
 

 

 
 
  

Miljöpåverkan 

Fallstudie på en tredjepartslogistikers 

lagerverksamhet 

 

  

Författare: Ingrid Grybäck Melin, 950924 

       Malin Elofsson, 951228 

Handledare: Arash Kordestani 

Examinator: Helena Forslund 

Termin: VT19 

Ämne: Examensarbete i supply chain 

management för Civilekonomprogrammet 

Nivå: Avancerad, 30 hp 

Kurskod:  4FE19E 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Ett stort tack riktas till Företag X för dess mottagande, stöd och engagemang under 

studien. Ett särskilt tack riktas till företagets marknadschef som med hjälp av 

kontinuerlig kontakt bidragit med värdefull information och kontaktuppgifter 

utifrån studiens syfte. Vidare visas uppskattning till Arash Kordestani, 

universitetslektor vid institutionen ekonomistyrning och logistik, och Helena 

Forslund, professor vid institutionen ekonomistyrning och logistik, för kontinuerlig 

och värdefull återkoppling på studien. 

 

Växjö, 16 maj 2019 

 

 

 

                             

Malin Elofsson     Ingrid Grybäck Melin 

  

   



 

Abstract 

In todays' society where the environment is in focus, it is important that companies 

take their responsibility (Naturvårdsverket, 2019). Company X, which is a Swedish 

listed third-party logistics company, is one of the companies that has realized their 

obligation and desire to reduce the environmental impact created by the warehouse 

operations. In this case, Company X does not settle for reducing the environmental 

impact of the most common parts of a warehouse, the company desires to take 

even greater responsibility.  

 

The purpose of the study is to contribute with an expanded meaning of the 

environmental impact of a warehouse operation. With a case-specific study of a 

third-party logistics warehouse, the purpose is further to contribute with the 

foundation for decision-making for future improvement work regarding the 

environmental impact of the company’s warehouse. 

 

The study defines the parts of a warehouse that should be considered when 

calculating the environmental impact of a warehouse operation. Furthermore, 

based on the defined parts, Company X's environmental impact is calculated in 

order to finally elucidate actions that companies can implement to reduce the 

environmental impact. This is done by answering the following three research 

questions. 

1. Which parts of a warehouse should be considered when calculating the 

environmental impact of a warehouse? 

2. What was company X's environmental impact of its warehouse in the year of 

2018? 

3. What actions can be identified in order to reduce the environmental impact of 

the warehouse operations for Company X? 



 

All calculations of the environmental impact, both before and after the identified 

measures, are gathered in an Excel file and presented in the study that follows. An 

established Excel tool for Company´s X further use is also presented. The tool 

enables continuously record of the previously defined parts of the warehouse and 

contribute to effective feedback of the impact of the recommended measures. 

 

If Company X implements the recommended measures that the study results in, the 

company can reduce the environmental impact with 85 082 kilos of CO2 

equivalents, which is a reduction of 15.5 per cent based on data from the year of 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

I takt med ökad miljöpåverkan av jordens produktion och konsumtion ökar 

betydelsen av att företag tar ansvar över dess påverkan på miljön 

(Naturvårdsverket, 2019). En svensk börsnoterad tredjepartslogistiker, benämnd 

Företag X i följande studie, är ett av världens företag som har insett ansvaret och 

eftersträvar nu att minska miljöpåverkan som orsakas av företagets 

lagerverksamhet. Företag X har ett behov av att minska miljöpåverkan orsakad av 

de vanligaste delarna av ett lager samtidigt som företaget är benägna att ta 

ytterligare ansvar. 

 

Syftet med studien är att bidra med en utvidgad betydelse av miljöpåverkan av en 

lagerverksamhet. Med en fallspecifik studie av en tredjepartslogistikers 

lagerverksamhet är syftet vidare att bidra med en grund för beslutsfattande inför 

framtida förbättringsarbete avseende miljöpåverkan av företagets lager. 

 

Studien definierar de delar av ett lager som bör tas i hänsyn vid beräkning av 

miljöpåverkan av en lagerverksamhet. Vidare, baserat på de definierade delarna, 

beräknas företagets miljöpåverkan för det senaste verksamhetsåret. Slutligen 

identifieras åtgärder som företag kan implementera i syftet att minska 

miljöpåverkan. Ovanstående uppfylls genom att besvara följande tre 

problemformuleringar: 

 

1. Vilka delar i ett lager bör tas i hänsyn vid beräkning av en 

lagerverksamhets miljöpåverkan?  

2. Vad var företag X:s miljöpåverkan av dess lagerverksamhet år 2018? 

3. Vilka åtgärder kan identifieras i syfte att minska miljöpåverkan av 

lagerverksamheten för Företag X?  

 

 



 

Samtliga beräkningar av miljöpåverkan både före och efter de identifierade 

åtgärderna presenteras i studien och har sammanställts i en Excelfil, som även 

innehåller ett egetkonstruerat Excelverktyg för Företag X:s användning. Verktyget 

möjliggör kontinuerligt registrering av användning inom de tidigare definierade 

delarna av ett lager och bidrar till effektiv återkoppling av genomslagskraften av de 

rekommenderade åtgärderna. 

 

Vid implementering av rekommenderade åtgärder som studien resulterar i kan 

företag X minska miljöpåverkan av lagerverksamheten med 85 082 kilo CO2-

ekvivalenter, vilket är en minskning med 15,5 procent baserat på data från år 2018. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Presentation av Företag X 

Följande studie baseras på information från en svensk börsnoterad tredjepartslogistiker som 

benämns Företag X i fortsättningen. Företag X tillhandahåller moderna lager- och 

transportlösningar och konsulttjänster för företag verksamma inom offentlig förvaltning samt 

verkstad- och industribranschen internationellt, främst i Sverige och Norge. Med en lageryta på 

34 000 m2 och tätt samarbete med Sveriges största transportörer är syftet med verksamheten att 

erbjuda förslag till optimering av logistikflöden till företagets nationellt samt internationellt 

verksamma kunder (Marknadschef, 2019-01-22). I följande studie benämns de producerande 

företagen som Företag X lagerför, transporterar eller konsulterar åt för kund. Kundernas kund, 

det vill säga svenska och internationella bygghandlare, benämns slutkund.   

 

Företag X ingår i en väletablerad koncern som enligt Företag X:s årsredovisning (2017) ska 

driva handel och produktion av mekaniska, kemiska, elektrotekniska samt elektroniska 

apparater och även äga och förvalta företag, fastigheter och värdepapper i en förenlig 

verksamhet. Sedan koncernen grundades under tidigt 1900-tal har en logistisk kompetens 

utvecklats samtidigt som investeringar inom exempelvis semiautomatiserad lagerhantering har 

utförts, vilket i sin tur bidragit till aktörens betydelsefulla position på marknaden. I skrivande 

stund erbjuder Företag X tjänster till nio svenska kunder som i sin tur är verksamma inom olika 

marknader nationellt och internationellt, exempel på produkter som lagerförs samt distribueras 

är skruvar, arbetsskor och skyddsutrustning (Marknadschef, 2019-01-22). 

 

I takt med en ökad miljömedvetenhet i branschen har Företag X successivt tagit medvetna val 

för att minska miljöpåverkan främst gällande godstransporter från kund och till slutkund. 

Miljöpåverkan definieras vidare specifikt till studien under rubrik 1.1.2 Miljöpåverkan nedan. 

Företaget mäter exempelvis fyllnadsgrad av gods in och ut ur laget idag som sedan rapporteras 

till kund. Fokus inom dagens arbete för att minska miljöpåverkan hos Företag X är därmed 

främst kring godstransporter.  
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Val av kund är ett kritiskt och avgörande beslut hos Företag X som påverkar dess framtida 

operationer. En av Företag X:s mest betydelsefulla kunder kräver att dess leverantörer är 

certifierade med ISO 14001. Företag X har därmed ett ansvar att systematiskt arbeta mot 

minskad miljöpåverkan av dess verksamhet för att bibehålla väsentliga kunder för 

verksamhetens framtid (Jonsson & Mattsson, 2016; Nahimas & Olsen, 2015; Marknadschef, 

2019-01-22). 

1.1.2 Miljöpåverkan 

I Miljöbalkens 6 kap 2 § beskrivs miljöeffekter som indirekta och direkta effekter på 

omgivningen som uppkommer på kort, medel eller lång sikt och kan påverka bland annat 

befolkningens hälsa eller klimatet (Miljöbalk SFS 2017:955 6 kap 2 §). Orsaken till 

miljöeffekter är miljöpåverkan, det vill säga aktiviteter som utförs och orsakar effekter på 

klimat och/eller hälsa (Länsstyrelsen Gotlands län, 2018). Naturvårdsverket beskriver hur 

miljöpåverkan, exempelvis utsläpp från en industri, orsakar en miljöeffekt som till exempel 

stigande temperaturer, som i sin tur orsakar miljökonsekvenser, exempelvis översvämningar i 

världen (Naturvårdsverket, 2019). I följande studie definieras miljöpåverkan som utsläpp av 

växthusgaser och uttrycks i kilo CO2-ekvivalenter. Termen miljöarbete i studien symboliserar 

därmed arbete hos organisationer som utförs i syfte att minska miljöpåverkan. 
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1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Viktiga delar i ett lager vid beräkning av miljöpåverkan 

Ett lager möjliggör det för företag att korta ned ledtider och hantera oförutsägbara händelser 

genom att producera och lagra produkter innan kundefterfrågan uppstår. Lagring sker dock 

med risk för inkurans av varor (Björklund, 2012). Företag X lagerför färdigproducerade 

produkter som levereras till lagret från kund, därefter lagerförs artiklarna tills order från 

slutkund mottas och produkterna transporteras ut från lagret genom en orderplockningsprocess 

(Produktionschef, 2019-02-04). Enligt Mattsson och Jonsson (2013) innebär det att Företag X 

tillhandahåller ett så kallat färdigvarulager, vars syfte är att separera produktionsprocesserna 

från försäljnings- och distributionsprocesserna vilket även möjliggör direkta leveranser till 

slutkund. 

 

Enligt Global Reporting Initiative (2018), förkortat GRI, samt Herva, Franco, Carrasco och 

Roca (2011) kan hänsyn tas till ett flertal olika delar vid beräkning av ett färdigvarulagers 

miljöpåverkan. Materialanvändning och energianvändning av el och värme är två väsentliga 

delar att kontrollera och reglera för att begränsa en organisations miljöpåverkan. Global 

Reporting Initiative (2018) har ett flertal uppställda standarder, en av GRI:s standarder som 

organisationer kan använda för att rapportera dess inverkan på miljön är GRI 301 och avser 

materialanvändning vid tillverkning och paketering av produkter. Standarden GRI 302 

presenterar hur användning av energi för bland annat uppvärmning, nedkylning och 

elanvändning påverkar en organisations miljöpåverkan. Organisationer såsom World Resources 

Initiative (2019) och författarna Olsthoorn, Tyteca, Wehrmeyer och Wagner (2001) poängterar 

betydelsen av sparsam energianvändning för att minska miljöpåverkan vidare.   

 

Sedan år 1990 har de globala koldioxidutsläppen ökat med cirka 50 procent, trots en minskning 

av utsläppen i bland annat Sverige de senaste åren (FN-förbundet, 2017). Logistik- och 

transportverksamheter anses vara en stor miljöbov i försörjningskedjan och år 2009 beräknades 

branschen stå för 5,5 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i världen. Behovet av mer 

miljövänliga logistiklösningar har därmed vuxit sig större och idag är det flertal företag som 

arbetar med att minska miljöpåverkan av sin lagerverksamhet som en del i affärsstrategin. 

Miljöarbete anses som en konkurrensfördel, inte minst på grund av potentiella ekonomiska 

besparingar till följd av ett miljöanpassat arbetssätt (Fichtinger, Ries, Grosse & Baker, 2015). 
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Företag X, verksamma inom logistikbranschen, är ett av de företag som har insett vikten av 

miljöarbete. Efter drygt 100 år i branschen har ett behov av att ta ansvar över den 

miljöpåverkan som verksamheten orsakar vuxit fram (Marknadschef, 2019-01-22). 

 

I en lagerverksamhet för färdigvaror finns fler betydelsefulla delar och tillgångar än material 

och energi som har en inverkan på miljön (Björklund, 2012). Tredjepartslogistikern Företag X 

är beroende av tillgångar såsom arbetsredskap, fastigheter och personal för att kunna utföra 

värdeadderande aktiviteter såsom orderpaketering i ett lager. Ett växande behov av att ta större 

ansvar över Företag X:s lagers miljöpåverkan inom fler betydelsefulla delar i ett lager, än 

energianvändning av fjärrvärme och de plast- och pappersemballagen som används idag i 

lagerverksamheten, har identifierats hos företaget. Förhoppningen är att med hjälp av gediget 

miljöarbete, ekonomiska medel och praktisk genomförbarhet i lagret skapa konkurrensfördel på 

marknaden och därmed attrahera fler kunder (Marknadschef, 2019-01-22). Genom att besvara 

problemformuleringen “Vilka delar i ett lager bör tas i hänsyn vid beräkning av en 

lagerverksamhets miljöpåverkan?” klarläggs de ytterligare delar i ett lager, förutom energi- 

och materialanvändning, som är relevanta att studera vid beräkning av ett lagers miljöpåverkan. 

1.2.2 Företag X:s miljöpåverkan av dess lagerverksamhet år 2018 

En av flera förutsättningar för att ett förbättringsarbete ska vara effektivt är att ett 

ursprungsläge är definierat. Utifrån en detaljerad nulägesbeskrivning av en verksamhet kan 

potentiella förbättringar identifieras, implementeras, mätas och utvärderas (Elg, Gauthereau & 

Witell, 2007; Young, 2011). Björklund (2012) samt Yang, Pan och Ballot (2017) beskriver 

vidare hur en helhetssyn av ett företags olika delar, tillgångar och enheter samt dess 

samordning bidrar till bättre anpassade förbättringsförslag för hela organisationen. 

 

Idag utförs inga mätningar över vilken påverkan Företag X har på miljön eller vad det 

nuvarande miljöarbetet angående godstransporter genererar för resultat (Produktionschef, 

2019-02-04). För att följande studie ska kunna bidra till Företag X:s förbättringsarbete gällande 

miljöpåverkan av lagerverksamheten krävs det att det senaste verksamhetsårets miljöpåverkan 

beräknas utifrån relevanta måttenheter. 
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En identifiering och beräkning av senast tillgängliga data möjliggör att se vilka delar inom 

lagerverksamheten som innebär störst miljöpåverkan och även identifiera de delar där en 

minimering är möjlig, på så sätt bidrar beskrivningen av år 2018s miljöpåverkan till 

förbättringsarbetet. Förhoppningen som bygger på vad Fortune, Chamberlain, Spielman och 

Tjoei (2012) resonerar är vidare att skapa en medvetenhet hos medarbetarna om vilka 

aktiviteter som har störst miljöpåverkan, vilket skapar bättre förutsättningar för ytterligare 

förbättringar genom medvetna val hos anställda. Resonemanget mynnar ut i studiens andra 

frågeställning som är “Vad var företag X:s miljöpåverkan av dess lagerverksamhet år 2018?”.  

1.2.3 Identifierade åtgärder i syfte att minska miljöpåverkan hos Företag X 

Internationella standardiseringsorganisationen, även kallat ISO, är ett organ som tillsammans 

med regionala och internationella organisationer arbetar med standardiseringsfrågor 

(Nationalencyklopedin, 2019). ISO-certifieringar fungerar som en försäkran för företag att 

leverantörerna ständigt och systematiskt arbetar med förbättringar och producerar inom en viss 

standard (Jonsson & Mattsson 2016; Nahmias & Olsen, 2015). Företag X är i dagsläget 

certifierade med bland annat ISO 14001 som innebär att företaget, genom utvecklade 

processer, behandlar, följer upp och kontinuerligt förbättrar dess miljöarbete och miljökrav för 

att nå uppsatta miljömål (Jonsson & Mattsson 2016; Nahmias & Olsen, 2015; Marknadschef, 

2019-02-04). Eftersom en av Företag X:s mest betydelsefulla kunder kräver att dess 

leverantörer är tilldelade en ISO 14001-certifiering blir det av större betydelse för Företag X att 

arbeta aktivt med att minska verksamhetens miljöpåverkan med hjälp av ständiga förbättringar 

inom området. För att möjliggöra ständiga förbättringar krävs det att åtgärder identifieras för 

att minska miljöpåverkan av Företag X:s lagerverksamhet (Marknadschef, 2019-02-04).  

 

Det är inte endast Företag X:s kunder som ställer krav på aktivt miljöarbete. Enligt 

Årsredovisningslagen (ÅRL) ska stora företag upprätta en hållbarhetsrapport. Ett stort företag 

definieras som ett företag som uppfyller minst två av de tre följande kriterierna de senaste två 

räkenskapsåren var för sig. Kriterierna är att antalet anställda i genomsnitt är fler än 250 

stycken, balansomslutningen har uppnått till mer än 175 miljoner kronor och slutligen att 

nettoomsättningen motsvarar mer än 350 miljoner kronor (Årsredovisningslagen SFS 

2016:947, 6 kap 10 §). Samma krav gäller för moderföretag inom en koncern, om 

moderföretaget enskilt uppfyller minst två av de nämnda kriterierna ska en hållbarhetsrapport 

upprättas avseende hela koncernen (Årsredovisningslagen SFS 2016:947, 7 kap 31a §).  
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Företag X uppfyller ovan nämnda krav (Företag X:s årsredovisning 2017/2018) och är därmed 

skyldiga enligt Årsredovisningslagen att upprätta en hållbarhetsrapport. Att arbeta med att 

bland annat förbättra verksamhetens miljöpåverkan blir därmed ett krav för hela koncernen 

(Årsredovisningslagen SFS 2016:947, 6 kap 12 §). Att upprätthålla en hållbarhetsrapport är ett 

tidskrävande arbete men som kan bidra till positiva uppfattningar hos kunder och andra 

intressenter då företaget visar sitt engagemang och ansvarstagande. En förutsättning för ett 

utvecklande miljöarbete är att Företag X ständigt söker och utvärderar nya sätt att arbeta för att 

minska miljöpåverkan inom organisationen och därmed öka genomslagskraften av 

hållbarhetsrapporten. Genom att identifiera nya åtgärder, exempelvis materialval, kan 

miljöpåverkan minska ytterligare. Förbättringsarbetet är en tidskrävande uppgift och på grund 

av låga krav i Årsredovisningslagen angående innehållet av en organisations miljöarbete 

prioriteras förbättringsarbete i det här syftet oftast bort. Idag består Företag X:s miljöarbete av 

bland annat 12 olika Key Performance Indicators (KPI) som mäts och utvärderas, exempel på 

två KPI:n är fyllnadsgrad för båttransport gods in och fyllnadsgrad för gods ut (Marknadschef, 

2019-02-04).  

 

Utöver de ovan nämnda kraven är det av stor vikt för företag att bibehålla och attrahera 

nuvarande och potentiella kunder. Det här kan göras genom att skapa en attraktiv brand image, 

även kallat varumärkesbild, vilket Chan, Boksem och Smidts (2018, sid. 600) definierar som 

 

“generally understood as a broad set of mental associations 

consumers have in relation to a brand, through either exposure to marketing  

or prior interactions with the brand, during and after purchase” 

 

Företag X vill genom en attraktiv brand image attrahera fler kunder som följd av aktivt arbete 

för att minska miljöpåverkan i lagerverksamheten. Vidare kommer därmed åtgärder för att 

minska lagerverksamhetens miljöpåverkan att studeras vilket leder till studiens tredje och sista 

frågeställning som är “Vilka åtgärder kan identifieras i syfte att minska miljöpåverkan av 

lagerverksamheten för Företag X?”. 
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1.3 Problemformulering 

1. Vilka delar i ett lager bör tas i hänsyn vid beräkning av en lagerverksamhets 

miljöpåverkan?  

2. Vad var företag X:s miljöpåverkan av dess lagerverksamhet år 2018? 

3. Vilka åtgärder kan identifieras i syfte att minska miljöpåverkan av lagerverksamheten 

för Företag X?  

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med en utvidgad betydelse av en lagerverksamhets 

miljöpåverkan. Med en fallspecifik undersökning av en tredjepartslogistikers lagerverksamhet 

är syftet vidare att bidra med beslutsunderlag för kommande förbättringsarbete gällande 

miljöpåverkan. 

1.5 Avgränsningar 

Studien innefattar en djupgående analys av miljöpåverkan av ett företags lagerverksamhet. 

Avgränsningar till inom ett lager har därmed valts att göras på grund av resurs- och tidsmässiga 

begränsningar i förhoppningen att kunna leverera en mer detaljerad studie inom ämnet. Med 

hänsyn till begränsningarna har externa godstransporter till och från lagret exkluderats. Företag 

X anses vara av stort behov av personal inom lagerverksamheten, därmed har medarbetarnas 

resor till och från arbetet samt i samband med tjänsteresor ansetts vara relevanta att inkludera i 

studien. Med hänsyn till Företag X materialanvändning av emballage är följande studie enbart 

baserad på materialen papper och plast. 
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1.6 Disposition av studie 

Följande figur 1 Disposition av studie beskriver studiens disposition, efter inlednings- och 

metodkapitel följer ett fullständigt kapitel för vardera problemformulering. Studien 

sammanfattas därefter i ett avslutande kapitel innehållande studiens slutsats, bidrag, förslag till 

fortsatt forskning och kvalitetskriterier. Kapitel sju och åtta innehåller fullständig 

källförteckning och bilagor.  

Figur 1 – Disposition av studie 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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2 Metod 

2.1 Forskningsmetoder  

I boken Företagsekonomiska metoder av Bryman och Bell (2017) och i Perspektiv på kvalitativ 

metod av Allwood (2004) beskrivs två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Vid den kvantitativa forskningsmetoden ligger vikten på teoriprövning. Den sociala 

verkligheten är en objektiv sanning där världen och människan är separerade, deras existens 

påverkas inte av varandra. Forskningsmetoden bygger på ett deduktivt angreppssätt, vilket 

förklaras senare i metodkapitlet. I forskningen används numeriska data för att åstadkomma ett 

mätbart resultat. Insamling av data vid kvantitativ forskning är strukturerad och sker ofta 

genom surveyundersökningar, enkäter eller strukturerade intervjuer.    

 

Vid den kvalitativa forskningsmetoden ligger vikten istället på att generera ett teoretiskt bidrag. 

Till skillnad från den kvantitativa metoden bygger den kvalitativa metoden på ett induktivt 

angreppssätt, vilket förklaras senare i metodkapitlet. Vid kvalitativ metod vill forskaren förstå 

den sociala verkligheten och hur personerna i en viss miljö tolkar verkligheten då det 

exempelvis kan ge en insikt i underliggande orsaker till ett problem. Insamling av data vid en 

kvalitativ forskning sker ofta genom deltagande observation, fokusgrupper och kvalitativa 

intervjuer (Bryman & Bell, 2017). 

2.1.1 Studiens forskningsmetod 

I studien har både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod använts. För studiens första 

problemformulering har ett induktivt angreppssätt använts för att generera ett teoretiskt bidrag 

angående vilka delar i ett lager som bör tas i hänsyn vid en beräkning av miljöpåverkan. Under 

studiens gång har ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer med för studien viktiga 

personer på Företag X utförts i syftet att tolka medarbetarnas preferenser och arbetssätt. Det har 

även genomförts observationer på Företag X:s lager för att få en bild av de olika aktiviteterna 

som sker på lagret, bland annat ritades en karta över körområden för olika trucktyper. 
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Utöver den kvalitativa metoden förekommer det som tidigare nämnt kvantitativ metod. 

Studiens andra och tredje problemformulering följer ett deduktivt angreppssätt och har genom 

numeriska data åstadkommit ett mätbart resultat över Företag X:s miljöpåverkan det senaste 

räkenskapsåret samt över hur identifierade åtgärder kan minska påverkan. Beräkning av 

miljöpåverkan och åtgärder skedde enligt kvantitativ metod och resultatet speglar verkligheten 

objektivt i största möjliga utsträckning. Vidare har enkätundersökningar utförts bland 

medarbetarna på Företag X och under studiens gång har även strukturerade intervjuer 

genomförts på Företag X.   

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Det vetenskapliga angreppssättet vid en forskning behandlar huruvida teori och praktik knyts 

an till varandra. Det finns tre olika vetenskapliga angreppssätt varav de två som är relevanta för 

studien benämns induktion och deduktion (Bryman & Bell, 2017).  

 

Induktion kallas för upptäcktens väg och används vanligtvis vid kvalitativa studier. 

Angreppssättet innebär att empiriska material samlas inledningsvis. Utifrån det empiriska 

materialet produceras sedan teori inom det undersökta området som ska vara generaliserbar. 

Det andra angreppssättet, deduktion, kallas för bevisföringens väg och används ofta vid 

kvantitativa studier. Deduktion innebär att forskaren genom teoretiska kunskaper deducerar en 

eller flera hypoteser som ligger som grund vid insamlingen av det empiriska materialet. 

Avslutningsvis jämförs den teoretiska referensramen med det empiriska materialet (Bryman & 

Bell, 2017) 

2.2.1 Studiens vetenskapliga angreppssätt 

För att få en djupare förståelse över vilka delar av ett lager som bör tas i hänsyn vid beräkning 

av miljöpåverkan valdes det att utgå ifrån empiriskt material baserat på nio hållbarhetsrapporter 

samt information från Företag X. Ett sådant angreppssätt möjliggjorde enklare och tydligare 

identifiering av delar av ett lager som enligt granskade företag påverkar miljön, vilka inte 

samtliga berörs i den befintliga teorin. Vidare samlades tillgänglig teori in angående de olika 

delarna i ett lager som ansågs viktiga vid en beräkning av miljöpåverkan utifrån empirin. Ett 

forskningsgap kunde identifierades med hjälp av ett induktivt angreppssätt av studiens första 

problemformulering då det empiriska materialet framförde fler delar i ett lager som bör tas i 

hänsyn vid beräkning av miljöpåverkan än vad som definierades i den befintliga teorin. 
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 För studiens andra och tredje problemformulering har ett deduktivt angreppssätt tillämpats. 

