måste 

mått spegla vad det faktiskt försöker mäta och detta kan även testas för att se om det finns 

samband mellan måttet och vad det försöker mäta (Bryman och Bell, 2013).  
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Då kvantitativ forskning har målet att vara objektivt kan även replikerbarhet vara ett 

kvalitetsmått vilket innebär att undersökningen kan utföras på samma sätt av andra forskare 

och ge samma resultat vilket tyder på att resultat inte påverkas av subjektivitet från forskare. 

Då kvalitativ forskning är mer subjektivt kan det ofta inte replikeras, måtten syftar också på 

att mäta en social verklighet som ofta ändras över tid och därmed kan de ofta inte vara 

reliabla och det är även svårt att översätta validitet då resultat från kvalitativ forskning ofta 

inte kan översättas till andra kontexter och mätningarna är därmed begränsade till kontexten 

som studeras. I kvalitativ forskning används därför alternativa kriterier som trovärdighet och 

äkthet för att bedöma och värdera kvalitativa studier (Bryman och Bell, 2013). 

 

2.7.2 Trovärdighet 

Trovärdighet består av fyra olika delkriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. Tillförlitlighet menar på att forskning ska ske i enlighet med de regler som 

finns och forskarnas syn på den sociala verkligheten bekräftas. Överförbarhet är studiens 

möjlighet att föras över till andra miljöer eller med andra respondenter. Kollegor eller andra 

utomstående kan användas som granskare för att påvisa pålitlighet för att skapa en fullständig 

redogörelse av alla processer av studien. Sist är konfirmering som säkerhetsställer att 

forskarna har agerat i god tro och inte medvetet låtit sina personliga värderingar påverka 

utförandet (Bryman och Bell, 2013). 

 

Tillförlitlighet och pålitlighet ökar då studien granskas och kontrolleras av både handledare 

och opponenter vid seminarium. Studien är baserad på svenska transportföretags 

implementering av miljöpolicies vilket gör det möjligt att genomföra likartad studie i 

exempelvis andra länder. Konfirmering av studien försöks uppnås genom att alla tre 

författarna granskar varandras arbeten för att förhindra personliga värderingar samt att 

studien använder sig av litteratur inom området som redan publicerats.     

 

2.7.3 Äkthet 

Inom äkthet definieras fem olika kriterier som är rättvis bild, ontologisk äkthet, pedagogisk 

äkthet, katalytisk äkthet och taktisk äkthet. Då studien berör flera människor och det finns 

stor chans att många har olika synpunkter är det viktigt att förmedla en rättvis bild som 

belyser allas åsikter. Ontologisk äkthet tar upp frågan om de som medverkat fått bättre 

förståelse kring sin sociala situation. Pedagogisk äkthet ställer frågan huruvida deltagarna har 
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fått en bättre förståelse kring hur personer upplever saker och ting. Katalytisk äkthet tar upp 

frågan om de som medverkat kan förändra sin situation och taktisk äkthet ställer frågan om 

deltagarna har bättre möjlighet att vidta åtgärder som krävs (Bryman och Bell, 2013). 

 

För att förmedla en rättvis bild spelades respondenternas svar in om respondenten godkände 

det, annars användes anteckningar och transkribering. Det är svårt att veta om deltagarna i 

studien har fått en bättre förståelse för sin situation eller hur andra personer upplever saker 

och ting. Då denna studie undersöker hur företag implementerar miljöpolicy och vad de gjort 

för att implementera policy kan detta ha gjort att företagen har fått bättre förståelse för sitt 

eget miljöarbete. Däremot finns det mindre möjligheter att använda dessa resultat för att 

förändra situationen eller framtida åtgärder som krävs.  

 

2.8 Etiska övervägande 

Etiska övervägande behandlar ämnen som hur individer eller respondenter som studeras 

behandlas och aktiviteter som bör undvikas tillsammans med eller gentemot de som deltar i 

studien. Principer som ofta används inom forskning är att deltagarna i undersökningen ska 

informeras om undersökningens syfte, deltagande är frivilligt och kan avbrytas om det 

önskas, deltagare har möjlighet att vara anonyma och deras uppgifter ska skyddas, insamlade 

uppgifter får bara användas till forskningsändamålet och forskare ska inte ge vilseledande 

eller falsk information om undersökningen. Forskning som kan leda till någon form av skada 

för deltagarnas del anses av många som oacceptabelt, inom företagsekonomiska studier är det 

ofta ekonomisk och finansiell skada som är relevant och detta måste undvikas (Bryman och 

Bell, 2013).  

 

I detta arbete har hänsyn tagits till informationskravet genom att företag informerats delvis 

om vad studien behandlar i samband med förfrågan om de är intresserade av att delta och mer 

utförlig information gavs till de företag som valde att delta. Deltagande har varit frivilligt och 

respondenter har haft möjlighet att avbryta sin involvering i studien när de vill. Insamlad 

information användes endast till forskningssyftet då utomstående parter inte haft tillgång till 

informationen. Falsk eller vilseledande information har undvikits i intresseförfrågningen och 

har undvikits i intervjuer genom att följa en intervjuguide. Deltagande företag och individer 

har haft möjligheten att vara anonyma och all information har skyddats då inga utomstående 

parter kommer att ha tillgång till informationen. Undersökningen förväntas inte ha lett till 

skada för deltagande individer eller företag, risken för ekonomisk skada fanns då 
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implementering av miljöpolicy kan vara en konkurrensfördel men mycket av informationen 

som gavs ut av deltagande företag finns allmänt tillgänglig och även det som är mindre 

tillgängligt är ingenting som företagen klassar som hemligt. Företagen hade också 

möjligheten att vara anonyma men tre av fyra valde att inte vara det vilket innebär att de var 

bekväma med att utgiven information publiceras. 

 

2.9 Metodkritik 

För detta arbete användes deduktivt angreppssätt men det skulle även kunna passa att 

använda induktivt eller abduktivt sätt. Huvudsakliga anledningen till att deduktivt 

angreppssätt föredras över alternativen är praktiska överväganden som hur mycket tid som 

finns för att utföra en undersökning och hur mycket tillgång till information som krävs av 

deltagande företag. Induktivt och abduktivt sätt skulle passa detta arbete men de kräver 

mycket tid, ofta flera månader och ofta krävs närmare arbete med respondenter vilket i detta 

fall är svårt då transportföretagen inte kan lägga mycket tid eller resurser på att ta del i 

undersökningen. 

 

I detta fall användes semistrukturerade intervjuer för att samla data, andra alternativ är att 

använda enkäter, observationer eller andra typer av intervjuer. Observationer är mindre 

passande för denna frågeställning då det är svårt att se hur miljöpolicy implementeras och 

ännu svårare att se hur policyn är utformad, exempelvis är det svårt att få reda på vilken typ 

av bränsle som används i bilar genom observation. Enkäter hade också kunnat användas, 

problemet med denna metod är att det tar mycket tid att samla information och analysera den, 

när det gäller frågan om vad policyn innehåller skulle det vara en passande metod men för 

frågan om hur policy implementeras krävs mer utförliga svar. Ostrukturerade intervjuer 

skulle kräva mycket tid för att komma fram till svaren som krävs och denna metod utgår 

huvudsakligen från induktivt synsätt vilket kräver mer tid. Strukturerade intervjuer kan 

användas men detta skulle kräva ett större antal respondenter och för detta finns det också 

problem med att det kräver mycket tid.  

 

Primärdata är mer passande för att få svar på undersökningens frågeställning. Det finns inte 

mycket relevant sekundärdata till detta område. Tidigare forskning som gjorts har inte varit 

inom Sverige eller inte inom transportföretag och därför kan resultat från annan forskning 

inte användas som datakälla för denna frågeställning. Det saknas även relevanta databaser 
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eller liknande datainsamling som kan användas för området och därför måste all data vara 

primärdata för att vara relevant till frågeställningen.  

 

Urvalet var inte slumpmässigt i detta arbete, istället kontaktades företag för att fråga om 

intresse av att medverka i intervjuer och de som var intresserade användes till studien. 

Kontakt med företag hade kunnat utföras slumpmässigt eller enligt kategorier med målet att 

göra resultatet representativt men då företagen måste ha tid och intresse av att medverka hade 

denna metod inneburit en risk att företagen som faktiskt ville svara på intervju inte skulle 

blivit representativa ändå. I en kvalitativ studie finns det även mindre värde i att ha ett 

slumpmässigt och representativt urval då fokuset är att undersöka respondenters subjektiva 

åsikter och upplevelser på en mindre skala.  

 

2.10 Analysmodell 

Analysen utgår ifrån studiens tre frågeställningar, för varje frågeställning har relevant teori 

samlats om miljöpolicy, implementering och metoder för att minska miljöpåverkan. Denna 

teori har sedan använts för att skapa en intervjuguide vilket kopplar teorin till empirin. 

Empirin har sedan samlats på de fyra företagen genom semistrukturerade intervjuer och 

företagens hemsidor. Analysen innefattar de tre frågorna som beaktas utifrån två olika 

perspektiv. Det första perspektivet innebär att företagen jämförs och belyser skillnader och 

likheter mellan varandra. Den andra delen av analysen är att empirin från företagen jämförs 

med teorin för att se hur de överensstämmer.  
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Figur 2: Visar kopplingen mellan studiens olika delar och hur analysen utförs. Företag 

jämförs med varandra samt med teorier. (egen illustration).  
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2.11 Metodsammanfattning 

Metod Val 

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Vetenskapligt angreppsätt Deduktivt angreppssätt 

Forskningsstrategi Kvalitativ strategi 

Undersökningsdesign Tvärsnittsdesign 

Datainsamling Primärdata 

Intervjuteknik Semi-strukturerad intervju 

Urval Icke-sannolikhetsurval 

Tabell 2 visar vald metod inom varje kategori (Egen illustration) 
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3 Teori 

3.1 Miljöpolicy 

Miljöpolicy kan användas för att referera till regeringars strategier och mål för att minska 

miljöpåverkan, exempelvis har gällande policy för EU och Sverige diskuterats i 

bakgrundskapitlet. I detta fall är det inte nationell policy som undersöks utan policy på 

organisationsnivå. En definition av miljöpolicy är att miljöpolicy är ett offentligt uttalande 

om en organisations filosofi, avsikter och mål gällande miljön (Business dictionary, u.å). I 

ISO 14001-standarden anges att en miljöpolicy är organisationens övergripande avsikter för 

miljöprestationer och riktning gällande miljö formellt uttryckt av ledningen (Environmental 

policy, 2015).  

 

Brophy (Welford, 1998) menar att en miljöpolicy är grunden som organisationer ska ha som 

bas till alla beslut och interaktioner som gäller miljön. Policy anses vara ryggraden och 

ramverket som alla andra miljömässiga komponenter baseras på, bland annat ledningssystem, 

granskningar, utvärderingar och rapporter. Detta leder också till att problem eller brister i 

policyn påverkar alla andra delar av organisationens miljöarbete. Brophy diskuterar två olika 

syften för miljöpolicy, en av dessa är funktionell i form av att vägleda framtida agerande 

genom riktlinjer, ramar och mål. Det andra syftet som tas upp är informerande då policy kan 

användas för att informera organisationers intressenter om engagemang i miljöfrågor, både 

internt för ägare och anställda men också externt för kunder och finansiärer (Welford, 1998).  

 

3.1.1 Innehåll i miljöpolicy 

Ramus (2002) diskuterade vad framåtriktade och förebyggande företag inkluderar i sin 

miljöpolicy. En av dessa komponenter är att sätta specifika mål och regelbundet genomföra 

mätningar för att säkerställa att målen uppnås, huvudsakligen genom att analysera företagets 

miljöpåverkan genom hela livscykeln av varan eller tjänsten som företaget erbjuder. En 

annan del av policy som tas upp är att sammanställa årliga hållbarhetsrapporter, både för 

externa och interna intressenter men viktigast är det för anställda, ledning och ägare. För 

inköp av varor och tjänster från andra företag är det också viktigt att säkerställa att 

leverantören agerar hållbart och att inte bara jobba inom det egna företaget men även att 

utvidga perspektivet till kunder och leverantörer.  

 



 

 

19 

 

En annan aspekt av policy som diskuteras är engagemanget från anställda och åtagande att 

involvera anställda i hållbarhetsutbildning då de mest framåtriktade involverar alla delar av 

företaget i hållbarhetsarbete. För att användning av policy ska lyckas måste ansvaret delas 

mellan anställda och ledningen i alla företagets nivåer då alla är delaktiga i företagets 

miljöpåverkan. Om bara anställda involveras kan ledningen ge motstridiga uppgifter men om 

bara ledningen involveras kan anställda agera mindre miljövänligt trots ledningens initiativ 

utan att veta det. Slutligen kan policy användas för att hantera specifika delar av företagets 

miljöpåverkan, exempelvis genom en policy att minska användningen av fossila bränslen och 

istället använda förnyelsebar energi eller en policy att minska användningen av råvaror eller 

produkter med stor miljöpåverkan (Ramus, 2002). 

 

Jose och Lee (2007) analyserade miljöpolicy och hållbarhetsrapportering i världens 200 

största företag (baserat på Fortune global 200 companies). Analysen utfördes enligt följande 

kriterier: 

● Övervägande om miljömässig planering 

○ Policy  

○ Filosofisk underbyggnad 

○ Strategisk motivering och drivkrafter 

○ Tillvägagångssätt för planering 

● Involvering av ledningen 

● Miljömässig struktur och organisation 

○ Institutionell anslutning av företagets miljöfunktion 

○ Ledningens prioritet 

○ Strukturell integration av miljöfrågor 

○ Utbredning av miljöarbete 

○ Involvering av intressenter 

● Miljömässigt ledarskap 

● Miljömässig kontroll 

○ Mätning 

○ Granskning 

● Externa certifikationer 

● Miljömässig kommunikation 
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Analysen visade att de flesta undersökta policies innehöll två huvudsakliga aspekter; 

åtagande eller engagemang för miljöfrågor och hur det implementeras eller verkställs genom 

policy.  Vissa företag kombinerade aspekterna och andra delade policy i åtagande och 

principer. Filosofisk underbyggnad i policy hanterar företagens synsätt vilket kan vara att 

hållbarhet har flera aspekter exempelvis “triple bottom line” synsätt eller att miljöarbete ska 

integreras i hela företaget eller livscykel synsätt (miljöpåverkan av alla steg involverade i en 

produkt eller tjänst). Motivering och drivkrafter syftar på hur intressenters krav involveras 

men också hur miljöarbete är del av företagets strategi och vilken plats det har i företaget 

(Jose och Lee, 2007).  

 

Tillvägagångssättet för planering syftar på aspekter som användning av konstant förbättring 

eller filosofier som PDCA, miljömässig målsättning eller om miljöforskning används för att 

undersöka hur företagets hållbarhet kan förbättras. Författarna menar att ledningen måste vara 

involverad i miljöarbete för att det ska lyckas och därför används ledningens involvering i 

policy och hållbarhetsredovisning som en del av analysen. Miljömässig struktur syftar på 

vilken del av företaget som har ansvar för miljöarbete och hur ansvar är fördelat. Strukturell 

integration av miljöfrågor syftar huvudsakligen på Environmental Management Systems som 

ISO, om och hur dessa används. Utbredningen av miljöarbetet syftar på om policy diskuterar 

mer konkret vad som ska göras för att minska miljöpåverkan och var fokus ligger. 

Involvering av intressenter handlar om hur policies involverar både externa och interna 

intressenter, exempelvis anställda, kunder och leverantörer. Miljömässigt ledarskap 

diskuterar om företagen ligger i framkant gällande miljöfrågor, exempelvis genom att 

använda marknadsföring för att informera eller partnerskap med regering eller icke-statliga 

organ för att informera och medverka i miljömässiga projekt. Miljömässig kontroll fokuserar 

på mätning och om företag mäter samt rapporterar miljöpåverkan samt uppföljning av mål. 

Slutligen handlar miljömässig kommunikation om hur företag kommunicerar deras mål och 

engagemang men också om de använder exempelvis hållbarhetsrapporter eller utomstående 

certifikationer (Jose och Lee, 2007).  

