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Förord 

Uppsatsen har varit en spännande utmaning för oss. Att få komma ut i näringslivet och 

använda oss av våra teoretiska kunskaper har varit väldigt motiverande och utvecklande.  
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intresserade. 
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Sammanfattning 

 
Examensarbete G3 i företagsekonomi, 15 hp, Ekonomihögskolan vid Växjö 

universitet, Logistik, FE3583,VT 08. 

  
Författare: Stefan Knutsson, Linda Nilsdotter, Martin Svensson.  

Handledare: Helena Forslund  

Företagets kontaktperson: Lars Woxneryd 

Titel: Södra - En studie om koldioxidutsläpp från externa transporter 

 
Bakgrund: En mycket aktuell diskussion i dagens samhälle är klimathotet och 

människans negativa påverkan på miljön. De växande kraven på miljöarbete i företag 

gör att de ständigt måste utvecklas. Södra Timber har idag en uppskattad siffra på dryga 

13 000 ton koldioxid som släpps ut vid distributionen av sågade trävaror. En siffra som i 

nuläget inte är helt tillförlitlig då schablonerna och beräkningarna är föråldrade. 

 
Syfte: Studien syftar till att kartlägga Södra Timbers koldioxidutsläpp vid 

kundtransporter genom att använda sig av en bättre beräkningsmetod som uppsatsen 

skall arbeta fram. Studien syftar också till att identifiera möjligheter till förändringar i 

distributionen med hänseende till koldioxidutsläpp och ekonomi.  

 
Avgränsningar: Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla transporter som sker 

från sågverken i Långasjö och Mönsterås.   

 
Metod: Uppsatsen inleds med fördjupade teoretiska studier för att möjliggöra analys av 

det empiriska materialet. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade intervjuer 

med en eller flera respondenter.  En rad kontakter har också skett via telefon och e-post 

samt att vi fått ta del av sekundärdata från Södra Timbers datasystem. 

 
Slutsats: Uppsatsen visar att nuvarande beräkningsmetod för koldioxidutsläpp inte är 

optimal. Södra som koncern borde använda sig av den, i uppsatsen, framtagna metoden. 

Slutsatsen ger även förslag till direkta åtgärder till förbättringar. 

 

Förslag till fortsatt arbete: Södra Timber skall arbeta aktivt med den framtagna 

beräkningsmodellen och dess schabloner samt göra fyllnadsgradsstudier vid samtliga 

sågverk. 
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1 Inledning 

apitlet inleds med en bakgrund för att se till problemet i ett större perspektiv. 

Kapitlet fortsätter i en företagspresentation om koncernen Södra i allmänhet och 

Södra Timber AB i synnerhet. Vidare går det in i en problemdiskussion som konstaterar 

dagens miljödebatt samt den roll Södra Timber tagit. Vidare konkretiseras 

problemformuleringen i en delad fråga samt ett tvådelat syfte för att avslutas med den 

avgränsning som anses relevant för uppsatsen. 

 K

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har det väckts en allt större debatt och medvetenhet om 

klimatförändringar samt miljöfrågor. Det finns idag flera tecken på att klimatet 

förändras i större utsträckning än vad som kan anses naturligt. Exempelvis har den 

globala medeltemperaturen ökat med 0,6 grader under 1900-talet. En siffra som i 

klimatsammanhang är att betrakta som en snabb och stor ökning. En av många faktorer 

som påverkar klimatet är den mänskliga aktiviteten.1 

 

Vetenskapsmän menar att dagens förändringar i klimatet med höjd medeltemperatur 

och stigande vattennivåer i världshaven är en varningssignal på att vi måste börja agera 

när det gäller våra mänskliga aktiviteter. Begreppet mänsklig aktivitet har två 

huvudprinciper, växthuseffekten och förändringen av jordytan. Växthuseffekten syftar 

till utsläpp av så kallade växthusgaser såsom koldioxid och kväveoxid. Förändringar av 

jordytan syftar till de byggnationer och avverkningar som sker runt om i världen. 