Teori angående hur miljöpåverkan kan beräknas och minskas har legat till grund för det 

empiriska material som samlats in. Slutligen jämfördes studiens teori och empiri för var och en 

av problemformulering två och tre vilket leder till att ett deduktivt angreppssätt tillämpats. 

Angreppssättet möjliggjorde det att identifiera möjliga mätmetoder och åtgärder innan relevant 

empiriska data samlades in, vilket bidrog till en tidseffektiv och strategisk arbetsgång. 

2.3 Forskningsdesign 

Utformandet och den logiska planen av en forskning benämns forskningsdesign. Med hjälp av 

en sådan kan sammankopplingar mellan empiriska data, forskningsfrågor samt slutsatser göras. 

Forskningsdesignen fungerar som en vägledare vid insamling av data och analysarbete (Yin & 

Nilsson, 2007). Bryman och Bell (2017) beskriver fem olika mallar att utgå ifrån, 

experimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign samt komparativ 

design.  

 

Vidare beskriver Bryman och Bell (2017) att en fallstudie är bäst lämpad för en fallspecifik 

studie. En fallstudie möjliggör för forskare att på ett djupgående sätt generera kunskap om det 

fall som valts att studera (Yin & Nilsson 2007). Yin och Nilsson (2007) samt Bryman och Bell 

(2017) presenterar enfalls- och flerfallsstudie som två designer att använda. Enfallsstudie, där 

endast ett fall valts att studera, används oftast i syfte att pröva om teorin är korrekt eller inte. 

Flerfallsstudie är en utveckling av fallstudiedesign och innebär studie av flertalet fall samtidigt 

under förhoppningen att identifiera likheter och skillnader samt dra slutsatser. Slutsatser från 

fallstudier bidrar till teoriutveckling. 

2.3.1 Studiens forskningsdesign 

Studien har baserats på detaljerad information inhämtad från Företag X där syftet har varit att 

bidra med förbättringsförslag för att minska miljöpåverkan genom utvecklade arbetsmetoder. 

Studiedesignen enfallsstudie har därmed använts för att skapa djupgående förståelse för 

flertalet olika parametrar inom företaget som påverkar dess miljöpåverkan av 

lagerverksamheten. Kunskapen har sedan legat till grund för rekommenderade åtgärder samt 

bidragit till teoriutveckling då en mer omfångsrik identifiering av vad som bör inkluderas i 

beräkning av ett lagers miljöpåverkan har presenterats.  
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2.4 Urval 

Inom forskning används urval av exempelvis människor, dokument eller organisationer i syftet 

att kunna dra generaliserbara slutsatser för hela forskningsgruppen. Vidare presenteras två 

olika urvalsstrategier, målstyrt urval och sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2017). 

 

Inom kvalitativ metod dominerar målstyrt urval vilket innebär att forskaren planerar vilka ur 

populationen som ska inkluderas i studien. Målstyrt urval innebär därmed större kontroll över 

undersökningsdeltagare, dessa väljs utifrån syftet att samla in så många variationer och 

aspekter som möjligt genom forskningen. En variant av målstyrt urval är snöbollsurval, även 

kallat bekvämlighetsurval. Snöbollsurval startar med ett fåtal undersökningsdeltagare som ger 

forskaren kontaktuppgifter till ytterligare deltagare som är relevanta för studien (Bryman & 

Bell, 2017).  

 

Motsatsen till målstyrt urval är sannolikhetsurval där beslutet om undersökningsdeltagare sker 

slumpmässigt. Urvalet dominerar i kvantitativ forskning, bland stora populationer och syftar till 

att minimera forskarens påverkan av utfallet (Bryman & Bell, 2017). 

2.4.1 Studiens urval 

Syftet med följande studie är att dra generaliserbara slutsatser för företag i logistikbranschen 

angående miljöarbete. Det är därmed av stor vikt med korrekt och detaljerad information från 

Företag X:s medarbetare för att kunna dra slutsatser. För att kunna utföra en effektiv och 

korrekt forskning har studien baserats på målstyrt urval, och därmed snöbollsurval. Initialt 

valdes marknadschefen från Företag X ut för att bidra med information om företaget och dess 

miljöarbete i dagsläget. Vidare gav marknadschefen kontaktuppgifter till produktionschefen på 

Företag X som bidrog med information kring det operativa arbetet på lagret samt en inblick 

över de KPI som dagligen mäts i lagerverksamheten. Kontakt har även upprättats med 

företagets VD samt lagerchef som bidragit med information om exempelvis lagerverksamheten 

väsentliga funktioner och användningsområden för truckar.  
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Med hjälp av lagerchefen samlades och deltog 61 medarbetare från lagerverksamheten, 

bestående av 48 lagermedarbetare och 13 tjänstemedarbetare, i enkäten som berörde färdmedel 

till och från arbetet (se bilaga 1 Enkät pendling). Med anledning av att det krävs både lager- 

och tjänstepersonal för att Företag X:s lager ska fungera inkluderades medarbetare från båda 

avdelningarna vid enkäterna. I studiens andra enkät som tillgavs åtta tjänstemedarbetare som 

samtliga reser i tjänsten inkluderades frågor kring tjänsteresor, se bilaga 2 Enkät tjänsteresor. 

 

Vidare upprättades kontakt med utomstående personer från Naturvårdsverket, servicetekniker 

och säljare från Företag X:s leverantör av truckar och ingenjör Företag X:s energibolag för att 

skapa ytterligare förståelse för beräkning av CO2-ekvivalenter, truckarnas batterityp, 

automatiska truckar samt fjärrvärmens energiförbrukning.  Tabell 1 Intervjuer under 2.5.1 

Studiens datainsamling ger detaljerad information kring vilken information som delgivits av 

vem till studien.  

2.5 Datainsamling 

Insamling av data är en primär del av ett forskningsarbete för att kunna dra sanningsenliga 

slutsatser. Valet av data som ska samlas in kan kategoriseras i två grupper, primär- och 

sekundärdata. Primärdata avser all data som inte tidigare är publicerad, det vill säga data 

insamlad av forskare utifrån studiens syfte. Insamlingsprocessen av primärdata kan vara mer 

tidskrävande än insamling av sekundärdata men möjliggör det för forskaren att ha full insikt 

och kontroll över den aktuella datan. Exempel på primärdata är intervjuer och observationer 

gjorda utifrån studiens forskningsområde. Det finns tre olika typer av intervjuer, strukturerad, 

ostrukturerad och semi-strukturerad intervju, varav den förstnämnda innebär förutbestämda 

frågor uppställda i exempelvis en enkät. Ostrukturerad intervju är en mer okontrollerad och ej 

förutbestämd intervjuform där forskaren har möjlighet att anpassa frågor utefter respondentens 

reaktioner och svar. Semi-strukturerad intervju innebär däremot viss förutbestämda teman men 

där forskaren har visst utrymme att anpassa intervjun med tiden (Bryman & Bell, 2017). 

 

Trovärdiga och pålitliga källor, som exempelvis tidigare forskares data, som valts att användas 

som referens till en specifik forskning är exempel på sekundärdata. Användningen av 

sekundärdata kräver kontroll av reliabilitet, validitet och tillförlitlighet av informationen för att 

kunna grunda fortsatt forskning på sekundärdatan. Exempel på sekundärdata är statistik, 

litteratur och årsredovisningar (Bryman & Bell, 2017).    
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2.5.1 Studiens datainsamlingsmetod 

Under studiens gång har detaljerad information från Företag X samlats in från bland annat en 

Excelfil innehållande data angående el-, fjärrvärme- samt materialanvändning under åren 

2016–2018. Samtidigt har intervjuer och mailkontakt med berörda externa parter såsom 

ingenjör på Företag X:s energibolag, servicetekniker och säljare på Företag X:s leverantör av 

truckar, marknads-, lager- och produktionschef samt VD på Företag X, observationer av 

lagerlokal och enkäter bland lager- och tjänstepersonalen bidragit till en ökad förståelse för 

verksamheten. Studien har därmed delvis baserats på primärdata för att på bästa sätt kunna 

besvara de fallspecifika frågeställningarna som formulerats.  

 

I syfte att samla relevant och konkret information från Företag X och övriga berörda parter har 

valet av intervjuform varierat. Studiens introducerande intervjuer var av öppen agenda i syfte 

att ostrukturerat och obehindrat diskutera möjliga forskningsområden med marknadschef på 

Företag X. Vid semi-strukturerade intervjuer har förutbestämda områden diskuterats där 

utrymme funnits för förtydligande frågor, en sådan intervjuform möjliggjorde spontana 

diskussioner varpå bidrog med konkret datainsamling till studien. Studiens strukturerade 

intervjuer har utförts i enkät- eller dokumentform där förutbestämda svarsalternativ 

formulerats, se bilagor 1 till 4. I syfte att kunna beräkna genomsnitt och dra generaliserbara 

slutsatser om exempelvis medarbetarnas transporter till och från arbetet utifrån en begränsad 

population ansågs strukturerade intervjuer som bäst lämpad intervjuform. Samtliga tidpunkter, 

närvarande personer, intervjuform samt syfte vid datainsamling av primärdata är sammanställt i 

tabell 1 Intervjuer som följer.  

Tabell 1 - Intervjuer 

 Närvarande person Intervjuform Syfte med intervju 

Intervju 1 

2019-01-22 

Marknadschef Ostrukturerad Introduktion till uppdrag samt 

datainsamling kring 

forskningsområde 

Intervju 2 

2019-02-04 

Marknadschef Semi-strukturerad Datainsamling om lager samt 

återkoppling 
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Intervju 3 

2019-02-04 

Produktionschef Semi-strukturerad  Observation på lagret, 

rundvandring 

Intervju 4 

Mail 

2019-02-11 

Marknadschef Semi-strukturerad Data om el- och 

fjärrvärmeförbrukning. 

Intervju 5 

2019-02-21 

Lagermedarbetare Strukturerad Datainsamling med hjälp av enkät, 

identifiera färdmedel till och från 

arbetet 

Intervju 6 

2019-02-21 

Tjänstepersonal Strukturerad Datainsamling med hjälp av enkät, 

identifiera färdmedel till och från 

arbetet samt tjänsteresor 

Intervju 7 

2019-02-21 

- Ostrukturerad Observation av lager, kartritning 

Intervju 8 

2019-02-21 

Lagerchef Semi-strukturerad Datainsamling emballage 

Intervju 9 

Mail 

2019-02-25 

Lagerchef Semi-strukturerad Datainsamling emballage, 

arbetsredskap och kartonger 

Intervju 10 

Skype-möte 

2019-03-18 

VD och 

marknadschef 

Semi-strukturerad Datainsamling väsentliga lagerdelar 

och tjänsteresor 

Intervju 11 

2019-03-18 

VD, 

marknadschef, 

produktionschef 

och lagerchef 

Strukturerad Enkät, rangordning av väsentliga 

lagerdelar 

Intervju 12 

Mail 

2019-04-09 

Marknadschef Semi-strukturerad Datainsamling om el- och 

fordonsanvändning  
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Intervju 13 

2019-04-16 

Marknadschef Semi-strukturerad Datainsamling tjänsteresor  

Intervju 14 

2019-04-16 

Servicetekniker Semi-strukturerad Datainsamling om batterityp i 

truckar 

Intervju 15 

2019-04-16 

-  Observation av lagertemperaturer, 

vägning av emballage papper och 

plast 

Intervju 16 

2019-04-16 

Lagerchef Strukturerad Mätning av truckarnas batterinivå 

Intervju 17 

Telefon 

2019-04-17 

Ingenjör på 

Företag X:s 

energibolag 

Semi-strukturerad Datainsamling om antal MWh per 

en grads temperaturminskning 

Intervju 18 

Mail 

2019-04-17 

Säljare från 

Företag X:s 

leverantör av 

truckar 

Semi-strukturerad Information om automatiska truckar 

och dess elanvändning 

(Egenskapad tabell, 2019) 

Under studiens gång har även sekundärdata använts och presenterats i teorikapitel, med 

undantag för hållbarhetsrapporter som legat till grund för empiriskt material för 

problemformulering ett. Utifrån Bryman och Bell’s (2017) definition består studiens 

sekundärdata av vetenskapliga artiklar, litteratur, årsredovisningar, hållbarhetsrapporter, 

Sveriges lagbok, Excelverktyg från Naturvårdsverket samt hemsidor. I syfte att identifiera 

relevanta vetenskapliga artiklar samt litteratur inom studiens ämne, miljöpåverkan, har 

databaserna OneSearch, Google Scholar samt Business Source Premier använts. Databaserna 

säkerställer sekundärdatans reliabilitet. Sekundärdatan bidrar till en djupare förståelse för de 

begrepp studien baseras på, kunskapen har i sin tur legat till grund för de konkreta och 

tillförlitliga slutsatser som dragits.  
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I syfte att identifiera delar av en lagerverksamhet som är relevanta att ta hänsyn till vid 

beräkning av miljöpåverkan presenterades och analyserades innehållet av nio företags senaste 

hållbarhetsrapporter i kapitel tre. För att möjliggöra en detaljerad och tillförlitlig analys att 

grunda slutsatsen på valdes det att inkludera företag från två olika branscher, tredjepartslogistik 

och återförsäljning, samtliga i behov av en fungerande lagerverksamhet. Samtliga rapporter 

gavs tillträde via företagens hemsida och belyser företagens miljöarbete. Prioriteringarna i 

företagens miljöarbete har sedan delvis legat till grund för slutsatsen av problemformulering 

ett.  

 

Till bakgrund av granskningen av nio hållbarhetsrapporter i studiens första problemformulering 

utfördes intervju 10 med marknadschef och VD på Företag X där syftet var att definiera vilka 

delar av ett lager som ansågs väsentliga för lagrets funktion. Vidare tilldelades fyra 

medarbetare med samtliga insikt över företagets lager en enkät enligt bilaga 3 Enkät 

rangordning där möjligheten gavs att rangordna tidigare identifierade lagerdelar utifrån dess 

betydelse för lagrets funktion, se intervju 11. Intervju 10 innehöll även information om Företag 

X:s förhållningssätt vid tjänsteresor, informationen efterfrågades till bakgrund av upptäckterna 

i de granskade hållbarhetsrapporterna. 

 

Relevant och tillförlitliga data angående antal kilo CO2-ekvivalenter för bil-, tåg-, buss-, flyg- 

och motorcykelresor samt elanvändning och temperaturreglering har delgivits från 

Naturvårdsverket utifrån studiens syfte. Med hjälp av direkt kontakt med en av organisationens 

klimatanalytiker har faktorer och beräkningsmetoder förklarats, vilket har bidragit till en ökad 

tillförlitlighet för datan som sedan legat till grund för studiens beräkningar av totala kilon CO2-

ekvivalenter. Data om antal kilo CO2-ekvivalenter för bil-, tåg, buss-, flyg- och 

motorcykelresor baseras på ett Excelverktyg av Naturvårdsverket med tidigare uppställda 

ekvationer som genererar kilo CO2-ekvivalent baserat på körd sträcka som matas in manuellt. 

Ett exempel från Excelverktyget återfinns i tabell 4 Exempel ur Excelverktyg under rubrik 

4.1.2.4 Fordonsanvändning. Övriga beräkningar utförda i syfte att beräkna kilo CO2-

ekvivalenter vid elanvändning och temperaturreglering är beskriva i detalj vid tillhörande 

analysavsnitt 4.3.1 CO2-ekvivalenter elanvändning och 4.3.2 CO2-ekvivalenter 

temperaturreglering.  
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Beräkning av kilo CO2-ekvivalenter orsakade av plast- och pappersanvändning grundades på 

en rapport av det Nordiska Ministerrådet som detaljerat presenterar och förklarar kilo CO2-

ekvivalenterna för respektive material. Efter noggrann forskning efter tillgänglig och 

tillförlitlig data angående kilo CO2-ekvivalenter för fordon, el- och värmeförbrukning samt 

materialanvändning valdes det att avgränsa den teoretiska referensramen till en källa per del av 

lager med hänsyn till att kunna utföra exakta beräkningar av miljöpåverkan.  

 

I ovanstående tabell 1 Intervjuer presenteras en observation i syfte att samla data om 

lagertemperaturer samt vägning av emballage inför studiens femte kapitel, angående åtgärder. 

Med hjälp av en temperaturmätare samt tidtagarur placerades mätaren inom respektive sektion 

på lagret, presenterade i figur 11 Sektionsindelning av lager, som sedan mätte temperaturen 

under fem minuter. Temperaturen avlästes sedan och låg till grund för temperaturen inom 

sektionen. Vid placering av temperaturmätaren togs hänsyn till närheten till väggar, portar, 

trucktrafik och fönster för att undvika missvisande temperatur.  

 

Vägningen av emballage utfördes i syfte att identifiera viktskillnaden av de olika materialen, 

som sedan låg till grund för CO2-ekvivalentsberäkning under kapitel fem. En tom kartong 

fylldes till översta gräns med plast respektive papper och placerades på en av lagrets vågar. 

Vikten lästes av och bidrog med information om viktskillnaden för samma volym plast och 

papper. 

 

Mätningen av truckarnas batterinivå, se observation i tabell 1 Intervjuer ovan, utfördes av 

lagerchefen på uppdrag av forskare. Tio dokument delades ut till tio olika truckförare av fem 

olika trucktyper. Vidare antecknades batterinivån vid början och slutet av arbetsdagen, 

eventuella laddningar under arbetsdagen togs även i hänsyn. Mätningen av batterinivåerna 

möjliggjorde en realistisk beräkning av truckarnas elanvändning. Se dokumentet i bilaga 4 

Mätdokument truckar. 
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2.6 Analysmetod 

När det kommer till att analysera den insamlade datan vid en fallstudie beskriver Yin och 

Nilsson (2007) fem olika metoder som ska underlätta insamlings- och analysfasen. De fem 

metoderna är mönsterjämförelse, utformning av förklaringar, programlogiska modeller, 

synteser mellan olika fall och tidsserieanalyser. Programlogiska modeller, eller logiska 

modeller som det också kallas, går ut på att matcha och jämföra teoretiskt förväntade 

förhållanden med empiriskt observerade händelser (Yin & Nilsson, 2007).  

2.6.1 Studiens analysmetod  

Studiens analysmetod har utgått ifrån programlogiska modeller. För studiens första 

problemformulering har inledningsvis empiri samlats in från nio olika företag verksamma inom 

transport-, logistik- eller återförsäljningsbranschen angående innehåll i hållbarhetsrapporter. 

Ytterligare empiri angående rangordning av delar i ett lager samt tjänsteresor har samlats in 

från Företag X baserat på upptäckter i granskade hållbarhetsrapporter och intervju med 

marknadschef och VD (2019-03-18). Vidare presenterades de teoretiskt förväntade 

förhållandena baserat på det granskade empiriska materialet. För studiens andra och tredje 

problemformulering har inledningsvis en teoriförankring från diverse källor gjorts för att bygga 

upp en grund som de teoretiskt förväntade förhållandena bygger på. Därefter har empiriskt 

underlag samlats in från Företag X bestående av data, observationer, enkäter och djupintervjuer 

för att kunna utföra nödvändiga beräkningar och rekommendera åtgärder. Avslutningsvis 

analyserades och jämfördes det empiriska underlaget med det teoretiska för studiens samtliga 

problemformuleringar.  

 

Studien har därmed delats upp i tre huvudkapitel där en specifik problemformulering har 

besvarats i kapitlets analys och slutsats med bakgrund i tillhörande empiriska och teoretiska 

referensramar. Som framgår i figur 2 Analysmetod på följande sida grundas kapitel gällande en 

problemformulering på tidigare slutsats. Slutsatsen från problemformulering ett ligger till 

grund för värderingarna i syfte att besvara studiens andra problemformulering, och så vidare. 

Uppdelningen av problemformuleringarna enligt kapitel tydliggör analysmetoden att 

inledningsvis identifiera studieområde för att sedan värdera dess påverkan på miljön utifrån 

Företag X:s verksamhet. Slutligen övergår analysen i ett åtgärdskapitel i syfte att minska 

företagets miljöpåverkan. Studien har sedan mynnat ut i en övergripande sammanställning av 

samtliga problemformuleringars slutsatser.  



 

20 

 

Figur 2 - Analysmetod 

 

(Egenskapad figur, 2019) 

2.7 Kvalitetsmått  

För att kunna bedöma kvaliteten på en forskningsdesign finns det fyra olika kriterier som 

vanligtvis används. De fyra kriterierna är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet som alla kan tillämpas på fallstudier (Yin & Nilsson, 2007).  

2.7.1 Begreppsvaliditet  

Begreppsvaliditet handlar om att visa på att forskningen är objektiv och inte grundad på egna 

tankar och intryck. För att uppfylla kravet måste två steg genomföras. Först krävs bestämmelse 

över vilka sorters förändringar som studien ska grundas i för att sedan bevisa att de utvalda 

måtten ger en rättvis bild av verkligheten. Vid fallstudieforskning kan begreppsvaliditet leda 

till svårigheter då en del forskare ställer sig kritiska till fallstudier. Många menar att måtten ofta 

inte är tillräckligt operationellt formulerade och att de bedömningar som ligger till grund vid 

datainsamlingen är subjektiva (Yin & Nilsson, 2007). 

 

För att underlätta för en forskare beskriver Yin och Nilsson (2007) tre taktiska tillvägagångssätt 

vid fallstudier för att få en ökad begreppsvaliditet. Den första taktiken är att använda flera 

empiriska källor vid insamling av data. Taktik nummer två innebär att utforma en 

sammanlänkad beviskedja vid datainsamlingen. Den tredje taktiken, som görs vid 

sammanställningen av rapporten, innebär att tillåta nyckelpersoner manusgranska 

forskningsrapportens utkast (Yin & Nilsson, 2007).  
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2.7.2 Intern validitet  

Vid analys av data är ett av kriterierna intern validitet. Intern validitet handlar om i vilken mån 

ett utfall, som består av en kausal relation mellan minst två variabler, är korrekt. Det är därmed 

viktigt att ta hänsyn till samtliga variabler som kan påverka relationen innan en slutsats dras. 

För att undvika att en felaktig slutsats dras kan forskaren använda sig av några av de ovan 

nämnda analysmetoderna, exempelvis mönsterjämförelse eller logiska modeller (Yin & 

Nilsson, 2007). 

2.7.3 Extern validitet 

Extern validitet syftar till om en studies resultat kan generaliseras utöver den specifika studien. 

En del forskare ställer sig kritiska till extern validitet och menar att det inte går att generalisera 

resultatet från endast ett fall. Det är därmed av stor vikt att replikera studien i annat 

sammanhang för att kunna fastställa generaliserbar teori. För att stärka den externa validiteten 

vid enfallsstudier används teori (Yin & Nilsson, 2007). 

2.7.4 Reliabilitet  

Det sista kvalitetsmåttet är reliabilitet som innebär att en oberoende forskare når samma 

resultat vid replikation av studien. Reliabilitetens syfte är att minska skevheter, forskarens 

subjektiva påverkan och fel i en studie. För att lyckas uppnå kvalitetsmåttet är det viktigt att 

forskaren har på ett detaljerat sätt dokumenterat hur forskningen gått till väga (Yin & Nilsson, 

2007). 
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2.7.5 Studiens kvalitetsmått  

Samtliga ovanstående beskrivna kvalitetsmått är relevanta och har tillämpats i studien. Nedan 

följer en beskrivning hur vardera kvalitetsmått har uppnåtts genom studiens forskningsdesign.  

2.7.5.1 Studiens begreppsvaliditet 

Syftet med att grunda studien i flertalet källor som sedan jämförts med varandra i studien, dels 

för att styrka påståenden men även för att försäkra att läsaren och forskare tolkar och definierar 

olika begrepp på samma sätt, har varit att uppnå hög grad av begreppsvaliditet. En kontinuerlig 

kontakt med Företag X har upprätthållits i syfte att säkerställa att uppdragsbeskrivningen har 

uppfattats korrekt av forskarna, samtlig kontakt har dokumenterats och återfinns under avsnittet 

2.5.1 Studiens datainsamling. Slutligen har för studien viktiga personer granskat forskningen 

för att säkerställa att forskarna uppfattat informationen på ett korrekt sätt.   

2.7.5.2 Studiens interna validitet 

Flertalet variabler har studerats i syftet att beräkna företagets miljöpåverkan. Relationen mellan 

exempelvis förbrukade MWh och orsakade kilo CO2-ekvivalenter har säkerställts via 

teoretiska källor, vars undersökningar stärker resonemanget kring relationen mellan förbrukad 

energi och påverkan på miljö. Hänsyn till samtliga variabler inom elanvändning, 

temperaturreglering, material- och fordonsanvändning har tagits i hänsyn vid beräkning av 

miljöpåverkan för att undvika felaktiga slutsatser. Genom tillämpande av programlogiska 

modeller stärks studiens analys. Samtlig teorigenerering grundas i befintlig teori och erbjuder 

nya perspektiv på vad som bör tas i hänsyn vid beräkning av en lagerverksamhets 

miljöpåverkan. 
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2.7.5.3 Studiens externa validitet 

Studiens resultat kan i viss mån generaliseras av fler företag och forskare då andra 

organisationer och studier ges underlag till vilka delar som bör tas i hänsyn vid en beräkning av 

en lagerverksamhets miljöpåverkan. Studien inkluderar även teoriutveckling angående 

användning och beräkning av kilo CO2-ekvivalenter i relation till olika delar i en 

lagerverksamhet. Informationen är inte fallspecifik och därmed generaliserbar för andra studier 

eller liknande företag med behov av en lagerverksamhet. Vidare ges förslag på åtgärder inom 

relevanta delar för Företag X, trots fallspecifika beräkningar återfinns förslag på åtgärder vilka 

andra företag och forskare har möjlighet att ta del av. På grund av tids- och 

resursbegränsningar saknas möjlighet att vidare replikera studien utifrån andra förutsättningar, 

studiens generaliserbarhet sjunker därmed. 