 

3.1.2 Miljöpolicy i transportföretag 

I transportföretag används miljöpolicy ofta på samma sätt som företag i andra branscher då 

det är ett sätt att uttrycka företagets avsikter gällande miljöfrågor och ett ramverk för andra 

miljömässiga komponenter i företaget. Den huvudsakliga skillnaden är målsättandet som 

måste anpassas för verksamheten men även målen för transportföretag är ofta fokuserade på 
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att minimera miljöpåverkan och att följa relevant lagstiftning. Några exempel från skriftlig 

miljöpolicy från företag är att medarbetare ska ha kunskap och medvetande om 

miljöpåverkan, att använda konstant förbättring för att minska miljöpåverkan, att samarbeta 

med kunder och leverantörer för att minska miljöpåverkan samt att överlag driva 

verksamheten så att miljöpåverkan begränsas. Företag som arbetar med mer specifika mål 

kan också sätta mål för årliga växthusgasutsläpp, hur stor del av fordonsflottan som använder 

motorer med minskad miljöpåverkan (exempelvis Euro V och Euro VI) och mål för 

fyllnadsgrad eller fordonsanvändning (DSV, 2016) (Börjes koncernen, u.å) (Braås åkeri, u.å).  

 

3.1.3 Environmental management systems 

Environmental management systems eller EMS är ett ledningssystem som kan användas för 

att hjälpa organisationer med att nå sina miljömål och implementera miljöpolicy. Ett EMS 

består huvudsakligen av mål och miljöpolicy tillsammans med uppföljning och mätning av 

organisationens miljöpåverkan med syftet att ständigt förbättra organisationen ur ett 

miljöperspektiv genom att minska miljöpåverkan. Systemen följer Plan, Do, Check, Act 

principen (PDCA) för ständig förbättring, figur 3 visar hur principen kan appliceras på EMS. 

Policy och mål är planeringen, utförandet och implementeringen görs genom att definiera 

struktur och bestämma ansvarsområden, kontrollen utförs genom mätning och uppföljning 

och slutligen utvärderas prestation och policy för att ändra och förbättra systemet 

(Environmental management system, 2015)(EPA, u.å). 
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Figur 3 visar hur PDCA principen appliceras på EMS för ständig förbättring (Environmental 

management system, 2015) 

 

Ett EMS är alltid till viss del anpassat efter organisationen den används inom då alla 

organisationer är till viss del unika och har olika omständigheter och kontexter att anpassa sig 

efter. Det är däremot vanligt att organisationer använder en standard som grund eller som ett 

ramverk som sedan kan anpassas till organisationens specifika situation. Som grund till EMS 

används ofta ISO 14001, vilket bland annat involverar PDCA principen som diskuterats ovan 

men det inkluderar även generella krav och riktlinjer. ISO 14001 ger en beskrivning av hur 

miljöarbete ska utföras för att minska miljöpåverkan, men det är inte en beskrivning av vad 

som ska göras då detta är specifikt till organisationer och måste anpassas beroende på 

situationen. En annan standard som kan användas är Eco-Management and Audit Scheme 

eller EMAS vilket är en standard för EMS som hanteras av EU och inom detta ingår även 

hårdare krav än ISO samt externa granskningar, likt ISO (Environmental management 

system, 2015)(ASQ, u.å).  
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3.1.4 Standarder 

Enligt Mutafelija och Strömberg (2003) så är det tack vare olika standarder som processer 

inom framgångsrika företag och organisationer effektiviseras. Fortsättningsvis förklarar 

forskarna att syftet bakom de allra flesta standarder är att hjälpa användarna prestera på 

högsta möjliga nivå med de resurser användarna har genom att följa dessa standarder. 

Dessvärre så är standarder utvecklade av oberoende aktörer som fokuserar på 

industrispecifika behov. Detta betyder att när de väl har publicerats så uppdateras och 

reflekteras standarderna inom dessa områden. Det sker i vissa fall förbindelser mellan olika 

standarder för att täcka större områden vilket gör standarderna mer kompatibla till specifika 

företag, men även i dessa fall så uppstår det komplikationer då standarderna inte tar full 

hänsyn till varandra. Detta illustreras i figur 4 som visar relationer mellan olika standarder då 

de i vissa fall är baserade på varandra och i andra fall använder eller refererar till andra 

standarder (Mutafelija och Strömberg, 2003). 

 

 

Figur 4 visar hur förvirrande relationerna mellan standarder kan vara genom att visa hur de 

hör ihop med varandra och vad de är baserade på (Mutafelija och Strömberg, 2003).   

 

3.1.5 ISO 14001 

ISO (International Organization for Standardization) är ett internationellt 

standardiseringsorgan som fokuserar på industriell och kommersiell standardisering. ISO har 

publicerat 21 580 internationella standarder och dokument som täcker nästan all industri, från 

teknologi till livsmedelssäkerhet och sjukvård. Två av de mest populära och förekommande 
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standarder är ISO 9001 som berör kvalité och ISO 14001 som berör miljöaspekter (ISO, u.å, 

A) 

 

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som har adopterats av de flesta större svenska företag 

där de övergripande målen är:  

● Utgöra verktyg för att säkerställa miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och 

effektivt sätt. 

● Säkerställa att miljöarbete genom ständig förbättring leder till en miljöanpassning som 

kontinuerligt minskar företagens totala miljöbelastning. 

● Säkerställa att företagsledningen har god kontroll över miljöarbetets utveckling både 

vad avser resultat och kostnader, det vill säga den totala måluppfyllelsen (Björklund, 

2012). 

 

Till skillnad från andra ISO standarder så är ISO 14001 enklare att anpassa och integrera 

eftersom graden av struktur inte är lika hög som andra standarder, därför är ISO 14001 

världens mest kända och framgångsrika standard (ISO, u.å, B) 

 

Enligt Edwards (2003) så är kraven och systemet för ISO 9001 och 14001 väldigt lika 

gällande en del punkter, därmed blir det enklare att implementera ISO 14001 om ett företag 

redan har ett 9001 certifikat. Detta leder till att samspel mellan kvalité och miljö uppstår. En 

metastudie av Nawrocka och Parker (2009) visade att resultat från undersökningar på 

området varierade då kopplingen i vissa fall fanns men inte i alla. Några möjliga förklaringar 

bakom skillnaderna i resultat var definitionen av förbättring och hur det mäts men även 

metoden för studierna. Att resultaten inte stämmer helt överens pekar på att användande av 

ISO i sig inte garanterar förbättrad miljömässig prestanda och att resultat av ISO beror på 

ledningens implementering samt företagets mål, kultur och kontexten som företaget existerar 

i (Nawrocka och Parker, 2009).  

 

3.2 Implementering av miljöpolicy 

Enligt Maxwell et al. (1997) har många företag en strategi och vision för att förebygga 

miljöförstörelse och minska sin miljöpåverkan. Företagen har insett att välformulerade 

strategier kan leda till fördelar inom olika slag, såsom bättre kvalité, förbättrad image, 

minskade kostnader och nya marknadsområden. Dock uppstår det komplikationer när 

strategierna och visionerna ska förverkligas, det vill säga hur företagen ska implementera sin 
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miljöpolicy. Mestadels förekommer det problematik gällande vilka nya aktiviteter som ska 

implementeras, i vilken takt förändringarna ska ske, förändringarnas omfattning och vilka 

enheter som ska vara involverade. 

 

Fortsättningsvis talar Maxwell et al. (1997) om att det förekommer två klasser av drivkrafter 

som formar ramverket för hur strategin ska se ut, nämligen marknads och icke-marknads 

faktorer. Ur ett marknadsperspektiv vill företaget skapa konkurrensfördelar genom 

kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Detta sker exempelvis genom att företaget 

marknadsför sin användning av produkter som ger upphov till mindre negativ miljöpåverkan 

eller att de använder återvinning inom företaget. Ur ett icke-marknadsperspektiv så tar 

företaget hänsyn till sina intressenter, tillsynsmyndigheter, och intressegrupper som arbetar 

med miljö. 

 

Nästa steg är att förverkliga och implementera ramverket som skapats vilket innebär att svåra 

beslut ska tas gällande vilken grad de nya initiativen ska påverka de nuvarande aktiviteterna, 

omfattningen av initiativen och förändringen av geopolitiska gränser. För att jämföra hur 

olika företag implementerar sina miljöstrategier har Maxwell et al. (1997) skapat en serie 

kategorier där företag kan välja ett tillvägagångssätt under implementeringsprocessen. 
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Tabell 3 visar de olika kategorierna under implementeringsprocessen, samt vad kategorierna 

innehåller i tre undersökta företag (Maxwell et al., 1997) 

 

Första kategorin i tabell 3 omfattar strukturer för miljöledning för att internalisera och 

uppfylla reglerande och mer proaktiva miljömål genom att fördela miljöansvar, specificera 

flödet av intern och extern information samt ge riktlinjer för hur målen ska uppnås.  Andra 

kategorin berör övervakning av miljöprestanda genom direkt rapportering av miljöaktivitet 

och miljörevision. Tredje kategorin behandlar upprättande av incitament och kontroller för att 

betona företagets engagemang för miljöprestanda och uppmuntra anställda att arbeta efter 

upplagda policyn. Fjärde kategorin omfattar skapandet av finansiella riktlinjer och 

ledningsverktyg som visar styrelsen att det finns fördelar som långsiktiga finansiella 

besparingar och minskade kostnader när miljöinvesteringar utförs. Kategori fem berör 
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utveckling av verktyg som ska hjälpa till att utvärdera miljöpåverkan på produkt- och process 

beslut, system för att registrera företagets aktiviteter och dess risker, samt operativa 

procedurer för att styra anställda vid miljörelaterade uppgifter. Sjätte kategorin behandlar 

kommunikation och förhandlingar med företagets intressenter, inklusive deltagande i 

miljödebatter och ekonomiskt stöd till miljöverksamhet (Maxwell et al, 1997). 

 

Enligt Swedish Standards Institute (2015) så förekommer det olika steg för hur miljöpolicy 

ska implementeras efter att företaget har identifierat miljömålen. Första steget innebär att 

planera verksamheten. Det innebär att rutiner blir tydliga i organisationen så att alla förstår 

vad som ska åstadkommas. Nästa steg är att införa och driva miljöpolicyn, vilket innebär att 

fastställa organisation och ansvar, utbilda personal och göra de medvetna, kommunicera 

miljöpolicy och miljöarbete internt och till externa intressenter, dokumentera 

miljöledningssystem, säkerställa styrning av dokument, styra verksamheten på ett miljöriktigt 

sätt och skapa en plan vid ett eventuellt nödläge. För att utveckla arbetet så krävs det 

uppföljning och kontroll vilket tas upp i nästa steg. Att övervaka och mäta resultat är bland 

det viktigaste ett företag kan göra för att se om det uppstår skillnader, om exempelvis gränser 

passeras eller om mål uppnås. Sista steget innebär att åtgärda och ständigt förbättra arbetet. 

Detta utförs genom utvärderingar som resulterar i olika åtgärder.  

 

3.2.1 Mätning och uppföljning 

Det finns blandade åsikter kring mätning då en del menar på att det inte ger någon nytta eller 

att det är mycket viktigt, alla former av felaktig mätning kan ses som onödig, det är att mäta 

rätt saker på rätt sätt som är nödvändigt. Mätning används för att utgöra någon form av 

underlag för handling eller åtgärd, oftast för att föra bolaget i den riktning som önskas och för 

att uppfylla uppsatta mål. Senaste tidens utveckling har bidragit till stora förändringar i 

kraven på hur moderna företag går tillväga för att mäta då företag verkar i en allt mer 

föränderlig miljö. I nuläget går det inte att leda en organisation med ett enda instrument som 

till exempel finansiella mätningar, trots det handlar det inte om att mäta så mycket som 

möjligt utan så bra som möjligt (Ljungberg och Larsson, 2012). 
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Ljungberg och Larsson (2012) uttrycker några exempel på fördelar och drivkrafter till 

mätning i en verksamhet: 

 

Mätning ger svar på var? och varthän? Mätning hjälper företag att se hur arbetet med en 

förändring eller utveckling sker, hur långt arbetet har kommit, var det befinner sig och var det 

är på väg. Utan mätning är det svårt att leda och kontrollera nuvarande prestation. 

Mätning ger beredskap för handling. Företag kan med hjälp av mätning förbereda och 

anpassa sig för förändringar i omvärlden och marknaden.  

Mätning möjliggör jämförelse. Att mäta specifika nyckeltal gör det möjligt för företag att 

jämföra sig med andra aktörer och deras svagheter och styrkor för att sedan driva sin egen 

utveckling framåt. 

Mätning identifierar problem. Mätning kan användas för att uppmärksamma problem, bättre 

förståelse till problemen och varför och vad som påverkar eller kan ha påverkat dem.   

Mätning skapar ett gemensamt språk.  Mätning hjälper till att få fram mål och vad företag 

strävar efter så att alla förstår. Mätningen skapar definitioner på saker och ting, till exempel 

vad en bra eller dålig prestation kan vara. 

Mätning motiverar. Genom att återkoppla och följa upp insatser i arbetet och ge feedback ger 

motivation till att fortsätta ifall det ger bra resultat.  

Mätning är nödvändigt för ständiga förbättringar. För ständig förbättring krävs det att 

organisationen har något att jämföra med och kontrollera så att arbetet som görs ger resultat. 

Vid mätning synliggörs också problem i organisationen tillsammans med dess frekvens och 

omfång.  

 

Tre viktiga mått för transportföretag är transportarbete (ton-km), trafikarbete och 

fyllnadsgrad. Transportarbetet mäts genom att multiplicera sträckan för transporten och 

vikten på godset. Måttet är vanligt förekommande för företag men även för myndigheter och 

andra miljöorganisationer. Att endast använda transportarbete är emellertid missvisande ur ett 

miljöperspektiv då 10 ton som transporteras 1 km är ger samma transportarbete som 1 ton 

som transporteras 10 km och med stor sannolikhet ger de här två transporterna inte samma 

påverkan på miljön. Trafikarbete mäter antalet kilometer som fordonet färdas. Tillsammans 

med transportarbete kan trafikarbete ge en betydligt bättre uppfattning av miljöpåverkan än 

när måtten används för sig själva. När det kommer till miljöpåverkan är fyllnadsgrad det mest 

relevanta och mest diskuterade måttet. Det anger hur väl resurser utnyttjas, som till exempel 

lastutrymme eller lastbärare. Beroende på vad det är för transport finns det olika 
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tillvägagångssätt för att räkna på fyllnadsgraden, några exempel är att jämföra lastad vikt och 

maxvikt, lastad volym och maxvolym eller andelen tomtransporter. Utöver de här 

mätningarna finns det en som nästan alla transportföretag använder sig av, vilket är 

bränsleförbrukningen för transporterna. Detta är ett betydelsefullt mått att mäta då 

bränslekostnaderna är en av de största kostnaderna för just transportföretag och mätningen 

möjliggör större kontroll på var och hur bränslet förbrukas (Björklund, 2012). 

 

Utsläpp från transporter kommer huvudsakligen från att bränsle förbränns i fordonets motor 

för att föra fordonet framåt. Hur mycket utsläpp som kommer från ett fordon beror därför på 

hur mycket bränsle som används. Hur mycket bränsle som används påverkas också av 

faktorer som fyllnadsgraden, hastigheten och tomgång (NTM, u.å, A). Canete-Medina (2007) 

analyserade ramverk för att mäta hållbarhet inom transport och kom fram till att alla 

analyserade modeller för mätningar rekommenderade bränslekonsumtion som en av 

aspekterna som bör mätas. Zegras (2006) diskuterar också att bränslekonsumtion är en av de 

huvudsakliga traditionella mätetalen för transportföretag. Zegras menar att även om detta 

motiveras av ekonomiska faktorer har det också fördelen att minskad bränsleanvändning 

också ger minskad miljöpåverkan samt att om bränsleförbrukning mäts kan detta även 

omvandlas till emissionsmätningar. 

 

En mer direkt typ av mätning för miljöpåverkan är emissionsmätning, alltså att mäta hur 

mycket av olika gaser som släpps ut av transporter som utförs. Detta görs genom att 

kombinera de mätningar som diskuterats ovan men den huvudsakliga faktorn är 

bränsleanvändningen då det är förbränning av bränsle som står för nästintill all miljöpåverkan 

från fordon som lastbilar. Därför används bränsleförbrukning som bas, det finns ofta 

information om hur mycket emissioner som varje typ av bränsle ger upphov till och i detta 

fall går det att kombinera utsläpp per bränsleenhet och hur mycket bränsle som används för 

att få fram utsläpp som fordonet ger upphov till (NTM, u.å, B). Demir och Bektas (2011) 

menar att effektiv minskning av utsläpp kräver mätning av utsläpp vilket i sin tur kräver väl 

utförda mätningar. Björklund (2012) argumenterar också för ett system med en kombination 

av mått som transportarbete och trafikarbete som i sin tur kan kombineras med bränslets 

effektivitet för att få fram bränsleåtgången vilket kan kombineras med utsläppsintensitet på 

bränslet för att slutligen få fram utsläpp.  