Forskare har idag slagit fast att en ökning i byggnationen av infrastrukturen har 

koppling till sämre luftkvalitet2. Den mest omtalade, och ur logistikens perspektiv mest 

intressanta växthusgasen, är koldioxid. Gasen bildas vid förbränning av fossila bränslen 

och är idag den naturresurs som driver flertalet av logistikens transportmedel.3 

 

Många länder har tagit varningarna på stort allvar och agerar numera på makronivå för 

att minska människans negativa påverkan på miljön och klimatet.4 Flera av länderna har 

också slutit upp i det så kallade Kyotoavtalet. Ett samarbete som är framtaget för att 
                                                 
1 http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5670&l=sv , 2008-04-02 
2 Demirel et. al, 2008, s 287 
3 http://www.naturvardsverket.se/sv/nv/Sok/?quicksearchquery=koldioxid 2008-04-29 
4 Lumsden, 2006, s 704ff 
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kunna minska påverkan på miljön och klimatet.5 190 länder skrev 1997 under avtalet 

som är lagligt bindande och innehåller de undertecknade ländernas olika mål för 

växthusgasnivåer.6 Avtalets övergripande idé är att anslutande länder skall sänka sina 

nivåer av växthusgaser med 5 procent från startåret 1998 fram till perioden 2008-2012.7 

För de nationer som blev medlemmar i Europeiska Unionen från och med 2004 gäller 

en sänkning med 8 procent. 8 

 

 Europeiska Unionen arbetar också de med miljöfrågor. De har tagit fram en så kallad 

Vitebok som skall försöka styra harmoniseringen mellan länderna samt arbeta för ett 

skifte från användandet av vägtransporter till järnväg.9 Det finns ett förslag om att 

införa olika avgiftsbeläggningar genom att beskatta bränslet samt att införa 

infrastruktursavgifter. Tanken är att kunna skapa nya möjligheter till investeringar i en 

ny och förbättrad infrastruktur.10 Initiativen kan härledas till figur 1:1 där Europeiska 

Unionens påtryckningar och Kyotoprotokollet hamnar under kontroll från myndigheter. 

Miljöproblem på 
operativ nivå 

Kontroll från Marknadens 
myndigheter efterfrågan 

Påverkan mot 
transportsektorn 

Hur skall 
behoven mötas 

Miljöanpassade 
transportsystem 

. 
Figur 1.1 Struktur för miljö- och transportområdet (Enarsson, 2006) 
 

                                                 
5 Förenta Nationerna Kyotoprotkollet, 1998,  s 3 
6 Albrecht, 2005, s 886f 
7 Confronting a Changing Climate, 2005, s 4.1 
8 http://ec.europa.eu/environment/climat/gge.htm, 2008-04-29 
9 Enarsson, 2006, s 252 
10 Europeiska Kommissionens Vitebok, 2001, s 12 
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I Sverige är vägtransporterna den överlägset mest använda metoden för transport av 

gods. Under 2006 transporterades ca 334 miljoner ton gods.11 Motsvarande siffra för 

godstransporter på järnväg är endast 40,5 miljoner ton.12 

 

I det stora perspektivet har Sverige lyckats sänka sina utsläpp av växthusgaser med 

cirka 8 procent sedan 1990.13 Samtidigt har transportbranschen ökat sin andel av utsläpp 

och då främst vid tyngre inrikestransporter. Ekonomi i tillväxt har en tydlig påverkan till 

ökandet av transporter.14 Det här påverkar miljön negativt, främst på grund av utsläpp 

men också genom faktorer såsom buller.15 

 

Debatten om miljön har pågått under en längre tid och mindre insatser har gjorts efter 

hand. Ett problem som har gjort att debatten inte riktigt tagits på allvar är att olika 

intressenter uppfattar den på olika sätt. Eftersom länder ofta startar på olika nivåer 

tenderar det ofta att insatserna blir olika. Den vanligaste konflikten när det gäller 

insatser är interaktionen mellan ekonomi och miljö.16 Som en följd av det här har 

transportproblemen förbisetts och belastningen som de utgör är mer än vad miljön klarar 

av.17 Problem som tidigare sågs som minimala såsom trafikstockning och olyckor har 

nu visat sig vara en stor del av miljöbelastningen. En klarare bild av konkurrensen 

mellan transportsätten samt deras olika påverkningar skulle medföra möjlighet till 

riktade insatser. Avgifter för vägtransport, bromsning av tillväxten av transportnätet för 

väg samt att bidra och gynna miljövänliga transporter är tre bra exempel på sådana 

insatser.18  

 
Den ökade fokuseringen på miljöfrågor har gjort att även slutkunder har börjat 

intressera sig för produkternas påverkan på miljön under hela livscykeln. Den allt mer 