2.7.5.4 Studiens reliabilitet 

För att nå hög reliabilitet av studien har samtlig datainsamling dokumenterats och presenterats i 

studien, beräkningarna är på ett noggrant och pedagogiskt sätt beskrivna och hänvisade till 

samtidigt om all referering sker utifrån Harvardsystemet. Studiens tillvägagångssätt är 

presenterad i detalj under studiens metodavsnitt, se främst rubrik 2.5.1 Studiens datainsamling 

samt 2.6.1 Studiens analysmetod, för att öka andra forskares möjlighet att replikera studien. 

Forskarna ämnar bibehålla hög reliabilitet genom studien, hänsyn bör dock tas till att samtliga 

beräkningar har baserats på data från Företag X gällande energi- och materialanvändning samt 

resultat från intervjuer. Beskrivning av data återfinns i metodavsnittet 2.5.1 Studiens 

datainsamling samt i det empiriska materialet. Motivering till intervjuform beskrivs under 

rubriken 2.5.1 Studiens datainsamling samtidigt som samtliga strukturerade intervjuer finns 

presenterade i bilagorna 1 till 4. 
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2.8 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är enligt Bryman och Bell (2017) principer som ska beaktas vid 

forskning. Vid svensk forskning ska forskaren ta hänsyn till principerna samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet och principen om 

falsk förespegling. 

 

Samtyckeskravet innebär att den studie som bedrivs är frivillig, att deltagarna i studien har 

informerats om det och att möjligheten att avbryta deltagandet finns när som helst. 

Informationskravet innebär att alla som deltar i studien har informerats om studiens metod och 

syfte. Nyttjandekravet innebär att den information som forskaren samlat in endast får användas 

till den specifika forskning som bedrivs. Den fjärde principen, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, innebär att deltagarna i studien är anonyma och inga uppgifter ska tilldelas 

obehöriga. Principen om falsk förespegling innebär att ingen felaktig information, som kan 

påverka studien och dess resultat, får ges till studiens deltagare (Bryman & Bell, 2017). 

2.8.1 Studiens etiska överväganden 

I studien har samtliga ovan nämnda principer uppfyllts. Genom att ge möjlighet för samtliga 

deltagare att frivilligt delta i intervjuer och observationer har samtyckeskravet uppfyllts. 

Informationskravet uppfylldes då alla som på något sätt berörts av studien har blivit 

informerade om studien, dess tillvägagångssätt och till vilket syfte den utförs. Den tredje 

principen, nyttjandekravet, har uppfyllts genom att ingen insamlad information har använts i 

annat syfte än till studien. Att varken respondenterna till enkätfrågor eller intervjuade personer 

har behövt uppge några personliga uppgifter som till exempel namn, leder till att även 

konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfyllts. Information från Företag X att delgivits i 

förtroende och ärlighet för att undvika falsk information som kan påverka studien. Förtroendet 

för företaget och forskarnas tillvägagångssätt har bidragit till att även den sista principen om 

falsk förespegling är uppfylld. 

2.8.1.1 Hantering av sekretessbelagt material 

Med anledning till att Företag X är ett stort och inflytelserik företag är sekretess av stor vikt. 

Företagets namn samt dess leverantörer, kunder och slutkunder har valts att censureras och 

respekt för företagets önskan om att ej vara sökbara i Diva portalen har bibehållits. All 

information och data från Företag X har behandlats med försiktighet utav forskarna.  
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2.9 Forskarnas delaktighet 

För att studiens forskare ska skapa detaljerad kunskap och därmed bidra till studien med idéer 

och diskussionsunderlag har samtliga forskare bidragit i studiens alla delar. Uppdelning av 

författande av teoretisk och empirisk referensram samt analys har gjorts efter gemensamma 

beslut om övergripande innehåll, samtlig text har därefter korrekturlästs av den andra forskaren 

för att öka studiens kvalité.  

 

Vid beräkningar av kilo CO2-ekvivalenter och upprättning av Excelverktyg i studiens fjärde 

och femte kapitel har forskarna arbetat tillsammans, varav en utförde beräkningarna i Excel 

och den andra gavs möjligheten till kontroll av att beräkningarna utförs korrekt. Båda forskarna 

har både beräknat och kontrollerat vid arbete i Excel. Arbetssättet genom studien har varit 

tidseffektivt och utvecklande för samtliga parter som fått möjlighet att delvis forska på 

detaljerad nivå självständigt, diskuterat studiens innehåll och samarbetat för att nå goda resultat 

av studien. Vid intervjuer och observationer har samtliga forskare deltagit vid alla tillfällen, 

vilket bidrar till korrekta uppfattningar och tolkningar. Forskarnas delaktighet anses lika genom 

samtlig studie. 
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2.10 Metodsammanfattning 

Nedan i figur 3 Metodsammanfattning presenteras en sammanfattning av samtliga metodval 

utifrån studiens syfte.  

Figur 3 - Metodsammanfattning 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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3 Delar i ett lager vid beräkning av ett lagers miljöpåverkan 

I kommande kapitel presenteras inledningsvis empiriskt material från Företag X:s samt 

ytterligare åtta olika företags hållbarhetsrapporter och årsredovisningar för studiens första 

problemformulering ”Vilka delar i ett lager bör tas i hänsyn vid beräkning av en 

lagerverksamhets miljöpåverkan?”. Utifrån insamlat empiriskt material redogörs den 

teoretiska referensramen inom identifierade delar av ett lager. Kapitlet kompletteras därefter 

med en analys av den insamlade empirin samt den teoretiska referensramen vilket 

avslutningsvis leder fram till en slutsats för studiens första problemformulering.  

3.1 Empirisk referensram 

Följande avsnitt redogör för det empiriska materialet tillhörande studiens första 

problemformulering enligt tabell 2 Empirisammanfattning problemformulering ett nedan. 

Nedan presenteras en jämförelse av nio olika företags hållbarhetsrapporter för att identifiera 

vad olika företag anser som viktiga delar att ta hänsyn till för att begränsa miljöpåverkan. Till 

bakgrund av resultatet från granskningen av hållbarhetsrapporterna utförs en intervju med 

marknadschef och VD på Företag X som ligger till grund för en undersökning där 

tjänstepersonal på Företag X rangordnat vilka delar i lagerverksamheten som ansågs vara 

mest väsentliga. Avsnittet avslutas med empiri från Företag X angående vikten av tjänsteresor 

och fysiska möten.  

Tabell 2 – Empirisammanfattning problemformulering ett 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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3.1.1 Jämförelse av hållbarhetsrapporter 

Hållbarhet kan definieras som social, ekologisk eller ekonomisk hållbarhet (Gulliksson & 

Holmgren, 2018). Utifrån studiens syfte att beräkna miljöpåverkan inkluderas endast den 

ekologiska delen, det vill säga arbetet i en organisation som berör företags miljöpåverkan 

(Gulliksson & Holmgren, 2018), i nedanstående empirisk referensram. För att få en inblick 

över vad olika företag som samtliga är i behov av lagerföring väljer att arbeta med för att 

minska dess miljöpåverkan har en granskning av nio olika företags hållbarhetsrapporter, 

inklusive Företag X:s, genomförts. Samtliga företag uppfyller kriterierna, som nämnts tidigare, 

för att räknas som ett stort företag och är därmed skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport.  

3.1.1.1 Tredjepartslogistiker 

Fem av företagen, vars hållbarhetsrapport granskats, är tredjepartslogistiker. Det första 

företaget är Postnord Sverige AB som de senaste två räkenskapsåren rapporterat en 

nettoomsättning på runt 37 respektive 37,7 miljarder kronor. I företagets års- och 

hållbarhetsrapport från år 2018 nämns transporter som en viktig del att kontrollera för att 

minska miljöpåverkan. Exempelvis vill Postnord Sverige AB öka fyllnadsgraden i 

transporterna, andelen förnyelsebara drivmedel, användningen av elfordon samt utbilda 

medarbetare i att köra mer sparsamt. Energieffektivitet tas även upp i hållbarhetsrapporten, 

genom att anpassa energianvändningen utefter det arbete som utförs är förhoppningen att 

miljöpåverkan ska minska. Avslutningsvis presenteras en beräkning av företagets 

miljöpåverkan år 2018 där energianvändning av el och värme samt transporter inkluderas, dels 

egna men även underleverantörers transporter och tjänsteresor med tåg, bil, flyg och båt tas 

med i beräkningen. Andra delar såsom värme, el, kväveoxider samt partiklar som släpps ut i 

luften av transporterna har inkluderats för att beräkna företagets nuvarande miljöpåverkan 

(Postnord Sverige AB:s års- och hållbarhetsredovisning, 2018).  

 

Den andra tredjepartslogistikern som har granskats är Schenker AB och har de senaste två 

räkenskapsåren rapporterat en nettoomsättning på drygt 11 respektive 12 miljarder kronor 

(Schenker AB:s årsredovisning, 2017). Företagets hållbarhetsrapport från år 2017 fokuseras 

inom tre områden, emissioner, leverantörskontroll och miljörådgivning. Det första området 

som berör emissioner innefattar utsläpp av växthusgaser från godstransporter, 

energianvändning som avser el och värme samt avfallshantering. Schenker AB har valt att 

rapportera om emissioner endast från transporter med bil, tåg, flyg, båt samt eltruckar. Det 

andra området, leverantörskontroll, innebär att företaget har uppställda krav på leverantörer 
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angående miljöarbete kring transporter. Det tredje området är miljörådgivning, Schenker AB 

hjälper kunder genom att förse dem med information angående logistikkedjans utsläpp och ger 

råd för att förbättra det gemensamma miljöarbetet (Schenker AB:s hållbarhetsrapport, 2017). 

 

Ytterligare en tredjepartlogistiker som valts att granskas är Deutsche Post DHL Group vars 

nettoomsättning uppgick till motsvarande drygt 633 miljarder kronor de senaste två 

räkenskapsåren (Deutsche Post DHL Groups årsredovisning, 2017). I företagets 

hållbarhetsrapport från år 2016 presenteras transporter, energi, ljuskällor, värmesystem samt 

klimatkompensering som faktorer att kontrollera för att minska miljöpåverkan. Företaget 

presenterar ambitionen om att minska luftföroreningar från transporter genom att öka 

effektiviteten av vägtransporter samt kontinuerligt investera i mer effektiva och tysta flygplan. 

Deutsche Post DHL Group har även ambitionen att bli mer energieffektiva genom att använda 

modern belysningsteknik samt moderna uppvärmnings- och kylsystem som förbrukar mindre 

energi. Förutom energieffektivitet presenteras det att företag vill öka användningen av el från 

förnybara källor som exempelvis sol- och vindkraftverk. Avslutningsvis nämns det att företaget 

har en ambition om att få medarbetarna att bli GoGreen specialister genom att involvera dem i 

miljöarbetet. Trädplantering av en miljon träd per år nämns som en av aktiviteterna i 

miljöarbetet (Deutsche Post DHL Groups hållbarhetsrapport, 2016).  

 

Den fjärde tredjepartslogistiken är Ingram Micro AB som rapporterar en nettoomsättning på 

runt 3,9 miljarder kronor de senaste två räkenskapsåren vardera (Ingram Micro AB:s 

årsredovisning, 2016). I hållbarhetsrapporten från år 2017 rapporteras det att företaget endast 

använder el från förnyelsebara källor, att endast miljövänligt eller återvinningsbart material 

används i lagret samt att avfall tas om hand av en tredje part som samlar in och sorterar det. 

Ingram Micro AB nämner även användningen av emballage i hållbarhetsrapporten, företaget 

strävar efter att minska användningen av materialet samt minska storleken på förpackningarna 

för att på så sätt minska luftrum och användningen av paketeringsmaterial. Slutligen 

rapporteras det om belysning och värmesystem. Genom rörelsekontrollerade lampor på 

toaletter och i mer sällan använda områden på lagret är förhoppningen att minska utsläppet av 

växthusgaser. Värmeanvändningen kontrolleras genom att använda kontrollerad öppning av 

portarna under vintern för att minimera inströmning av kall luft (Ingram Micro AB:s 

hållbarhetsrapport, 2017).  
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Den sista tredjepartslogistiken är Företag X. Koncernens, vilken Företag X ingår i, 

nettoomsättning uppgick till runt 3,8 miljarder kronor de senaste två räkenskapsåren. I 

koncernens hållbarhetsrapport för året 2017/2018 presenteras en strävan efter en hållbar 

konsumtion och produktion. Genom smarta energilösningar och mer miljövänliga 

godstransporter från bland annat Asien rapporteras det att företaget kan minska miljöpåverkan. 

Koncernen lägger även fokus på resurseffektiv materialanvändning, återvinning och 

återanvändning av material. Som tidigare beskrivits saknas information om specifikt 

miljöarbete inom koncernens lagerverksamhet, prioriteringen i hållbarhetsrapporten avser 

externa transporter till och från lagret samt energianvändning (Företag X:s årsredovisning, 

2017/2018). 

3.1.1.1.1 Sammanställning tredjepartslogistiker 

Nedan följer en sammanställning över vilka delar av tredjepartslogistikernas verksamheter som 

anses vara relevanta att ta hänsyn till i miljöarbetet inom organisationen, se figur 4 

Sammanställning tredjepartslogistiker nedan. Samtliga granskade tredjepartslogistiker anser att 

elanvändning och temperaturreglering bör inkluderas i miljöarbetet. Företagen Schenker AB, 

Ingram Micro AB samt Företag X inkluderar även återvinning samtidigt som Postnord Sverige 

AB tar ytterligare hänsyn till transporter vid tjänsteresor. Samtliga företag förutom Ingram 

Micro AB tar hänsyn till godstransporter i miljöarbetet samtidigt som företaget är det enda som 

inkluderar materialanvändning. 

Figur 4 – Sammanställning tredjepartslogistiker 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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3.1.1.2 Återförsäljare 

Fyra av de nio företag vars hållbarhetsrapport granskats är återförsäljare av olika produkter. En 

av återförsäljarna är Inter IKEA Group AB vars nettoomsättning uppgått till drygt 22,6 

respektive 25,3 miljarder kronor de senaste två räkenskapsåren (Inter IKEA Groups 

årsredovisning, 2017/2018). I hållbarhetsrapporten från år 2018 presenteras faktorerna 

transport-, energi- och materialanvändning. Utöver egna transporter inkluderas även 

medarbetarnas och kundernas transport till och från varuhusen. Eftersom de flesta varuhusen är 

lokaliserade strax utanför centrum rapporteras det att företaget alltid tar hänsyn till den lokala 

kollektivtrafiken vid planering av nya varuhus. I rapporten framgår det att Inter IKEA Group 

AB erbjuder laddningsstationer vid cirka 65 procent av samtliga IKEA varuhus i dagsläget 

samt påbörjat initiativ att installera stationer utanför ett av samtliga lager. Avseende 

materialanvändning benämns faktorerna papper och emballage samt produktanvändning i 

hållbarhetsrapporten, 75 procent av företagets pappers-emballage är producerat av återvunnet 

material. Slutligen har företaget stort fokus på att produkterna ska kunna återanvändas, lagas 

och säljas vidare genom att bland annat erbjuda kunderna reservdelar (IKEA:s 

hållbarhetsrapport, 2018).  

 

Den andra återförsäljaren som valts att granskas är Hennes & Mauritz AB vars nettoomsättning 

de senaste två räkenskapsåren var 192,3 respektive 200 miljarder kronor (H&M AB:s 

årsredovisning, 2017). I hållbarhetsrapporten från år 2017 skriver H&M AB att företaget vill 

använda sig av en cirkulär modell vilket innebär att produkterna används så länge som möjligt 

innan de regenereras till nytt material eller nya produkter. Den cirkulära modellen leder till ett 

minskat avfall vilket vidare leder till minskad negativ påverkan på miljön. Förutom 

materialanvändning tar H&M AB även upp transport och energieffektivitet i 

hållbarhetsrapporten. Tillsammans med transportföretag tar H&M AB fram den bästa möjliga 

lösningen för att minimera utsläppen och strävar efter att använda 100 procent förnybar energi i 

verksamheten. I rapporten saknas vidare konkreta handlingsplaner för miljöarbetet gällande 

material-, transport- och energianvändning inom organisationen (H&M AB:s 

hållbarhetsrapport, 2017).  
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Den tredje återförsäljaren är Jula AB vars nettoomsättning de senaste två räkenskapsåren 

uppgick till drygt 6,1 respektive 6,5 miljarder kronor (Jula AB:s årsberättelse, 2017). Jula AB 

brukar Sveriges största lager och i hållbarhetsrapporten från år 2017 fokuserar företaget på 

materialanvändning, energiförbrukning samt miljöpåverkan av transporter. För att minska 

miljöpåverkan av transporter används en extern transportör för att möjliggöra samleverans, 

dessutom packas pallar högt för att möjliggöra hög fyllnadsgrad. Jula AB presenterar en 

beräkning av företagets miljöpåverkan i hållbarhetsrapporten. I beräkningen inkluderas bland 

annat energianvändning av el och fjärrvärme, materialanvändning av tryckt material samt 

råmaterial och fordonsanvändning i form av tjänsteresor, medarbetarnas pendling till och från 

arbetet samt godstransporter i båt, bil, flyg och tåg. Det framgår även att Jula AB använder 

egenproducerad el med hjälp av ett eget vindkraftverk, vilket tas i hänsyn vid beräkning av 

miljöpåverkan. Ur hållbarhetsrapporten framgår ingen definition på råmaterial (Jula AB:s 

hållbarhetsrapport, 2017). 

 

Den sista tredjepartslogistiken som valts att granskas är Staples Sweden AB vars 

nettoomsättning de senaste två räkenskapsåren uppgick till drygt 1,6 respektive 1,5 miljarder 

kronor (Staples Sweden AB:s årsredovisning, 2016/2017). I företagets hållbarhetsrapport från 

år 2017 presenteras ett fokus på inköp av miljövänliga produkter, minimering av slöseri av 

bland annat emballage, tillhandahållning av återvinningstjänster samt ställda miljökrav på 

företagets produkter. Företaget har en vidare ambition om att minska koldioxidutsläppen 

genom att köpa energi från förnyelsebara källor, uppgradera värme- och ventilationssystemen 

samt minska vattenanvändningen. Sammanfattningsvis presenteras materialanvändning, i form 

av återvinning av miljövänliga produkter och slöseri av emballage, samt energi- och 

vattenanvändning som faktorer att ta hänsyn till vid beräkning av företaget miljöpåverkan 

(Staples Sweden AB:s hållbarhetsrapport, 2017).  
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3.1.1.2.1 Sammanställning återförsäljare 

Efter granskning av återförsäljarnas hållbarhetsrapporter kan en sammanställning upprättas, se 

figur 5 Sammanställning återförsäljare nedan. Samtliga granskade återförsäljare berör 

elanvändning och temperaturreglering i hållbarhetsrapporterna. Inter IKEA group AB tar 

ytterligare ansvar gällande materialhantering, återvinning samt pendling hos medarbetarna till 

och från varuhusen. Utökat ansvar kan även identifieras hos H&M AB gällande återvinning 

samt hos Jula AB gällande transporter vid tjänsteresor samt pendling bland medarbetarna. Det 

är även identifierat att Staples Sweden AB tar utökat ansvar för materialanvändning och 

återvinning. Samtliga granskade företag, förutom Staples Sweden AB, inkluderar 

godstransporter vid miljöarbete. 

Figur 5 – Sammanställning återförsäljare 

 

(Egenskapad figur, 2019) 

3.1.2 Rangordning av väsentliga delar i lagerverksamheten 

Baserat på de fem olika delarna av företag i behov av en lagerverksamhet identifierade från 

hållbarhetsrapporter utvärderades närmare vilka delar Företag X anser som viktiga för lagrets 

funktion. Det finns flera olika delar i ett lager som Företag X är i behov av i dess 

lagerverksamhet. Vidare presenterades personal, värme, ventilation, vatten, truckar, 

lagerinventarier, fyllnadsmaterial, belysning, maskiner, system och förpackningar som 

väsentliga delar av Företag X lager för att dess bästa funktion (VD & Marknadschef, 2019-03-

18). 
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Vid en undersökning bland VD, marknads-, lager- och produktionschef, där respondenterna 

fick möjlighet att rangordna de elva tidigare presenterade olika delar i ett lager utifrån vad som 

krävs för att lagerverksamheten ska fungera, framgår det att tre av de fyra tillfrågade anser att 

personalen är en av de viktigaste delarna. Respondenterna betonar vikten av att motivera 

personalen genom bra ledningsstrukturer. Övriga viktiga delar anses vara värme, affärssystem 

och vatten (VD, marknads-, produktions- och lagerchef, 2019-03-18; Bilaga 3 - Enkät 

rangordning).   

3.1.3 Tjänsteresor 

På grund av framkomsten av tjänsteresor vid miljöarbete bland de granskade 

hållbarhetsrapporterna utfördes en intervju med VD och marknadschef med syftet att belysa 

Företag X:s förhållningssätt till tjänsteresor. Fysiska möten med samarbetspartners är 

fördelaktigt, framförallt vid första mötet med nya partners då det kan bidra till större 

engagemang och förståelse. Vid senare uppföljning är det tillräckligt att diskutera över internet, 

exempelvis via Skype, då första kontakten redan är etablerad fysiskt. Vidare anses dock att det 

inte endast går att förlita sig på distansmöten via internet över en längre tid, det krävs fysiska 

möten emellanåt för att bibehålla och stärka relationen med samarbetspartners ytterligare (VD 

& marknadschef, 2019-03-18).  

 

Syftet med tjänsteresor för Företag X:s personal är oftast att möta kunder, de företag som 

lagerhåller produkter hos Företag X och leverantörer som exempelvis transportörer och 

systemleverantörer. Kontakten och relationen med slutkunden är endast etablerad hos Företag 

X:s kunder, Företag X har därmed ingen relation med slutkund. Vidare anser VD och 

marknadschef att hur ofta fysiska möten bör hållas är situationsbaserat men att ett möte är 

nödvändigt åtminstone en gång i kvartalet eftersom fysiska möten kan påskynda en process och 

skapa mer handling (VD & marknadschef, 2019-03-18). 
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3.2 Teoretisk referensram 

I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för studiens första 

problemformulering. Teorin bygger på det insamlade empiriska materialet och de delar som 

genom empirin framkommit som viktiga i en lagerverksamhet med hänsyn till miljöpåverkan. I 

teorisammanfattning i figur 6 Teorisammanfattning problemformulering ett som följer framgår 

de viktiga delarna som studeras vidare vilka är elanvändning, temperaturreglering, 

materialanvändning av emballage, återvinning samt fordonsanvändning. 

Figur 6 – Teorisammanfattning problemformulering ett 

 

(Egenskapad figur, 2019) 

3.2.1 Relevanta delar i ett lager 

Tidigare beskrevs energiförbrukning, det vill säga temperaturreglering och elanvändning, samt 

materialanvändning som två faktorer att ta hänsyn till vid beräkning av miljöpåverkan (Global 

Reporting Initiative, 2018; Herva, Franco, Carrasco & Roca, 2011). I artikeln Exploring 

logistics-related environmental sustainability in large retailers av Björklund, Forslund och 

Persdotter Isaksson (2016) presenteras i vilken utsträckning några av världens största 

återförsäljare tar hänsyn till miljön i dess logistikrelaterade aktiviteter. Inom lagerföring 

presenteras transport- och energianvändning samt lokalisering av lagret som väsentliga 

områden att ta hänsyn till vid beräkning av miljöpåverkan.  
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Med hänsyn till det insamlade empiriska materialet behandlar följande avsnitt hur områdena 

elanvändning, temperaturreglering, materialanvändning av emballage, återvinning samt 

fordonsanvändning vid pendling och tjänsteresor påverkar ett lagers miljöpåverkan i syfte att 

skapa djupare förståelse till varför dessa delar av ett lager bör tas i hänsyn vid beräkning av 

miljöpåverkan. Faktorn fordonsanvändning enligt Björklund, Forslund och Persdotter Isaksson 

(2016) avser godstransporter in och ut från lagret och exkluderas med hänsyn till att externa 

transporter inte inkluderas i studien. 

3.2.1.1 Elanvändning 

De välciterade författarna Fichtinger et al. (2015) presenterar i artikeln Assessing the 

environmental impact of integrated inventory and warehouse management hur olika delar i ett 

lager såsom uppvärmning, nedkylning, ventilation samt belysning, som alla påverkar miljön, 

styr lagerhanteringen. Dessa delar orsakar även den största andelen av växthusgaser som släpps 

ut från en lagerverksamhet. Författarna diskuterar vidare om betydelsen för företaget att vidare 

utreda hur tidigare nämnda delar i ett lager påverkar en organisations lagerhantering, i syfte att 

identifiera och förbättra miljöarbete (Fichtinger et al., 2015). McKinnon, Cullinane, Browne 

och Whiteing (2010) och Weijers, Glöckned och Pieters (2012) beskriver vidare hur effektiv 

elanvändning skapar goda förutsättningar för minskad miljöpåverkan av en lagerverksamhet. 

I rapporten Selection of the Best Alternative of Heating System by Environmental Impact 

Assessment—Case Study av Ondrejka Harbulakova, Zelenakova, Purcz samt Olejnik (2018) 

analyseras hur elåtgången i organisationer orsakar en stor andel av den totala miljöpåverkan av 

ett företag ytterligare. Författarna betonar att utredning av elanvändning är av stor vikt för att 

bibehålla/förminska miljöpåverkan samt hur förnyelsebara energikällor kan förminska ett 

företags miljöpåverkan avsevärt.  