 



 

 

30 

 

3.3 Metoder för att minska miljöpåverkan 

3.3.1 Byte av drivmedel 

Byte av drivmedel kan ge stor påverkan på hur mycket ett fordon påverkar miljön då ett 

fordons miljöpåverkan huvudsakligen kommer från förbränning av bränsle. I nuläget finns 

det en mängd olika sorters drivmedel där främst diesel är det som används av lastbilar. 

Björklund (2012) argumenterar för att inte enbart se efter utsläppen från förbränning av en 

typ av drivmedel utan att istället se på hela processen från råvara och tillverkning ända fram 

till slutanvändning. Valet av bränsle innehåller även stor osäkerhet då många av de mer 

miljövänligare bränslena är subventionerade och kan riskera att bli av med det på sikt. 

Fördelen med att använda diesel är att det finns möjlighet att blanda i en del förnybara 

drivmedel i form av olika vegetabiliska oljor från restavfall och på så sätt minska 

miljöpåverkan för framställning av drivmedlet (TRB, u.å).   På senare tid har det också börjat 

utvecklas olika hybridlastbilar som kombinerar två olika drivmedel såsom el och diesel. 

Fördelen med detta är att ha möjligheten att slå av förbränningsmotorn helt och köra helt 

utsläppsfritt om det behövs (Scania, u.å).   

 

HVO är ett nytt 100% fossilfritt drivmedel som kan bidra till en markant minskning av 

koldioxidutsläpp i jämförelse med vanlig diesel. HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor 

och är en kemisk kopia av diesel, vilket innebär att det inte behövs specialbyggda fordon eller 

tankanläggningar. Detta medför låga omställningskostnader och snabbare driftsättning. 

Antalet tillverkare av detta drivmedel är dock idag väldigt begränsat, men antalet 

tankstationer ökar och idag finns det 150 stycken runt om i Sverige. Eftersom tillverkningen 

är så pass liten av HVO så kan det också blandas med diesel, ett exempel på detta är så kallad 

DieselMix som är en blandning av vanlig diesel och HVO. Detta medel används framförallt 

av delägarföretag i organisationen TRB med kunskap som drivkraft som har ett stort fokus på 

miljö (TRB, u.å). 

 

3.3.2 Avgasrening och motorteknik 

Utvecklingen för motorer och avgasrening går ständigt framåt, nya katalysatorer och 

partikelfilter medför att farliga partiklar och gaser minimeras, bättre datorteknik i motorerna 

ger lägre bränsleförbrukning och effektiva nya motorer håller längre. Drivkrafter kommer 

bland annat från EU med nya euroklassningar på motorer som innebär att en motor innehar 

en viss standard som har en maxgräns på utsläppen (Björklund, 2012). Nedan visas 

begränsningar för vad de olika klasserna på motorer får släppa ut i avgaserna, från Euro I år 
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1992 till Euro VI som introducerades år 2013. CO står för kolmonoxid, HC står för kolväte, 

NOx står för kväveoxider och PM står för partikelmassa (Dieselnet, 2016).  

 

Tabell 4 visar utsläppen för de olika euroklasserna för tunga dieselfordon (Dieselnet, 2016). 

 

3.3.3 Fordonets design 

Designen på lastbilar påverkar huvudsakligen bränslekonsumtion då bilarna kan vara mer 

eller mindre aerodynamiska och en annan aspekt är däcken som används som påverkar 

rullmotstånd. Bilar som är designade för bränsleeffektivitet kan accelerera och hålla hastighet 

med mindre luftmotstånd och rullmotstånd och därmed använda mindre bränsle. För däcken 

är det bredden och materialet som påverkar rullmotstånd. En metod för att minska 

miljöpåverkan är att införa däck med lågt rullmotstånd och det beräknas minska 

bränsleanvändning med 3% till 4%. Figur 5 visar hur luftmotstånd kan minskas genom tillägg 

som leder till förbättrad aerodynamik och därmed minskad bränsleförbrukning. Minskat 

luftmotstånd genom förbättrad dynamik kan uppnås genom aspekter som är inbyggda i 

bilarna men många förbättringar kan också göras genom tillägg på existerande bilar, som 

paneler på sidorna och längst bak på lastbilen. Minskat luftmotstånd beräknas också minska 

bränsleanvändning med 3% till 4% (Breemersch och Akkermans, 2014). Lastkapaciteten för 

fordonet påverkar även hur stor miljöpåverkan den har, större lastkapacitet kan ge bättre 

resursutnyttjande. För transporter inom Sverige finns det även möjlighet att använda tyngre 

och längre lastbilar, upp mot 32 meter långa. Detta innebär att mer gods kan transporteras i en 

last och på så sätt minska miljöpåverkan då det behövs färre transporter (Björklund, 2012). 
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Figur 5 visar exempel på tillägg på lastbilar som leder till förbättrad aerodynamik 

(Breemersch och Akkermans, 2014) 

 

3.3.4 Eco-driving och körsätt 

Eco-driving är en strategi för körning som har målet att förare ska minska bränslekonsumtion 

genom att köra på ett mer effektivt sätt. Slöseri på bränsle i lastbilar kommer från att köra i 

för höga hastigheter, snabb eller hård acceleration, körning på tomgång, hårda eller snabba 

svängar samt hård eller snabb bromsning. Ett mer effektivt körsätt innebär alltså att minimera 

dessa beteenden för att minska användning av bränsle och därmed minska miljöpåverkan och 

utsläpp. En annan del av detta är att planera rutten för att undvika väder som kräver mer 

bränsleanvändning (starka vindar, låga temperaturer) samt att undvika vägar som kräver mer 

bränsleanvändning (vägar över kullar eller berg, vägar genom städer eller tätorter). 

Utvärderingar av effektiviteten av eco-driving visar på minskningar i bränsleanvändning 

mellan 5% och 40% men i utvärderingar med större antal förare var minskningen 

huvudsakligen mellan 5% och 15% (Boriboonsomsin, 2015).  

 

Den huvudsakliga metoden för att implementera eco-driving är genom kurser och 

förarutbildning. En alternativ metod är genom att installera utrustning i lastbilar som kan 

vägleda förare i hur de ska köra för att minska miljöpåverkan. Ett exempel är ett 

telematiksystem som testades av Faber Maunsell (2008) vilket gav förare varningar om de 

gasade eller bromsade för hårt samt om de körde för höga hastigheter och systemet gav också 

mätningar om bränsleanvändningen över testperioden. Detta resulterade i att mindre bränsle 

behövde användas per km och det minskade beteenden som fortkörning och snabb 
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acceleration vilket gav en minskning i användning av bränsle och miljöpåverkan (Faber 

Maunsell, 2008).  

 

En annan aspekt av bränsleanvändning som påverkas av körsätt är hastigheten. En stor del av 

lastbilstrafik spenderar majoriteten av tiden på motorvägar och i Europa innebär detta en 

maxhastighet på 80 eller 90 km/h, i Sverige är det huvudsakligen 90 km/h. Vägfordons 

bränsleanvändning påverkas av motståndet från vägen och från luften, alltså rullmotstånd och 

luftmotstånd. Vid låga hastigheter är det huvudsakligen rullmotstånd som kräver att bränsle 

används för att hålla hastigheten och vid högre hastigheter blir luftmotstånd den huvudsakliga 

kraften som påverkar fordonet. Hastigheter som kräver minst bränslekonsumtion är därmed 

en kombination där dessa krafter är som lägst, vilket är lägst mellan 40 km/h och 60 km/h, 

efter detta börjar bränsleanvändningen per km öka, vilket illustreras i figur 6 där linjen som 

visar bränslekonsumtion är som lägst inom dessa hastigheter. En metod för att minska 

bränslekonsumtion och därmed miljöpåverkan är att köra i lägre hastigheter och att undvika 

hastigheter över 60 km/h, men även att gå från 90 km/h till 80 km/h skulle leda till en 

minskning (Breemersch och Akkermans, 2014). 

 

 

Figur 6 visar bränslekonsumtion vid olika hastigheter (Breemersch och Akkermans, 2014) 
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3.3.5 Effektivare transportutnyttjande      

Samlastning och konsolidering av gods innebär att fylla lastbilar så mycket som möjligt 

genom att lasta flera laster och i vissa fall laster som ska till olika platser på samma bil för att 

undvika att delar av bilen är tom. Att skicka en lastbil som är delvis full är ineffektivt och det 

gör även att den last som inte läggs på den delvis tomma bilen kommer att behöva skickas på 

annat sätt. Om alla bilar fylls så mycket som möjligt kommer detta att leda till färre antal 

transporter och därmed lägre miljöpåverkan. Samlastning kan innebära att laster som ska till 

olika platser läggs på samma bil men det kan också utvidgas till att innebära att gods från 

olika leverantörer eller till olika kunder placeras på samma bil. Kopplingen mellan ökad 

samlastning och minskade växthusgasutsläpp är tydlig då samlastning leder till mindre 

transportarbete (Jonsson och Mattsson, 2016) (Björklund, 2012). Några exempel på 

relationen mellan utsläpp och konsolidering är forskning av Ballot och Fontane (2010), 

Plambeck (2012) samt Häger och Rosenkvist (2012) som påvisar minskningen i utsläpp som 

följd av mer konsolidering och höjd fyllnadsgrad.  

 

En annan typ av konsolidering är att lasta på vägen tillbaka från slutdestinationen genom 

returlogistik. Tanken bakom detta är likt tanken bakom samlastning då målet är att öka 

effektiviteten genom att fylla bilar till större grad. Utan någon form av lastning på vägen 

tillbaka kommer lastbilar att köra helt tomma vilket innebär att pengar och bränsle används 

till att frakta luft och därmed uppstår även växthusgasutsläpp från att köra tomma bilar. På 

samma sätt som samlastning leder fler returlaster till att resurser inte används i onödan eller 

ineffektivt samt att mindre totala laster behöver köras då individuella turer inte måste göras 

för varje hämtning vilket i sin tur leder till minskad miljöpåverkan. Detta är dock svårare att 

införa än samlastning då det inte alltid finns någonting att hämta på vägen tillbaka vilket 

leder till att det ibland inte finns något annat alternativ än att köra en tom lastbil på 

tillbakavägen (Jonsson och Mattsson, 2016) (Björklund, 2012).  
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3.4 Teorisammanfattning 

Fråga Teori Källa 

Vad är 

miljöpolicy? 

Organisationens filosofi, avsikter och mål 

gällande miljön 

Business dictionary 

Organisationens övergripande avsikter för 

miljöprestationer och riktning gällande miljö 

formellt uttryckt av ledningen  

 

Environmental 

policy, 2015 

Grunden som organisationer ska ha som bas 

till alla beslut och interaktioner som gäller 

miljön 

Brophy, 1998 

Vad innehåller en 

miljöpolicy? 

● Specifika mål och uppföljning av mål 

● Hållbarhetsredovisning 

● Inkluderar företagets leverantörer och 

kunder 

● Involverar anställda genom medvetenhet 

och utbildning 

● Involverar företagets ledning och fördelar 

ansvaret över företaget 

● Mål och åtaganden för specifika delar av 

miljöpåverkan 

Ramus, 2002 

● Övervägande om miljömässig planering 

● Involvering av ledningen 

● Miljömässig struktur och organisation 

● Miljömässigt ledarskap 

● Miljömässig kontroll 

● Externa certifikationer 

● Miljömässig kommunikation 

Jose och Lee, 2007 

Vad innehåller 

transportföretagen

s miljöpolicy? 

Samma syfte och användning som andra 

branscher men med specifika mål för 

miljöpåverkan för transporter 

Transportföretags 

miljöpolicy via 

hemsidor 

Vad är EMS och 

standarder som 

ISO, hur används 

de? 

EMS är ett ledningssystem som kan användas 

för att hjälpa organisationer med att nå sina 

miljömål och implementera miljöpolicy 

Environmental 

management system, 

2015 

EPA, u.å 

Standarder är till för att hjälpa användarna 

prestera på högsta möjliga nivå med de 

resurser användarna har 

Mutafelija och 

Strömberg, 2003 

Två av de mest populära och förekommande 

standarder är ISO 9001 som berör kvalité och 

ISO 14001 som berör miljö 

ISO, u.å 

Björklund, 2012 

Edwards, 2003 
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Tabell 5 visar en sammanfattning av teorier som är relevanta till första frågeställningen samt 

källa som informationen är hämtad från (egen illustration) 

 

Fråga Teori Källa 

Hur implementeras 

policy? 

● Struktur för miljöledning 

● Övervakning av miljöprestanda 

● Incitament och engagemang 

● Skapande av finansiella riktlinjer 

● Utveckling av verktyg 

● Kommunikation och förhandlingar 

Maxwell et al., 1997 

● Planera verksamheten 

● Införa och driva miljöprogrammet 

● Följa upp och kontrollera arbetet 

● Åtgärda och ständigt förbättra arbetet 

Swedish standards 

institute, 2015 

Hur utförs mätning 

och uppföljning av 

policy? 

● Transportarbete 

● Trafikarbete 

● Fyllnadsgrad 

● Bränsleförbrukning 

● Emissionsberäkning 

● Fördelar och drivkrafter till att mäta i ett 

företag 

Björklund, 2012  

Ljungberg och 

Larsson, 2012 

Canete-medinas, 2007 

Zegras, 2006 

Demir och Bektas, 

2011 

Tabell 6 visar en sammanfattning av teorier som är relevanta till andra frågeställningen samt 

källa som informationen är hämtad från (egen illustration) 
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Fråga Teori Källa 

Vilka metoder kan användas 

för att minska 

miljöpåverkan? 

Byte av drivmedel Björklund, 2012 

TRB, u.å 

Scania, u.å 

Avgasrening och 

motorteknik 

Björklund, 2012 

Dieselnet, 2016 

Fordons design Björklund, 2012 

Breemersch och Akkermans, 

2014 

Eco-driving och körsätt Björklund, 2012 

Boriboonsomsin, 2015 

Faber Maunsell, 2008 

Breemersch och Akkermans, 

2014 

Effektivare 

transportutnyttjande 

Ballot och Fontane, 2010 

Plambeck, 2012 

Häger och Rosenkvist, 2012 

Tabell 7 visar en sammanfattning av teorier som är relevanta till tredje frågeställningen samt 

källa som informationen är hämtad från (egen illustration) 
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4 Empiri 

4.1 Bakgrundsinformation om företagen 

Namn Antal anställda Omsättning Transportflotta Respondent 

Företag 1 10-20 ca 100 miljoner ca 40 fordon Miljö- och 

kvalitetsansvari

g 

Braås åkeri AB 60 200 miljoner 20 ägda fordon, 

50-300 

kontrakterade 

VD, Håkan 

Andersson 

Alwex AB 192 1,1 miljarder 300 fordon Miljö- och 

kvalitetschef, 

Ingegerd 

Svensson 

GDL Transport 

AB 

355 2,7 miljarder Äger inte 

fordon, 

kontrakterar 452 

åkerier med 

1500 fordon 

Miljö- och 

kvalitetschef, 

Christer 

Eliasson 

Tabell 8 visar deltagande företag, bakgrundsinformation samt respondenten för intervjun 

(egen illustration) 

 

4.2 Företag 1 

Företag 1 är ett transportföretag i södra Sverige, respondenten för intervjun är miljöansvarig 

och bad om att vara anonym både individuellt och för företaget. Företaget är specialiserat på 

transport till och från ett annat europeiskt land. Företag 1 är ett mindre transportföretag i 

förhållande till de andra företagen i undersökningen med ca 40 lastbilar, på kontoret är ca 10-

20 anställda och företaget omsätter runt 100 miljoner kronor (Företag 1 hemsida) (Företag 1 

miljöansvarig, 3/5 2017) 

 

4.2.1 Miljöpolicy 

Företag 1 vill genomföra transporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Företagets 

miljöpolicy sammanfattas nedan:  

● Att mäta och följa upp miljöaktiviteter 

● Följa lagstiftningen 

● Följa andra relevanta krav som ställs på verksamheten 

● Hålla hög miljömedvetenhet i företaget 
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● Driva verksamheten mot miljöförbättringar så långt det är praktiskt och ekonomiskt 

försvarbart 

● Att policyn finns tillgänglig för dem som önskar att granska verksamheten 

 

Respondenten sade i intervjun att miljöpolicy infördes år 2012 och respondenten medverkade 

i att införa policyn. För att utforma policyn användes ISO som standard men också extern 

hjälp i form av en revisionsfirma. Policy följs aktivt och uppdateras i takt med externa 

förändringar, som lagförändringar och förändringar i standarder. Miljöpolicyn används för att 

sätta mål, exempelvis är ett mål att aldrig köra tomma bilar och det finns också ett mål att 

ersätta tjänstebilar med hybridbilar. Målen är mindre inriktade på transportverksamheten och 

mer på kringliggande faktorer och målen används också huvudsakligen för att följa 

certifieringen och uppfylla krav från ISO. I samband med intervjun visade respondenten 

interna dokument som bekräftade att den interna policyn var densamma som den publicerade 

policyn. Skillnaden mellan interna dokument och publicerad information var att det interna 

även inkluderade miljömål och mer information om lagarna som ska följas (Företag 1 

hemsida)(Företag 1 miljöansvarig, 3/5 2017). 