återkommande fokuseringen har gjort att transportsektorn har tvingats att fundera över 

                                                 
11 Statens Institut för Kommunikationsanalys, Statistik över vägtrafik. (2007) Inrikes och utrikes 
transporter av lastbilar. s 3 – 45 
12 http://www.sika-
institute.se/Templates/FileInfo.aspx?filepath=/Doclib/2008/Tidsserier/Godstransporter%20p%C3%A5%2
0j%C3%A4rnv%C3%A4g%201998_2006.xls, 2008-04-27  
13 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utslapp-av-
vaxthusgaser/Utslapp-19902006/, 2008-04-03 
14 http://www.naturvardsverket.se/sv/Klimat-i-forandring/Klimatpolitiken/Utslapp-av-
vaxthusgaser/Utslapp-19902006/Transportsektorn/, 2008-04-03 
15 Enarsson, 2007, s 233 
16 Albrecht, 2005, s 886 
17 H.D Demirel et. Al, 2008, s 279 
18 Europeiska Kommissionens Vitebok, 2001, s 25 
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nya kunskaper och möjligheter till förbättringar genom ett förändrat beteende mot 

miljön.19 Det här illustreras i figur 1:1 där kunders intresse för miljön kan härledas till 

marknadens påverkan. 

1.2 Företagspresentation 

”Historien om Södra är historien om hur enskilda skogsägare med engagemang och 

framsynthet tillsammans har skapat en framgångsrik och växande industrikoncern. 

Behovet av att till ett bra pris få avsättning för skogsråvaran har varit en stark drivkraft 

ända sedan starten på 1920-talet.”20 

 
Södra som koncern är en ekonomisk förening, bestående av cirka 50 000 medlemmar 

som alla är sydsvenska skogsägare. Tillsammans äger de hälften av all privatägd skog i 

södra Sverige. Inom koncernen finns olika verksamheter som tillsammans medverkar 

för att Södra skall kunna arbeta från det första steget med skogsarbete, fram till 

förädling av trävaror till slutkund.21 Regionerna i Sverige sträcker sig i stort över hela 

Götaland exkluderat Gotland med huvudkontoret beläget i Växjö.22 Omsättningen var 

2006/2007 cirka 25 miljarder kronor och koncernen redovisade en vinst på 2,2 miljarder 

kronor. Södra har idag 3675 anställda.23 Företaget har kunder över hela världen och 

exporterar stora mängder trävaror. Koncernens verksamhetsidé går ut på att främja 

lönsamheten i medlemmarnas skogsbruk genom att; handla med skog, utveckla och 

förädla skogsråvara, utveckla och marknadsföra förädlade skogsprodukter, bedriva en 

aktiv näringspolitik samt tillhandahålla avverkning och annan skoglik service.24 

 

Södra Timber AB är ett av dotterbolagen i koncernen Södra och är den del som förädlar 

skogsråvaran till träprodukter. Marknaden är främst mot bygg- och boenderelaterade 

användningsområden. Strategin hos företaget är att erbjuda hög kompetens, ökad 

produktivitet samt större kundnytta. Genom det här kan företaget erbjuda en komplett 

kundanpassad logistiklösning. Södra Timber är Sveriges näst största sågverkrörelse med 

                                                 
19 Lumsden, 2006, s 699f. 
20 http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/Sodras-historia/, 2008-04-08 
21 http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/, 2008-04-01 
22 Lars Woxneryd, Södra Timber, 2008-03-27 
23 Årsredovisning Södra 2006/2007 
24 http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/Affarside-mal-och-strategier/, 2008-04-01 
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tio moderna produktionsanläggningar. Anläggningarna har tillsammans en kapacitet på 

1,8 miljoner kubikmeter sågade och hyvlade trävaror.25 

1.3 Problemdiskussion 

Debatten om klimatet samt människans negativa inverkan på miljön är i allra högsta 

grad en aktuell problematik för Södra Timber. De växande kraven då det gäller 

miljöarbete gör att företaget ständigt måste utveckla sitt arbete inom området. Konkreta 

krav ställs via ISO certifieringar, som i sin tur ger en kvalitetsstämpel på att företaget 

ständigt arbetar med miljöfrågor och har en acceptabel nivå på sin miljöpåverkan. 