3.2.1.1.1 Eldrivna truckar 

Val av arbetsredskap som till exempel truckar är av väsentlig vikt för att minska ett företags 

miljöpåverkan av elanvändning (Facchini et al., 2016; Fuc et al., 2016). Kostnaderna för 

interna transporter är oftast en del i företagets bokföring medan miljömässiga konsekvenser 

som orsakas av interna transporter förbises. För att få en korrekt bild av miljöpåverkan bör 

konstruktion och utnyttjandegrad av truckarna tas i hänsyn, trots de redan stora skillnaderna i 

miljöpåverkan mellan elektrisk och fossilbränsledriven truck. Utnyttjandegraden av truckarna 

har betydelse för energiåtgången och bör därmed tas i hänsyn vid beräkning av 

elanvändningens miljöpåverkan (Fuc et al., 2016). 
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3.2.1.2 Temperaturreglering  

Som tidigare nämnt kan färdigvaror, produkter i arbete och råvaror lagras i ett lager. För att det 

ska vara möjligt krävs andra resurser och delar av ett lager såsom verktyg, möbler, datorer, 

hyllor och maskiner. Resurserna som utgör en del av ett lager underlättar lagerföring och 

effektiviserar hanteringen (Jonsson & Mattsson, 2016). Samtliga resurser, tillgångar och 

produkter förvaras och/eller brukas i en fastighet som med hjälp av ventilation och 

temperaturreglering skapar fördelaktigt klimat för arbetet och lagringen (César, Fernando & 

Ignacio, 2014; Bond, 2015). Fichtinger et al. (2015) betonar hur anpassade temperaturer i en 

lokals olika avdelningar avsedda för olika bruk skapar effektiv värmeanvändning utifrån 

påverkan på miljön.  

Författare såsom Freis, Vohlidka och Günthner (2016) stärker resonemanget ytterligare kring 

att nedkylning och uppvärmning orsakar en stor andel av energiförbrukning i ett lager. För att 

minska ett lagers miljöpåverkan krävs insikt över fastighetens förutsättningar, layout på lagret 

samt grad av automatisering. 
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3.2.1.3 Materialanvändning av emballage 

Med tanke på dagens utmaningar gällande klimatpåverkan är det av större betydelse att 

paketera ordrar hållbart. Målsättningen är att paketera produkter så säkert och turbulenståligt 

som möjligt samtidigt som mängden förpackningsmaterial och paketets vikt bör behållas låg 

med hänsyn till klimatpåverkan. Den optimala paketeringen ska balansera behovet av skydd 

mot fraktskador och låga kostnader (Kuebler, 2016). 

Vid paketering kan ett flertal olika emballage användas för att fylla eventuella tomrum i 

kartonger som kan orsaka fraktskador. Två välanvända material för ett sådant syfte är papper 

och plast (Massey, 2003; Jedlicka, 2009). Valet av emballage till sekundärförpackningen, det 

vill säga kartongen som är fylld med en kundorder, har stor påverkan på miljön och bör därmed 

balanseras med mängden produkt som paketeras (Wikström, Olsson, Nilsson, och Hellström, 

2010). Singh och Sharma (2016) presenterar vidare hur användningen av plast har en negativ 

påverkan på världens floder, hav, landskap och den biologiska mångfalden. För att ytterligare 

betona betydelsen av användandet av plast skriver författarna att ungefär 50 procent av 

världens totalt 300 miljoner ton plast som produceras varje år slängs inom ett år. Även studien 

av Mourshed, Masud, Rashid och Joardder (2017) resulterar i att det existerar en miljöfara med 

plast för det marina livet samtidigt som ämnet förorenar grundvatten och försvagar jordens 

bördighet.   

3.2.1.4 Återvinning 

En ökad användning av plast har en betydande påverkan på miljön (Rajendran et al., 2013). 

Som tidigare nämnts slängs cirka 50 procent av all plast som produceras inom ett år. Plastic 

Waste Management är därmed av väsentlig betydelse för att återanvända och återvinna 

komponenter av plast för att i sin tur minska miljöpåverkan (Singh & Sharma, 2016). 

Organisationer bör därmed utreda i vilken utsträckning företaget kan förändra verksamheten i 

syfte att minska åtgången eller öka återanvändningen och återvinningen av plast för att minska 

miljöpåverkan (Singh & Sharma, 2016; Anon, 2016; Rajendran et al., 2013).  
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Trots stora framsteg gällande återvinning de senaste årtiondena står pappers- och massektorn 

för en betydande del av världens utsläpp av växthusgaser. Papperssektorn bidrar dessutom till 

en del andra miljöproblem som till exempel vatten- och luftföroreningar. Det är därmed viktigt 

att se över återvinningen av papper för att minska miljöpåverkan (Stijn, Stegemann & Ekins, 

2018). Genom att minska materialåtgången och återvinna papper skapas bättre förutsättningar 

för att minska ett företags miljöpåverkan (Haggar, 2007; Safaei, Roozbeh & Paydar, 2017). 

3.2.1.5 Fordonsanvändning 

Användning av fordon orsakar luftföroreningar, som i sin tur påverkar människans hälsa. 

Utsläppet av ett fordon är en orsak till luftförorening, ytterligare luftförorening orsakas av 

exempelvis däck-, broms- och vägslitage (Smith, Axon & Darton, 2013). Författare såsom 

Woodcock, Banister, Edwards, Prentice och Roberts (2007) poängterar ytterligare vikten av att 

minska användningen av fordon för att minska ett lands eller en organisations miljöpåverkan.  

 

Inom logistikbranschen orsakar transporter störst påverkan på miljön (Abukhader & Jönson, 

2004). För företag inom logistikbranschen är godstransporter en väsentlig del för att 

transportera produkter från exempelvis ett lager till kund (Jonsson & Mattsson, 2016). Vid 

diskussion av att minska miljöpåverkan av logistikrelaterade aktiviteter benämns 

fordonsanvändning och avser hur miljöeffektiva transportsätt av gods kan minska 

miljöpåverkan (Lee & Park 2016; Nocera, Cavallaro & Irranca Galati, 2018). Att öka 

användningen av intermodala transporter och mer effektiva transportsätt anses vara av större 

betydelse för att minska miljöpåverkan (McKinnon et al., 2010; Eng-Larsson and Kohn, 2012). 
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3.3 Analys kring delar av ett lager vid beräkning av miljöpåverkan 

I följande avsnitt presenteras först en sammanställning av de granskade 

hållbarhetsrapporterna och vilka delar de olika företagen ansåg vara väsentliga ur 

miljösynpunkt. Resultatet från den empiriska undersökningen sätts därefter i relation till den 

teoretiska referensramen och resulterar i vilka delar av ett lager som bör tas i hänsyn vid 

beräkning av ett lagers miljöpåverkan.  

Det framgår i empirin ett tydligt mönster bland vad företag väljer att kontrollera, analysera och 

reglera i syfte att minska dess miljöpåverkan. I nedanstående figur 7 Sammanställning innehåll 

av hållbarhetsrapporter presenteras en sammanställning av de områden respektive företag har 

behandlat i varierande utsträckning i den senast publicerade hållbarhetsrapporten. Det framgår 

ur sammanställningen att delarna återvinning och fordonsanvändning är återkommande delar 

att ta i hänsyn vid miljöarbete. Till bakgrund av studiens avgränsning exkluderas 

godstransporter och inkluderas de nya delarna pendling och tjänsteresor i följande analys. Figur 

7 Sammanställning innehåll av hållbarhetsrapporter nedan styrker det teoretiska underlaget 

från Global Reporting Initiative (2018) och Herva, Franco, Carrasco och Roca (2011) att 

elanvändning och temperaturreglering är faktorer att ta i hänsyn vid beräkning av 

miljöpåverkan då samtliga granskade hållbarhetsrapporter inkluderar de två delarna. 

Resonemanget styrks ytterligare av Björklund, Forslund och Persdotter Isaksson (2016) som 

betonar vikten att ta hänsyn till energianvändningen, det vill säga elanvändning och 

temperaturreglering, vid miljöarbete. 

Figur 7 – Sammanställning innehåll av hållbarhetsrapporter 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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3.3.1 Elanvändning 

Samtliga nio granskade företag presenterar elanvändning som en viktig del att ta hänsyn till, 

något som bland andra Fichtinger et al. (2015) betonar är relevant. I hållbarhetsrapporten av 

Ingram Micro AB nämns självtändande och självslocknande lampor som drivs av förnyelsebar 

energi som en av åtgärderna för att minska miljöpåverkan. Resonemanget kan sättas i relation 

till vad Ondrejka Harbulakova, Zelenakova, Purcz och Olejnik (2018) presenterar, förbrukning 

samt vilken källa som används har stor inverkan på miljöpåverkans storlek samt McKinnon et 

al:s (2010) och Weijers, Glöckned och Pieters (2012) teori om att effektiv elanvändning kan 

minska miljöpåverkan. Enligt Facchini et al. (2016) och Fuc et al. (2016) kan elanvändning i 

ett lager hänföras till belysning, elektronik och eldrivna arbetsredskap. Ett arbetsredskap som 

påverkar miljön på grund av elanvändningen är eldrivna truckar, vilket endast benämns i en av 

nio granskade hållbarhetsrapporter. 

3.3.2 Temperaturreglering 

Engagemanget för temperaturreglering med hänsyn till miljöpåverkan existerar hos samtliga 

granskade företag, se sammanställning figur 7 Sammanställning innehåll av 

hållbarhetsrapporter, möjligtvis på grund av dess stora andel av total energiförbrukning i ett 

lager som Freis, Vohlidka och Günthner (2016) presenterar. På grund av en hög årsanvändning 

av temperaturreglering orsakas miljöpåverkan samtidigt som kostnaderna stiger. Freis, 

Vohlidka och Günthner (2016) presenterade tidigare hur förståelse för fastighetens 

förutsättningar kan minska ett lagers miljöpåverkan, vilket är en teori som företaget Ingram 

Micro AB har implementerat. Värmeanvändningen kontrolleras genom att använda 

kontrollerad öppning av portarna under vintern för att minimera inströmning av kall luft 

(Ingram Micro AB:s hållbarhetsrapport, 2017). 
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3.3.3 Materialanvändning av emballage 

I tidigare presenterad teori behandlas emballagematerialen papper och plast som enligt Massey 

(2003) och Jedlicka (2009) är två välanvända material för att fylla tomrum i kartongen och är 

de två emballagen Företag X använder idag (Marknadschef, 2019-01-22). Utifrån granskningen 

av hållbarhetsrapporter framgår det att enbart tre av nio företag betonar vikten av att 

kontrollera användningen av sådant material, se figur 7 Sammanställning innehåll av 

hållbarhetsrapporter, trots vikten av att paketera hållbart på grund av miljöpåverkan enligt 

Kuebler (2016). Både företagen Inter IKEA AB, Staples Sweden AB och Ingram Micro AB 

samt författarna Wikström, Olsson, Nilsson, och Hellström (2010) beskriver hur minimerat 

slöseri av emballage bidrar till företagets minskade miljöpåverkan. I åtta av nio 

hållbarhetsrapporter saknas resonemang angående vilket emballage som har valts att användas. 

Inter IKEA AB är det enda granskade företaget som anger och motiverar valet av emballaget 

papper, i syftet att minska användningen av plast, därmed har teorin enligt Singh och Sharma 

(2016) samt Mourshed, Masud, Rashid och Joardder (2017) implementerats. Trots tillgänglig 

teori som beskriver och problematiserar materialanvändning utifrån ett 

miljöpåverkningsperspektiv saknas större förankring i empirin hos majoriteten av de granskade 

företagen. 

3.3.4 Återvinning 

Från tidigare empiri framgår det att sex av de nio företag vars hållbarhetsrapport granskats 

skriver om återvinning alternativt avfallshantering som en viktig punkt för att minska 

miljöpåverkan och bör tas i hänsyn vid miljöarbete. Resonemanget stämmer överens med vad 

samtliga tidigare presenterade forskare, Singh och Sharma (2016), Stijn, Stegemann och Ekins 

(2018), Hagga (2007), Safaei, Roozbeh och Paydar (2017), Anon (2016) samt Rajendran et al. 

(2013), presenterar. Ökad återvinning innebär minskad totala kilo CO2-ekvivalenter för en 

lagerverksamhet då hänsyn tas till material som ges möjlighet att återanvändas i andra syften 

och innebär därmed inte ökad miljöpåverkan av lagret.     
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3.3.5 Fordonsanvändning 

Utifrån tidigare beskriven empiri framgår det att personalen anses vara den viktigaste delen för 

att Företag X:s lagerverksamhet ska fungera. Pendling möjliggör det för både tjänste- och 

lagerpersonal att dagligen bidra till lagrets samtliga aktiviteter. Som tidigare beskrivet bidrar 

tjänsteresor till etablerade relationer med samarbetspartners, kunder och leverantörer. På grund 

av att Företag X är beroende av personal och därmed dess närvaro i den dagliga verksamheten 

samt på tjänsteresor innebär det ett underliggande behov av fordonsanvändning hos personalen 

vilket enligt Smith, Axon och Darton (2013) har en negativ påverkan på miljön.  

 

Den befintliga och tidigare presenterade teorin om fordonsanvändning i logistikbranschen är 

avgränsad till användningen av godstransporter och dess negativa miljöpåverkan (Abukhader 

& Jönson, 2004; Jonsson & Mattsson, 2016; Lee & Park 2016; Nocera, Cavallaro & Irranca 

Galati, 2016; McKinnon et al., 2010; Eng-Larsson and Kohn, 2012). Som presenteras i figur 7 

Sammanställning innehåll av hållbarhetsrapporter ovan tar företagen Inter IKEA Group AB 

samt Jula AB hänsyn till personalens pendling i varierande utsträckning vid miljöarbete. 

Engagemanget kring att inkludera fordonsanvändning vid tjänsteresor är liknande då endast 

företagen Jula AB och Postnord Sverige AB inkluderar användningen i hållbarhetsrapporten. 

Det är identifierat att Företag X är i behov av personal samtidigt som fordonsanvändning bland 

personalen påverkar miljön. Det är därmed av stor vikt att inkludera fordonsanvändningen vid 

pendling till och från arbetet samt tjänsteresor vid beräkning av en lagerverksamhets 

miljöpåverkan utifrån vad Woodcock, Banister, Edwards, Prentice och Roberts (2007) tidigare 

presenterade.  

3.3.6 Sammanställning 

Vid beräkning av ett företags miljöpåverkan krävs förståelse för verksamhetens helhet och hur 

olika enheter påverkar varandra (Björklund, 2012; Yang, Pan och Ballot, 2017). Utifrån 

tidigare presenterad teoretisk och empirisk referensram har företag och forskare delvis olik 

uppfattning om vad som bör tas i hänsyn vid miljöarbete i ett lager. Inget av de granskade 

företagen har valt att prioritera samtliga fem delar, elanvändning, temperaturreglering, 

materialanvändning, fordonsanvändning och återvinning, av ett lager i dess miljöarbete. 

Prioriteringar kan bero på företagets huvudsakliga aktiviteter och därmed 

förbrukningsområden. 
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Företag X är ett medvetet företag med växande behov av att ta större ansvar över 

lagerverksamhetens påverkan på miljön. För att bidra med en rättvis bild över miljöpåverkan 

har jämförelse mellan forskares och företags förslag på miljöarbete presenterats. Det framgår 

tydligt hos både forskare och företag att energianvändning av el och värme bör ingå i en sådan 

beräkning. Med tanke på Företag X:s användning, behov och miljöpåverkan av emballagen 

plast och papper vid godstransporter, på grund av orsaker som Massey (2003) och Jedlicka 

(2009) tidigare presenterade, anses även materialanvändning av emballage relevant att ta 

hänsyn till. Återvinning av material som dagligen används på ett lager bidrar till minskad 

miljöpåverkan och innebär att ett större ansvar tas av företagen. En rättvis bild av en 

lagerverksamhets miljöpåverkan bör därmed inkludera i vilken utsträckning företag återvinner 

det material som inte används och därmed inte påverkar lagerverksamhetens miljöpåverkan. 

 

Den sistnämnda delen som påverkar ett lagers miljöpåverkan är fordonsanvändningen hos 

medarbetarna vid pendling och tjänsteresor, vilket är något som inte berörs i den befintliga 

teorin. Genom att addera faktorn vid beräkning av miljöpåverkan skapas ett vidare perspektiv. 

På grund av avsaknad av teori som tar hänsyn till medarbetarnas miljöpåverkan som en 

konsekvens av företagens krav på närvaro samtidigt som Företag X:s lagerverksamhet är starkt 

beroende av medarbetarna anses det vara relevant att inkludera pendling och tjänsteresor i en 

beräkning. 

 

Ett utvidgat perspektiv på ett lagers miljöpåverkan bidrar till ökad förståelse av ett företags 

totala påverkan på miljön samtidigt som fler potentiella förbättringsområden kan identifieras. 

En sammanställning över vilka delar som bör tas i hänsyn vid beräkning av ett lagers 

miljöpåverkan presenteras i figur 8 Delar av ett lager att inkludera vid beräkning av 

miljöpåverkan på följande sida. De befintliga faktorerna syftar till de redan i teorin definierade 

delarna att ta hänsyn till vid beräkningar medan den nya faktorn fordonsanvändning erbjuder 

ett nytt och vidare perspektiv på ett lagers miljöpåverkan. 
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Figur 8 – Delar av ett lager att inkludera vid beräkning av miljöpåverkan 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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3.4 Slutsats kring delar av ett lager vid beräkning av miljöpåverkan 

Utifrån tillgänglig teori och granskad empiri har en analys belyst olika delar ur en 

lagerverksamhet som är relevanta att studera vidare för beräkning av miljöpåverkan. Det 

framgår att det saknas en väsentlig del i den befintliga teorin för att på ett trovärdigt sätt förstå 

ett lagers totala miljöpåverkan. Genom att addera fordonsanvändning vid pendling och 

tjänsteresor bland medarbetarna med elanvändning, temperaturreglering, materialanvändning 

av emballage samt återvinning av material vid beräkning av miljöpåverkan skapas en mer 

trovärdig och detaljerad bild över ett lagers påverkan på miljön.   
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4 Nulägesbeskrivning av miljöpåverkan av lager 

I kommande kapitel presenteras först en teoretisk referensram enligt metodiken deduktion för 

studiens andra problemformulering ”Vad var företag X:s miljöpåverkan av dess 

lagerverksamhet år 2018?”. Vidare redogörs det empiriska material från Företag X som sedan 

leder vidare till en analys av den teoretiska referensramen samt den insamlade empirin. 

Kapitlet avslutas med en slutsats för studiens andra problemformulering.  

4.1 Teoretisk referensram 

I följande avsnitt redogörs den teoretiska referensramen för studiens andra 

problemformulering. Inledningsvis definieras hur miljöpåverkan kan beräknas utifrån en två-

stegs-process, CO2-ekvivalenter är den mätenhet som studien vidare baseras på. CO2-

ekvivalenterna kopplas sedan till de tidigare definierade delarna i en lagerverksamhet för att 

skapa förståelse över hur en beräkning av miljöpåverkan kan ske, se utformningen av 

teoriavsnittet i tabell 3 Teorisammanfattning problemformulering två nedan.  

Tabell 3 – Teorisammanfattning problemformulering två 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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4.1.1 Mäta miljöpåverkan 

Flertalet forskningar påvisar vikten av mätning av miljöpåverkan, det vill säga mängden 

växthusgaser som släpps ut exempelvis från en verksamhet. För att minska en verksamhets 

påverkan på miljön krävs identifiering och mätning av miljöpåverkan som delar av en 

verksamhet orsakar (Sundblad, Biel & Gärling, 2014; Smith, & Wigley, 2000; Krautzberger & 

Wetzel, 2012). Environmental performance index (EPI) är ett mätresultat av miljöpåverkan 

som möjliggör det att jämföra olika länders miljöprestanda, det vill säga i vilken utsträckning 

landet påverkar miljön. Utifrån tio områden såsom luftföroreningar och vattenkvalité 

definieras, mäts och rankas länder. Mätmetoden möjliggör ett jämförelsebart resultat som 

bidrar till förståelse kring vilka miljöområden som påverkar miljön och i vilken utsträckning 

(Environmental Performance Index, 2019).   

 

Vid beräkning av en enskild organisations miljöpåverkan föreslås en två-stegs-process, 

mätningen utförs inledningsvis individuellt för varje del av en verksamhet för att sedan sättas i 

en jämförelsebar kontext liknande EPI. Steg ett innebär värdering av enskilda delar av en 

verksamhet med hjälp av emissionsfaktorer, vilka genererar en uppskattning av utsläpp baserat 

på bränsleförbrukning (Naturvårdsverket, 2019). Arbetsmetoden är detaljerad och kräver 

tillgänglig och exakt information om bränsleförbrukning, värmevärden och emissionsfaktorer 

(Peng, Zhao, Jiao, Zheng & Zeng, 2012; Naturvårdsverket, 2019). Två-stegs-processen följer 

sedan med en omvandling av de värden som kalkylerats till en gemensam och jämförelsebar 

enhet, benämnd CO2-ekvivalent (Naturvårdsverket, 2019). För att underlätta beräkningen och 

undvika manuella fel finns tillgängliga data kring resultatet av beräkningarna i steg ett. 

Informationen kan sedan anpassas till specifika data som exempelvis antal kilometer körda 

med bil (Naturvårdsverket, 2018; Nordiska Ministerrådet, 2015; Klimatanalytiker 

Naturvårdsverket, 2019). Vidare följer en djupare förklaring av CO2-ekvivalenter samt 

resultatet av den tillgängliga beräkningen av steg ett för samtliga väsentliga delar av ett lager 

att beräkna med hänsyn till miljöpåverkan. 
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4.1.2 CO2-ekvivalenter 

De gaser som har en inverkan på klimatet benämns växthusgaser eller klimatutsläpp och 

innehåller bland annat metan, lustgas och koldioxid. Växthusgaserna är naturliga gaser men 

som har ökat avsevärt på grund av aktiviteter som odling, matsmältning hos djur och nyttjande 

av fossila bränslen. För att enklare kunna jämföra de olika växthusgasernas klimatpåverkan 

uttrycks utsläppen i koldioxidekvivalenter, förkortat CO2-ekvivalenter. Till exempel så 

motsvarar 1 ton metanutsläpp 21 ton koldioxidekvivalenter vilket innebär att metan påverkar 

växthuseffekten 21 gånger mer än koldioxid (WWF, 2019). 

4.1.2.1 Elanvändning 

I Naturvårdsverkets rapport Vägledning i Klimatlivet - Beräkna utsläppsminskning beräknas 

utsläpp av CO2-ekvivalenter genererat av el som ett genomsnitt på all producerad el i Norden. 

Elanvändning orsakar växthusgasutsläpp som motsvarar 125 kilo CO2-ekvivalenter per MWh 

(Naturvårdsverket, 2018).  

4.1.2.2 Temperaturreglering 

I tidigare presenterad rapport av Naturvårdsverket presenteras även orsakade kilo CO2-

ekvivalenter av fjärrvärme. Vid användning av fjärrvärme släpps växthusgaser motsvarande 69 

kilo CO2-ekvivalenter per MWh ut (Naturvårdsverket, 2018). 

4.1.2.3 Materialanvändning 

I rapporten Climate benefits of material recycling publicerad av det Nordiska Ministerrådet 

beräknas och utvärderas CO2-ekvivalenterna per kilo för bland annat nyproducerad och 

återvunnen plast och papper, se sammanställning i figur 9 Sammanställning av kilo CO2-

ekvivalenter på följande sida. I studien framgår det att kategorin papper inkluderar 

tidningspapper, grafiskt papper, kartong samt wellpapp. I kategorin plast inkluderas samtliga 

plastmaterial förutom sådan som producerats från förnybara resurser såsom majs. Det framgår 

att nyproducerad plast orsakar 2,1 kilo CO2-ekvivalenter per kilo plast medan papper orsakar 

1,1 kilo CO2-ekvivalenter per kilo papper. Vid användning återvunnen plast och papper 

reduceras CO2-ekvivalenterna per kilo och innebär en procentuell minskning på 37 procent 

vardera (Nordiska Ministerrådet, 2015). 
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Figur 9 – Sammanställning av kilo CO2-ekvivalenter 

 

(Nordiska ministerrådet, 2015) 

4.1.2.4 Fordonsanvändning 

Den statliga myndigheten för miljöfrågor i Sverige är Naturvårdsverket som samlar och 

presenterar data och information angående miljörelaterade områden. Ett Excelverktyg med 

tidigare uppställda beräkningar av kilo CO2-ekvivalenter för bil, motorcykel (MC), tåg, buss 

och flyg ligger till grund för de värden studien baseras på. Med hjälp av insamlad data om antal 

körda kilometer med bil, motorcykel, tåg, buss eller flyg kan kilo CO2-ekvivalenter beräknas 

för respektive fordon. Ett exempel ur Excelverktyget presenteras i nedanstående tabell 4 

Exempel ur Excelverktyg och beskriver hur en körsträcka på en kilometer med en bensindriven 

personbil motsvarar 0,207 kilo CO2-ekvivalenter (Klimatanalytiker Naturvårdsverket, 2019). 

Tabell 4 – Exempel ur Excelverktyg 

 

(Klimatanalytiker Naturvårdsverket, 2019) 
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4.1.2.5 Sammanställning av kilo CO2-ekvivalenter för samtliga delar 

I tabell 5 Sammanställning av kilo CO2-ekvivalenter nedan presenteras en sammanställning 

över utsläpp av kilo CO2-ekvivalenter för samtliga delar i ett lager som anses väsentliga vid 

beräkning av miljöpåverkan. Vid beräkning av kilo CO2-ekvivalenter för flyg väljs den sträcka 

i det tidigare beskrivna Excelverktyget som stämmer bäst överens med den verkliga resan som 

ska beräknas. Sedan skrivs den korrekta sträckan in vilket möjliggör en verklighetstrogen 

beräkning av kilo CO2-ekvivalenter. I studien har två olika flygsträckor använts för att 

generera så korrekta beräkningarna som möjligt, därmed visas två sträckor för flyg i tabell 5 

Sammanställning av kilo CO2-ekvivalenter nedan.  

Tabell 5 – Sammanställning av kilo CO2-ekvivalenter 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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4.2 Empiri 

Kommande avsnitt presenterar empiri från Företag X för studiens andra problemformulering, 

se innehåll i figur 10 Empirisammanfattning problemformulering två nedan. Med hjälp av data 

från företaget samt intervjuer, observationer och enkäter har siffror såsom MWh och antal 

kilometer körda per år för de relevanta delarna i en lagerverksamhet vid beräkning av 

miljöpåverkan presenterats. 