 

4.2.2 Implementering 

Mätning och uppföljning i Företag 1 görs huvudsakligen genom datorsystem som tillåter 

följning av leveranser i realtid, det innehåller bland annat information om rutten som 

lastbilarna tar. Informationen som är relevant för miljöpåverkan som visas är hur mycket 

bränsle som används, hur lång sträcka som körs och beräkningar av växthusgasutsläpp kan 

också göras baserat på informationen (Företag 1 miljöansvarig, 3/5 2017).  

 

Miljöpolicyn innehåller också att anställda ska vara miljömedvetna, vilket enligt 

respondenten görs huvudsakligen genom skriftlig information som lämnas ut i samband med 

anställning och om någon del av policy uppdateras. Företaget använder inte förarutbildning 

för att uppmuntra ett körsätt med mindre miljöpåverkan men förarna har tillgång till 

information från datorsystemet som nämnts tidigare. Därmed kan förare själva se sin 

bränslekonsumtion och hur mycket de kör och anpassa sitt körsätt för att minska 

bränsleanvändningen (Företag 1 miljöansvarig, 3/5 2017).  

 

Åtagande i policyn att involvera kunder och leverantörer i företagets miljöarbete följs upp 

genom undersökningar och krav. Företag 1 ställer krav på att leverantörer ska vara godkända 
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i granskningar och exempelvis ISO 14001 certifiering ses som en fördel som gör det mer 

troligt att företag används som leverantörer. Kunder undersöks också och inom detta område 

försöker företaget göra årliga undersökningar för att säkerställa att kunderna gör vad de kan 

för att minska sin miljöpåverkan, däremot utförs granskningen bara om kunden vill vilket är 

mindre vanligt (Företag 1 miljöansvarig, 3/5 2017).  

 

Strukturen för att göra beslut gällande miljö på företaget är fokuserad på ledningen som 

beslutsfattande organ men miljöansvarig har möjlighet att ta fram förslag och möjligheter till 

förändringar. Förändringar och uppdateringar diskuteras årligen och i samband med detta 

utförs internrevisioner för att se om målen följs, om förbättringar har gjorts och om någonting 

behöver ändras inför framtiden. Externrevisioner utförs också, huvudsakligen i samband med 

uppdateringar eller förändringar i ISO. ISO 14001 används i företaget som en struktur över 

tillvägagångssättet för miljöarbete och implementering av policy. Företaget kontrollerar även 

förändringar i svenska lagar och försöker vara framåtgående och förutse förändringar i vissa 

fall. Respondenten tog också upp svårigheten i användande av miljöpolicy och standarder då 

innebär mycket pappersarbete och teoretiska komponenter men mindre praktiskt arbete. 

Bland annat diskuterades ISO 14001 som en aspekt av miljöarbete som till stor del är “på 

papper” och inte involverar praktiska förbättringar. Revisionerna som utförs kritiserades i 

form av att de inte involverade att inspektera exempelvis solpanelerna som används som 

energikälla utan att det som kontrolleras är papper och dokument. Respondenter förtydligade 

också att det är företagets kontor som är ISO certifierat och inte deras transportverksamhet. I 

respondentens mening är ISO certifieringen till stor del i marknadsföringssyfte då det är en 

fördel att vara certifierad när kunder väljer transportör (Företag 1 miljöansvarig, 3/5 2017).  

 

4.2.3 Metoder för att minska miljöpåverkan 

En av de huvudsakliga miljösatsningarna i företaget är att endast Euro VI motorer används i 

företagets lastbilar. Respondenten tog upp att målet inom transportverksamheten var att 

maximera utnyttjande av fordonen. Målet är att fyllnadsgraden ska vara så hög som möjligt 

och returlogistik används genom att lastning sker på båda hållen. Företagets fordon kör aldrig 

tomma, både för transporter till och från Sverige. Att inte köra tomma bilar och att köra med 

hög fyllnadsgrad minskar det totala transportarbetet genom att färre färder krävs. Företagets 

andra miljösatsningar har lagts på kontoret där solpaneler används för energiförsörjning, 

sopor sorteras och återvinning används (Företag 1 miljöansvarig, 3/5 2017).  
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4.3 Braås Åkeri AB 

År 1927 grundades Braås Åkeri av Elof Andersson. Större delar av åkeriets 90 åriga 

verksamhet har varit i nära samarbete med Benderskoncernen, som tillverkar produkter för 

bygg- och anläggningssektorn som till exempel takpannor och marksten. För Benders utför 

Braås Åkeri all transportplanering och distribution inom Sverige och Norge. Förutom 

Benders kör även Braås Åkeri andra transporter inom Sverige och Norge. Deras fordonsflotta 

består av ca 20 stycken kranbilar, skåpbilar, flisbilar, grusbilar och dragbilar, de har även 

kontrakterade externa åkerier som kan utföra transporter för dem. Benders distribution som 

står för det största arbetet är väldigt säsongsbetonat, på högsäsong sysselsätts ca 300 lastbilar 

per dygn och under vintern vid lågsäsong sysselsätts omkring 50 stycken per dygn.  I 

dagsläget har Braås Åkeri ca 60 stycken anställda som är stationerade både i Braås och 

Edsvära och omsättningen är ca 200 miljoner kronor, vilket gör dem till största åkeriet i 

Kronoberg gällande omsättning. Respondenten på företaget är Håkan Andersson, VD på 

Braås åkeri (Braås Åkeri, u.å) (Håkan Andersson, 3/5 2017). 

 

4.3.1 Miljöpolicy 

Braås Åkeri arbetar för att ha så ny och modern fordonsflotta som möjligt för att minska 

emissioner som lastbilarna släpper ut. Målet är att enbart använda sig utav Euro VI klassade 

motorer. Utöver ny teknik strävar även åkeriet med att planera transporterna för att på så sätt 

minska transportarbetet och därmed även utsläppen. Kontinuerlig uppföljning av 

bränsleförbrukning av varje chaufför utförs även (Håkan Andersson, 3/5 2017). 

 

Enligt Håkan Andersson som intervjuats följer inte företaget en miljöpolicy aktivt, det finns 

en allmänt skriven policy som sammanfattar arbetet som görs, Braås Åkeri har heller ingen 

miljöcertifiering som till exempel ISO 14001. Detta hindrar inte företaget från att aktivt 

arbeta med miljön, Håkan Andersson menar på att inom transportbranschen finns det ingen 

konflikt mellan miljö och ekonomi vilket gör att miljöarbetet drivs av ekonomin och vice 

versa. Fortsättningsvis berättar Håkan att företaget är väletablerat i Kronobergs län och har en 

god relation till sina kunder, därav vet kunderna vilken kvalité leveransen består av, 

framförallt samarbetspartner Benders AB som är den största kunden och står för 80% av 

Braås Åkeri omsättning. Därav anser Håkan att det inte krävs ett certifikat eller en policy som 

påvisar att företaget sköter sitt miljöarbete då den nära relationen till företaget ändå påvisar 

detta (Håkan Andersson, 3/5 2017). 
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4.3.2 Implementering 

Braås Åkeri är för tillfället delaktiga med två fordon i ett projekt som kallas HCT (High 

Capacity Transport) vilket tillåter dem att ha lastbilar med högre bruttovikt än normala 

lastbilar. Den ena lastbilen i projektet är en grusbil som har bruttovikt på 80 ton och den 

andra lastbilen är en flisbil med bruttovikt på 70 ton. Lastbilarna körs på bestämda rutter och 

följs upp med utvärderingar efter varje resa, där de kollar igenom slitage bränsleförbrukning, 

utsläpp med mera. Alla uppföljningar sammanfattas i olika miljökalkyler för att kontrollera 

ifall arbetet som görs är positivt, senaste året visade det sig att HCT projektet hade sänkt 

koldioxidutsläppen med tre ton jämfört med om standardlastbilar hade utfört transporterna 

(Håkan Andersson, 3/5 2017).    

 

Bränsleförbrukning är det huvudsakliga måttet gällande klimatpåverkan som mäts, alla 

lastbilar är utrustade med datorsystem som observerar färden hela tiden. Med detta 

datorsystem kan hastighet och bränsleförbrukning mätas och utvärderas, vilket varje förare 

blir varje månad. Varje förare ska också genomgå utbildning gällande eco-driving så att 

körningen utförs på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Bränslet som används är först och 

främst HVO, men eftersom utbudet är mindre än efterfrågan går det inte att få tag i tillräckligt 

och företaget får komplettera med annat som till exempel RME eller vanlig diesel (Håkan 

Andersson, 3/5 2017).   

 

4.3.3 Metoder för att minska miljöpåverkan 

Trots avsaknaden av en aktiv miljöpolicy arbetar Braås Åkeri flitigt med miljöarbete indirekt. 

Först och främst används endast lastbilar med Euro IV klassad motor, enligt Håkan 

Andersson är detta ett tydligt exempel på att ekonomi och miljö inte har någon konflikt, om 

de nyaste och mest effektiva motorerna används är bränsleförbrukningen mindre och bilarna 

är mer driftsäkra samtidigt som deras utsläpp är betydligt mindre än äldre motorer. Det är inte 

försvarbart både ekonomiskt och miljömässigt att köpa in begagnade lastbilar till företaget. 

Företaget utrustar alltid som standard extra hjälpmedel, hyttspoiler (cab deflector), 

frontspoiler (air dam) och sidospoiler (cab collar), för att förbättra aerodynamiken på 

lastbilarna och på så sätt minska bränsleförbrukningen. Ett annat exempel på arbete som 

utförs med ekonomin som incitament men som även påverkar miljön positivt är omfattande 

transportplanering. Företaget har flera anställda vars arbetsuppgifter är att planera alla 

transporter som utförs, som till exempel ruttplanering, använda returtransporter där 

möjligheten finns och att optimera fyllnadsgraden. En faktor som möjliggör en effektivare 
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transport för Braås Åkeri är att de använder sig av flexibla leveransdagar, på så sätt kan flera 

transporter kombineras ut utföras på en färd istället för två eller flera (Håkan Andersson, 3/5 

2017).  

 

4.4 Alwex AB 

Alwex startade sin verksamhet år 2000 och inom företagets koncern finns tre företag; Alwex 

Intermodal, Alwex Recycling samt Alwex lager och logistik. Alwex Recycling jobbar med 

återvinningsstationer och är mindre relevant för detta arbete. Alwex Intermodal utför 

intermodala transporter och kombinerar olika transportslag och sköter överföring mellan 

transportslag. Alwex lager och logistik hanterar två lagerlokaler och erbjuder lagring till 

andra företag samt transporter från lager. Huvudkontoret för Alwex ligger i Växjö, deras 

andra kontor finns i Kalmar, Uddevalla samt Älmhult, och deras lagerlokaler finns i Växjö, 

Alvesta, Kalmar och Malmö. Företaget förfogar över 80 000 kvm lageryta och cirka 300 

transportfordon. Koncernen hade under 2016 en omsättning på över 1 miljard (1 114 868 000 

kr) och 192 anställda. Respondenten för intervjun är Ingegerd Svensson, miljö- och 

kvalitetschef för Alwex (Alwex, u.å, A).  

 

4.4.1 Miljöpolicy 

Alwex har en övergripande miljöpolicy som grund för deras miljöarbete: 

“Alwex skall uppfattas ligga i framkant i miljöfrågor genom att vara ett av de bästa 

alternativen för miljön. Vårt miljöarbete skall fokuseras på att minimera användningen av 

fossila bränslen och de utsläpp som detta medför, främst fossil koldioxid” (Alwex, u.å, B) 

 

Policyn har ett generellt åtagande att Alwex ska vara ett av de bästa alternativen för miljön, 

alltså ett relativt mål att de ska ha mindre negativ miljöpåverkan än andra alternativ, alltså 

konkurrenter. Den andra delen är ett annat mål att minimera användningen av fossila bränslen 

för att minimera koldioxidutsläpp, alltså ett mer specifikt mål för att övergå till andra typer av 

bränslen. Detta följs också av en beskrivning av hur användningen av fossila bränslen 

påverkas vilket är “val av bränsle eller teknik, val av transportslag, planering av 

transportupplägg och bränsleförbrukning på fordonet”. Företagets hållbarhetsredovisning 

beskriver också ett övergripande mål att företagets fordonsflotta (med över 300 fordon och 

maskiner) ska bli helt fossilfritt. På hemsidan finns också publicerade ISO certifikat för både 

ISO 9001 och ISO 14001, utfärdade av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Alwex har 
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alltså övergripande mål som grund men också en policy och mål som är till stor del inriktade 

på fossila bränslen och att minska användningen av dessa inom företaget (Alwex, u.å, B). 

 

Under intervjun med Ingegerd Svensson, diskuterades att miljöpolicyn funnits i flera år och 

senast uppdaterats under 2014. Policyn uppdateras kontinuerligt där små mål diskuteras och 

sätts upp varje vecka och större projekt diskuteras årligen. Mestadels är det personalchefer 

och arbetsområdeschefer som sköter veckomålen medan ledningsgruppen och i vissa fall 

styrelsen tar de stora besluten och verkställer de. Fortsättningsvis talade Ingegerd om att 

Alwex är ISO 14001 och 9001 certifierade, men att deras målsättning inte stannar vid 

certifieringsgränserna, utan att företaget själva hela tiden försöker utmana sig själva och nå 

nya mål. Exempelvis har Alwex som mål att bli helt fossilfria, vilket företaget kan påbörja 

redan idag. Det som dock sätter stopp för projektet är att det tillverkas alldeles för lite av 

drivmedlet HVO, vilket är fossilfritt. Genom ett samarbete med organisationen TRB 

(Transportnätverketet med kunskap som drivkraft) och egen drivkraft så försöker Alwex 

ständigt att påverka miljön på ett positivt sätt samt att företaget är väldigt tydliga med att de 

vill vara i framkanten gällande miljöarbete och alltid prioritera miljön vid beslut så länge 

ekonomin tillåter (Ingegerd Svensson, 4/5 2017). 

 

4.4.2 Implementering 

För mätning använder företaget ett affärssystem som visar hur mycket varje fordon kör och 

hur mycket bränsle som används. Baserat på detta finns en klimatkalkyl som kan beräkna hur 

mycket utsläpp som genereras av varje fordon och färd. Det är ett pågående projekt i 

företaget att använda affärssystemet i större utsträckning. Fordonen som företaget använder 

registreras också i nuläget då bland annat fler fordon ansluts till affärssystemet för 

uppföljning och mätning men del av inrapporteringen är även att rapportera fordonens 

miljöklass (Ingegerd Svensson, 4/5 2017). 