Certifieringar av det här slaget kan ge goda referenser och generera fler kunder.26 

 

Den snabba ekonomiska utvecklingen i världen gör att världens fordonspark ständigt 

växer för att möta marknadens behov. Den decentraliserade populationen, ökade 

inkomstbilden och reducerande transportkostnader leder till ökade transportareal i 

infrastrukturen27. Europeiska Unionen menar att den ekonomiska tillväxten kommer 

leda till ett ökat behov av rörlighet med 38 procent. Någonting som gör att 

lagstiftningen angående trängsel, övergång till järnväg, utsläppsregleringar samt 

infrastruktur måste skärpas.28 En aspekt som också måste tas i beaktning vid arbetet 

med Södra Timbers koldioxidutsläpp.  

 

Problematiken som uppstår för företag är att de kostnader som uppstår vid miljöarbete 

måste täckas.29 Samhället ställer krav, men frågan kvarstår om vilka som är villiga att 

betala extra för de transporter som genomförs mer miljövänligt? Är det företaget, 

samhället eller kunderna som skall stå för de ökade kostnaderna? Den ekonomiska 

aspekten blir följaktligen viktig att beakta även i miljödiskussionen. Det kan diskuteras 

huruvida det är rimligt att eftersträva maximalt minskade koldioxidutsläpp till vilket 

pris som helst. Det måste finnas en balans mellan ökade kostnader och miljövänligare 

transporter.30 
 

                                                 
25 http://www.sodra.com/sv/Om-Sodra/Vara-affarsomraden/Sodra-Timber/, 2008-04-01 
26 Lars Woxneryd, Södra Timber, 2008-03-27 
27 H.D Demirel et. al, 2008, s 280 
28 Europeiska Kommissionens Vitebok, 2001, s 14f 
29 Lumsden, 2006, s 702 
30 Ibid. 
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Det finns idag en uppskattad siffra om hur stora utsläppen av koldioxid är. Södra 

Timber schablonmässiga beräkning hamnar på dryga 109 000 ton koldioxid.31 En siffra 

som idag inte är helt tillförlitlig då beräkningarna som görs för de externa transporterna 

baseras på körda tonkilometer. 

 
CO 2 

Sortering Barkning Torkning Emballering 

 
Figur 1.2 Processkarta för sågverken med tillhörande koldioxidutsläpp. Cirkeln illustrerar det studerade 

området 

 

Företagets sågverksprocess kan ses i figur 1.2. De tre röda pilarna syftar till de tre steg 

där verket genererar koldioxid. Stegen är inleveranser av timmer, de interna 

förflyttningarna som måste göras med truck samt distributionen till slutkund. Det är det 

sista steget i processen Leverans färdigvara som studien syftar att förbättra.  

 

Eftersom kunderna finns i stora delar av världen blir det långa och tunga transporter där 

det också blir nödvändigt att använda sig av olika transportmedel. I dagsläget 

transporteras godset med hjälp av vägtransporter, järnväg och båt.32 Uppsatsen kommer 

inte att beröra sjötransporter då de är väldigt svåra att påverka. Däremot kommer en 

undersökning att göras angående förändringar i vilka hamnar som är mest fördelaktiga 

att lasta i, sett till mängden koldioxidutsläpp. Potentialen att sänka koldioxidutsläppen 

genom att använda och utveckla järnvägsnätet är hög. Myndigheter arbetar ständigt med 

olika avregleringar när det gäller järnvägen och hjälper varje år till med höga bidrag för 

att nå en total avreglering.33 Den begränsade tillgången till järnväg tillsammans med 

sågverkens placering gör att det i Södra Timbers fall blir nödvändigt med vägtransport i 
                                                 
31 Energiberäkningar Södra, 2007 
32 Lars Woxneryd, Södra Timber, 2008-03-27 
33 Europeiska Kommissionens Vitebok, 2001, s 10ff 

Råvaruintag Sågning Leverans 
Färdigvara Mellanlagring Justering 

  
CO 2 CO 2 
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nästan varje leverans.34 Företagens logistikfunktioner har ett ansvar när det kommer till 

miljö. En vanlig logistisk strategi när det gäller miljö är att arbeta med materialflödena. 