Figur 10 – Empirisammanfattning problemformulering två 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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4.2.1 Elanvändning 

I Företag X:s elanvändningen ingår all el som hela fastigheten förbrukar, vilket innebär att 

lager, kontor och serverhallar inkluderas, och som krävs för lagerverksamhetens funktion 

(Marknadschef, 2019-02-11). I diagram 1 El för lager, kontor och serverhallar nedan visas den 

totala årsförbrukningen av MWh per år för Företag X. År 2016 och 2017 var elanvändningen 

cirka 3 000 MWh och år 2018 var den totala elanvändningen 2 483 MWh, vilket innebär en 

minskning från år 2016 till 2018 på cirka 17 procent.  

Diagram 1 - El för lager, kontor och serverhallar 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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4.2.1.1 Truckar  

För att utföra lagerverksamhetens mest väsentliga aktiviteter såsom orderplock krävs 

hjälpmedel och verktyg, ett hjälpmedel Företag X använder är eldrivna truckar. Totalt finns det 

71 truckar att tillgå. Exempel på de fem olika trucktyperna som används i Företag X:s 

lagerverksamhet visas i bild 1 Trucktyper nedan (Lagerchef, 2019-02-25). 

Bild 1 - Trucktyper 

 

(Egna fotografier, 2019) 

Utnyttjandegraden av truckarna är inte exakt definierad utan det är konstaterat att graden är 

varierande mellan trucktyperna. Enligt lagerchefen uppskattas räckvidden av en fulladdad truck 

till mellan 16–20 timmar beroende på trucktyp. Efter varje arbetsdag sätts samtliga truckar på 

laddning tills nästkommande arbetsdag, två exempel på laddningsstationer på Företag X:s lager 

presenteras i bild 2 Laddningsstationer truck nedan (Lagerchef, 2019-02-25). 

Bild 2 - Laddningsstationer truck 

 

        (Egna fotografier, 2019) 
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Vid mätning av truckarnas batterinivå vid arbetsdagens början och slut framgick det att ingen 

av truckarna har en batterinivå på under 30 procent vid arbetsdagens slut. Samtliga 

batterinivåer presenteras i tabell 6 Batterinivå truckar nedan (Lagerchef, 2019-04-16). 

Mätningen utfördes enligt bilaga 4 Mätdokument truckar. 

Tabell 6 – Batterinivå truckar 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 

 

Vidare används olika batterier i de olika trucktyperna, en sammanställning av samtliga truckars 

batterityper presenteras i nedanstående tabell 7 Batterityp truckar (Servicetekniker, 2019-04-

16). 

Tabell 7 – Batterityp truckar 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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4.2.2 Temperaturreglering 

Företag X använder fjärrvärme i samtliga lokaler vid temperaturreglering, i diagram 2 

Fjärrvärme i höglagret och lagret inklusive kontor nedan visas årsförbrukningen av MWh för 

fjärrvärme. Siffrorna inkluderar höglagret och lagret inklusive kontorsdelen. Höglagret är en 

nybyggd del som har 11 meter i takhöjd jämfört med det övriga lagret, kallat lagret, som har 

6,5 meter i takhöjd. År 2016 var den totala förbrukningen 1 480 MWh för höglagret, lagret och 

kontoret. År 2017 var den totala förbrukningen för samma avdelningar 1 447 MWh och år 

2018 var den 1 541 MWh, datan innebär en ökning av fjärrvärmeförbrukning på cirka 4 

procent från år 2016 till 2018 (Marknadschef, 2019-02-11).  

Diagram 2 - Fjärrvärme i höglagret och lagret inklusive kontor 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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4.2.3 Materialanvändning av emballage 

Företag X:s lager är uppdelat i huvudsakligen fem sektioner, den första sektionen är lagerföring 

i hyllor som hanteras manuellt med främst plocktruckar. Den andra sektionen är automatlager, 

placerat i vänstra hörnet högst upp i figur 11 Sektionsindelning av lager nedan. I den tredje och 

fjärde sektionen sker ingen lagerföring, utan i sektion tre sker ut- och inlastning av gods till och 

från lagret, se figur 11 Sektionsindelning av lager nedan. I den fjärde sektionen hanteras ordrar 

som ska levereras till slutkund, aktiviteterna som utförs här beskrivs mer detaljerat nedan. 

Lagrets femte sektion är ett höglager, här lagerförs och orderplockas produkter från en av 

företagets kunder (Observation & lagerchef, 2019-02-21).  

Figur 11 – Sektionsindelning av lager 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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För att undvika produktskador fylls eventuella tomrum i kartongerna med emballage gjort av 

nyproducerat papper eller plast (Observation & produktionschef 2019-02-04). Det finns totalt 

tre maskiner för emballaget papper medan det finns fem utplacerade maskiner för emballaget 

plast (Observation 2019-02-21), se bild 3 Maskin för emballage plast nedan för ett exempel på 

en maskin för emballaget plast. År 2018 användes totalt 1 866 kg nyproducerad plast, uppdelat 

i två olika storlekar, och 39 060 kg nyproducerat papper som emballage i kartonger (Lagerchef, 

2019-02-25).  

Bild 3 - Maskin för emballage plast 

 

(Eget fotografi, 2019) 

Den enskilda kartongen fylld med en order från slutkund har varierande fyllnadsgrad, ett 

exempel på en färdigpackad order i kartong visas under bild 4 Outnyttjat kartongsutrymme 

nedan (Observation, 2019-02-21).  

Bild 4 - Outnyttjat kartongsutrymme 

 
(Eget fotografi, 2019) 
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4.2.4 Återvinning av emballage 

Samtligt material av plast och papper som köps in och används av Företag X i syfte att fylla 

tomrum i kartonger förbrukas inom företaget och skickas iväg tillsammans med ordrar. Det 

innebär att emballaget inte återvinns av Företag X utan ansvaret övergår till slutkunden 

(Lagerchef, 2019-04-16). 

4.2.4 Fordonsanvändning 

4.2.4.1 Pendling 

En lagerverksamhet är som tidigare beskrivet beroende av dess personal som utför 

värdeadderande och operativt arbete (Marknadschef, 2019-01-22). För att identifiera företagets 

senaste verksamhetsårs miljöpåverkan krävs det att medarbetarnas val av färdmedel till och 

från arbetet samt i tjänst tas i hänsyn. Två enkäter, bestående av 61 respektive åtta svarande, 

utfördes bland lager- och tjänstemedarbetare. Den första enkäten bestod av frågor kring 

färdmedel till och från Företag X, se bilaga 1 Enkät pendling, där både lager- och 

tjänstepersonal var respondenter. Resultatet som presenteras i diagram 3 Fördelning av 

färdmedel bland medarbetare nedan visar att majoriteten, cirka 72 procent, endast använder bil 

för att ta sig till arbetet. Beroende på säsong använder ytterligare åtta personer det vill säga 

cirka 13 procent cykel eller bil till arbetet. Det är därmed 54 respondenter som använder bil i 

någon utsträckning för att komma till och från arbetet. Endast en person av respondenterna, 

motsvarande drygt en procent, åker kollektivt till arbetet.  

Diagram 3 - fördelning av färdmedel bland medarbetare 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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Av de 54 respondenter som använder bil i någon utsträckning till arbetet uppges 52 stycken 

använda antingen bensin eller diesel, jämt fördelat, som drivmedel i bil, se diagram 4 

Drivmedel bil nedan. Endast en person använder en hybridbil, som drivs av el och bensin, och 

ytterligare en medarbetare använder biodiesel som drivmedel i bilen. Datan innebär att cirka 96 

procent av de bilåkande respondenterna från Företag X:s lagerverksamhet använder icke-

förnyelsebart drivmedel för att ta sig till arbetet. 

Diagram 4 - Drivmedel bil 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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En annan väsentlig faktor som påverkar Företag X:s miljöpåverkan är antal kilometer 

medarbetarna färdas till arbetet. I nedanstående diagram 5 Antal kilometer med bil presenteras 

variationen av transportsträckan samtliga medarbetare med bil färdas varje arbetsdag. 

Majoriteten, det vill säga tio personer, färdas mellan 15 och 25 kilometer enkel väg. Ett stort 

antal av bilförarna, totalt 16 personer, har en sträcka på mellan en och tre kilometer eller fem 

till sju kilometer. Det går även att konstatera att ingen bilförare har mindre än 1 kilometer till 

arbetet. Antal personer som färdas i bilen efterfrågades även, resultatet visar att cirka 67 

procent av totalt 54 stycken bilförare färdas ensamma i bilen, medan cirka 20 procent färdas 

två personer i en bil. Cirka 13 procent färdas i en bil med tre till fem personer. Det framkom 

även att tio passagerare totalt var barn. 

Diagram 5 - Antal kilometer med bil 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 

Av de åtta respondenter som använder bil alternativt cykel beroende på säsong till arbetet så 

färdas majoriteten, tre av åtta personer, mellan tre till fem kilometer. En fjärdedel, det vill säga 

två personer, färdas mellan fem och sju kilometer till arbetet. Resterande tre respondenter 

färdas mindre än en kilometer, mellan en och tre kilometer eller mellan 15 och 25 kilometer. Se 

samtlig data presenterad i diagram 6 Antal kilometer med cykel eller bil nedan. 

Diagram 6 - Antal kilometer med cykel eller bil 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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4.2.4.2 Tjänsteresor 

I syfte att samla data kring samtliga tjänsteresor upprättades en andra enkät, se bilaga 2 Enkät 

tjänsteresor. Enkäten besvarades av åtta tjänstemedarbetare som åker på tjänsteresor och 

behandlade i vilken utsträckning medarbetarna åker på tjänsteresor. I diagram 7 Tjänsteresor 

per år nedanför presenteras att tre av åtta personer åker på tjänsteresa mer än en gång i 

månaden men mindre än en gång i veckan. Två av respondenterna åker på tjänsteresa 9–12 

gånger per år och en person åker fem till åtta gånger per år. De sista två tjänstemedarbetarna 

åker på tjänsteresor en gång i veckan eller mer.  

Diagram 7 - Tjänsteresor per år 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 

Vidare fick de åtta respondenter som åker på tjänsteresor svara på hur ofta de använder bil, 

kollektivtrafik respektive flyg som färdmedel vid tjänsteresor och även hur långa resorna är i 

genomsnitt vilket visas i diagram 8 Samtliga färdmedel, sträckor samt frekvens på sida 63. I 

enkäten fick respondenterna välja ett intervall för längden på resorna, exempelvis 201–400 

kilometer, och för att få en så tillförlitlig överblick som möjligt har ett medelvärde beräknats 

och presenterats i diagrammet. Det sista alternativet för längden på resor var 701 kilometer 

eller mer, i det här fallet har inte ett medelvärde kunnat beräknas utan 701 kilometer har 

använts med hänsyn till att inte övervärdera resultatet.  

 

Diagram 8 Samtliga färdmedel, sträckor samt frekvens på sida 63 visar att samtliga åtta 

respondenter använder bil som färdmedel på tjänsteresor någon gång under året. En av 

respondenterna använder bil som färdmedel en gång i veckan eller mer och färdas 500,5 

kilometer per enkel resa i genomsnitt. Tre tjänstemedarbetare använder bil mer än en gång i 

månaden men mindre än en gång i veckan där två av dem har en genomsnittlig reslängd på 

40,5 kilometer enkel resa medan den tredje har ett genomsnitt på 150,5 kilometer enkel resa. 
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Två respondenter använder bil 9–12 gånger per år och har en genomsnittlig längd på 75,5 

kilometer per enkel resa medan en annan använder bil 5–8 gånger per år med en genomsnittlig 

reslängd på 20,5 kilometer per enkel resa. Den åttonde respondenten använder endast bil 3–4 

gånger per år och kör 75,5 kilometer i genomsnitt enkel resa.  

 

Sju av åtta respondenter använder sig av en bil med diesel som drivmedel medan en person 

använder en bensindriven bil. Respondenterna fick även nämna vilken eller vilka destinationer 

de åker till vid tjänsteresa med bil. Enkätresultaten visade att tjänstepersonalen på Företag X 

åker till Göteborg, Alingsås, Stockholm, Borås, Oslo, Lund, Halmstad, Kumla, Jönköping, 

Enköping, Malmö och Helsingborg vid tjänsteresor. 

 

Vidare visar diagram 8 Samtliga färdmedel, sträckor samt frekvens på följande sida att endast 

sex av åtta respondenter använder någon form av kollektivtrafik till tjänsteresor. En av 

respondenterna åker kollektivt till tjänsteresor 9–12 gånger per år och åker i snitt 500,5 

kilometer per enkel resa. Två personer åker kollektivt 5–8 gånger per år och en åker 3–4 gånger 

per år, även dem åker i genomsnitt 500,5 kilometer per enkel resa. Två av respondenterna åker 

kollektivt två gånger per år och färdas 500.5 respektive 40,5 kilometer per enkel resa i 

genomsnitt. De sista två respondenterna åker, som tidigare nämnt, aldrig kollektivt vid 

tjänsteresor. Fem av de sex respondenter som använder kollektivtrafik till tjänsteresor någon 

gång per år åker tåg medan den sista åker buss. Samtliga sex angav endast Stockholm som 

destination vid kollektivt färdmedel. 

 

Slutligen visar även diagram 8 Samtliga färdmedel, sträckor samt frekvens på följande sida att 

endast fyra av åtta flyger vid tjänsteresor. En av respondenterna flyger 3–4 gånger per år och 

reslängden är i genomsnitt 650,5 kilometer enkel resa. Två respondenter använder flyg som 

färdmedel till tjänsteresor två gånger per år där reslängden är i genomsnitt 500,5 kilometer 

respektive minst 701 kilometer enkel resa. Den fjärde medarbetaren åker endast flyg till 

tjänsteresor en gång per och har då en genomsnittlig resa på 500,5 kilometer enkel väg. De 

övriga fyra respondenterna åker inte flyg vid tjänsteresor. De städer som medarbetarna flyger 

till är Helsingfors, Stockholm, Oslo samt varierande städer i Europa. 
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Diagram 8 - Samtliga färdmedel, sträckor samt frekvens 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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4.3 Analys kring nulägesbeskrivning av miljöpåverkan av lager 

I kommande avsnitt redogörs beräkningar som utförts för att presentera Företag X:s 

miljöpåverkan av dess lagerverksamhet. Med hjälp av den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet har miljöpåverkan beräknats för var och en av de olika delarna, exklusive 

återvinning. Slutligen presenteras en sammanräkning av den totala miljöpåverkan hos Företag 

X baserat på data från år 2018.  

4.3.1 CO2-ekvivalenter elanvändning 

Företag X har en stabil elanvändning med en svag minskning under år 2018. För att belysa 

företagets miljöpåverkan har elanvändningen för senaste verksamhetsåret år 2018 legat till 

grund vid beräkning av orsakade kilon CO2-ekvivalenter. Som tidigare presenterat orsakar 

elanvändning 125 kilo CO2-ekvivalenter per förbrukad MWh (Naturvårdsverket, 2018). 

Genom att multiplicera CO2-ekvivalenterna med MWh-förbrukningen för år 2018, vilket var 

2483 MWh, resulterar beräkningen i Företag X:s elanvändning orsakade 310 373 kilo CO2-

ekvivalenter under år 2018. 

 

Med hjälp av utförd mätning av batterinivåer på Företag X:s truckar vid arbetsdagens början 

och slut samt information om batterityp beräknades andelen el av årsförbrukningen som 

orsakas av truckarna. Informationen om volt och amperetimmar multipliceras med varandra 

och resulterade i Wh per batterityp. Genom en multiplikation av Wh och åtgånget batteri under 

en arbetsdag beräknades elåtgången per arbetsdag och trucktyp. Under förutsättningen att 

lagerpersonalen arbetar fem dagar per vecka samt 47 veckor per år uppgår elanvändningen av 

truckar till drygt 147 MWh per år, vilket motsvarar cirka 18 405 kilo CO2-ekvivalenter per år. 

Det innebär att cirka 5,9 procent av Företag X:s elanvändning orsakades av truckanvändning 

under år 2018. 

4.3.2 CO2-ekvivalenter temperaturreglering 

Som framgår i den insamlade datan var förbrukningen vid nedkylning och uppvärmning 

marginellt lika under de tre senaste åren, under år 2018 användes 1541 MWh av Företag X. 

Eftersom en MWh fjärrvärme orsakar 69 kilo CO2-ekvivalenter (Naturvårdsverket, 2018) 

uppgick Företag X:s miljöpåverkan av temperaturreglering till 106 329 kilo CO2-ekvivalenter. 
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4.3.3 CO2-ekvivalenter materialanvändning 

För att beräkna Företag X:s utsläpp av kilo CO2-ekvivalenter gällande plast- och 

pappersanvändning har Nordiska Ministerrådets (2015) siffror använts. Som tidigare nämnts 

orsakar nyproducerad plast 2,1 kilo CO2-ekvivalenter per kilo plast medan nyproducerat 

papper orsakar 1,1 kilo CO2-ekvivalenter per kilo papper. Företag X har under år 2018 använt 

1 866 kilo plast vilket multiplicerat med 2,1 resulterar i ett utsläpp på 3 919 kilo CO2-

ekvivalenter för år 2018. Vidare har företaget använt 39 060 kilo papper under år 2018 vilket 

omvandlat till CO2-ekvivalenter motsvarar 42 966 kilo CO2-ekvivalenter. Därmed orsakade 

Företag X:s användning av emballagen plast och papper under år 2018 ett utsläpp på 46 885 

kilo CO2-ekvivalenter.  

4.3.4 CO2-ekvivalentsreducering vid återvinning 

I studien har endast materialanvändningen av emballagen plast och papper som används som 

fyllnadsmaterial tagits i hänsyn vid beräkning. Då Företag X packar fyllnadsmaterialet i 

kartonger med ordrar som sedan skickas till slutkund, återvinns inte materialet av företaget. För 

att utföra tillförlitliga beräkningar har därmed återvinning inte inkluderats. Vidare leder det till 

att ingen CO2-ekvivalentsreducering har inkluderats i beräkningen av Företag X:s 

miljöpåverkan det senaste verksamhetsåret.  

4.3.5 CO2-ekvivalenter fordonsanvändning 

4.3.5.1 Pendling 

Med hjälp av enkätresultatet från 61 respondenter har en genomsnittsförbrukning av fordon för 

vardera medarbetare beräknats. Hänsyn har tagits till respondenter som uppgett samåkning med 

eller utan annan medarbetare på Företag X. Vid fler än en person i en bil har totala kilon CO2-

ekvivalenter dividerats med antalet passagerare, därefter har hänsyn tagits till antalet 

passagerare som arbetar på Företag X. I de fall där respondenter uppgett fler än ett färdmedel, 

exempelvis cykel och bil, har antagandet om lika fördelning mellan färdmedlen gjorts. För att 

förhindra dubbelräkning har två respondenter som uppgett lika sträcka samt samåkning med en 

annan medarbetare på Företag X beräknats som en person.   
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Utifrån totala kilon CO2-ekvivalenter bland respondenternas pendling till arbetet beräknades 

ett genomsnittligt utsläpp av kilo CO2-ekvivalent per respondent. Summan multipliceras sedan 

med totalt antal medarbetare hos Företag X, vilket är 104 stycken. För att inkludera transporten 

till och från arbetet multipliceras summan ytterligare med två. Utifrån fem arbetsdagar per 

vecka samt ett antagande om fem veckors semester per medarbetare, beräknades det senaste 

verksamhetsårets miljöpåverkan. Pendling till och från Företag X orsakade cirka 68 460 kilo 

CO2-ekvivalenter år 2018. 

4.3.5.2 Tjänsteresor  

Enkätresultaten från de åtta medarbetarna som åker på tjänsteresor har legat till grund för 

beräkningarna av kilo CO2-ekvivalenter orsakade av tjänsteresor. Svarsalternativen “mer än 1 

gång i månaden” och “mer än 1 gång i veckan” (se bilaga 2 Enkät tjänsteresor) antogs ett värde 

på 2 gånger i månaden/veckan samtidigt som ett genomsnitt av övriga antal resor per år 

användes. För att beräkna kilo CO2-ekvivalenter vid tågresor användes den redan uppställda 

beräkningen i Naturvårdsverkets Excelverktyg (se rubrik 2.5.1 Studiens datainsamling) för 

snabbtåg med anledning av att samtliga tågresor av tjänstemedarbetarna var till Stockholm, 

vilket är tågsträckor som utförs av snabbtåg. Samtliga beräkningar resulterade i ett utsläpp av 

bil, tåg, buss och flygresor i samband med tjänsteresor på totalt 18 471 kilo CO2-ekvivalenter. 
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4.3.6 Totala CO2-ekvivalenter 

Utifrån ovanstående CO2-ekvivalentsberäkningar av elanvändning, temperaturreglering, 

material- och fordonsanvändning orsakade Företag X lagerverksamhet 550 517 kilo CO2-

ekvivalenter under år 2018. Det totala antalet CO2-ekvivalenter motsvarar cirka 282 973 000 

kilometer med SJ snabbtåg (Klimatanalytiker Naturvårdsverket, 2019) vilket i sin tur innebär 

cirka 7 074 varv runt jorden (Nationalencyklopedin, 2019). Som framgår ur diagram 9 Företag 

X:s miljöpåverkan nedan orsakar elanvändningen majoriteten av CO2-ekvivalenterna under år 

2018, motsvarande 56 procent. Temperaturregleringen orsakar därefter 19 procent av de totala 

antalet kilo CO2-ekvivalenter medan tjänsteresor orsakar lägst antal kilo CO2-ekvivalenter år 

2018, motsvarande tre procent. Det går att konstatera att samtliga studerade delar av ett lager 

påverkar miljön i varierande utsträckning. För vidare analys av åtgärder bör därmed samtliga 

delar tas i hänsyn för att innebära betydande förändringar av Företag X:s miljöpåverkan. 

Diagram 9 - Företag X:s miljöpåverkan 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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4.4 Slutsats kring nulägesbeskrivning av miljöpåverkan av lager 

Efter beräkning av företagets elanvändning, temperaturreglering, materialanvändning av 

emballage samt fordonsanvändning vid pendling och tjänsteresor kan slutsatsen dras att 

samtliga delar av en lagerverksamhet bidrar till miljöpåverkan. Företag X:s miljöpåverkan av 

det senaste verksamhetsåret år 2018 motsvarande totalt 550 517 kilo CO2-ekvivalenter, varav 

elanvändningen orsakade störst andel. Det ligger i företagets intresse att vidare utreda hur 

företaget kan minska antalet kilo CO2-ekvivalenter som orsakas av dess lagerverksamhet. I 

kommande avsnitt kommer därmed miljöpåverkan av elanvändning, temperaturreglering, 

materialanvändning av emballage samt fordonsanvändning vid pendling och tjänsteresor att 

analyseras vidare i syfte att identifiera relevanta åtgärder. 
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5. Identifierade åtgärder i syfte att minska miljöpåverkan  

I följande kapitel presenteras inledningsvis en teoretisk referensram för studiens tredje 

problemformulering ”Vilka åtgärder kan identifieras i syfte att minska miljöpåverkan av 

lagerverksamheten för Företag X?”. Därefter redogörs det empiriska materialet insamlat från 

Företag X som leder fram till en analys utifrån den presenterade teorin och empirin. 

Avslutningsvis presenteras en slutsats för studiens tredje problemformulering.  

5.1 Teoretisk referensram 

Avsnittet presenterar en teoretisk referensram angående eventuella åtgärder som kan 

implementeras för att minska miljöpåverkan kopplat till de väsentliga delarna i en 

lagerverksamhet hos Företag X. Samtliga åtgärder sammanställs sedan, se teoriavsnittets 

utformning i figur 12 Teorisammanfattning problemformulering tre nedan. 

Figur 12 – Teorisammanfattning problemformulering tre 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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5.1.1 Elanvändning 

McKinnon, Cullinane, Browne och Whiteing (2010) beskriver i boken Green Logistics: 

Improving the Environmental Sustainability of Logistics tillvägagångssätt för 

lagerverksamheter att minska miljöpåverkan. Det första steget handlar om att förbättra 

energiutnyttjande. Undersökningar av tidigare nämnda författare visar att kostnader för värme, 

belysning och driven utrustning kan minska med 50 procent genom enkla åtgärder.  

 

Författarna poängterar vikten av att anpassa belysningen utefter omständigheter, till exempel 

behövs inte full belysning alternativ kan lampor vara släckta under de timmarna då dagsljuset 

bidrar. Städning av lampor kan vidare bidra till att färre och svagare lampor behövs då 

eventuell smuts på lamporna försämrar ljuset. Genom rutinmässig städning av lampor kan 

energiåtgången minskas. Vidare anses även att en lagerverksamhet bör implementera en 

replacement strategy, ersättningsstrategi, som innebär en förutbestämd strategi för hur och när 

lamporna ska bytas ut efter användning (McKinnon et al. 2010).  