 

I intervjun diskuterades också företagets involvering av anställda i miljöarbetet. Nyanställda 

får ta del av företagets policydokument som bland annat innehåller miljöpolicy och 

antagandet att vara i framkant gällande miljöarbete men också att minimera användningen av 

fossila bränslen. I nuläget finns ingen miljöutbildning eller liknande men anställda skriver 

under att de har förstått och tagit del av företagets miljöpolicy. Respondenten menade också 

att på grund av att företaget jobbar så mycket med att ligga i framkant i miljöaspekter så har 

miljöarbete och minskad miljöpåverkan blivit del av företagskulturen. Ett nuvarande projekt 
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är också att involvera förare i miljöutbildningar, antingen genom föreläsningar eller digitala 

kurser. Just nu används miljökörkortet, en webbaserad miljökurs som informerar om mer 

miljövänligt körsätt. Ledningen är engagerad i företagets miljöarbete och i diskussionen togs 

också upp att vissa avdelningschefer är mycket engagerade och trycker hårt på att företaget 

ska göra mer för att minska sin miljöpåverkan (Ingegerd Svensson, 4/5 2017).  

 

En annan aspekt som respondenten diskuterade är att Alwex har flera kunder som är mycket 

engagerade i miljöfrågor och därför ställer höga krav på företaget. Kunder involveras genom 

att de som vill får ta del av hållbarhetsrapporter genererade av det tidigare nämnda 

affärssystemet som beräknar miljöpåverkan av transporter utförda för kunden. Bland annat 

utförs transporter för Växjö kommun och flera matbutiker som ställer krav på att de ska få 

rapporter och information om transporternas miljöpåverkan men också att Alwex ska minska 

sin miljöpåverkan bland annat genom mindre användning av fossila bränslen. Kunder är även 

del av arbetet för att minska antalet transporter genom att vara flexibla i leveranstider för att 

tillåta samlastning och returlastning (Ingegerd Svensson, 4/5 2017).  

 

4.4.3 Metoder för att minska miljöpåverkan 

En åtgärd för att minska miljöpåverkan på Alwex är att företagets fordonsflotta idag enbart 

använder en diesel-mix som innehåller förnyelsebart bränsle, det vill säga att inget “helt” 

fossilt bränsle nyttjas. Detta betyder även att 69% av drivmedlet är förnybart. Företaget 

använder sig av biodisel och förnybar diesel så mycket som möjligt men som tidigare nämnts 

är efterfrågan på drivmedel som HVO större än utbudet vilket hindrar användandet till viss 

del. Fortsättningsvis är samlastning, fyllnadsgrad, returlaster och aerodynamik något som 

Alwex jobbar hårt med. Genom att alltid fylla lastbilarna med gods och noggrann planering 

så kan Alwexs lastbilar fördela godset effektivt då leveranser till fler kunder sker under 

samma sträcka samt att returlaster är inplanerade till tillbakavägen (Ingegerd Svensson, 4/5 

2017) (Alwex, u.å, B). 

 

4.5 GDL Transport AB 

GDL Transport är ett transportföretag som endast kör inrikestransporter och har sitt 

huvudkontor i Helsingborg. Företaget har totalt 15 anläggningar, framförallt befinner de sig i 

Skåne, Småland och Östergötland. Från början var GDL fyra stycken olika transportföretag, 

Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL. Mellan 2006 och 2008 förvärvade danska DSV Miljø 

alla bolagen och samordnade dem under bolaget GDL. Idag har företaget 355 tjänstemän, 
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1500 fordon och omsättningen är cirka 2,7 miljarder kronor. Respondenten på företaget är 

Christer Eliasson, miljö- och kvalitetschef på GDL (GDL, u.å)(Christer Eliasson, 9/5, 2017).   

 

4.5.1 Miljöpolicy 

Policyn på GDL Transport säger att företaget ska hållas informerat om utvecklingen inom 

miljöområdet samt vara öppen för att pröva moder och miljöanpassad teknik. Policyn sätter 

också upp en målsättning att minska miljöpåverkan. Policyn diskuterar också att kompetens i 

företaget ska säkerställas genom kontinuerlig utbildning och information samt att företag 

arbetar aktivt med ständiga förbättringar och rutiner för att förebygga föroreningar. GDL har 

också ett övergripande mål att minska utsläppen av fossil CO2. Företagets värdegrunder för 

CSR innehåller också en aspekt av miljömässig hållbarhet som säger att företaget ser 

omsorgen för miljö som mycket viktig men också att företagets agerande styrs av vad som är 

miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och kundens krav. Företaget har också en 

uppförandekod som säger att GDL arbetar aktivt med att minimera miljöbelastningen från 

utförda tjänster. Uppförandekoden säger också att företaget ska uppmuntra och ta sig till 

miljövänlig teknik när det är ekonomiskt möjligt samt att krav ställs på att leverantörer ska 

minimera miljöbelastning och som minst följa lagar och förordningar i landet där de verkar. 

Hemsidan visar också certifikat för ISO 9001 och ISO 14001 utfärdade av Intertek. Enligt 

Christer Eliasson (9/5 2017), uppdateras denna policy av ledningen varje år och infördes vid 

2008 för första gången.  Företaget är också medlem i organisationer som TRP, Fair transport, 

Q3 och NTM som alla jobbar för mer hållbara transporter (GDL, u.å).  

 

4.5.2 Implementering 

Enligt Christer så arbetar GDL mycket utifrån ISO 9001 och ISO 14001. För att verkställa 

målen som är upplagda utifrån dessa standarder så har företaget gått tillväga på olika sätt. 

Bland annat så utförs det olika mätningar på transportarbete och bränsleförbrukning som 

sammanställs i emissionsrapporter som kan användas till jämförelse mellan olika tidpunkter 

eller mellan chaufförer.  

 

Enligt lag är alla förare utbildade och utbildas regelbundet gällande yrkeskompetens som 

innehåller eco-drivning för att minska bränsleförbrukning och emissioner. Detta innebär att 

anställda ska ha 8 timmars utbildning varje år.  När det gäller aerodynamiken på lastbilarna så 

ser företaget gärna till att åkerierna har en effektiv fordonsdesign då det bidrar till lägre 

bränsleförbrukning, men även detta är inget krav från GDLs sida. Vid beslutsfattande 
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gällande vad som ska göras för att förbättra miljön är det ledningen som bestämmer. 

Kunderna ställer höga krav på GDL gällande certifikationer och bevis på olika transportsätt 

och standarder, allt för att säkerhetsställa att transporten har utförts på rätt sätt. Utöver detta 

samarbetar GDL även med TRB som inte bara hjälper till med att distribuera miljövänliga 

drivmedel och emissionsrapporter utan även bidrar med kunskap och erfarenhet kring miljö 

och trafiksäkerhet (Christer Eliasson, 9/5, 2017). 

 

4.5.3 Metoder för att minska miljöpåverkan 

Det är viktigt för företaget att använda Euro VI klass motorer, dock använder vissa 

kontrakterade åkerierna lägre klassade lastbilar ända ner till Euro III som är minimigränsen 

enligt lagen. GDL har inget krav på att åkerierna ska ha Euro VI men de ser gärna att 

åkerierna införskaffar sådana motorer vid nästa inköp. GDL lägger även ner mycket arbete på 

samdistribution, det vill säga att planera transporterna på så sätt att fyllnadsgraden och 

transportuttnytjandet blir så effektivt som möjligt. När det kommer till val av bränsle väljs 

oftast vanlig diesel i och med tillgängligheten är större än de mer miljövänliga alternativen 

som till exempel HVO, sedan ställs det inga extra krav på de kontrakterade åkarna heller 

(Christer Eliasson, 9/5, 2017). 
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5 Analys 

5.1 Miljöpolicy 

Deltagande företag har alla publicerad information om deras miljöarbete och miljöpolicy på 

deras hemsidor. I samband med intervjuer har även viss intern information framkommit som 

inte finns publicerad. Analysen av miljöpolicy är baserad på vilken information som 

företagen publicerat och delvis vad som ges ut internt. Analysen utgår från kriterierna som 

diskuterats i kapitel 3.1.1 från forskning av Ramus (2002) samt Jose och Lee (2007). 

Kriterierna och hur de passar in på företagen redovisas nedan i tabell 9, där informationen 

huvudsakligen kommer från företagens hemsidor med viss stödjande information från 

intervjuer och interna dokument.  

 

 

Fråga Företag 1 Braås åkeri AB Alwex AB GDL 

Transport AB 

Finns en aktiv 

miljöpolicy? 

Ja Ja, men används 

inte aktivt 

Ja Ja 

Sätter policy 

mål? 

Att utföra 

transporter med 

minsta 

miljöpåverkan 

Nej Minimera 

användningen 

av fossila 

bränslen och de 

utsläpp som 

detta medför, 

slutmål att bli 

helt fossilfria 

 

Övergripande 

mål att minska 

utsläppen av 

fossil CO2 

Uppdateras 

policy och mål? 

Ja, årliga möten Nej Ja, årliga möten 

för större beslut 

och möten varje 

vecka för 

mindre aspekter 

Ja, årliga möten 

Finns 

hållbarhetsredov

isning? 

Nej Nej Ja Nej 

Tillvägagångssä

tt för planering 

och mätning 

Kontinuerlig 

uppföljning och 

ständiga 

förbättringar 

Inget Ambitiösa mål, 

ständiga 

förbättringar 

och mätning av 

utsläpp 

Ständiga 

förbättringar 

och 

emissionsberäkn

ing 
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Involveras 

anställda? 

Ja, mål att ha 

hög kunskap 

och 

miljömedvetenh

et i företaget 

Involveras inte i 

policy men i 

praktiken 

genom körsätt 

Ja, får skriva på 

policy när de 

anställs och 

involveras 

genom 

utbildning 

Ja, kompetens i 

företaget ska 

säkerställas 

genom 

kontinuerlig 

utbildning och 

information 

Involveras 

kunder och 

leverantörer? 

Inte i policy, i 

praktiken ställs 

krav på 

leverantörer och 

kunder 

Inte i policy, i 

praktiken ställer 

kunder krav 

Inte i policy, i 

praktiken får 

kunder 

miljörapporter 

Inte i policy, i 

praktiken får 

kunder 

miljörapporter 

Involveras 

ledningen? 

Inte i policy, i 

praktiken får 

ledningen 

förslag som de 

överväger 

Inte i policy, 

VD tar 

miljörelaterade 

beslut 

Ledningen 

involverad i 

hållbarhetsredov

isning, 

Ledningsgruppe

n har möte om 

miljö 

Inte i policy, 

ledningen tar 

miljörelaterade 

beslut 

Används EMS? ISO 14001 Nej ISO 14001 ISO 14001 

Tabell 9 sammanställer frågor om miljöpolicy och företagens svar (egen illustration) 

 

Som tabell 9 visar har alla företag en miljöpolicy och alla företagen har publicerad 

information om både policy och miljöarbete. Undantaget är Braås åkeri som har en 

existerande policy men inte jobbar aktivt med den och inte uppdaterar den. Detta reflekteras 

också på företagets hemsida som inte har en direkt skriftlig policy utan istället diskuterar vad 

företaget gör för miljöarbete. Även om policy inte används som målsättande verktyg så finns 

mål på företagets hemsida som berättar att företaget ska ha en modern fordonsflotta, ska 

jobba med transportplanering och kontinuerligt följa upp bränsleförbrukning.  

 

Både Jose och Lee (2007) och Ramus (2002) diskuterade vikten av att sätta miljömässiga mål 

då det ger hela företaget någonting att arbeta mot och en måttstock som kan användas för 

ständig förbättring. När det gäller målsättandet sätter företagen upp ett övergripande mål att 

minska sin miljöpåverkan, Alwex och GDL är mer specifika i vilka utsläpp de vill minska, 

nämligen utsläpp orsakade av användning av fossila bränslen. En annan aspekt som teorin om 

miljöpolicy tar upp är policy och mål konstant måste utvärderas, revideras och utvecklas för 

att företagets miljöarbete ska kunna fortsätta och inte stanna av. Bortsett från Braås åkeri har 

företagen årliga möten, detta förklaras av att ISO kräver att årligt möte måste utföras för att 
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följa upp mål och sätta nya, Alwex går över minimikraven och håller också möte inom 

ledningsgruppen varje vecka där bland annat miljöarbete diskuteras.  

 

Jose och Lee (2007) samt Ramus (2002) tar också upp att hållbarhetsredovisning är ett 

användbart verktyg för mer framåtriktade företag och båda artiklarna menar på att 

redovisningen huvudsakligen är för de interna intressenterna som anställda och ledningen. 

Endast Alwex publicerar hållbarhetsredovisning, deras redovisning publiceras delvis för de 

interna intressenterna men mer fokus verkar ligga på de externa intressenterna då det inte är 

någonting som ges ut till alla anställda och redovisningen görs också av ett 

marknadsföringsföretag. Alla företag förutom Braås åkeri har som del av sin policy att 

ständiga förbättringar ska användas, detta är också ett krav från ISO, men Alwex och GDL 

diskuterar i sin policy att de även ska mäter sina emissioner och Alwex engagerar sig också i 

ambitiösa mål.  

 

Maxwell et al. (1997) diskuterar vikten av att involvera intressenter i företagets miljöarbete, 

Jose och Lee (2007) menar att fler företag behöver involvera sina intressenter i EMS och 

Ramus (2002) tar upp både involvering av anställda samt involvering av kunder och 

leverantörer som delar av en lyckad miljöpolicy. Företag 1 och GDL har som mål att hålla 

kompetens och kunskap gällande miljö hög inom företaget, GDL specificerar även att 

utbildning ska användas samtidigt som Alwex använder policy delvis som en uppförandekod 

för sina anställda samt diskuterar utbildning i sin policy. Ingen av företagen involverar 

kunder i sin policy, däremot är kunderna involverade på olika sätt i praktiken då Företag 1 

ställer krav och undersöker sina kunder samtidigt som kunderna för de andra företagen ställer 

krav på minskad miljöpåverkan och kunderna till GDL och Alwex kräver också 

emissionsrapporter för att se miljöpåverkan från deras transporter.  

 

Maxwell et al. (1997), Ramus (2002) samt Jose Lee (2007) tar alla upp hur viktigt det är för 

företag att ledningen är engagerad i företagets miljöarbete och de menar alla att miljöpolicy 

och implementering inte kan lyckas om inte både ledning och anställda är engagerade och 

involverade. Företagens ledning nämns inte i deras policy, däremot är det ledningen som tar 

miljörelaterade beslut i alla företag, i Företag 1 är miljöansvarig involverad genom att ge 

förslag och i Alwex är avdelningsansvariga involverade i besluten.  
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Björklund (2012) diskuterar ISO 14001 som ett system med övergripande mål att miljöarbetet 

ska genomföras på ett systematiskt och effektivt sätt, att miljöarbete leder till ständig 

förbättring och kontinuerlig minskning av miljöpåverkan samt att ledningen ska ha god 

kontroll över miljöarbetets utveckling. Alla företagen bortsett från Braås åkeri använder ISO 

14001 som sitt EMS och som illustrerats här är delar av deras miljöpolicy utformad i enlighet 

med denna standard. Dessutom utförs bland annat årliga möten för uppföljning och 

målsättande. Företagen använder även PDCA och ständiga förbättringar, alla dessa är 

aspekter som krävs av ISO.  

 

Företagen som använder skriftliga policies har relativt liknande utformning av policy. Utifrån 

företagen som medverkar i studien går det att se en relation mellan företagens storlek och 

deras policy samt miljöarbete. De två företagen med färre antal anställda och mindre 

omsättning i studien är Företag 1 och Braås åkeri som överlag är mindre engagerade i 

miljöarbete och har mindre utvecklade policies. De två företagen med fler anställda och större 

omsättning i studien är Alwex och GDL som båda är mer engagerade i miljöarbete och har 

välutvecklade policies med mycket skriftlig information.  

 

Gällande målsättandet har GDL och Alwex mer specifika mål som inriktas direkt på vilken 

aspekt av företagets miljöpåverkan som ska minska samtidigt som Företag 1 har ett allmänt 

mål att minska sin miljöpåverkan utan att specificera vad som ska minskas och Braås åkeri 

saknar miljömål överhuvudtaget. När det gäller uppdatering av mål och policy samt 

hållbarhetsredovisning handlar det mindre om företagsstorlek och mer om att Alwex står ut 

som mer engagerad, de ser miljö som högsta prioritet när det är möjligt och det är även en del 

av deras konkurrensfördel. På tillvägagångssättet för planering finns det återigen en 

uppdelning mellan större och mindre företag då Företag 1 använder ständiga förbättringar då 

det är ett krav från ISO och Braås använder inget samtidigt som de större företagen går utöver 

ISO kraven och även involverar emissionsberäkning och Alwex använder också ambitiösa 

målsättningar.  