Med värdeskapande logistiska funktioner skapas också ett grönare gods.35 

 

Författarna har tagit fram de perspektiv som anses relevanta för att minska 

koldioxidutsläppen. Problemet angrips utifrån två större områden, logistik och 

transportmedel. Området logistik syftar i uppsatsen till att fokusera på vägtransporternas 

fyllnadsgrad, ruttplanering samt leveransservice. Genom förbättringar inom de 

områdena kan man skapa en positiv inverkan på miljön36. Området transportmedel 

innebär att uppsatsen ser till vilka typ av transporter som lämpar sig bäst att använda i 

de olika förflyttningarna. Det kommer också att bli relevant att se till de tekniska 

möjligheterna när det gäller drivmedel för att minska koldioxidutsläppen. Det är viktigt 

att vara medveten om att både logistik och transportmedel begränsas av den rådande 

infrastrukturen37. Infrastrukturen i sin tur styrs av myndigheter och medför att företag 

inte direkt kan påverka dess utbredning då förändringar ofta tar väldigt lång tid att 

genomföra38. Det finns alltså externa faktorer som begränsar de två områdena som 

uppsatsen är tänkt att försöka förbättra. Det finns också begränsningar som ligger i det 

ekonomiska perspektivet då de förändringar som kommer att föreslås inte skall medföra 

någon större kostnadsökning. 

1.4 Problemformulering 

 Vilken mängd koldioxid genererar Södra Timbers vägtransporter från sågverk till 

kund i nuläget med uppsatsens tänkta beräkningsmetod? 

 

 Vilka möjligheter till förändringar finns för att minska koldioxidutsläppen sett till 

områdena logistik och transportmedel?  

 

 

                                                 
34 Andreas Jonasson, Södra Timber, 2008-03-27 
35 Enarsson, 2006, s 229 
36 Lumsden, 2006, s 700ff 
37 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 136f 
38 Ibid. 
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1.5 Syfte 

 Studien syftar till att kartlägga Södra Timbers koldioxidutsläpp vid kundtransporter 

genom att använda sig av en bättre beräkningsmetod som uppsatsen skall arbeta fram. 

 

 Studien syftar också till att identifiera möjligheter till förändringar i distributionen 

med hänseende till koldioxidutsläpp och ekonomi.  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla transporter som sker från sågverken i 

Långasjö och Mönsterås. 
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

I metodkapitlet presenteras uppsatsens valda metod. Läsaren skall få en djupare 
förståelse för de vetenskapliga val som gjorts för att besvara uppsatsens 
problemformulering och syfte. Kapitlet är upplagt genom att läsaren först 
introduceras till begreppen inom varje område. Varje rubrik avslutas med 
motiveringen till vårt valda angreppssätt där tanken är att läsaren tillsammans med 
den introducerade metodteorin skall få en förståelse för våra val. Kapitlet avslutas 
med en grafisk sammanställning av den valda metoden samt en tidsplan för 
uppsatsen. 

 
 

Metod 

Teorikapitlet tar upp de teorier som krävs för beräkningar av koldioxidutsläpp samt 
till de förändringar som är tänka att implementeras för att kunna förbättra mängden 
koldioxidutsläpp i framtiden. Förbättringsförslagen är tänkta att tas fram med hjälp av 
teorier inom områdena logistik och transportmedel som slutligen skall tillämpas i ett 
informationssystem som förenklar och förbättrar beräkningarna. 

 
 

Teori 

Empirin i uppsatsen inbegrips av två nulägesbeskrivningar som ger en presentation 
och en överblick av de sågverk vi avgränsat oss till. Beskrivningen görs utifrån 
rubrikerna hämtade från teorins upplägg med skillnaden att de externa faktorerna nu 
är invävda i delarna transportmedel och logistik. Alla de beräkningar och 
presentationer som behöver göras kommer att presenteras i analyskapitlet. Den 
framlagda empirin implementeras slutligen i vår analysmodell. 

 
 

Empiri 

Analyskapitlet är uppdelat enligt empirins huvudrubriker. Grundtanken är här att den 
framlagda teorin och empirin knyts samman. Viktigt att poängtera är att mycket av 
uppsatsens förbättringar görs i den beräkningsmodell som är framtagen för att lösa 
uppgiften på bästa sätt. Förklaringen till modellen finns under 5.1. Vidare är delen 
transportmedel indelad i en gemensam och två skilda analyser. Avslutningsvis 
illustreras analysarbetet i en modifierad version av uppsatsens analysmodell. 