 

McKinnon et al. (2010) beskriver vidare hur användning av eltruckar kan påverka ett lagers 

miljöpåverkan. Det är i första hand egenskaperna på trucken som kan påverka 

energiutnyttjandet, exempelvis hur högt trucken kan lyfta, hur breda gångarna är som trucken 

ska jobba i, hur tunga pallar trucken ska lyfta och så vidare. Olika truckar är bäst anpassade för 

olika områden vilket gör det viktigt att använda rätt truck i bäst lämpat område för att kunna 

arbeta så effektivt som möjligt. En motviktstruck kräver stor svängradie samtidigt som trucken 

inte kan lyfta högt, därmed är trucken bäst lämpad vid godsmottagning eller på lastkaj. Vidare 

rekommenderas att använda skjutstativstruckar vid höglager, då trucken möjliggör placering av 

pallar på högre höjder, och plocktruckar rekommenderas vid orderplockning (McKinnon et al., 

2010). Effektiv resursanvändning av exempelvis arbetsmaskiner av väsentlig vikt för att 

minska ett företags miljöpåverkan (Grankvist, 2012; McKinnon et al., 2010; Weijers, Glöckned 

& Pieters, 2012). Genom att anpassa användningen av truckar till dess egenskaper och 

verksamhetens behov kan krävd yta till arbetsuppgifterna minskas samtidigt som 

truckanvändningen minskar och därmed innebär en minskad energiåtgång (McKinnon et al., 

2010). 
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Användning av truckar har en stor betydelse för distributionscenter, genom att använda rätt 

truck och på ett effektivt sätt sparar företag tid och resurser. Automatiska truckar är en effektiv 

tillgång som transporterar gods i en optimal rutt utan behov av pauser på samma sätt som 

personal samtidigt som risken för manuella fel minskar (Muthuramalingam, Rabik, 

Saravanakumar & Jaswanth, 2018).  

 

Steg nummer två i processen för företag att minska en lagerverksamhets miljöpåverkan innebär 

att utnyttja grön energi, vilket kan definieras som energi från förnyelsebara energikällor som 

produceras och förbrukas i närheten av varandra (McKinnon et al., 2010). Vatten- och 

vindkraft samt sol- och bioenergi är exempel på förnyelsebara energikällor, vilket innebär att 

energin inte är ändlig på samma sätt som exempelvis fossila bränslen. Sverige har goda 

förutsättningar för att producera och använda förnyelsebar energi både för privatpersoner och 

företag (Jordbruksverket, 2018). Det primära budskapet från McKinnon et al (2010) är att 

skifta från energikällor med höga koldioxidutsläpp, baserade på fossila bränslen, till 

förnyelsebara energikällor som exempelvis biomassa, solvärme, vindkraft och återvunnen 

processavfallsenergi som till exempel värme från kylanläggningar och luft-, mark- eller 

vattenvärmeväxlare (McKinnon et al., 2010).  

 

Sammanfattningsvis innebär åtgärderna för minskad elanvändning att effektivt använda el 

(McKinnon et al., 2010). Tonn och Peretz (2007), Bilgen och Sarikaya (2016) samt Prindle et 

al. (2003) menar att det krävs utbildning av personal för att nå ytterligare effektiv 

elanvändning. Genom att skapa en medvetenhet hos människan kan påverkande faktorer som 

inte kan regleras via ovan nämnda åtgärder tas i hänsyn vid minskning av elanvändning.  
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5.1.2 Temperaturreglering 

Lagrets temperatur måste först och främst anpassas efter produkternas behov och samtidigt 

hållas på en nivå för en trivsam arbetsmiljö för lagermedarbetare (César, Fernando & Ignacio, 

2014; Bond, 2015; Fichtinger et al., 2015; McKinnon et al. 2010). Andra faktorer som påverkar 

energiåtgången är bland annat hur stort lagret är och av vilka material som lagret är uppbyggt 

av (Freis, Vohlidka & Günthner; 2016; McKinnon et al. 2010). Ett större lager kräver mindre 

energi per kvadratmeter, ett lagers temperatur har störst påverkan på energikonsumtionen. Att 

sänka temperaturen med 1°C kan leda till en energibesparing på tio procent (McKinnon et al. 

2010). Det är därmed av stor vikt att anpassa temperaturen till olika delar av lagret och dess 

användningsområde. På så sätt nås lägsta möjliga temperatur i var och en av områdena, därmed 

kan energiförbrukningen minska vid nedkylning och uppvärmning (McKinnon et al. 2010; 

Fichtinger et al., 2015; Freis, Vohlidka & Günthner, 2016).  

 

McKinnon et al. (2010) beskriver vidare att exempelvis 13°C kan vara tillräckligt i de 

utrymmen där en hög grad av fysisk aktivitet utförs, som till exempel på lastkajer, medan 

områden där plockning sker kräver 19°C för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Enligt 

Arbetsmiljöverket föreskrift om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) är arbetsgivare 

skyldiga att justera arbetstemperaturen till lämplig för olika typer av arbete. Vid stillasittande 

arbete bör temperaturen vara mellan 20 och 24°C medan temperaturen vid mer fysiskt 

ansträngande arbete minst bör vara 14°C. En temperatur på 16°C möjliggör fingerfärdigt 

arbete. 

5.1.3 Materialanvändning av emballage 

Som tidigare presenterat av Nordiska Ministerrådet (2015) så orsakar plast 2,1 kilo CO2-

ekvivalenter per kilo medan papper orsakar 1,1 kilo CO2-ekvivalenter, vilket innebär att plast 

påverkar miljön cirka 48 procent mer jämfört med pappersmaterial. Effektiv resursanvändning 

är därmed av stor vikt för att kontrollera och minska miljöpåverkan av materialanvändning.  

 

Valet av emballage har stort inflytande på miljöpåverkan (Wikström, Olsson, Nilsson, och 

Hellström, 2010). Ur miljösynpunkt är det fördelaktigt att reducera användningen av plast 

(Singh och Sharma, 2016; Jedlicka, 2009). Vid paketering av ordrar är det fördelaktigt dels på 

grund av ökad turbolenstålighet och minskad miljöpåverkan att använda pappersmaterial under 

förutsättningen att ordern packas med lågt luftutrymme (Jedlicka, 2009). 
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5.1.4 Fordonsanvändning 

5.1.4.1 Pendling 

Baserat på vad som tidigare presenterats av Smith, Axon och Darton (2013) och Woodcock et 

al. (2007) angående hur fordon påverkar ett lands miljöprestanda genom ökade luftföroreningar 

är det av stor vikt att analysera och minska användningen av bilar. Ett alternativ till dagens 

biltrafik presenteras av Winslott Hiselius, Svensson, Bondemark och Rye (2013) som menar att 

det är främst biltrafik som har ersatts av användandet av elcykel. Ett av motiven för att använda 

en elcykel som pendlingsalternativ till och från arbetet istället för bil är enligt forskarnas 

undersökning på grund av att personen är miljömedveten och vill minska bilkörningen. Ett ökat 

användande av elcyklar skulle innebära både energivinster samt minskat utsläpp av CO2 

(Winslott Hiselius et al., 2013). 

 

I områden där elcykel inte är ett alternativ, exempelvis beroende på avstånd, kan samåkning 

användas som ett alternativ till bilkörning. Syftet med samåkning enligt forskarna är att minska 

biltrafiken och därigenom buller och vägslitage som i sin tur minskar både individens, 

företagets och landets miljöpåverkan (Berg & Ihlström, 2017). I vilken utsträckning människor 

väljer att använda alternativ till bilkörning beror på människors medvetenhet och hänsyn till 

framtida miljökonsekvenser. En studie visar att människor med hög insikt över 

fordonsanvändningens miljökonsekvenser tenderar att välja andra mer miljövänliga alternativ 

såsom kollektivtrafik, eldrivna fordon eller samåkning (Joireman, Van Lange & Van Vugt, 

2004). Genom att informera om vilka skador fordonsanvändning orsakar på miljön ökar 

miljömedvetenheten vilket leder till att fler väljer ett annat färdmedel än bil (Garvill, Marell & 

Nordlund, 2003). 

5.1.4.2 Tjänsteresor 

Resfria möten möjliggör det för medarbetare att minska på koldioxidutsläppen vid resor 

samtidigt som tidseffektiviteten ökar. Det är påvisat att ett ökat antal resfria möten innebär 

ökad arbetsproduktivitet och arbetskvalitet under förutsättningen att organisationen utvecklar 

och kommunicerar en strategi för resfria möten. Genom tillgång till tekniskt stöd kan kontroller 

av utrustning och eventuella felsökningar genomföras vilket även bidrar till minskad stress hos 

medarbetare (Voytenko, Arnfalk, Abrahemsson Lineblad, Klintman & Mont, 2013). 
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För att minska miljöpåverkan av kvarstående resor krävs bland annat minskad andel resor med 

personbil och flyg (Naturvårdsverket, 2019). Vid längre distanser vilka inte är nåbara via det 

mest miljövänliga färdmedlet cykel, rekommenderas kollektivtrafik enligt Trafikverkets 

rapport Hållbart resande från 2010. Vidare är det av stor vikt att ta aktiva val av färdmedel för 

att begränsa miljöpåverkan, där kollektivtrafik anses som det transportmedel med minst 

miljöpåverkan jämfört med motordrivna fordon. En åtgärd för minskad miljöpåverkan är 

därmed att färdas med miljövänligare färdmedel (Barr & Prillwitz, 2012). 
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5.1.5 Sammanställning åtgärder 

Utifrån beskriven teori följer en sammanställande tabell 8 Sammanställning åtgärder över 

samtliga föreslagna åtgärder inom samtliga delar av ett lager i syfte att minska miljöpåverkan. 

Tabell 8 – Sammanställning åtgärder 

Del av lager Åtgärd 

Elanvändning Anpassad belysning 

 Rutinmässig städning av lampor 

 Implementera ersättningsstrategi 

 Effektiv truckanvändning 

 Automatiska truckar 

 Förnyelsebara energikällor 

Temperaturreglering Anpassade temperaturer 

Materialanvändning av emballage Effektiv resursanvändning 

 Ersätta plast med pappersmaterial 

Fordonsanvändning - pendling Öka användningen av elcyklar 

 Öka användningen av kollektivtrafik 

 Öka användningen av samåkning 

Fordonsanvändning - tjänsteresor Resfria möten 

 Miljövänligare färdmedel 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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5.2 Empiri 

Utifrån den presenterade teorin kommer följande avsnitt redogöra det empiriska materialet för 

att kunna besvara problemformulering tre. Det empiriska avsnittet är uppdelat enligt figur 13 

Empirisammanfattning problemformulering tre nedan där relevant information baserat på 

tidigare presenterad teori om åtgärder för varje del inom ett lager presenteras och ligger till 

grund för kommande analys. 

Figur 13 – Empirisammanfattning problemformulering tre 

 

(Egenskapad figur, 2019) 

5.2.1 Elanvändning 

Företag X använder idag miljömärkt el som produceras av utomstående part. En pågående 

utredning på företaget tillsammans med ett energibolag utforskar möjligheterna att installera 

solceller på lagrets tak. En sådan investering skulle innebära att företaget själva kan producera 

20 procent av företagets elanvändning per år utan skattepåslag (Marknadschef, 2019-04-09). 

 

Lampor och tillhörande teknik byts ut och ersätts med lågenergilampor med självtändande och 

självslocknande funktion när tidigare lampor går sönder. Idag finns automatisk belysning i 

höglagret, ett fåtal gångar i lagrets andra del samt vissa kontorsområden. Rutiner för städning 

av lampor och utbildning i effektiv elanvändning hos personalen har inte förekommit på 

Företag X (Marknadschef, 2019-04-09). 
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5.2.1.1 Truckar 

Av de totalt 71 truckarna som finns att tillgå på Företag X:s lager, är 44 stycken plocktruckar 

som används vid orderplock i lagerhyllorna, se användningsområdena vid plocktruck i figur 14 

Körområden för truck nedan. Fem stycken motviktstruckar och fyra transporttruckar används 

på lagret för att hantera inkommande och utgående gods, se figur 14 Körområden för truck 

nedan. Ledstapelstruckarna används samtliga åtta stycken över hela lagret för att bland annat 

transportera pallar. De resterande tio truckar är skjutstativtruckar och åtta stycken används i det 

äldre och större lagret, se det vänstra hörnet i figur 14 Körområden för truck, medan de 

resterande två skjutstativstruckarna används i höglagret, se det högra hörnet i figur 14 

Körområden för truck nedan (Lagerchef, 2019-02-25).  

Figur 14 – Körområden för truck 

 

(Egenskapad figur, 2019) 

Motviktstrucken är den enda trucken som har lysen och värmefläkt vilka föraren själv styr över 

och drivs av el från truckens batteri. Under rast observerades att majoriteten av medarbetare 

låter truckarna stå på trots att de inte används. Den förprogrammerade automatiska 

avstängningen sker först efter 20 minuter vilket innebär att trucken står på under större delen av 

medarbetarnas raster (Observation, 2019-04-16).  
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Vid intervju av truckarnas servicetekniker på Företag X framgick det att utifrån Företag X 

befintliga lagerstruktur är det möjligt att använda automatiska truckar på lagret 

(Servicetekniker, 2019-04-16). Ett skifte från manuella till automatiska truckar skulle innebära 

en minskning i elanvändning på 30 procent för skjutstativtruckarna, 20 procent för 

ledstapelstruckarna och plocktruckarna samt tio procent för transporttruckarna. Detta beror 

delvis på grund av effektivare körning (Säljare, 2019-04-17). Motviktstrucken saknar 

automatisk motsvarighet (Servicetekniker, 2019-04-16; Säljare, 2019-04-17). 

5.2.2 Temperaturreglering 

Vid en observation som presenteras vidare i metodavsnittet under rubrik 2.5.1 Studiens 

datainsamling framgick det att Företag X har till viss del varierande temperaturer inom olika 

delar av lagret. Som presenteras i nedanstående figur 15 Temperaturer i lagersektioner är 

temperaturen i sektion två och fyra, där automatlagring och orderhantering sker, 20°C. I 

sektion ett där den största delen lagerföring sker är temperaturen något högre, 20,9°C medan 

lagerföringen och orderhanteringen i höglagret i sektion fem sker vid temperaturen 19,7°C. Vid 

in- och utlastningen i sektion tre är temperaturen 18,1°C och därmed som lägst på lagret. Det är 

även observerat att samtliga sektioner saknar avskiljande portar vilket innebär att värmen 

alternativt kylan enklare kan spridas (Observation hos Företag X, 2019-04-16).  

Figur 15 – Temperaturer i lagersektioner 

 

(Egenskapad figur, 2019) 
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Energibolaget som levererar den fjärrvärme som Företag X använder för att värma samtliga 

lagerlokaler beskriver hur temperaturregleringar påverkar förbrukningen av MWh för en 

fastighet. Om hänsyn tas till varierande utomhustemperaturer så motsvarar en grads 

temperaturminskning generellt sett fem procent av årsförbrukningen, med reservation för att 

särskilda faktorer som exempelvis ventilationssystem kan påverka procentsatsen (Ingenjör på 

Företag X:s energibolag, 2019-04-17). 

5.2.3 Materialanvändning av emballage 

Företag X inget minimumkrav på de kvantiteter som beställs. Endast en av Företag X:s kunder 

har ett sådant krav som innebär att slutkunden är skyldiga att betala fraktkostnad på order under 

1 500 kronor. Slutkunder kan därmed beställa i mycket varierande kvantiteter utan att hänsyn 

tas till exempelvis ökad miljöpåverkan vid lägre fyllnadsgrad i kartonger eller transporter (VD 

& marknadschef, 2019-03-18).  

Samtliga emballagematerial som följer en godsleverans till Företag X sorteras och återvinns.  

Externa parter har sedan ansvaret att hämta och vidare behandla det material som ska 

återvinnas. Emballaget som kommer med godsleveranser till Företag X består till största del av 

papper men även plast (Lagerchef, 2019-02-25). På Företag X:s kartonger till slutkundsorder 

finns möjligheten att skära ner kartongen för att ytterligare anpassning, vilket visas i bild 5 

Möjlighet till anpassning av kartong nedan där storleken på nedskärningen förtydligas med en 

grönstreckad linje. Luftutrymmet begränsas därmed i kartongen men för att minska risken för 

skador under transporten ytterligare fylls kartongerna ut med plast. En order som packas på pall 

fylls ut med emballaget papper (Observation, 2019-02-21).  

Bild 5 - Möjlighet till anpassning av kartong 

 

(Eget fotografi och redigering, 2019) 
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Vid en vägning av de två olika emballagen, papper och plast, observerades att mängden papper 

som krävs för att fylla en låda väger dubbelt så mycket som plasten som krävs för att fylla 

samma låda (Observation, 2019-04-16).  

5.2.4 Fordonsanvändning 

5.2.4.1 Pendling 

Som tidigare framgått i figur 7 Sammanställning innehåll av hållbarhetsrapporter har inga 

åtgärder tagits inom Företag X för att påverka fordonsanvändningen vid pendling. 

Medarbetarna har exempelvis inte genomgått utbildning i effektiv körning med hänsyn till 

miljöpåverkan (Marknadschef, 2019-04-09). Enkätresultaten bidrar därmed med information 

om personalens preferenser angående mer miljövänliga transportmedel till och från arbetet. 

 

I tidigare presenterad enkät (se bilaga 1 Enkät pendling) gavs respondenterna möjligheten att 

svara på om elcykel och/eller samåkning kunde vara ett alternativ för att ta sig till och från 

arbetet vilket visas i diagram 10 Villighet att använda elcykel och samåka på följande sida. Av 

61 respondenterna var det 27 stycken, cirka 44 procent, som var villiga att använda elcykel som 

färdmedel till arbetet med anledningar som exempelvis att slippa extrakostnader för fordon, att 

det är genomförbart samt bättre för miljön och hälsan. Det var sju stycken, cirka 11 procent, 

som kunde tänka sig att samåka till arbetet med anledning av att det är bättre för miljön.  

 

Däremot var det 22 respondenter, cirka 36 procent, som inte ansåg elcykel vara ett alternativt 

färdmedel. Anledningarna till respondenternas svar var på grund av väder, avstånd till arbetet, 

barn som behöver lämnas och hämtas, att de föredrar att gå, avsaknad av cykelväg eller det är 

en tidskrävande aktivitet. Totalt var det även 38 respondenter, cirka 62 procent, som inte kunde 

tänka sig att samåka på grund av att de själva kunde vara sena och inte vill påverka andra, 

ärenden efter arbetstid, barn som behöver lämnas och hämtas, varierande arbetstider, föredrar 

att sköta sig själva och slutligen var det två respondenter som har en annan tjänst utöver vilket 

kräver tillgång till egen bil.  

 

Utöver ovan nämnda svar var det även 12 respondenter som valde svarsalternativet “kanske” 

på att använda elcykel och 12 respondenter som valde svarsalternativet “kanske” på att samåka, 

totalt sett motsvarar det drygt 19 procent av respondenterna. Det var dessutom fyra 

respondenter som svarade att de redan samåkte.  
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Diagram 10 - Villighet att använda elcykel och samåka 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 

I enkäten som presenteras under bilaga 1 Enkät pendling undersöktes även i vilken utsträckning 

medarbetarna har möjlighet att åka kollektivt till arbetet. Resultatet som presenteras i diagram 

11 Möjlighet att åka kollektivt till och från arbetet nedan visar att 36 personer, det vill säga 

cirka 59 procent, inte har någon möjlighet att åka kollektivt till arbetet. Utöver de 16 personer 

som uppgett “vet ej” är det åtta personer som har möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken. Det 

framgick även i diagram 3 Fördelning av färdmedel bland medarbetare att det endast är en 

person som åker kollektivt till arbetet idag. Det innebär att en av totalt nio personer har 

möjlighet och utnyttjar kollektivtrafiken i dagsläget. 60 procent av respondenterna uppgav att 

det inte är praktiskt som en orsak till att inte utnyttja kollektivtrafiken, därefter uppgavs 

tillgång till tjänstebil, bristande ork samt tidskrävande som orsaker.  

Diagram 11 - Möjlighet att åka kollektivt till och från arbetet 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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Tre förslag på mer miljövänliga transportalternativ till och från arbetet presenterades under 

fråga fem till sju i bilaga 1 Enkät pendling och föreslogs till respondenterna i syfte att öka 

insikten över medarbetarnas preferenser. De medarbetare som svarat ja eller kanske på någon 

av frågorna angående om de skulle åkt kollektivt om det var gratis, cyklat om Företag X erbjöd 

elcyklar alternativt samåkt om det funnits en mobilapplikation för planering av samåkning fick 

även rangordna, från ett till tre, de tre olika alternativen av färdmedel. På rangordningsfrågan 

konstaterades det ett bortfall på 16 stycken då respondenterna svarat nej på de tidigare 

frågorna. Som förstahandsval, det vill säga det färdmedel respondenterna föredrog i första 

hand, svarade 9 procent kollektivt, 20 procent samåkning och 71 procent elcykel, resultatet 

visas i diagram 12 Förstahandsval nedan. Elcykel är därmed det färdmedel som flest 

medarbetare skulle kunna tänka sig använda som färdmedel till och från arbetet, förutsatt att 

Företag X erbjöd medarbetarna elcyklar. Minst andel respondenter skulle föredra att åka 

kollektivt vilket beror på, som tidigare nämnts, att möjligheterna till att åka kollektivt är 

begränsade vilket gör det opraktiskt och tidskrävande. Samåkning var fler respondenter 

positiva till men på grund av att många gör ärenden efter arbetet alternativt har barn som måste 

lämnas och hämtas blir samåkning inte praktiskt, vilket nämnts tidigare. 

Diagram 12 - Förstahandsval 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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Som andrahandsval valde 27 procent av respondenterna kollektivt, 60 procent av 

respondenterna samåkning och 13 procent av respondenterna elcykel vilket illustreras i 

diagram 13 Andrahandsval nedan. Det går att konstatera att de flesta respondenter väljer 

samåkning före kollektivt trots gratis resekostnad kollektivt. 

Diagram 13 - Andrahandsval 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 

I diagram 14 Tredjehandsval nedan visas medarbetarnas tredjehandsval. Den största andelen, 

64 procent, har valt kollektivt på tredje plats av tidigare nämnda anledningar.  

Diagram 14 - Tredjehandsval 

 

(Egenskapat diagram, 2019) 
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5.2.4.2 Tjänsteresor 

En anställd som åker mer än 1250 mil per år erbjuds av ekonomiska skäl en tjänstebil av 

Företag X. Vid val av bil finns ett antal riktlinjer för den anställde att förhålla sig till, 

exempelvis bilens säkerhetsgrad enligt Euro NCAP samt drift- och underhållningskostnad i 

förhållande till bilens pris. Det framgår även att så låga CO2-värden vid utsläpp eftersträvas, 

utan vidare specificering av dess innebörd (Företag X:s riktlinjer för tjänstebilar i Sverige, 

2014-09-18). Vid tjänsteresor som utförs via tåg utgår resan från en tågstation inom en timmes 

resa från Företag X (Marknadschef, 2019-04-17), vilket är en sträcka som kontinuerligt körs av 

bussar (Resrobot, 2019). 
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5.3 Analys kring identifierade åtgärder 

I följande avsnitt analyseras hur Företag X kan minska sin miljöpåverkan utifrån den 

insamlade teorin och empirin. Till en början analyseras för var och en av de väsentliga 

delarna och avslutningsvis presenteras en sammanställning av de åtgärder studien kommit 

fram till är möjliga för Företag X att implementera. En utvidgning av tidigare presenterad 

sammanställande tabell över åtgärder återfinns i tabellerna 9, 10, 12, 13, 15 och 16 nedan för 

att visualisera analysen ytterligare. Tabellerna presenterar resultaten av analysen mellan de 

teoretiskt rekommenderade åtgärderna och den praktiska relevansen utifrån empirin. 

5.3.1 Elanvändning 

Med hänsyn till Företag X redan befintliga ansvarstagande gällande användning av miljömärkt 

el samt eventuell investering i solceller kan en av åtgärderna angående användning av grön 

energi från förnyelsebara energikällor som McKinnon et al. (2010) presenterar exkluderas. I 

tidigare presenterad teori rekommenderas åtgärderna anpassad belysning, städning av lampor, 

upprättning av ersättningsstrategi för lampor (McKinnon et al., 2010) samt utbildning i 

effektivt energiutnyttjande (Tonn & Peretz, 2007; Bilgen & Sarikaya, 2016; Prindle et al., 

2003). Under förutsättningen att Företag X fortsätter att kontinuerligt byta ut äldre och trasiga 

lampor och tillhörande teknik mot automatiska lösningar implementeras åtgärderna anpassad 

belysning samt upprättning av ersättningsstrategi. För att öka effekten och minska behovet av 

ett flertal lampor rekommenderas kontinuerlig städning av lagerverksamhetens lampor 

(McKinnon et al., 2010). Städningen kan utföras i samband med byte av lampor eller i ensamt 

syfte, förslagsvis två gånger om året för att undvika nedsatt effekt av belysningen. 

 

Företag X:s medarbetare saknar utbildning i effektiv användning av el. Genom att skapa en 

medvetenhet baserad på kunskap hos medarbetarna kan aktiva val leda till mindre 

elanvändning inom lagerverksamheten (Tonn & Peretz, 2007; Bilgen & Sarikay, 2016; Prindle 

et al., 2003).  
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5.3.1.1 Truckar 

Som framgår under rubrik 4.3.1 CO2-ekvivalenter elanvändning orsakades cirka 5,9 procent av 

företagets elanvändning av truckanvändningen på lagret under år 2018. För att minska 

elåtgången bör bäst lämpad truck användas inom bäst lämpat område på lagret (McKinnon 

et.al., 2010). Som framgår i figur 14 Körområden för truck används motviktstruckarna i in- och 

utlastningsområdet, skjutstativstruckarna används i områden bland lagerhyllor för att 

möjliggöra hög lagerföring samtidigt som plocktruckarna används i samma område i syftet 

orderplockning. Företag X användningsområden för de olika trucktyperna stödjer vad 

McKinnon et. al (2010) presenterade.  

 

Som Muthuramalingam, Rabik, Saravanakumar och Jaswanth (2018) skriver kan automatiska 

truckar minska ett företags miljöpåverkan. Till bakgrund av den praktiska genomförbarheten 

presenterad av Servicetekniker (2019-04-16) kan Företag X byta ut samtliga truckar 

förutom motviktstruckarna, som saknar automatisk motsvarighet, till automatiserade truckar. 

En sådan investering skulle enligt säljaren från Företag X:s leverantör av truckar (2019-04-17) 

innebära en sänkning av elanvändning vid truckanvändning. Som tidigare nämnts skulle det 

innebära en minskning av elanvändningen på 30 procent för skjutstativtruckarna, 20 procent för 

ledstapelstruckarna och plocktruckarna samt tio procent för transporttruckarna. En övergång till 

automatiserade truckar skulle därmed minska Företag X:s miljöpåverkan med 3 325 kilo CO2-

ekvivalenter på ett år.  