 

Alla företagen involverar sina anställda på något sätt men Braås åkeri har det inte skriftligt 

och Företag 1 sätter endast målet att anställda ska ha kunskap och miljömedvetenhet men 

Alwex och GDL har också som del av policy att anställda ska utbildas och ta del av policyn. 

Ingen av företagen involverar kunder eller leverantörer i sin policy, i praktiken gör Företag 1 

mindre omfattande utvärderingar och hos Braås är det kunderna som ställer vissa krav och 
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involveras genom att de engageras i samlastning, men de stora företagen ger även ut 

miljörapporter till kunder som visar miljöpåverkan av transporterna.  

 

Involveringen av ledningen är liknande i alla företagen då de inte är involverade i den 

skriftliga informationen men det är ledningen som tar beslut, det är huvudsakligen Alwex 

som skiljer sig genom att VD:n är del av hållbarhetsredovisningen. Alla företagen bortsett 

från Braås åkeri använder ISO 14001, det som skiljer sig är att Företag 1 som mindre företag 

huvudsakligen uppnår minimikraven för ISO medan de större företagen Alwex och GDL går 

utöver ISO:s krav och är mer självdrivande.  

 

Den insamlade empirin i form av företagens miljöpolicies stämmer till stor del överens med 

teorin som diskuterats i teorikapitlet. Som förväntat använder företagen policy som ett 

verktyg för målsättande, de har kontinuerligt möten om policy och mål, de beskriver 

tillvägagångssätt, anställdas involvering diskuteras och ISO används. Huvudsakliga 

skillnaden mellan empiri och teori kommer från involveringen av intressenter då alla 

företagen involverar kunder och ledning på något sätt men detta reflekteras inte i den 

skriftliga policyn. Anledningen till att de inte skriver om kundernas involvering kan vara att 

det ofta är kunderna som ställer krav på transportföretagen, så är nämligen fallet hos Alwex 

och GDL vars kunder kräver hållbarhetsrapporter och insyn i företagens miljöpåverkan. Detta 

gör att transportföretagen inte måste skriva om sitt engagemang till kunder då det är 

kundernas initiativ men även att det därmed kan bli en självklarhet att kunderna involveras 

och därför måste detta inte tas upp i policy.  

 

Att ledningens involvering inte diskuteras kan också bero på att det ses som självklart för 

företagen att deras ledning är involverade då ledningen tar slutliga besluten, men det är också 

ledningen som skriver policy och därmed kan de utelämna sin egen involvering då de inte 

tänker på det eller redan vet att de är involverade. Att bara ett företag använder 

hållbarhetsredovisningen är troligen relaterat till företagens storlek då det ofta är mycket stora 

och globala transportföretag som använder sig av dessa redovisningar.  
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5.2 Implementering 

Under intervjuerna diskuterades företagens implementering av miljöpolicy. Diskussionen 

utgick från teorikapitel 3.2 och företagens svar redovisas nedan i tabell 10.  

Kategori Företag 1 Braås åkeri AB Alwex AB GDL transport 

AB 

Mätning och 

utvärdering 

Ja (mer 

ekonomiskt 

inriktade) 

Ja (mer 

ekonomiskt 

inriktade) 

Ja Ja 

Uppmuntran Utbildning och 

får ta del av 

mätningar 

Utbildning och 

får ta del av 

mätningar 

Utbildning och 

får ta del av 

mätningar 

Utbildning och 

får ta del av 

mätningar 

Jobba mot 

långsiktiga 

finansiella mål 

Ja (liten grad) Ja Ja (tänker 

långsiktigt i alla 

beslut)  

Ja 

Utvärderingsver

ktyg 

Årliga möten Nej Årliga möten 

och möten varje 

vecka 

Årliga möten  

Kommunikation 

med intressenter 

Informerar 

anställda 

Informerar 

anställda 

Informerar 

anställda, 

hållbarhetsredov

isning 

Informerar 

anställda 

Tabell 10 visar olika typer av kategorier som är nödvändiga vid implementering baserat på 

studien av Maxwell et al. 

 

Enligt Maxwell et al. (1997) så finns det sex olika kategorier som behandlas vid en 

implementering. Den första kategorin omfattar hur företagen strukturerar miljömålen, det vill 

säga vilken avdelning incitamenten kommer från, vilket har tagits upp tidigare i föregående 

kapitel då det infaller mer inom policy. Nästa kategori behandlar mätningar och 

utvärderingar, vilket alla företag utför på något sätt vilket diskuteras mer djupgående i 

analyskapitel 5.2.1. Företag 1 och Braås använder affärssystem som beräknar simpla mätetal 

som bränsleförbrukning, bränsleförbrukning per förare och sträcka. Dessa program är 

standard inom alla transportföretag och incitamentet bakom detta är ekonomiskt. Varken 

Braås eller Företag 1 gör någon form av utvärdering ur ett miljöperspektiv. Alwex och GDL 

använder mätetal som inte enbart fokuserar på ekonomin utan även ur ett miljöperspektiv, 

vilket är att mäta emissionerna som företagets transporter förorsakar. Mätningarna på 

emissionerna sammanställs i rapporter som regelbundet utvärderas.  
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Tredje kategorin som Maxwell et al. tar upp är uppmuntran till att nå miljömålen som lagts 

upp. Här skiljer sig företagen väldigt lite då alla på något sätt försöker uppmuntra personalen 

i form av föreläsningar eller utbildningar och företagets förare har tillgång till information om 

deras bränsleförbrukning. Fjärde kategorin tar upp långsiktiga finansiella fördelar med att 

göra miljöinvesteringar. Alla företag arbetar för att försöka ha den senaste motortekniken. 

Alwex är det enda företaget som diskuterat i intervjun att de tar hänsyn till miljön i alla 

investeringar som görs i företaget på grund av att det ingår i deras företagsfilosofi.  

 

Femte kategorin tar upp utveckling av verktyg som ska hjälpa till att utvärdera 

miljöpåverkan. Företagen har inte välutvecklade utvärderingsverktyg, vilket är viktigt vid 

implementering av policy enligt Maxwell et al. Mestadels har företagen möten där de 

utvärderar och diskuterar miljömål och miljömått. Alla företag förutom Braås använder ISO 

14001 och 9001, men dessa standarder är mer generella och är inga verktyg som hjälper till 

att utveckla och utvärdera. Sjätte och sista kategorin tar upp kommunikation och 

förhandlingar med intressenter. Alla bolag utom Företag 1 jobbar kontinuerligt med att 

utbilda sina anställda, när det gäller beslut är det ledningen som alltid tar besluten i företagen. 

Alwex låter även kunder och andra intressenter ta del av deras hållbarhetsredovisning som 

sammanfattar deras miljöarbete under året, vilket de andra företagen inte gör.   

 

Empirin stämmer till viss del överens med teorin då alla företag i någon grad uppfyller nästan 

alla kategorier. Dock kan tillvägagångssätten och graden av utförlighet variera då exempelvis 

utvärderingsverktyg kan se annorlunda ut. Företag 1 har ett årligt möte medan Alwex 

kontinuerligt har möten året runt, men kategorin uppfylls ändå av båda företagen. Detta gäller 

alla kategorier då de är väldigt breda i sig och därför kan företagen säga att de uppfyller 

kraven oavsett vilken grad av arbete företaget gör. Fortsättningsvis kan kritik riktas mot 

teorin då studien av Maxwell et al. undersöker väldigt stora företag vilket kan missvisa 

resultatet i denna studie då de stora företagen har betydligt mer resurser och kapacitet för att 

arbete med denna sorts frågor. 

 

5.2.1 Mätning och uppföljning 

Under intervjuerna diskuterades mätningarna som deltagande företag gör på sina transporter. 

Diskussionen utgick från mätningarna som tas upp i teorikapitel 3.2.1 och nedan i tabell 11 

redovisas vilka mätningar som företagen gör baserat på information som givits ut i intervjuer.  
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Metod Företag 1 Braås åkeri AB Alwex AB GDL transport 

AB 

Trafikarbete Ja Ja Ja Ja 

Transportarbete 

(exempelvis 

tonkm) 

Ja Ja Ja Ja 

Fyllnadsgrad Ja Ja Ja Ja 

Bränslekonsumt

ion 

Ja Ja Ja Ja 

Emissionsmätni

ng och rapporter 

Nej Nej Ja Ja 

Tabell 11 visar vilka typer av mätningar som deltagande företag gör på sina transporter. 

 

Björklund (2012) diskuterar trafikarbete som ett mätetal som kan användas för att se hur 

mycket företagets fordon färdas. Alla deltagande företag mäter sitt trafikarbete, detta är också 

huvudsakligen en del av företagens datorsystem som innehåller all information om rutten som 

fordonen tar och därmed registreras hur långt de kör. Björklund diskuterar också att 

transportarbete kan mätas, exempelvis genom att mäta tonkm vilket kombinerar hur mycket 

som fraktas med hur långt det fraktas vilket enligt författaren ger en bättre bild av 

miljöpåverkan när det kombineras. Alla företagen använder också detta och på samma sätt är 

detta information som registreras i företagens datorsystem då de alltid vet hur mycket som 

lastas på ett fordon och hur långt fordonet kör.  

 

Fyllnadsgrad tas upp av Björklund (2012) som en av de viktigaste och mest relevanta 

mätetalen för företagets miljöpåverkan då det visar på hur effektivt fordonen används. 

Trafikarbete och transportarbete visar hur mycket som körs men det visar inte om det är 

nödvändigt att utföra dessa körningar då det kan ske att väldigt liten del av fordonet fylls och 

att det i så fall skulle vara bättre att samlasta godset med något annat än att köra delvis tom. 

Alla företagen mäter fyllnadsgrad och även detta är någonting som inkluderas i deras 

affärssystem då företagen alltid vet hur mycket som läggs på varje fordon och hur mycket 

kapacitet deras fordon har. 

 

Zegras (2006) tar upp bränsleförbrukning som ett ofta använt mätetal som används på grund 

av ekonomiska aspekter men som också kan användas för att mäta miljöpåverkan då 
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bränsleanvändning är det största bidraget till ett fordons utsläpp. Alla företag mäter sin 

bränsleförbrukning som del av datorsystemen. En ungefärlig uppskattning kan göras endast 

med hjälp av information om trafikarbete och fordonets förbrukning per km men dessa 

företags fordon är också utrustade med mätinstrument som ger mer exakta mätningar på hur 

mycket bränsle som används då förbrukning också påverkas av hastighet samt körsätt genom 

exempelvis tomgång eller hård acceleration.  

 

Björklund (2012) argumenterar för ett mätsystem som inkluderar alla mätningar som tas upp i 

tabell 11 där det slutgiltiga resultatet av måtten blir ett mått på utsläpp eller emissioner. 

Demir och Bektas (2011) menar också att ett företag inte effektivt kan minska sin 

miljöpåverkan utan att direkt mäta sina utsläpp. Emmissionsmått och emmissionsrapporter är 

den huvudsakliga skillnaden mellan företagen då Företag 1 och Braås åkeri inte använder 

denna mätning men Alwex och GDL gör det. Alwex och GDL har även målen att de ska 

minska sina utsläpp från fossila bränslen och detta kan vara del av anledningen till att dessa 

företagen använder emissionsmätning. Det går inte att följa upp målet om minskade utsläpp 

om utsläppen inte mäts då det i så fall saknas indikation på om målet följs eller inte. Som 

Ljungberg och Larsson (2012) diskuterar så krävs mätning för att jämföra, alltså att se om 

nuvarande period har minskad miljöpåverkan jämfört med tidigare period och de menar också 

att det krävs mätningar för att möjliggöra ständiga förbättringar eftersom förbättringar kräver 

jämförelse. Därför finns det en koppling mellan högre satta mål och utvidgad mätning som 

illustreras i de medverkande företagen. 

 

När det gäller mätningen finns ett mönster som liknar informationen om miljöpolicy vilket är 

att de större företagen gör mer mätning än de mindre företagen. Skillnaden ligger dock endast 

inom en kategori inom mätningen vilket är emissionsmätningar. Som tidigare nämnts är det 

delvis relaterat till kundernas krav då kunder till de två större företagen i undersökningen 

kräver emissionsrapporter men mätningarna görs oavsett om kunden vill ha de eller inte. 

Detta kan förklaras av att det är lättare att alltid mäta än att bara mäta vissa transporter men 

då mätningarna också krävs för att följa upp företagens mål för minskade utsläpp kan detta 

också vara en anledning till att emissionsmätningar alltid utförs. Kopplingen mellan 

företagets storlek och användning av emissionsmätning kan också bero på resurser då de 

stora företagen utför större antal transporter och därför kan kostnaden för att införskaffa ett 

system som kan beräkna emissioner spridas ut över fler transporter.  
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Alla mått används av alla deltagande företag (bortsett från emissionsmätning) men trots detta 

kan deras motivation och incitament skilja sig då syftet bakom dessa inte alltid är att minska 

på miljöpåverkan. Braås åkeri förklarade att deras motivation bakom användning av måtten 

huvudsakligen är ekonomisk men i detta fall leder minskat transportarbete och minskad 

bränsleanvändning både till minskade kostnader och minskade utsläpp.  Företag 1 förklarade 

också att deras fokus är att minska deras kostnader men också att gynna miljön när det är 

möjligt och speciellt i de fall då både ekonomin och miljön kan gynnas.  

 

Transportarbete och trafikarbete är mått som är mindre intressanta både ur ekonomiskt 

perspektiv men också för att minska miljöpåverkan, detta eftersom transportföretagen ofta 

inte har ett val i hur mycket de ska frakta och hur långt de ska frakta. Den huvudsakliga 

åtgärden för att minska kostnaden och miljöpåverkan är att använda den kortaste rutten men 

detta är fördelaktigt av flera anledningar och görs alltid ändå. Fyllnadsgraden är exempelvis 

en indikation som gynnar ekonomin och miljön om måttet är effektivt. Detta eftersom det 

krävs mindre antal transporter vid hög fyllnadsgrad och därmed sparar företagen in på 

transportkostnader samt att utsläppen minskar. Fortsättningsvis är bränslekonsumtion ett 

annat mått som gynnar båda delar, då mindre användning av bränsle leder till lägre kostnader 

och därmed sparar företaget in pengar samt minskar utsläppen.  

 

Det finns viss skillnad i motivationen bakom användningen av dessa mått då Företag 1 och 

Braås åkeri diskuterar att deras huvudsakliga prioritet är minskningen av kostnader där 

minskning av miljöpåverkan går i hand med den ekonomiska aspekten. Hos Alwex och GDL 

läggs högre prioritet på minskad miljöpåverkan men de motiveras också av deras kunder som 

kräver minskad miljöpåverkan och därmed är miljöarbetet också en konkurrensfördel. 

Skillnaden mellan de större företagen och de mindre visas inte bara i vilka mått de använder 

utan också varför de används då ekonomin har en större roll i de mindre företagen. Detta 

illustreras av målen som företagen sätter men även i att GDL och Alwex har en person 

anställd som miljö och kvalitetsansvarig, samtidigt som miljöansvarig för Företag 1 och 

Braås åkeri även har andra arbetsuppgifter.  

 

Empirin gällande mätning och uppföljning stämmer mycket väl överens med teorin då alla 

mätningar som diskuterats i teorin också används i företagen. Alla företagen använder alla 

mätningar med undantag från emissionsmätning som bara används av de större företagen. 

Som tidigare nämnts finns det ett ekonomiskt incitament att mäta och följa upp hur mycket 
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som körs, fyllnadsgraden och bränsleanvändning då företagen kan minska både kostnad och 

miljöpåverkan med hjälp av dessa mått. Dessutom har moderna affärssystem redan mycket 

sådan information då det har blivit mycket lättare att involvera sådana mått i systemet. Som 

del av transportbokningen krävs också att rutten planeras och att allt gods på varje fordon 

registreras så denna information finns redan där.  

 

5.3 Metoder för att minska miljöpåverkan 

Under intervjuerna diskuterades vilka metoder företagen använder för att minska sin 

miljöpåverkan. Diskussionen utgick från teorikapitel 3.3 och nedan i tabell 12 redovisas 

metoderna som används i de olika företagen.  