 
 

Analys 

I uppsatsens sista kapitel kommer de resultat som framkommit att presenteras. Svaren 
till den första problemformuleringen presenteras inledningsvis medan de förslag till 
förändringar som är framtagna följer direkt efter. Kapitlet fortsätter sedan i 
generaliserbarhet, vår egen kritik samt förslag till vidare arbete för Södra Timber. 

 
 

Slutsats 

 
 
Figur 1.3 Uppsatsens fortsatta disposition
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2 Metod 

 metodkapitlet presenteras uppsatsens valda metod. Läsaren skall få en djupare 

förståelse för de vetenskapliga val som gjorts för att besvara uppsatsens 

problemformulering och syfte. Kapitlet är upplagt genom att läsaren först introduceras 

till begreppen inom varje område. Varje rubrik avslutas med motiveringen till vårt 

valda angreppssätt där tanken är att läsaren tillsammans med den introducerade 

metodteorin skall få en förståelse för våra val. Kapitlet avslutas med en grafisk 

sammanställning av den valda metoden samt en tidsplan för uppsatsen. 

 I

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två klart skilda delar inom det vetenskapliga synsättet. Skillnaden ligger i att 

antingen förklara kunskap eller i att förstå kunskap, vilket har föranlett de två 

inriktningarna positivism och hermeneutik.39  

 

Den positivistiska inriktningen handlar om att förklara kunskap. Den anser att en analys 

som gett värde inom naturvetenskap fungerar lika bra till samhällsvetenskapen.40 De 

positivistiska anhängarna menar att de sociala fenomen som studeras i samhället kan, 

precis som experiment, beskrivas genom matematik och förklaras objektivt. Tingen 

anses alltså vara av samma mekaniska art som de fysiska.41 Det är mycket viktigt att 

forskaren är just objektiv vid undersökningarna som görs. Den som genomför studien 

skall inte tolka eller låta sig påverkas av det som skall mätas.42 Genom att använda sig 

av ett positivistiskt angreppssätt nås universella orsakssamband.43  

 

Hermeneutik kan översättas till ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”. Tanken bakom 

hermeneutiken är att förstå vad textens författare vill förmedla.44 Inriktningen vill 

snarare skapa en förståelse för kunskapen än att förklara den. Hermeneutiken är ett 

                                                 
39 Arbnor & Bjerke, 1994, s 6ff 
40 Ibid. 
41 Andersen, 1994, s 28 
42 Denscombe, 2004, s 25f 
43 Andersen, 1994, s 186f 
44 Ibid. 
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subjektivt synsätt vilket innebär att det måste finnas ett eget tänkande och känsla för 

upplevelse för att synsättet skall kunna användas.45 Hermeneutiken menar att 

naturvetenskapliga metoder är direkt olämpliga för studier av samhällsvetenskap. 

Naturen skall förklaras och kulturen skall förstås och genom att tolka kunskap så kan en 

vidare förståelse skapas för tinget.46 

2.1.1 Vårt val av vetenskapligt synsätt 

Vår uppsats återger verksamheten precis som den ser ut idag. Genom att ha observerat 

samt intervjuat företeelser och personer i Södra Timber objektivt, har uppsatsen fått ett 

positivistiskt synsätt47. Det har inte lagts någon tid på att försöka tolka och förstå 

bakgrunden till den information vi fått genom våra sekundära data och genom de 

intervjuer som gjorts. Den objektiva informationen anses som viktig i det positivistiska 

synsättet48. Informationen blir därför också för oss en absolut kunskap, som har 

återgetts som den är, i vår uppsats. 

                                                

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Vid slutledningar och slutsatser så finns det två olika angreppssätt, ett deduktivt eller ett 

induktivt angreppssätt.49 Det deduktiva angreppssättet bygger på empiriskt material 

medan det induktiva angreppssättet bygger på logiskt tänkande.50 

 

Den induktiva ansatsen innebär att en uppräkning och undersökning av observationer 

ger en generell slutsats. Exempel kan vara att någon har observerat att solen går upp 

varje dag. Slutsatsen att den även går upp imorgon kan efter ett par dagas studier också 

dras.51 Det betonas ofta att den empiriska insamlingen skall ske helt förutsättningslöst. 