 

Som tidigare presenterat innebär effektiv resursanvändning av exempelvis arbetsmaskiner 

minskning av ett företags miljöpåverkan (Grankvist, 2012; McKinnon et al, 2010; Weijers, 

Glöckned & Pieters, 2012). Genom att medarbetarna på Företag X stänger av de kvarstående 

manuella truckarna under rast begränsas användningen av fläktsystemet på motviktstruckarna, 

som drivs av el från batteriet. En omprogrammering av den automatiska avstängningen av 

truckar från 20 till förslagsvis tio minuter innebär ytterligare minskning av företagets 

elanvändning orsakad av de kvarstående manuella motviktstruckarna. En halvering av tiden en 

truck står på utan användning skulle innebära en halvering av onödig elanvändning av 

stillastående truckar. 

 

 

 



 

88 

 

Med hänsyn till bristande befintlig teori samt empiri om konkreta siffror angående minskad 

elanvändning vid implementering av tidigare rekommenderade åtgärder är beräkningen av 

minskade kilo CO2-ekvivalenter begränsad till en åtgärd. Det innebär att implementering av 

samtliga rekommenderade åtgärder orsakar en större minskning än 3 325 kilo CO2-

ekvivalenter, som endast motsvarar åtgärden att övergå till automatiska truckar. 

 

I tabell 9 Åtgärder elanvändning nedan presenteras de åtgärder som identifierats för att minska 

den miljöpåverkan som orsakas av elanvändning hos Företag X. Utifrån ovanstående analys har 

en bedömning utförts huruvida de identifierade åtgärderna är relevanta för företaget eller inte. 

Grön ruta indikerar på att åtgärden är relevant för Företag X att vidta medan röd ruta innebär 

att åtgärden inte är relevant. Vid de fall då åtgärderna har eller är planerade att implementeras 

markeras rutan orange.  

Tabell 9 – Åtgärder elanvändning 

Del av lager Åtgärd Relevant 

Elanvändning Anpassad belysning  

 Rutinmässig städning av lampor  

 Implementera ersättningsstrategi  

 Effektiv truckanvändning  

 Automatiska truckar  

 Förnyelsebara energikällor  

 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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5.3.2 Temperaturreglering 

För att skapa en trivsam miljö, både för medarbetare och produkter, och samtidigt minska 

temperaturregleringens miljöpåverkan krävs att temperaturer anpassas utefter arbetsuppgifter 

och förutsättningar i lagrets olika områden (McKinnon et al. 2010; Fichtinger et al., 2015; 

Freis, Vohlidka & Günthner, 2016; César, Fernando & Ignacio, 2014; Bond, 2015). Baserat på 

rekommendationer från McKinnon et al. (2010) är 19°C en tillräcklig temperatur vid 

plockningsarbete, vilket utförs i sektionerna ett, två, fyra och fem i figur 11 Sektionsindelning 

av lager. Det innebär att temperaturen kan minskas mellan 0,7 och 1,9°C i respektive område 

och samtidigt innebära en trivsam arbetsmiljö. Enligt McKinnon et. al. (2010) skulle en sådan 

temperaturminskning få betydande inverkan på företagets miljöpåverkan.  

 

Vid ut- och inlastningen av gods, sektion tre i figur 11 Sektionsindelning av lager, är 

temperaturen lägst på lagret samtidigt som motviktstruckarna som används i området är 

utrustade med värmande samt kylande fläktsystem. Med hänsyn till lagrets struktur och 

transportbehov genom lagret saknas möjlighet att på ett effektivt sätt använda portar för att 

stänga inne värme alternativt kyla i respektive lagersektioner. Trots Arbetsmiljöverkets 

rekommendation om 16°C vid fingerfärdigt arbete (AFS 2009:2), vilket truckkörning kan anses 

som, anses en temperaturminskning med 2,1°C innebära större behov av värmetillförsel i 

intilliggande sektioner för att undvika temperaturer under 19°C i de sektionerna. 

 

För att minska Företag X miljöpåverkan vid temperaturreglering bör temperaturer i sektioner 

för lagerföring och orderplock sänkas. Som tidigare presenterat motsvarar en grads 

temperaturminskning fem procent av årsförbrukningen med hänsyn till varierande 

utomhustemperaturer under ett år (Ingenjör på Företag X:s energibolag, 2019-04-17). 

Antagande om att sektionerna ett, två, fyra och fem tillsammans utgör två tredjedelar av 

Företag X lager samt att sektionerna två och ett, fyra och fem motsvarar 10 respektive 30 

procent vardera av de två tredjedelarna har tagits. Vid beräkningar av 1,9, 1, 1 och 0,7 °C 

temperaturminskning i sektionerna ett, två, fyra och fem ur figur 11 Sektionsindelning av lager 

framgår det en minskning på cirka 61 MWh baserat på förbrukningen år 2018. Vidare innebär 

det att 70 886 kilo CO2-ekvivalenter skulle förbrukas år 2018, vilket innebär en 33 procentig 

minskning av miljöpåverkan vid temperaturreglering. En temperaturminskning mellan 0,7 och 

1,9 °C i sektionerna ett, två, fyra och fem innebär ingen väsentlig inverkan på sektion tre, 

utlastning.  
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På grund av att den maximala temperaturminskning som rekommenderas är 1,9 °C, vilket 

skulle motsvara en temperatur på 16,2 °C i sektionen för utlastning, uppnås fortfarande 

temperaturrekommendationerna vid fingerfärdigt arbete enligt Arbetsmiljöverket (AFS 

2009:2).  

 

I tabell 10 Åtgärder temperaturreglering nedan presenteras den åtgärd som identifierats i den 

teoretiska referensramen och rekommenderas utifrån ovanstående analys för att minska 

miljöpåverkan av temperaturreglering i Företag X:s lagerverksamhet. Den gröna rutan under 

kolumnen Relevant indikerar på att åtgärden är relevant och rekommenderas att vidta av 

Företag X.  

Tabell 10 – Åtgärder temperaturreglering 

Del av lager Åtgärd Relevant 

Temperaturreglering Anpassade temperaturer  

(Egenskapad tabell, 2019) 
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5.3.3 Materialanvändning av emballage 

Som presenterats i teorin från Nordiska Ministerrådet (2015) påverkas miljön 48 procent mer 

av plast än av papper. Det presenterades även att återvunnen plast eller papper släpper ut 

väsentligt mycket mindre CO2-ekvivalenter än nyproducerad, se figur 9 Sammanställning av 

kilo CO2-ekvivalenter. Idag används både papper och plast som fyllnadsmaterial på Företag X. 

En beräkning har gjorts över huruvida en övergång till endast återvunnet papper, endast 

återvunnen plast alternativt lika fördelning av plast och papper som i dagsläget fast av 

återvunnet material skulle förändra företagets miljöpåverkan.  

 

Under verksamhetsåret 2018 använde Företag X, som tidigare nämnts, 1 866 kilo plast vilket 

skulle behöva ersättas av 3 732 kilo papper på grund av att papper väger dubbelt så mycket 

som plast (Observation, 2019-04-16). Genom att ersätta all nyproducerad plast och papper till 

fyllnadsmaterial med återvunnet papper skulle miljöpåverkan minska med 16 930 kilo CO2-

ekvivalenter vilket motsvarar en 36 procentig minskning, se tabell 11 Kilo CO2-ekvivalenter 

emballage nedan. Om företaget istället byter ut all plast och papper som används som 

fyllnadsmaterial mot återvunnen plast hade miljöpåverkan minskat med 41 procent, vilket 

innebär 19 070 kilo CO2-ekvivalenter. Slutligen, om Företag X behåller samma fördelning av 

plast och papper men byter ut det till återvunnet material minskar antalet kilo CO2-ekvivalenter 

med 17 117, motsvarande 37 procent. Resultaten från beräkningarna styrker Wikström et.al:s 

(2010) teori om att valet av emballage har stort inflytande på miljön, resultaten presenteras i 

tabell 11 Kilo CO2-ekvivalenter emballage nedan.  

Tabell 11 – Kilo CO2-ekvivalenter emballage 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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Genom att endast ta hänsyn till ovanstående kilon CO2-ekvivalenter skulle en övergång till 

endast återvunnen plast vara det emballage som innebär störst minskning av Företag X:s 

miljöpåverkan. Hänsyn bör dock tas till faktumet att företaget får stora mängder kartonger i 

samband med godsleveranser som direkt återvinns. Det finns en stor potential att återanvända 

dessa som fyllnadsmaterial. Med hjälp av en pappersstrimlare kan kartongerna skäras ned i 

lämplig storlek och användas som emballage i slutkundsordrar för att minska risken för 

transportskador. Materialet återvunnen plast är mindre förekommande hos Företag X, en 

övergång till enbart återvunnen plast som emballage skulle innebära ett behov av att köpa in 

materialet. Ett sådant inköp skulle innebära ytterligare leveranser till företaget, vilket i sin tur 

innebär ytterligare transportsträckor, användning av truckar samt behov av personal för 

materialhantering. Samtliga delar påverkar som tidigare nämnt miljöpåverkan negativt. 

Dessutom ökar turbolenståligheten vid transporter vid användning av papper i jämförelse med 

plast som emballage enligt Jedlicka (2009). Resonemanget resulterar i att den bäst lämpade 

åtgärden utifrån Företag X:s förutsättningar och målsättning om effektiv resursanvändning är 

att övergå till enbart återvunnet papper och utesluta användningen av plast som 

fyllnadsmaterial. Sing och Sharma (2016) och Jedlicka (2009) styrker resonemanget då de 

menar att det ur miljösynpunkt är fördelaktigt att reducera användningen av plast. En övergång 

till endast återvunnet papper skulle som tidigare nämnts innebära en minskning på 16 930 kilo 

CO2-ekvivalenter, drygt 36 procent, baserat på förbrukningen år 2018. Företag X:s tidigare 

presenterade nedskärningsbara kartonger möjliggör bättre anpassning och därmed minskat 

luftrum i kartongerna. Det bidrar även till mindre åtgång av emballage i syfte att nå effektiv 

resursanvändning.  

 

I tabell 12 Åtgärder materialanvändning av emballage på följande sida presenteras de åtgärder 

som identifierats för att minska den miljöpåverkan som orsakas av materialanvändning av 

emballage hos Företag X. Det har även gjorts en bedömning huruvida de identifierade 

åtgärderna är relevanta för företaget eller inte.  Genom att implementera åtgärderna minskar 

miljöpåverkan, på grund av bristande konkret teori och empiri beräknades miljöpåverkan 

utifrån en av nedanstående åtgärder. Det kan förväntas att miljöpåverkan minskas ytterligare 

om hänsyn till båda åtgärderna tas vid beräkning. 
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Tabell 12 – Åtgärder materialanvändning av emballage 

Del av lager Åtgärd Relevant 

Materialanvändning av 

emballage 

Effektiv resursanvändning  

 Ersätta plast med 

pappersmaterial 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 

5.3.4 Fordonsanvändning 

5.3.4.1 Pendling 

Som framgick i diagram 3 fördelning av färdmedel bland medarbetare använder totalt 54 av 61 

medarbetare bil i någon utsträckning till arbetet. Det är därmed av stor vikt att vidare utreda 

möjligheterna att minska fordonsanvändning i syftet att pendla till arbetet för att företagets 

fordonsrelaterade utsläpp minska, vilket enligt Smith, Axon och Darton (2013) och Woodcock 

et al. (2007) är av stor betydelse då bilanvändning bidrar till luftföroreningar och har därmed 

en negativ miljöpåverkan. 

 

44 procent av respondenterna skulle kunna tänka sig att använda elcykel som färdmedel till och 

från arbetet samt 19 procent kanske skulle kunna tänka sig att använda elcykel. Enkätresultaten 

visar att en investering i elcyklar kan bidra till en minskad miljöpåverkan för företaget då ett 

ökat användande av elcyklar minskar koldioxidutsläppen enligt Winslott Hiselius et al. (2013). 

Om motsvarande 44 procent av Företag X:s personal, det vill säga 46 av 104 medarbetare, 

skulle använda elcykel till och från arbetet innebär det en minskning på 11 469 kilo CO2-

ekvivalenter, vilket innebär en procentuell minskning av Företag X:s fordonsrelaterade 

miljöpåverkan på 16,75 procent. Vid beräkning av CO2-ekvivalenter har ett antagande gjorts 

då en respondent som är villig att använda elcykel samåker med en annan medarbetare i 

dagsläget. Personen i fråga hade 40 kilometer resväg tur och retur och då det inte fanns någon 

annan respondent som samåkte 40 kilometer tur och retur och var villig att använda elcykel 

gjordes antagandet att bilresan fortsättningsvis kommer köras utav personen som respondenten 

samåker med idag. Därmed beräknades ingen minskning av CO2-ekvivalenter i det specifika 

fallet. 
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Berg och Ihlström (2017) menar att samåkning minskar miljöpåverkan och är ett bra alternativ 

när elcykel inte är ett möjligt färdmedel. Däremot, som visas i empirin, är villigheten till 

samåkning bland Företag X:s medarbetare relativt låg av olika skäl. En eventuell investering 

för att underlätta samåkning bland medarbetarna skulle därmed inte innebära stor 

genomslagskraft och inte bidra till en särskilt stor minskning av miljöpåverkan för Företag X. 

Däremot menar Joireman, Van Lange och Van Vugt (2004) samt Garvill, Marell och Nordlund 

(2003), som nämnts i teorin, att personer med mer kunskap om bilanvändningens negativa 

miljöpåverkan tenderar att välja ett mer miljövänligt alternativ som exempelvis samåkning. 

Företag X kan genom att utbilda medarbetarna i miljövänlig bilkörning påverka medarbetarnas 

sätt att köra bil och därmed möjligen orsaka en minskning av utsläpp relaterade till pendling.  

 

Vidare i empirin visades även att 59 procent av respondenterna inte har möjlighet att 

transporteras med hjälp av kollektivtrafik till och från arbetet och ytterligare 26 procent var inte 

medvetna om möjligheten till att åka kollektivt till och från arbetet. Med ytterligare bakgrund 

till det låga engagemang av att använda kollektivtrafik enligt enkätens rangordning finns det 

ingen tydlig motivering till varför en eventuell kampanj eller investering i att få fler 

medarbetare att åka kollektivt till och från arbetet skulle vara lönsam ur ett miljöperspektiv.  

 

Rangordningen som presenterats i empirin visade att flest antal respondenter föredrar elcykel 

till och från arbetet framför kollektivtrafik och samåkning vilket ytterligare styrker argumentet 

till varför företaget bör erbjuda en andel av medarbetarna elcykel. Vid förutsättning att 44 

procent använder elcykel till och från arbetet skulle Företag X:s nya miljöpåverkan av pendling 

bli 56 991 kilo CO2-ekvivalenter istället för tidigare presenterade 68 460 kilo CO2-

ekvivalenter, en investering skulle därmed innebära en minskning på 16,75 procent kilo CO2-

ekvivalenter.  

 

Som framgick under analysen kring åtgärder för att minska elåtgången rekommenderas 

implementering av automatiserade truckar på Företag X:s lager, se rubrik 5.3.1.1 Truckar. En 

sådan övergång skulle innebära ett minskat behov av personal och därmed färre antal personer 

som pendlar till och från arbetet under förutsättningen att verksamheten fortlöper under samma 

efterfrågan hos kund och slutkund.  Automatiska truckar innebär därmed ytterligare minskad 

miljöpåverkan med hänsyn till förändrat behov av personal. Det minskade personalbehovet har 

inte beräknats utan bör endast poängteras. 
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I tabell 13 Åtgärder fordonsanvändning vid pendling nedan presenteras de åtgärder som i teori 

har identifierats för att minska den miljöpåverkan som orsakas av fordonsanvändning vid 

pendling till och från arbetet på Företag X. Det har gjorts en bedömning huruvida de 

identifierade åtgärderna är relevanta för företaget eller inte. Eftersom medarbetarna på Företag 

X inte hade något väsentligt intresse för att åka kollektivtrafik eller samåka till och från arbetet, 

enligt enkätresultat från bilaga 1 Enkät pendling, markerades åtgärderna som röda, det vill säga 

ej relevanta för Företag X att implementera. Som framgår i tabell 13 Åtgärder 

fordonsanvändning vid pendling nedan är elcyklar en åtgärd som företaget bör implementera 

med hänsyn till miljöpåverkan.  

Tabell 13 – Åtgärder fordonsanvändning vid pendling 

Del av lager Åtgärd Relevant 

Fordonsanvändning - 

pendling 

Öka användningen av elcyklar  

 Öka användningen av 

kollektivtrafik 

 

 Öka användningen av 

samåkning 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 

5.3.4.2 Tjänsteresor 

I Företag X:s riktlinjer för inköp av företagsbil saknas konkreta krav på bilens påverkan på 

miljön. Val av drivmedel är fritt för den anställde samtidigt som ambitionen hos Företag X är 

att begränsa koldioxidutsläppen vid bränsleförbrukningen. Det saknas aktivt ställningstagande 

om vid vilka tjänsteresor bil bör användas istället för exempelvis tåg. Vidare åker Företag X:s 

tjänstepersonal på flertalet resor per år, se diagram 7 Tjänsteresor per år, utan att aktivt behöva 

anpassa resesättet efter eventuella krav från företaget.  
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För att Företag X ska nå en mindre miljöpåverkan av tjänsteresor krävs att aktiva val av driv- 

och färdmedel tas, ett resonemang som Barr och Prillwitz (2012) och Naturvårdsverket (2019) 

tidigare presenterade. Som Voytenko et.al. (2013) presenterar kan resfria möten bidra till ökad 

arbetsproduktivitet och arbetskvalitet samtidigt som koldioxidutsläpp i samband med 

tjänsteresor uteblir. Med hjälp av modern teknik och stödfunktioner är det möjligt att öka 

andelen resfria möten. Företag X reser i tjänsten i genomsnitt 241 antal gånger per år med flyg, 

tåg och bil. Under förutsättningen att företaget erhåller tillförlitlig teknik och arbetar mot 

målsättningen om 94 procent resfria möten skulle utsläppen minska med 17 363 kilo CO2-

ekvivalenter baserat på fordonsanvändningen under verksamhetsåret 2018, enligt enkätresultat 

av bilaga 2 Enkät tjänsteresor. Procentsatsen innebär att företaget har möjlighet för fysiska 

möten 14 gånger per år, det vill säga en resa per destination årsvis, för att etablera nya 

relationer med kunder och leverantörer. Dock bör en långsiktig målsättning innebära 100 

procent resfria möten för att minimera miljöpåverkan av Företag X:s tjänsteresor ytterligare. 

 

I tabell 14 Jämförelse färdmedel på följande sida jämförs utsläpp av kilo CO2-ekvivalenter vid 

olika färdmedel vid tjänsteresor till den mest frekventa destinationen bland enkätresultaten, 

Stockholm. Tabellen upprättades i syfte att symbolisera vilket färdmedel som innebär minst 

miljöpåverkan, vilket Trafikverket (2010) samt Barr och Prillwitz (2012) tidigare presenterade 

är kollektivtrafik. För att kunna resultera i ett jämförbart resultat uppskattades en sträcka 

mellan tågcentral i Stockholm och mötesplats till fem kilometer samt tio kilometer mellan 

Bromma flygplats och mötesplats. Vidare baserades beräkningarna på bilar drivna av diesel 

med anledning av att majoriteten, sju av åtta bilar, drivs av diesel enligt enkätresultaten som 

presenterats i diagram 4 Drivmedel bil. Det framgår tydligt att alternativet buss, tåg samt taxi 

innebär minst kilo CO2-ekvivalenter medan bil, flyg och taxiresa innebär störst antal orsakade 

kilo CO2-ekvivalenter. 
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Tabell 14 – Jämförelse färdmedel 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 

Baserat på enkätresultaten och antagande om lika fördelning av destinationer är cirka 99 

procent av tjänsteresorna inrikes eller till Oslo, vilket är destinationer nåbara via tåg. Av de 14 

fysiska möten som kan genomföras baserat på en målsättning om 94 procent resfria möten bör 

därmed 99 procent av samtliga tjänsteresor genomföras via det mest miljövänliga alternativet 

tåg i kombination med bil. För att få en uppfattning av åtgärdens inverkan på miljöpåverkan 

vid tjänsteresor utfördes en beräkning baserat på enkätresultaten. En policy om resfria möten 

skulle innebära att endast 4,9 kilo CO2-ekvivalenter orsakas vid tjänsteresor inrikes samt till 

Oslo, det vill säga totalt 556,8 kilo CO2-ekvivalenter för samtliga tjänsteresor baserat på två 

utrikesresor per år. Beräkningarna har exkluderat eventuell transport till och från tågstation, det 

är dock presenterat att möjligheten till att transporteras kollektivt till närliggande tågstation 

existerar. 

 

Baserat på ovanstående åtgärder, minska antalet tjänsteresor till sex procent samt endast 

använda tåg inrikes samt till Oslo, minskar Företag X:s miljöpåverkan vid tjänsteresor med 97 

procent. 
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I tabell 15 Åtgärder fordonsanvändning vid tjänsteresor nedan presenteras de åtgärder som 

identifierats för att minska den miljöpåverkan som orsakas av fordonsanvändning vid 

tjänsteresor på Företag X. Att ha resfria möten och använda miljövänligare färdmedel vid 

fysiska möten är relevanta åtgärder för företaget och som rekommenderas att implementeras 

för att minska miljöpåverkan.   

Tabell 15 – Åtgärder fordonsanvändning vid tjänsteresor 

Del av lager Åtgärd Relevant  

Fordonsanvändning - 

tjänsteresor 

Resfria möten  

 Miljövänligare 

färdmedel 

 

(Egenskapad tabell, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

5.3.5 Sammanställning åtgärder 

En sammanställning av de åtgärder som utifrån Företag X:s förutsättningar och det teoretiska 

underlaget är relevanta att implementera följer i tabell 16 Sammanställning åtgärder. Av 

samtliga ur teorin presenterade åtgärder är åtta av 13 relevanta. Den tillkommande kolumnen 

Beräknad JA/NEJ belyser att genomslagskraften av sex av de nio rekommenderade åtgärderna 

har kunnat beräknats. Det är värt att notera att genomslagskraften av samtliga nio åtgärder 

förväntas vara större än de nya beräknade utsläppen av CO2-ekvivalenter. 

Tabell 16 – Sammanställning åtgärder 

Del av lager Åtgärd Beräknad JA/NEJ 

Elanvändning Rutinmässig städning av lampor Nej 

 Effektiv truckanvändning Nej 

 Automatiska truckar Ja 

Temperaturreglering Anpassade temperaturer Ja 

Materialanvändning av 

emballage 

Effektiv resursanvändning Nej 

 Ersätta plast med 

pappersmaterial 

Ja 

Fordonsanvändning - 

pendling 

Öka användningen av elcyklar Ja 

Fordonsanvändning - 

tjänsteresor 

Resfria möten Ja 

 Miljövänligare färdmedel Ja 

(Egenskapad tabell, 2019) 
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Med hänsyn till tidigare rekommenderade åtgärder och under förutsättningen att 

implementering genomförs minskar Företag X:s påverkan på miljön, baserat på data från 

senaste verksamhetsåret. Vid en summering av de nya utsläppen av kilo CO2-ekvivalenter 

framkommer det att samtliga åtgärder genererar en minskning av utsläpp. Som framgår i 

diagram 15 Förändring av kilo CO2-ekvivalenter vid åtgärder på följande sida innebär en 

förändring i hur och när Företag X åker på tjänsteresor störst procentuell förändring i kilo CO2-

ekvivalenter. Därefter följer materialanvändning som på grund av byte till endast återvunnet 

papper kan förvänta sig en procentuell minskning av utsläpp på cirka 36 procent. Förändringen 

av kilo CO2-ekvivalenter vid temperaturreglering är cirka 33 procent. Pendling och 

elanvändning är de delar av Företag X:s lager där minst förändring av kilo CO2-ekvivalenter 

kan förväntas baserat på de åtgärder som rekommenderas. Det bör dock noteras att åtgärderna 

anpassad belysning, implementering av ersättningsstrategi och förnyelsebara energikällor 

gällande elanvändningen är tidigare genomförda alternativt planerade åtgärder och kan därmed 

inte föreslås eller beräknas för att minska miljöpåverkan. Vidare är syftet med studien att 

generera beslutsunderlag för företaget, åtgärderna användning av kollektivtrafik och samåkning 

vid pendling valdes därmed att inte rekommenderas med hänsyn till enkätresultatet och 

förväntad genomslagskraft vid implementering. 

 

Totalt sett genererar en implementering av beräknade åtgärder en minskning av kilo CO2-

ekvivalenter motsvarande cirka 15,5 procent. Det nya totala antalet kilo CO2-ekvivalenter 

baserade på data från senaste verksamhetsåret är därmed 465 435 kilo CO2-ekvivalenter vilket 

kan jämföras med tidigare beräknade 550 517 kilo CO2-ekvivalenter. Det nya utsläppet kan 

jämföras med 5 981 varv runt jorden med SJ snabbtåg jämfört med tidigare 7 074 varv runt 

jorden. 
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Diagram 15 - Förändring av kilo CO2-ekvivalenter vid åtgärder 

 
(Egenskapat diagram, 2019) 

5.3.5.1 Återkoppling av åtgärder 

För att möjliggöra enklare och kontinuerlig återkoppling av rekommenderade åtgärder för 

Företag X har ett Excelverktyg upprättats. Genom att manuellt fylla i exempelvis den 

ackumulerade mätarställningen för elanvändning kvartalsvis genereras ett totalt antal kilo CO2-

ekvivalenter automatiskt. Excelverktyget möjliggör även automatisk jämförelse mellan olika 

perioders miljöpåverkan. Samtliga siffror angående MWh, kWh, kilo, antal och kilometer i 

följande tabeller är fiktiva och presenteras i syfte att visualisera Excelverktyget. Ett exempel på 

återkoppling av miljöpåverkan orsakad av elanvändning presenteras i tabell 17 Excelverktyg 

elanvändning nedan. Det framgår att mellan perioden april till juli år 2020 har elanvändningen 

minskat med 125 kilo CO2-ekvivalenter, vilket motsvarar en minskning på 50 procent. 