 

Metod Företag 1 Braås åkeri AB Alwex AB GDL 

Transport AB 

Drivmedel Diesel Diesel, HVO Dieselmix, 

HVO 

Diesel 

Motorteknik Euro VI Euro VI Euro VI Euro III-Euro 

VI 

Fordonets 

design 

Luftmotstånd är 

inte del av 

beslutsfattandet 

Alla bilar 

utrustade med 

hyttspoiler, 

frontspoiler och 

sidospoiler, 

projekt med 2 st 

HCT 

Beror på 

åkerierna men 

inga krav ställs 

från Alwex 

Beror på 

åkerierna men 

inga krav ställs 

från GDL 

Körsätt Förare har 

tillgång till 

information om 

bränsleförbrukni

ng 

Eco-driving, 

förare har 

tillgång till 

information om 

bränsleförbrukni

ng 

Miljökörkort 

och utbildning, 

förare har 

tillgång till 

information om 

bränsleförbrukni

ng 

Förare har gått 

igenom 

utbildning, 

resten är upp till 

åkerierna 

Transportutnyttj

ande 

Samordning, 

inga lastbilar 

körs tomma och 

alltid 

returlogistik 

Samordning, 

returlogistik när 

det är möjligt 

Samordning, 

returlogistik när 

det är möjligt 

Samordning, 

returlogistik när 

det är möjligt 

Tabell 12 visar deltagande företags användning av metoder för att minska miljöpåverkan 

som diskuterats tidigare (egen illustration) 
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Som Björklund (2012) diskuterade bör drivmedel inte enbart utvärderas baserat på utsläpp 

utan också vad som krävs för att producera drivmedlet. Alla företag använder diesel till viss 

del men Braås åkeri och Alwex använder blandningar mellan diesel och HVO samt enbart 

HVO när det är möjligt. Detta har fördelen att det är förnybart och därmed tar företagen 

hänsyn till kopplingen mellan produktion av drivmedel och utsläpp. Alwex är det enda 

företaget som har målet att bli fossilfria inom en snar framtid. 

 

Som Dieselnet (2016) och tabell 4 visar har utsläppsgränserna för olika gaser gått ner i 

samband med att nya klassificeringar introducerats och det är stor skillnad på de nya 

klasserna och de första som infördes. Alla företag i undersökning kör med Euro VI motorer, 

det enda företaget som avviker är GDL som använder en blandning av motorer mellan Euro 

III och Euro VI, detta på grund av att så många åkerier används och att inte alla har haft 

möjlighet att investera i nya motorer.  

 

Som Breemersch och Akkermans (2014) visade kan däck med lågt rullmotstånd sänka 

bränsleförbrukning med mellan 3% och 4%. Samma rapport visade också att åtgärder för att 

minska luftmotstånd och förbättra aerodynamik även kan ge minskad bränsleförbrukning 

mellan 3% och 4%. Figur 5 visar exempel på åtgärder som kan tas för att minska 

luftmotstånd, endast Braås åkeri har diskuterat mer precist vilka åtgärder som används då 

deras bilar är utrustade med hyttspoiler (cab deflector), frontspoiler (air dam) och sidospoiler 

(cab collar). Företag 1 tar inte hänsyn till luftmotstånd för nya inköp eller i tillägg på 

existerande fordon. Alwex och GDL sitter i samma situation då de inte är ansvariga för att 

köpa in fordon och därmed inte har kontroll över dessa åtgärder, det är istället upp till 

åkerierna.  

 

Boriboonsomsim (2015) visade att eco-driving kan ge minskningar i bränsleanvändning 

mellan 5% och 15% genom att undvika körsätt som kräver mer bränsle som tomgång, höga 

hastigheter och snabb acceleration. Studien av Faber Maunsell (2008) visade också att 

bränsleanvändning kan minskas genom att varna förare som kör på mindre effektivt sätt men 

studien visade också att förare som får information om sin bränsleförbrukning minskar sin 

användning. Alla företag bortsett från Företag 1 använder förarutbildning av något slag för att 

uppmuntra körsätt som kräver mindre bränsleanvändning. Alla företag bortsett från GDL 

låter förarna ta del av information om deras bränsleförbrukning (och även på GDL är det på 

åkerinivå som det kan göras).  
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Enligt Jonsson och Mattsson (2012) så kan effektivare lastning minska miljöpåverkan 

avsevärt genom att transportföretag exempelvis planerar sina utkörningar noga samt 

samlastar. Att köra halvfulla lastbilar är ineffektivt ur ett ekonomiskt och miljömässigt 

synsätt då företagen kommer att få köra flera sträckor. Jonsson och Mattsson diskuterar också 

returlogistik som ett sätt att transportera mer effektivt genom att inte köra tomma bilar på 

tillbakavägen. Alla företag försöker ha så hög fyllnadsgrad som möjligt som praktiken tillåter 

men de begränsas också av sina kunder. På samma sätt försöker företagen att lasta på båda 

hållen när det är möjligt men det är inte alltid en praktisk möjlighet. Företag 1 däremot som 

bara har en filial i ett annat europeiskt land kör i princip alltid fulla lastbilar åt båda hållen då 

båda platser används som konsolideringsterminal, planeringen är därmed betydligt enklare 

när det finns två huvudsakliga platser för lastning och avlämning.   

 

Det finns inte samma trend i metoder för att minska miljöpåverkan som tidigare visats i de 

deltagande företagen. Alla företagen är relativt lika varandra i vad de gör för att minska 

miljöpåverkan. Dessa metoder som tas upp gynnar också både miljö och ekonomi i flera fall. 

Skillnaden mellan företagen kommer till viss del från centraliseringsgraden. Då Alwex och 

GDL är mer beroende av att kontraktera åkerier och har färre egenägda fordon så har de 

också mindre kontroll över fordonens utrustning och användning. Det är speciellt tydligt i 

GDL då de är så stora och använder så många åkerier att det inte praktiskt är möjligt för 

företaget att ställa krav på alla och det är därför de är det enda företaget som fortfarande 

använder äldre motorer som Euro III-V. Det är också på grund av detta som GDL inte kan 

säkerställa att bränslen som ger upphov till mindre miljöpåverkan används. Företag 1 och 

Braås åkeri äger större andel av sina fordon och därför har de bättre kontroll över bland annat 

bränsle, fordonsdesign, motorteknik och förarnas utbildning. Överlag gör företagen för det 

mesta liknande eller samma saker för att minska sin miljöpåverkan med mindre skillnader på 

grund av företagens storlek.  

 

För metoder för att minska miljöpåverkan finns få skillnader mellan empiri och teori då alla 

metoder används på något sätt i något företag. Skillnader kommer istället från att praktiska 

överväganden begränsar företagens möjligheter att använda dessa metoder. Det bästa för 

minskning av miljöpåverkan skulle vara att alltid köra fulla bilar som också fylls helt på 

vägen tillbaka från sin destination. I praktiken måste företagen dock anpassa sig efter deras 

ordar då det inte alltid beställs tillräckligt mycket för att fylla en bil eller för att destinationer 
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ligger långt ifrån varandra vilket gör det mindre möjligt att samlasta eller returlasta. På 

samma sätt skulle företagen vilja använda mer förnyelsebara drivmedel men i praktiken är 

detta inte alltid möjligt då exempelvis HVO är ett bränsle som företagen vill använda mer 

men detta begränsas av att efterfrågan är större än utbudet och därför är det inte alltid 

tillgängligt. En liknande situation finns för motorteknik och minskning av luftmotstånd där de 

större företagen inte praktiskt kan ha full kontroll över alla fordonen och därför kan de inte 

göra mer för att minska sin miljöpåverkan.  
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6 Slutsats 

 

6.1 Resultat 

6.1.1 Vad inkluderas i transportföretagens miljöpolicy? 

Alla deltagande företag har en miljöpolicy, deras innehåll är i vissa aspekter lika men i andra 

aspekter skiljer sig företagen stort. Deltagande företags miljöpolicies utvärderades baserat på 

om de används aktivt, om de används för att sätta mål och om de uppdateras kontinuerligt. 

Studien undersökte företagens hållbarhetsredovisning och tillvägagångssätt för planering och 

mätning. Involveringen av intressenter som företagens ledning, anställda, kunder och 

leverantörer diskuterades. Slutligen undersöktes vilket EMS som företagen använder.  

 

Företagens mål är generella, men de större företagen siktar mer direkt på utsläppen från 

fossila bränslen. Företagen som jobbar aktivt med policy har alla årliga möten och detta är 

även ett krav från ISO. I teorikapitlet diskuteras hållbarhetsredovisning som ett viktigt 

verktyg för att informera intressenter, men endast ett företag använder det. Företagen som 

använder ISO ska också använda kontinuerlig uppföljning och ständiga förbättringar, de 

större företagen går även över minimikraven. Anställda involveras i företagen genom 

utbildning och information men de är inte alltid del av policyn. Kunder och leverantörer 

involveras inte i företagens policy men i praktiken har de alla någon typ av involvering. På 

samma sätt involveras företagets ledning aldrig i policy men i alla företagen är det ledningen 

som tar alla miljörelaterade beslut. Tre av företagen använder ISO 14001 och detta syns även 

i andra aspekter som deras arbetssätt och målsättning. En trend gick att se i företagens 

policies då de större företagen Alwex och GDL hade mer ambitiösa mål, gick utöver ISO:s 

krav och involverade intressenter i högre grad.  

 

6.1.2 Hur implementerar transportföretagen sin miljöpolicy? 

Företagen som deltagit i studien försöker involvera och uppmuntra sin personal så att de 

förstår fördelarna med att jobba mot en miljöpolicy. Oavsett storlek eller certifikationer så 

försöker företagen att utbilda sin personal, där Alwex ligger i framkant förhållandevis till de 

andra transportföretagen. När det kommer till miljöinvesteringar så är Alwex det enda 

företaget i studien som analyserar miljöpåverkan i alla investeringar, resterande företag 

beslutar sig av ekonomiska skäl som sedan kan påverka miljö positivt. Verktyg för att arbeta 

med miljön som till exempel ISO är vanligt för transportföretag, trots det finns det stora 
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skillnader i hur verktygen används och vilket resultat det ger. Även när det kommer till att 

visa och kommunicera vad företagen arbetat med finns det skillnader. De större företagen 

låter intressenter lättare och grundligare ta del av miljöarbeten och påverkan som gjorts, där 

Alwex är främst med sin hållbarhetsredovisning.  

 

Alla företagen använde sig av mätning för att implementera sin policy och företagen hade 

mycket liknande mätning då de alla använde trafikarbete, transportarbete, fyllnadsgrad och 

bränslekonsumtion. De större företagen Alwex och GDL använde också emissionsrapporter 

och mätning av deras utsläpp med hjälp av en miljökalkyl. Skillnaderna i företagen var inte 

vilka mätningar som användes, istället var det huvudsakligen hur och varför de används. De 

mindre företagen Företag 1 och Braås åkeri hade mer fokus på ekonomiska aspekter 

samtidigt som de större företagen utförde mätningar med motivationen att minska sin 

miljöpåverkan. Trots detta hjälper mätningarna med att minska miljöpåverkan då minskad 

bränslekonsumtion minskar kostnader men även utsläpp och miljöpåverkan. GDL och Alwex 

har även högre satta mål och kunder med höga krav vilket kräver mer mätning.  

 

6.1.3 Vilka metoder använder transportföretagen för att minska sin miljöpåverkan? 

Företagen använder också varierade metoder för att minska sin miljöpåverkan. Alla företagen 

har liknande synsätt på motorteknik och transportunyttjande då de alla vill använda nyare 

motorer (Euro VI) och samlasta samt returlasta så mycket som möjligt. När det gäller 

drivmedel spelar diesel störst roll men Braås åkeri och Alwex använder HVO när det är 

möjligt. Fordonsdesign är mindre viktigt för alla företagen och i denna aspekt har de större 

företagen inte lika mycket kontroll. Förarna får för det mesta information om deras 

bränsleförbrukning och utbildning i att minska förbrukningen, däremot använder Företag 1 

inte utbildning och GDL kan inte garantera förarnas involvering. Huvudsakliga skillnaden 

som ses inom metoder för att minska miljöpåverkan verkar bero på företagens grad av 

centralisering då de större företagen har mindre kontroll och inte alltid har möjlighet att ställa 

krav.  

 

6.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar genom att undersöka svenska transportföretags miljöpolicy och 

implementering. Miljöpolicy och dess implementering har studerats tidigare men sällan inom 

transportföretag och få av liknande studier fokuserar på Sverige. Resultat från tidigare studier 

inom andra branscher och länder appliceras därmed för att visa hur väl de stämmer in. 
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Studien kan också användas för att ge företag en inblick i andra företags miljöarbete och 

därmed få lärdomar av vilka aspekter som är välgjorda.  

 

6.3 Kritik till eget arbete 

Då studien är av kvalitativ art och involverar ett mindre urval av företag kan resultaten inte 

generaliseras. Studien hade kunnat vara mer användbar om fler företag kunde involveras. 

Urvalet begränsades också av att få företag var intresserade av att medverka. Delar av 

litteratur och teori som används är även till viss del inaktuell eller föråldrad då delar av den 

teoretiska basen är mellan 10 och 20 år gammalt. Detta är på grund av att det finns begränsad 

teori och litteratur inom området under senare år. På samma sätt är en liten del av den 

teoretiska basen inriktad direkt på transportföretag då många artiklar och böcker är av mer 

generell art. Detta är också på grund av att det finns begränsad teori och litteratur som är 

inriktad mer direkt på transportbranschen. 

 

6.4 Reflektion avseende etiska och samhälleliga aspekter 

Etiska övervägande diskuteras i kapitel 2.8 i större detalj. De viktigaste aspekterna av detta är 

att hänsyn har tagits till respondenternas anonymitet då de alla fått förfrågan om de vill vara 

anonyma. Alla respondenter har informerats om undersökningens omfång och syfte samt haft 

möjligheten att avbryta sin involvering. Respondenterna har även godkänt att informationen i 

detta arbete delas och de kommer även få möjlighet att ta del av det slutliga arbetet. Det 

största etiska problemet som har uppkommit som del av undersökningen är hanteringen av 

det anonyma företagets information då det fanns en viss utmaning i hur mycket information 

om företaget som delas. För att jämförelsen med andra företag skulle kunna utföras krävdes 

viss information om företagets storlek som del av analysen men för specifik information 

skulle göra att det går att komma fram till vilket företag som diskuteras. Slutresultatet blev en 

kompromiss där informationen om företagets storlek och verksamhet ges i ungefärliga och 

mindre specifika termer.  

 

Som inledningen diskuterar är miljöförstöring och klimatförändring ett stort problem för 

mänskligheten som kommer att bli viktigare över tid när klimatet förändras mer. Denna 

utveckling behöver stoppas och som tidigare diskuterats är transporter en av de största 

källorna till växthusgasutsläpp samtidigt som det är en av få branscher där miljöpåverkan inte 

minskar. Denna studie visar hur fyra svenska transportföretag går tillväga för att minska sin 

miljöpåverkan genom att undersöka policy, implementering och mer konkret vilka metoder 
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som används för att minska miljöpåverkan. Denna undersökning har också visat att det i vissa 

fall går att gynna både ekonomi och miljö och därmed samhället överlag.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie är kvalitativ och därmed inte generaliserbar skulle kvantitativ forskning med 

fler deltagande företag vara användbar forskning. Det skulle då vara möjligt att analysera fler 

miljöpolicies eller att exempelvis utföra enkätstudier om företags mätning och metoder för att 

minska sin miljöpåverkan för att få en bättre bild av vad som används inom 

transportbranschen vilket också skulle visa på skillnader mellan mindre och större företag 

eller mer eller mindre centraliserade företag som tagits upp här. En annan möjlighet skulle 

vara mer djupgående studier i någon av aspekterna som diskuteras i denna studie. Exempel på 

detta är djupgående analys av hållbarhetsredovisning inom transportföretag eller mer om 

exempelvis intressenters involvering i miljöpolicy och implementering. Områden där 

existerande forskning är mer föråldrad skulle också kunna uppdateras, exempelvis används i 

denna studie huvudsakligen Maxwell et al. från 1997 för implementering, inom detta område 

kan det därmed behövas mer aktuell forskning.  