Angreppssättet har kritiserats då det ofta innebär att ett teoretiskt ställningstagande 

måste göras då slutsatser måste dras på det empiriska materialet. Trovärdigheten om att 

vara helt neutral kan därför ifrågasättas.52 

 
45 Wallén, 1996, s 38 
46 Arbnor & Bjerke, 1994, s 63 
47 Andersen, 1994, s 28 
48 Denscombe, 2004, s 25f 
49 Sohlberg, 2002, s 113 
50 Thurén, 2000, s 19 
51 Ibid. 
52 Wallén, 1996, s 47 
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Ordet deduktion är latinskt och betyder ”leder bort”.53 Angreppssättet syftar till att olika 

påståenden genererar hypoteser som är till för att testa befintlig teori. Hypoteserna 

prövas med hjälp av det insamlade materialet. När prövningen är klar kan hypoteserna 

antingen förkastas så länge inget nytt tillförs, eller förstärka den redan befintliga teori 

med ny och relevant fakta.54 

2.2.1 Vårt val av vetenskapligt angreppssätt 

Uppsatsen är av en deduktiv ansats då det är det angreppssättet som lämpat sig bäst till 

uppsatsens syfte. Motiveringen ligger i att vi har använt oss av befintliga teorier och 

artiklar för att få en djupare förståelse för miljö- och transportproblemet och dess 

konsekvenser. Instuderingen har gett oss möjlighet att testa flera olika infallsvinklar till 

förändringar som kunde ge en positiv effekt vid införandet. Det här kan ses som olika 

hypotesprövningar och därmed det deduktiva angreppssättet55. 

2.3 Forskningsmetod 

Inom forskning finns två olika grupper av forskningsmetoder, den kvalitativa och den 

kvantitativa.56 Den största skillnaden ligger i hur användandet av statistiska värden och 

siffror hanteras.57 Kvantitativ metod syftar till information som kan mätas medan den 

kvalitativa metoden vill skapa en djupare förståelse.58 

 

Den kvantitativa metodens utgångspunkt är att den är mer strukturerad och kontrollerad 

utifrån forskarens syn. Metoden är influerad av positivismens naturvetenskap och skall 

vara så objektiv som möjligt59. Objektiviteten är mycket viktigt då möjligheten att göra 

jämförelser och tester i materialet kan klargöra om resultatet kan generaliseras till en hel 

population.60  

 

                                                 
53Andersen, 1994, s 103 
54 Holme & Solvang, 1997, s 51 
55 Ibid. 
56Arbnor & Bjerke, 1994, s 310 
57 Holme & Solvang, 1997, s 51 
58 Björklund & Paulsson, 2003, s 63 
59Andersen, 1994, s 70f 
60 Holme & Solvang, 1997, s 14 
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Den kvalitativa metoden menar att allt inte går att mäta och att det föreligger en skillnad 

mellan vad forskare inom naturvetenskap och samhällsvetenskap egentligen studerar.61 

Kvalitativa studier syftar till att skapa en förståelse för ett studerat problem. Metoden är 

nödvändig vid de tillfällen där problemet är oklart eller svårt att mäta. För att det här 

skall kunna genomföras krävs att forskaren befinner sig i objektets närhet62. Någonting 

som kan ses som en subjektiv metod. 63 

2.3.1 Vårt val av forskningsmetod 

Uppsatsen innefattar data av både kvalitativ och kvantitativ typ. I de tidigare faserna var 

valet av data av en kvantitativ art då vi var objektiva och tog distans i våra 

observationer64. Genom ett sådant angreppssätt kunde vi vara både neutrala och 

objektiva i skapandet av förståelse för företaget Södra Timber. Efter hand gick 

uppsatsen över i ett mer kvalitativt synsätt då det var nödvändigt att komma närmre 

företaget och få en bredare bas genom intervjuer och observationer. Genom att gå över 

till den mer kvalitativa forskningsmetoden skapades möjligheten att få en så rättvis bild 

av företaget som möjligt med hänsyn till hur de olika förslagen till förändring 

utformades. Den mer ingående relationen till företaget gjorde att vi blev mer subjektiva, 

vilket också är en del av den kvalitativa metoden65. 