Beräkningar fortlöper i takt med att mätarställningen för elanvändning noteras i tabellens första 

rad (Excelverktyg för återkoppling av åtgärder, 2019). 

Tabell 17 – Excelverktyg elanvändning 

 

(Egenskapad tabell ur Excelverktyg, 2019) 
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Återkopplingen för temperaturreglering sker på ett liknande sätt i Excelverktyget. I tabell 18 

Excelverktyg temperaturreglering nedan presenteras hur en ackumulerad mätarställning i april 

och juli år 2020 genererar 40 procent minskning av utsläppta kilo CO2-ekvivalenter orsakade 

av temperaturreglering. Beräkningar fortlöper i takt med att mätarställningen för 

temperaturreglering noteras i tabellens första rad (Excelverktyg för återkoppling av åtgärder, 

2019). 

Tabell 18 – Excelverktyg temperaturreglering 

 

(Egenskapad tabell ur Excelverktyg, 2019) 

För att undersöka genomslagskraften av att byta och minska mängden material till emballage 

innehåller Excelverktyget en tabell där företaget har möjlighet att notera antal förbrukade kilo 

av icke- återvunnet och återvunnet papper- och plastmaterial. Ett exempel ur Excelverktyget 

presenteras i tabell 19 Excelverktyg materialanvändning nedan. Om Företag X ersätter samtlig 

plast och papper med återvunnet papper skulle miljöpåverkan som tidigare presenterat minska 

med 36 procent. Företag X har möjlighet att anpassa siffrorna för årsanvändningen av material 

utefter verkliga siffror vid årsslut. Beräkningar fortlöper i takt med att materialanvändningen 

årsvis noteras i tabellens fyra första rader (Excelverktyg för återkoppling av åtgärder, 2019). 

Tabell 19 – Excelverktyg materialanvändning 

 

(Egenskapad tabell ur Excelverktyg, 2019) 
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För att avgöra huruvida åtgärden elcyklar är genomslagskraftig eller inte producerades en tabell 

i Excelverktyget enligt nedan, se tabell 20 Excelverktyg fordonsanvändning pendling. Med 

hjälp av observation under en arbetsveckas tid och två gånger per år noteras antalet parkerade 

elcyklar vid Företag X vid arbetsdagens start och slut. Med hjälp av informationen beräknas 

genomsnittlig minskning av kilo CO2-ekvivalenter per år och därmed den procentuella 

skillnaden årsvis automatiskt. Beräkningar fortlöper i takt med att användningen av elcyklar 

noteras i tabellens tio första rader (Excelverktyg för återkoppling av åtgärder, 2019). 

Tabell 20 – Excelverktyg fordonsanvändning pendling 

 

(Egenskapad tabell ur Excelverktyg, 2019) 

 

Slutligen kan återkoppling av miljöpåverkan vid tjänsteresor utföras i Excelverktyget. Genom 

att notera antalet flygresor till respektive destination beräknas totalt antal kilo CO2-

ekvivalenter månadsvis samt i förhållande till föregående månad automatiskt. Utifrån exemplet 

som presenteras i tabell 21 Excelverktyg fordonsanvändning tjänsteresor flyg på följande sida 

ökade miljöpåverkan av tjänsteresor via flyg med 7 procent under november år 2019 jämfört 

med tidigare månad. Beräkningar fortlöper i takt med att antalet flygresor i samband med 

tjänsteresor noteras i tabellens 14 första rader månadsvis (Excelverktyg för återkoppling av 

åtgärder, 2019). 
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Tabell 21 – Excelverktyg fordonsanvändning tjänsteresor flyg 

 

(Egenskapad tabell ur Excelverktyg, 2019) 
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För att beräkna miljöpåverkan av tjänsteresor via bil, buss eller tåg används en ytterligare 

tabell, se exempel i tabell 22 Excelverktyg fordonsanvändning tjänsteresor bil, buss och tåg på 

följande sida. Genom att notera antal kilometer körda med respektive färd- och drivmedel 

beräknas de totala antalet kilo CO2-ekvivalenter per färdmedel och totalt automatiskt ut. 

Information ligger sedan till grund för den procentuella fördelningen av miljöpåverkan och 

jämförelsen månadsvis. Beräkningar fortlöper i takt med att antal kilometer i samband med 

tjänsteresor via bil, buss och tåg noteras i tabellens sju första rader i fjärde kolumnen och 

framåt (Excelverktyg för återkoppling av åtgärder, 2019). 
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Tabell 22 – Excelverktyg fordonsanvändning tjänsteresor bil, buss och tåg 

 

(Egenskapad tabell ur Excelverktyg, 2019) 
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5.4 Slutsats kring identifierade åtgärder 

Efter jämförelse av teoretisk referensram angående möjliga åtgärder för att minska 

miljöpåverkan inom tidigare definierade delar av ett lager och empiriskt underlag står det 

fastställt att Företag X kan minska miljöpåverkan av lagerverksamheten. Genom att 

rutinmässigt städa lampor, ersätta manuella truckar med automatiska motsvarigheter och 

effektivt använda kvarstående manuella truckar finns möjlighet att minska miljöpåverkan av 

elanvändning med minst 1,07 procent. Vidare kan anpassade temperaturer minska 

miljöpåverkan av temperaturreglering med 33 procent. Genom att effektivt och enbart använda 

återvunnet papper till emballage minskar miljöpåverkan av materialanvändning med ytterligare 

36 procent. Miljöpåverkan från fordonsanvändning vid pendling kan minska med 16,75 procent 

genom ökad användning av elcyklar vid pendling och slutligen kan miljöpåverkan från 

fordonsanvändning vid tjänsteresor minska med 97 procent genom ökad andel resfria möten 

samt miljövänligare färdmedel vid tjänsteresor. Med bakgrund i analysavsnittets beräkningar 

kan Företag X:s miljöpåverkan minska till 465 435 kilo CO2-ekvivalenter, vilket är en 

minskning av orsakade kilo CO2-ekvialenter från Företag X:s lagerverksamhem på cirka 15,5 

procent. 

 

För att öka insikten av konsekvenserna av Företag X:s elanvändning, temperaturreglering, 

materialanvändning av emballage samt fordonsanvändning vid pendling och tjänsteresor 

upprättades ett Excelverktyg. Verktyget står till företagets förfogande att notera kontinuerligt 

och bidrar till effektiv återkoppling av åtgärdernas genomslagskraft. 
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6 Avslutande kapitel 

I följande kapitel presenteras inledningsvis en sammanställning av studiens samtliga slutsatser 

av problemformuleringarna ett, två och tre. Därefter kompletteras det avslutande kapitlet med 

studiens praktiska och teoretiska bidrag. Avsnittet avslutas därefter med förslag till fortsatt 

forskning, kritik till studien och kvalitetskriterier.  

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Slutsats kring delar av ett lager vid beräkning av miljöpåverkan 

I syftet att inkludera relevanta delar av ett lager vid beräkning av dess miljöpåverkan har 

studien belyst och analyserat empiriskt underlag från hållbarhetsrapporter och företaget för 

enfallstudien, Företag X. Vid jämförelse av befintlig teoretisk referensram identifierades 

fordonsanvändning vid pendling och tjänsteresor som en inte tidigare teoretiskt benämnd och 

därmed ny del av ett lager att ta hänsyn till vid beräkningar. Det står fastställt att elanvändning, 

temperaturreglering, materialanvändning av emballage samt fordonsanvändning vid pendling 

och tjänsteresor är delar av ett lager som bör tas i hänsyn vid beräkning av miljöpåverkan. Den 

nya och mer utvidgade innebörden av ett lagers miljöpåverkan bidrar till en större förståelse. 

Det ligger därmed i Företag X:s intresse att vidare utreda dess miljöpåverkan av 

lagerverksamheten. 

6.1.2 Slutsats kring nulägesbeskrivning av miljöpåverkan av lager 

Efter detaljerad beräkning av Företag X:s miljöpåverkan, uttryckt i antal kilo CO2-

ekvivalenter, fastställs att lagerverksamheten påverkar miljön. Med hänsyn till att samtligt 

emballagematerial skickas iväg med slutkundsorder exkluderas återvinning av material vid 

beräkningarna. Baserat på företagets elanvändning, temperaturreglering, materialanvändning 

av emballage samt fordonsanvändning vid pendling och tjänsteresor under år 2018 orsakade 

lagerverksamheten totalt 550 517 kilo CO2-ekvivalenter. Elanvändningen fastställdes vara den 

del av lagret som orsakade störst miljöpåverkan baserat på data från senaste verksamhetsåret år 

2018. 
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6.1.3 Slutsats kring identifierade åtgärder 

Studien resulterar i att nio av totalt 14 teoretiskt rekommenderade åtgärder är relevanta och 

genomförbara för Företag X att implementera i syftet att minska lagerverksamhetens 

miljöpåverkan. En implementering av rutinmässig städning av lampor, automatiska truckar och 

effektiv användning av kvarstående manuella truckar innebär en minskning av miljöpåverkan 

motsvarande minst 1,07 procent av elanvändningen år 2018. Anpassade temperaturer i samtliga 

lagersektioner förutom vid utlastning bidrar till 33 procent minskning av miljöpåverkan 

orsakade av temperaturreglering. Vidare bidrar medvetna materialval bestående av återvunnet 

papper till emballage med 36 procent minskad miljöpåverkan vid materialanvändning av 

emballage. Miljöpåverkan av fordonsanvändningen vid pendling och tjänsteresor minskar med 

16,75 respektive 97 procent på grund av ökad användning av elcyklar vid pendling, ökad andel 

resfria tjänsteresor samt miljövänligare färdmedel vid tjänsteresor. Sammanfattningsvis innebär 

samtliga åtgärder att 465 435 kilo CO2-ekvivalenter orsakas av Företag X:s lagerverksamhet, 

vilket vidare innebär att miljöpåverkan minskar cirka 15,5 procent jämfört med tidigare 

beräknad miljöpåverkan innan åtgärd. 

 

För att öka insikten av konsekvenserna av Företag X:s elanvändning, temperaturreglering, 

materialanvändning av emballage samt fordonsanvändning vid pendling och tjänsteresor 

upprättades ett Excelverktyg. Verktyget står till företagets förfogande att notera kontinuerligt 

och bidrar till effektiv återkoppling av åtgärdernas genomslagskraft. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Förhoppningen med studien är att skapa beslutsunderlag för Företag X angående vilka åtgärder 

som bör implementeras för att minska den definierade och beräknade lagerverksamhetens 

miljöpåverkan. Med hjälp av verklig data angående exempelvis elanvändning har 

beräkningarna utförts på ett högst trovärdigt sätt. Baserad på data från Företag X möjliggjordes 

det att upprätta ett Excelverktyg som automatiskt beräknar miljöpåverkan av företagets 

elanvändning, temperaturreglering, materialanvändning av emballage samt fordonsanvändning 

vid pendling och tjänsteresor baserad på noterad användning månads-, kvartals- eller årsvis av 

Företag X i framtiden. Med hjälp av det praktiskt baserade Excelverktyget skapas möjlighet till 

effektiv återkoppling av åtgärdernas genomslagskraft för företaget. 
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6.3 Teoretiskt bidrag 

För studiens första problemformulering analyseras delar av ett lager som bör ingå i en 

beräkning av ett lagers miljöpåverkan på ett induktivt sätt. Arbetsmetoden möjliggjorde 

teoriutveckling då ytterligare delar i ett lager definierades vara relevanta att ta hänsyn till vid 

beräkning. Sammanställningen av delar av ett lager kan med stor sannolikhet generaliseras av 

utomstående företag samt forskare och innebär en utvidgad betydelse av en lagerverksamhets 

miljöpåverkan. Företag inför liknande utmaning med att minska miljöpåverkan kan med fördel 

vidare ta lärdom av samtliga åtgärder som presenteras.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Med hänsyn till studiens omfång samt resursbegränsningar saknas utrymme att beräkna och 

föreslå åtgärder för samtligt material som används i Företag X:s lagerverksamhet. En fortsatt 

forskning skulle därmed innebära att hänsyn även tas till återvinning vid beräkning av 

miljöpåverkan. 

 

Vidare kan information om åtgärdernas ekonomiska innebörd vara intressanta i syfte att belysa 

vad aktivt miljöarbete innebär för ett företags ekonomi. Det kan vara av stor betydelse att 

utreda huruvida genomslagskraften av åtgärderna påverkas av ekonomiska förutsättningar och 

prioriteringar i ett företag. Vidare kan förslagsvis en jämförelse av olika företags ekonomiska 

förutsättningar och prioriteringar sättas i relation till genomslagskraften av utfört miljöarbete.  

Som tidigare nämnt ingår Företag X i en koncern, förslag till fortsatt forskning är därmed att 

inkludera samtlig koncern vid beräkning av miljöpåverkan. En sådan aspekt bidrar till större 

insikt av genomslagskraften av beskrivet miljöarbete i koncernens hållbarhetsrapport. 

6.5 Kritik till studien 

För att möjliggöra högst verklighetstrogna resultatsberäkningar av miljöpåverkan vid 

fordonsanvändning krävs data från samtliga berörda parter inom Företag X:s lagerverksamhet. 

Svar på enkäterna enligt bilaga 1 Enkät pendling och 2 Enkät tjänsteresor från samtliga lager- 

och tjänstemedarbetare på Företag X skulle därmed innebära exakta beräkningar utan 

antaganden och genomsnittsberäkningar. En sådan datainsamling skulle därmed generera ett 

mer exakt antal kilo CO2-ekvivalenter orsakade av fordonsanvändning innan och efter 

implementering av åtgärd.  
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Mindre tidsbegränsning av studien möjliggör det att ta hänsyn till samtligt material som köps 

in, förbrukas och återvinns av Företag X vid beräkning av lagrets miljöpåverkan. Stora 

mängder material som köps in, inkluderas i leveranser samt återvinns av Företag X hade 

bidragit till en större andel av total miljöpåverkan orsakade av materialanvändning i 

förhållande till resterande lagerdelar. En sådan insikt kan möjliggöra ytterligare och mer 

kraftfulla åtgärder. 
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7 Källförteckning 

7.1 Empiriska källor 

Marknadschef, 2019-01-22, 2019-02-04, 2019-02-11, 2019-04-09, 2019-04-16. Intervju 

personligen och via mail med marknadschef på Företag X. Elofsson, Malin och Grybäck 

Melin, Ingrid, hos Företag X. 

 

Produktionschef, 2019-02-04. Intervju personligen med produktionschef på Företag X. 

Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid, hos Företag X. 

 

Lagerchef, 2019-02-21, 2019-02-25. Intervju personligen och via mail med lagerchef på 

Företag X. Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid, hos Företag X. 

 

Lager- och tjänstepersonal, 2019-02-21. Enkätundersökning bland lager- och tjänstepersonal på 

Företag X. Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid, hos Företag X. 

 

Observation, 2019-02-21, 2019-04-16. Observation av lager. Elofsson, Malin och Grybäck 

Melin, Ingrid, hos Företag X. 

 

El- och fastighetsansvarig, 2019-02-22. Intervju via mail med el- och fastighetsansvarig hos 

Företag X. Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid. 

 

VD och marknadschef, 2019-03-18. Intervju via Skype med VD och marknadschef på Företag 

X. Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid.  

 

VD, marknadschef, produktionschef och lagerchef, 2019-03-18. Enkätundersökning bland 

tjänstepersonal på Företag X. Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid.  

 

Servicetekniker, 2019-04-16. Intervju personligen med servicetekniker från Företag X:s 

leverantör av truckar. Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid, hos Företag X.  

 

Lagerchef, 2019-04-16. Observation av truckarnas batterinivå enligt bilaga 4 Mätdokument 

truckar. 
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Ingenjör på Företag X:s energibolag, 2019-04-17. Intervju via telefon med ingenjör på Företag 

X:s energibolag. Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid.  

 

Säljare, 2019-04-17. Intervju via mail med säljare från Företag X:s leverantör av truckar. 

Elofsson, Malin och Grybäck Melin, Ingrid. 

 

Företag X riktlinjer för tjänstebilar i Sverige, publicerad 2014-09-18. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Enkät pendling 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som skriver ett examensarbete om miljöpåverkan 

av Företag X:s lagerverksamhet. Vår undersökning inkluderar hur Ni tar er 

till och från arbetet, därför är vi tacksamma om Ni tar er tid att svara på följande frågor! 

 

1. På vilket sätt tar du dig till arbetet? 

☐ Bil 

☐ Kollektivt 

☐ Cykel 

☐ Gång 

☐ Annat, specificera färdmedel ……………………. 

 

2. Hur många kilometer har du till arbetet? 

☐ Mindre än 1 km 

☐ Mer än 1 km men mindre än 3 km 

☐ Mer än 3 km men mindre än 5 km 

☐ Mer än 5 km men mindre än 7 km 

☐ Mer än 7 km men mindre än 10 km 

☐ Mer än 10 km men mindre än 15 km 

☐ Mer än 15 km men mindre än 25 km 

☐ Mer än 25, specificera antal kilometer ……………………. 

 

3. Om ditt svar var “Bil” på fråga 1, hur många personer åker i bilen? Inklusive barn. 

☐ 1 person 

☐ 2 personer 

☐ 3 personer 

☐ 4 personer 

☐ 5 personer 

☐ 6 personer 

☐ 7 personer 

 

3. a) Hur många av personerna i bilen är barn? 

Specificera antal ……………………. 

 

3. b) Hur många av personerna i bilen arbetar på Företag X? 

Specificera antal ……………………. 
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4. Om ditt svar var “Bil” på fråga 1, vilket drivmedel används i bilen? 

☐ Bensin 

☐ Diesel 

☐ El 

☐ Hybrid, specificera drivmedel ……………………. 

☐ Naturgas 

☐ Biobränsle 

☐ Etanol 

 

5. Om du inte åker kollektivt, är det möjligt för dig att åka kollektivt till arbetet? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Vet inte 

 

5. a) Om ja, vad är anledningen till varför du inte åker kollektivt till arbetet? 

☐ Tar för långt tid 

☐ För dyrt 

☐ Ej praktiskt 

☐ Annat, specificera ……………………. 

 

5. b) Om ditt svar var “för dyrt” på föregående fråga, hade du åkt kollektivt ifall det 

hade varit gratis? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Kanske 

 

6. Om Företag X erbjöd dig tillgång till elcykel till och från arbetet, skulle 

du cyklat till arbetet då? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Kanske 

 

6. a) Av vilken anledning svarade du ja/nej/kanske på tidigare fråga? 

Specificera orsak ……………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………………………. 

 

7. Om du inte samåker idag och det skulle funnits en app där det finns möjlighet för 

lagerpersonalen på Företag X att kommunicera och bestämma 

samåkning, skulle du samåkt då? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Kanske 
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7. a) Av vilken anledning svarade du nej/kanske på tidigare fråga? 

Specificera orsak ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

8. Om ditt svar var ja eller kanske på fråga 5 b), 6 och/eller 7, vilket av sätten att ta sig till 

arbetet föredrar du framför de andra? Vänligen rangordna 1–3, varav 1 är ditt förstahandsval 

och 3 är ditt tredjehandsval. 

 

….. Kollektivt 

….. Elcykel 

….. Samåkning 

 

Tack för din medverkan! 

 

Hälsningar, 

Malin Elofsson och Ingrid Grybäck Melin 
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8.2 Bilaga 2 - Enkät tjänsteresor  

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som skriver ett examensarbete om miljöpåverkan 

av Företag X:s lagerverksamhet. Vår undersökning inkluderar hur Ni färdas på tjänsteresor, 

därför är vi tacksamma om Ni tar er tid att svara på följande frågor! 

 

1. Åker du på tjänsteresor? 

☐ Ja 

☐ Nej - Om nej, hoppa över resterande frågor. Tack för din medverkan! 

 

2. Om du svarade ja på föregående fråga, hur ofta åker du på tjänsteresor? 

☐ 1 gång per år eller mindre 

☐ 2 gånger per år 

☐ 3–4 gånger per år 

☐ 5–8 gånger per år 

☐ 9–12 gånger per år 

☐ Mer än 1 gång i månaden men mindre än 1 gång i veckan 

☐ 1 gång i veckan eller mer 

 

3. Hur ofta använder du bil till tjänsteresor? 

☐ 0 gånger per år 

☐ 1 gång per år 

☐ 2 gånger per år 

☐ 3–4 gånger per år 

☐ 5–8 gånger per år 

☐ 9–12 gånger per år 

☐ Mer än 1 gång i månaden men mindre än 1 gång i veckan 

☐ 1 gång i veckan eller mer 

 

3.a) Om du svarade 1 gång eller fler på föregående fråga, vilken sorts drivmedel 

används oftast till tjänsteresorna? 

☐ Bensin 

☐ Diesel 

☐ El 

☐ Hybrid, vänligen specificera drivmedel ……………………. 

☐ Naturgas 

☐ Biobränsle 

☐ Etanol 

 

3. b) Om du svarade 1 gång eller fler på fråga 13, hur många km enkel väg är 

tjänsteresorna med bil i genomsnitt? 

☐ 0 - 10 km 

☐ 11 - 30 km 

☐ 31 - 50 km 
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☐ 51 - 100 km 

☐ 101 - 200 km 

☐ 201 - 400 km 

☐ 401 - 600 km 

☐ 601 – 700 km 

☐ Mer än 701 km 

 

3. c) När du använder bil vid tjänsteresor, till vilken/vilka städer reser du då?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Hur ofta använder du kollektivtrafik till tjänsteresor? 

☐ 0 gånger per år 

☐ 1 gång per år 

☐ 2 gånger per år 

☐ 3–4 gånger per år 

☐ 5–8 gånger per år 

☐ 9–12 gånger per år 

☐ Mer än 1 gång i månaden men mindre än 1 gång i veckan 

☐ 1 gång i veckan eller mer 

 

4. a) Om du svarade 1 gång eller fler på föregående fråga, åker du buss, tåg eller 

annat färdmedel? 

☐ Tåg 

☐ Buss 

☐ Annat, vänligen specificera……………………………………………... 

☐ Både tåg och buss 

 

4. b) Om du svarade 1 gång eller fler på fråga 14, hur många km enkel väg är 

 tjänsteresorna med buss, tåg eller annat i genomsnitt? 

☐ 0 - 10 km 

☐ 11 - 30 km 

☐ 31 - 50 km 

☐ 51 - 100 km 

☐ 101 - 200 km 

☐ 201 - 400 km 

☐ 401 - 600 km 

☐ 601 – 700 km 

☐ Mer än 701 km 
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4. c) När du använder tåg/buss/annan kollektivtrafik vid tjänsteresor, till vilken/vilka 

städer reser du då?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Hur ofta använder du flyg till tjänsteresor? 

☐ 0 gånger per år 

☐ 1 gång per år 

☐ 2 gånger per år 

☐ 3–4 gånger per år 

☐ 5–8 gånger per år 

☐ 9–12 gånger per år 

☐ Mer än 1 gång i månaden men mindre än 1 gång i veckan 

☐ 1 gång i veckan eller mer 

 

5. a) Om du svarade 1 gång eller fler på föregående fråga, hur många km enkel väg är 

tjänsteresorna med flyg i genomsnitt? 

☐ 0 - 10 km 

☐ 11 - 30 km 

☐ 31 - 50 km 

☐ 51 - 100 km 

☐ 101 - 200 km 

☐ 201 - 400 km 

☐ 401 - 600 km 

☐ 601 – 700 km 

☐ Mer än 701 km 

 

5. b) När du använder flyg vid tjänsteresor, till vilken/vilka städer reser du då?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Hälsningar, 

Malin Elofsson och Ingrid Grybäck Melin 
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8.3 Bilaga 3 - Enkät rangordning 

Hej! 

En av våra frågeställningar handlar om att definiera vad som bör ingå i en beräkning av ett 

lagers miljöpåverkan och vi skulle behöva er hjälp med en fråga. Vad har nedanstående delar i 

ett lager för betydelse för Företag X:s lagring av kunders produkter? Vänligen rangordna från 1 

till 11, där 1 är den del du anser vara av störst betydelse för att er lagerföring ska fungera bäst. 

  

Delar i ett lager Rangordning 1 till 11 

Personal  

Värme  

Ventilation  

Vatten  

Truckar  

Lagerinventarier (ex. ställage, vagnar)  

Fyllnadsmaterial (ex. papp, plast)  

Belysning  

Maskin (ex. etikett, kartongvikning, pallförvaring, plastinvirare)  

System (ex. affär, transport, styrning)  

Förpackningar (ex. pall och kartong)  

  

Kan några eller någon av personalens arbetsuppgifter kunnat ersättas av en robot/maskin eller 

eliminerats? 

Svar: 

  

  

 

Tack för hjälpen! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Ingrid Grybäck Melin och Malin Elofsson 



 

130 

 

8.4 Bilaga 4 - Mätdokument truckar 

Dokumentering av truckanvändning 

Den här truckens elförbrukning mäts under dagen. En jämförelse mellan batterinivån vid 

början och slutet av en arbetsdag gör det möjligt för oss att mäta elförbrukningen. När Ni 

sätter trucken på laddning alternativt tar trucken från laddning under dagen, gör en notering 

nedan. 

 

Batterinivå vid arbetsdagens början ………………………….. 

 

Batterinivå innan laddning 

Laddning Batterinivå 

Laddning 1  

Laddning 2  

Laddning 3  

 

Batterinivå efter laddning 

Laddning Batterinivå 

Laddning 1  

Laddning 2  

Laddning 3  

 

Batterinivå vid arbetsdagens slut ……………………. 

 

Vid arbetsdagens slut lämnas den här lappen i brevlådan vid tavlan. 

 

Tack för hjälpen! 

Med vänliga hälsningar, 

Ingrid och Malin från Linnéuniversitetet 