  



 

 

66 

 

 

7 Källförteckning 

7.1 Muntliga källor 

Intervju med miljöansvarig, Företag 1, utförd 2017-05-03 

 

Intervju med Håkan Andersson, VD för Braås åkeri, utförd 2017-05-03 

 

Intervju med Ingegerd Svensson, miljö och kvalitetsansvarig för Alwex, utförd 2017-05-04 

 

Intervju med Christer Eliasson, miljö och kvalitetsansvarig för GDL, utförd 2017-05-09 

 

7.2 Litterära källor 

Bergman. B, Klefsjö. B. (2012) Kvalitet från behov till användning. Studentlitteratur 

 

Borglund. T, De Geer. H, Hallvarsson. M. (2008) Värdeskapande CSR - hur företag tar 

socialt ansvar. Norstedts akademiska förlag 

 

Björklund. M. (2012) Hållbara logistiksystem. Studentlitteratur  

 

Bryman. A, Bell. E. (2013) Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Liber 

 

Jonsson. P, Mattsson. S-A, (2016) Logistik: Läran om effektiva materialflöden. 

Studentlitteratur 

 

Ljungberg. A, Larsson. E. (2012) Processbaserad verksamhetsutveckling. Studentlitteratur 

 

Welford. R, (1998) Corporate Environmental Management 1: Systems and Strategies 

Earthscan publications 

 

7.3 Elektroniska källor 

Alwex (u.å): 

A: http://www.alwex.se/om_alwex [Hämtad 2017-05-20] 

B: http://www.alwex.se/miljo [Hämtad 2017-05-20] 

http://www.alwex.se/om_alwex
http://www.alwex.se/miljo


 

 

67 

 

 

ASQ (u.å): 

http://asq.org/learn-about-quality/environmental-management-system/ [Hämtad 2017-05-15] 

 

Braås åkeri (u.å): 

http://www.braasakeri.se/miljo-och-kvalitet.html [Hämtad 2017-05-25] 

 

Business dictionary (u.å): 

http://www.businessdictionary.com/definition/environmental-policy.html [Hämtad 2017-04-

20] 

 

Börjes koncernen (u.å): 

http://www.borjeskoncernen.se/var-miljopolicy/ [Hämtad 2017-04-07] 

 

Carbonmarketwatch 2017 

http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2017/03/EU-Climate-Leader-Board-

Where-countries-stand-on-the-Effort-Sharing-Regulation-%E2%80%93-

Europe%E2%80%99s-largest-climate-tool_final.pdf [Hämtad 2017-03-28] 

 

Dieselnet 2016: 

https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php#intro [Hämtad 2017-05-17] 

 

DSV, 2016: 

http://www.se.dsv.com/about-dsv/kvalitet-och-miljo [Hämtad 2017-05-13] 

 

Ekonomifakta 2017: 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Vaxthusgaser/      

 [Hämtad 2017-03-28] 

 

Environmental management system, 2015 

http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-

management-system.html [Hämtad 2017-04-27] 

 

 

http://asq.org/learn-about-quality/environmental-management-system/
http://www.braasakeri.se/miljo-och-kvalitet.html
http://www.businessdictionary.com/definition/environmental-policy.html
http://www.borjeskoncernen.se/var-miljopolicy/
http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2017/03/EU-Climate-Leader-Board-Where-countries-stand-on-the-Effort-Sharing-Regulation-%E2%80%93-Europe%E2%80%99s-largest-climate-tool_final.pdf
http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2017/03/EU-Climate-Leader-Board-Where-countries-stand-on-the-Effort-Sharing-Regulation-%E2%80%93-Europe%E2%80%99s-largest-climate-tool_final.pdf
http://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2017/03/EU-Climate-Leader-Board-Where-countries-stand-on-the-Effort-Sharing-Regulation-%E2%80%93-Europe%E2%80%99s-largest-climate-tool_final.pdf
https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php#intro
http://www.se.dsv.com/about-dsv/kvalitet-och-miljo
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Vaxthusgaser/
http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-management-system.html
http://www.environmentalmanagementsystem.com.au/what-is-an-environmental-management-system.html


 

 

68 

 

Environmental policy, 2015: 

http://www.environmentalpolicy.com.au/ [Hämtad 2017-04-14] 

 

Europeiska kommissionen 2017: 

A: https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en [Hämtad 2017-04-23] 

B: https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en [Hämtad 2017-04-23] 

C: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en [Hämtad 2017-04-25] 

D: https://europa.eu/european-union/topics/transport_en [Hämtad 2017-04-25] 

 

 

EPA, u.å: 

https://www.epa.gov/ems/learn-about-environmental-management-systems#what-is-an-EMS 

[Hämtad 2017-04-21] 

 

Företagarna (u.å): 

http://www.foretagarna.se/hallbarhet/artiklar_oversida/miljopolicy/  [Hämtad 2017-03-29] 

http://www.foretagarna.se/hallbarhet/metod/prioritera-och-satt-mal/hallbarhetspolicy/ 

[Hämtad 2017-03-29] 

 

GDL (u.å): 

http://www.gdl.se/affarsomarden/kvalitet/miljo/csr [Hämtad 2017-05-25] 

 

Independent 2016 

http://www.independent.co.uk/news/science/global-warming-carbon-emissions-stall-us-

china-coal-use-drop-reduction-a7416011.html [Hämtad 2017-03-29] 

 

ISO (u.å) 

A:https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html [Hämtad 2017-05-10] 

B: https://www.iso.org/about-us.html [Hämtad 2017-05-10] 

 

Miljömål 2017: 

http://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-

ar-2020/ [Hämtad 2017-03-30] 

 

http://www.environmentalpolicy.com.au/
https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_en
https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport_en
https://europa.eu/european-union/topics/transport_en
https://www.epa.gov/ems/learn-about-environmental-management-systems#what-is-an-EMS
http://www.foretagarna.se/hallbarhet/artiklar_oversida/miljopolicy/
http://www.foretagarna.se/hallbarhet/metod/prioritera-och-satt-mal/hallbarhetspolicy/
http://www.gdl.se/affarsomarden/kvalitet/miljo/csr
http://www.independent.co.uk/news/science/global-warming-carbon-emissions-stall-us-china-coal-use-drop-reduction-a7416011.html
http://www.independent.co.uk/news/science/global-warming-carbon-emissions-stall-us-china-coal-use-drop-reduction-a7416011.html
https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html
https://www.iso.org/about-us.html
http://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2020/
http://www.miljomal.se/etappmalen/Begransad-klimatpaverkan/Utslapp-av-vaxthusgaser-till-ar-2020/


 

 

69 

 

Naturvårdsverket 2016: 

A: http://www.naturvardsverket.se/fardplan2050 [Hämtad 2017-03-30] 

B: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-

inrikes-transporter/ [Hämtad 2017-03-30] 

 

NE 2009 

http://www.ne.se/uppslagsverk/bild/teckning/v%C3%A4xthuseffekten-(fr%C3%A5n-jr-

2009) [Hämtad 2017-04-15] 

 

NTM (u.å): 

A: https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/fuel-consumption/ [Hämtad 

2017-05-25] 

B:https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/emissions-proportional-to-the-

fuel-consumption-2/ [Hämtad 2017-05-25] 

 

Regeringen 2016: 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/sverige-som-

foregangsland-for-minskade-klimatutslapp/fossilfria-transporter-och-resor-regeringens-

arbete-for-att-minska-transporternas-klimatpaverkan/ [Hämtad 2017-04-15] 

 

Scania (u.å):  

https://www.scania.com/se/sv/home/experience-scania/news-and-

events/News/archive/2016/04/rel-innovationspristillscaniashybridlastbil-85-549819.html 

[Hämtad 2017-05-03] 

 

Swedish standards institute (u.å): 

http://www.sis.se/tema/ISO14001/Skapa-och-infora/ [Hämtad 2017-04-29] 

 

TRB (u.å): 

https://trb.se/biodrivmedel/ [Hämtad 2017-05-03] 

 

UNEP 2016 

http://web.unep.org/emissionsgap/ [Hämtad 2017-04-13] 

 

http://www.naturvardsverket.se/fardplan2050
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/
http://www.ne.se/uppslagsverk/bild/teckning/v%C3%A4xthuseffekten-(fr%C3%A5n-jr-2009)
http://www.ne.se/uppslagsverk/bild/teckning/v%C3%A4xthuseffekten-(fr%C3%A5n-jr-2009)
https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/fuel-consumption/
https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/emissions-proportional-to-the-fuel-consumption-2/
https://www.transportmeasures.org/en/wiki/manuals/road/emissions-proportional-to-the-fuel-consumption-2/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/sverige-som-foregangsland-for-minskade-klimatutslapp/fossilfria-transporter-och-resor-regeringens-arbete-for-att-minska-transporternas-klimatpaverkan/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/sverige-som-foregangsland-for-minskade-klimatutslapp/fossilfria-transporter-och-resor-regeringens-arbete-for-att-minska-transporternas-klimatpaverkan/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/sverige-som-foregangsland-for-minskade-klimatutslapp/fossilfria-transporter-och-resor-regeringens-arbete-for-att-minska-transporternas-klimatpaverkan/
https://www.scania.com/se/sv/home/experience-scania/news-and-events/News/archive/2016/04/rel-innovationspristillscaniashybridlastbil-85-549819.html
https://www.scania.com/se/sv/home/experience-scania/news-and-events/News/archive/2016/04/rel-innovationspristillscaniashybridlastbil-85-549819.html
http://www.sis.se/tema/ISO14001/Skapa-och-infora/
https://trb.se/biodrivmedel/
http://web.unep.org/emissionsgap/


 

 

70 

 

UNFCCC 2016: 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php [Hämtad 2017-04-13] 

 

Världsnaturfonden 2017 

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/vad-ar-klimatforandringarna/1124260-vad-ar-

klimatforandringarna [Hämtad 2017-04-08] 

 

7.4 Vetenskapliga artiklar 

Ballot, E. Fontane, F. (2010) “Reducing transportation CO2 emissions through pooling of 

supply networks: perspectives from a case in French retail chains.” Production Planning & 

Control, 21 (6) (2010), pp. 640–650 http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2010.489276 

 

Banerjee, S. (2001) "Corporate environmental strategies and actions", Management Decision, 

Vol. 39 Issue: 1, pp.36-44, doi: 10.1108/EUM0000000005405 

 

Bonn, I. Fisher, J. (2011) "Sustainability: the missing ingredient in strategy", Journal of 

Business Strategy, Vol. 32 Issue: 1, pp.5-14, doi: 10.1108/02756661111100274 

 

Jose, A. och Lee, SM. J, 2007 “Environmental Reporting of Global Corporations: A Content 

Analysis based on Website Disclosures” Business Ethics 72: 307. doi: 10.1007/s10551-006-

9172-8 

 

Gunningham, N. 2009. “Shaping corporate environmental performance: a review.” 

Environmental Policy and Governance. 19(4),pp.215–231. doi: 10.1002/eet.510 

 

 

Maxwell, J.  Rothenberg, S. Briscoe, F. Marcus, A. (1997) “Green Schemes: Corporate 

Environmental Strategies and Their Implementation“, California Management Review, Vol 

39, Issue 3, pp. 118 - 134 doi:10.2307/41165902 

 

Nawrocka, D, Parker, T. (2009) “Finding the connection: environmental management 

systems and environmental performance” J. Clean. Prod., 17 (2009), pp. 601–607 doi: 

10.1016/j.jclepro.2008.10.003 

 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/vad-ar-klimatforandringarna/1124260-vad-ar-klimatforandringarna
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/vad-ar-klimatforandringarna/1124260-vad-ar-klimatforandringarna


 

 

71 

 

 

Plambeck, E.L. (2012) “Reducing Greenhouse Gas Emissions Through Operations and 

Supply Chain Management” 

Energy Economics, 34 (Suppl. 1) (2012), pp. S64–S74 

https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.08.031 

 

Ramus, C. (2002) “Encouraging innovative environmental actions: what companies and 

managers must do” Journal of World Business., 37 (2002), pp. 151–164 

http://dx.doi.org/10.1016/S1090-9516(02)00074-3 

 

Ramus, C. Montiel, I. (2005) “When Are Corporate Environmental Policies a Form of 

Greenwashing?”, Business & Society, Vol 44, Issue 4, pp. 377 - 414 doi: 

10.1177/0007650305278120 

 

7.5 Övrigt publicerat material 

Boriboonsomsin, K. “Reducing the Carbon Footprint of Freight Movement through Eco-

Driving Programs for Heavy-‐Duty Trucks” 

https://ncst.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2014/08/06-25-2015-NCST_WP_Truck-eco-

drivingFINAL-2.pdf  

 

Breemersch, T och Akkermans, L 2014 “GHG reduction measures for the Road Freight 

Transport sector - An integrated approach to reducing CO2 emissions from Heavy Goods 

Vehicles in Europe” 

http://www.tmleuven.be/project/hgvco2/home.htm 

 

Canete-Medina. I, 2007 “Data and Analysis of Selected Sustainable Mobility Indicators 

By World Regions”  

http://www.cmque.com/publications/Sustainmobility2007.pdf  

 

Faber Maunsell, 2008 “Fuel efficiency trials report”, Freight best practice 

http://www.reicon.us/Pdf/Fuel_Efficiency_Trials_Research_Report.pdf  

 

 

https://ncst.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2014/08/06-25-2015-NCST_WP_Truck-eco-drivingFINAL-2.pdf
https://ncst.ucdavis.edu/wp-content/uploads/2014/08/06-25-2015-NCST_WP_Truck-eco-drivingFINAL-2.pdf
http://www.tmleuven.be/project/hgvco2/home.htm
http://www.cmque.com/publications/Sustainmobility2007.pdf
http://www.reicon.us/Pdf/Fuel_Efficiency_Trials_Research_Report.pdf


 

 

72 

 

Häger, K. Rosenkvist, C. (2012) “Freight consolidation’s impact on CO2 emissions and 

costs” 

http://www.plan.se/pdf/Exjobb_2012.pdf  

 

Jensen, J (2007) “Miljöinvesteringar i svensk transportnäring: Drivkrafter och strategier”,  

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:17286/FULLTEXT01.pdf 

 

Mazurkiewicz, P. "Corporate environmental responsibility: Is a common CSR framework 

possible." World Bank 2 (2004). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/577051468339093024/Corporate-environmental-

responsibility-Is-a-common-CSR-framework-possible  

 

Zegras, C. 2006 “Sustainable transport indicators and assessment methodologies” 

http://www.seedengr.com/Sustainability%20and%20Transportation%20Indicators%20and%2

0Assessment%20Methodologies.pdf 

 

Zobel, T. (2005) “Environmental management systems : policy implementation and 

environmental effects” 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:989834/FULLTEXT01.pdf   

http://www.plan.se/pdf/Exjobb_2012.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:17286/FULLTEXT01.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/577051468339093024/Corporate-environmental-responsibility-Is-a-common-CSR-framework-possible
http://documents.worldbank.org/curated/en/577051468339093024/Corporate-environmental-responsibility-Is-a-common-CSR-framework-possible
http://www.seedengr.com/Sustainability%20and%20Transportation%20Indicators%20and%20Assessment%20Methodologies.pdf
http://www.seedengr.com/Sustainability%20and%20Transportation%20Indicators%20and%20Assessment%20Methodologies.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:989834/FULLTEXT01.pdf


 

 

73 

 

 

 

7.6 Bilagor 

Bilaga 1: intervjuguide 

Inledande: 

● Får vi spela in intervjun? 

● Vill du vara anonym? 

● Vem är du och var jobbar du? 

● Berätta lite allmänt om företaget. (Vad gör ni, storlek på företaget)  

● Berätta om transportverksamheten (Antal lastbilar eller liknande)  

 

Miljöpolicy: 

● Följer ni aktivt miljöpolicy? 

● När infördes miljöpolicyn?  

● Vem var involverad i införandet av miljöpolicyn? Medverkade du?  

● Användes en standard eller ramverk för att utforma policyn? Om ja: hur anpassades 

den till företaget? 

● Används miljöpolicyn för att sätta mål? 

● Uppdateras miljöpolicyn? 

 

Implementering: 

● Vad gör ni för att minska miljöpåverkan (exempelvis drivmedel, fordonsdesign, 

motor, eco-driving, returlaster)? 

● Hur mäter ni klimatpåverkan (exempelvis bränslekonsumtion eller 

växthusgasutsläpp)? 

● Involveras anställda? Isåfall hur? 

● Involveras kunder och leverantörer? Isåfall hur? 

● Används EMS/ISO/Standarder som implementeringsverktyg? 

● Kan du berätta om nuvarande miljöprojekt/miljöarbete? 

 