2.4 Undersökningsmetod 

En undersökningsdesign används till att bedöma och utvärdera olika undersökningar. 

Designen är ett ramverk med kriterier för hur empirisk data ska genereras.66 Det finns 

tre vanliga metoder som används vid en undersökning. De är den experimentella 

undersökningen, surveyundersökningen samt fallstudien.67 

 

I den experimentella undersökningen så används två undersökningsgrupper, en som inte 

får någon stimuli och en som utsätts för någon form av stimuli. De här två grupperna 

                                                 
61 Andersen, 1994, s 70f 
62 Holme & Solvang, 1997, s 14 
63 Wallén, 1996, s 73 
64 Andersen, 1994, s 70f 
65 Wallén, 1996, s 73 
66 Bryman & Bell, 2005, s 46 
67 Yin, 2007, s 24f 
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jämförs sedan för att hitta förändringar.68 Surveyundersökningen används ofta när 

studien har en beskrivande eller en förklarande art. Vanliga frågeställningar blir ofta 

vad, eller hur mycket.69 Fallstudien innebär allt som ofta att studien utförs i ett konkret 

fall. Forskningen är tänkt att leda fram till att exempelvis organisationer skall börja 

fundera över hur en verksamhet bedrivs. Aktionsforskningen kan ses som en del av 

fallstudien och innebär att studien utförs genom att forskaren undersöker och påverkar 

ett skeende i en organisation.70 

2.4.1 Vårt val av undersökningsmetod 

Studien vid Södra Timber var redan från början ett väldefinierat problem med klara 

riktlinjer för önskade lösningar. Uppsatsen fick en klar koppling till aktionsforskningen. 

Motiveringen låg i att uppsatsen skulle genomföras i ett konkret fall där lösningar också 

skulle hittas71. Då ovanstående förutsättningar gällde, föll vårt val på fallstudien och 

aktionsforskningen. 

2.5 Datainsamling 

Vid insamling av data finns det två olika huvudtyper. De två olika versionerna kallas för 

primärdata samt sekundärdata. Den primära insamlingen bygger på att det samlas in ny 

data medan den sekundära bygger på att redan insamlat material utnyttjas.72 

 

Innebörden för insamling av primärdata är att helt ny data samlas in. Det kan göras 

genom tre olika metoder; direkt observation, intervju samt experiment. Vid en direkt 

observation sker studier av ett objekt. Materialet används sedan som primärdata. Den 

andra typen, intervju, är ett mycket vanligt sätt att samla in data inom forskningen 

vilken kan ske på många olika sätt. Den sista typen, experiment, är direkt avsedd till att 

hitta kausala samband. Försök görs att hitta två samstämmiga situationer för att sedan 

påverka den ena för att se vilka skillnader som uppstår mot den situation som från 

början var identisk.73 

                                                 
68 Bryman & Bell, 2005, s 54ff 
69 Yin, 2007, s 24 
70 Wallén, 1996, s 111ff 
71 Ibid. 
72 Arbnor & Bjerke, 1994, s 241ff 
73 Ibid. 
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Att använda sig av sekundärdata innebär att den pågående studien tar del av 

information som samlats in i ett annat syfte. Exempel på sekundärdata kan vara bokslut, 

årsberättelser eller olika utredningar. Data kan således vara både siffror och text. Vid 

användandet av sekundärdata kan problem uppstå eftersom det inte går att vara helt 

säker på hur informationen samlats in. Tolkningen kan vara svår att genomföra då det 

ofta bara går att nå resultatet i en genomförd undersökning och inte de rådata som 

samlats in. Om informationen dessutom är omarbetad för att passa bättre in i den 

ursprungliga undersökningen kan det försvåra tolkningen ytterligare.74 

2.5.1 Vår datainsamling 

Som stöd till vår studie åt Södra Timber använde vi oss av teorier som ansågs lämpliga 

för syftet. Teorin har anskaffats från diverse olika databaser där ELIN och EBSCO har 

varit de mest förekommande. Sökorden har bland annat varit transportation, 

environment, railway, routin, infrastructure, emission, carbon dioxide och calcualation 

methods for emissions. Material har också hämtats från tillförlitliga Internetkällor så 

som Statistiska centralbyrån, Statens institut för Kommunikationsanalys samt Statens 

Petroliuminstitut. Lämpligt material från olika grundkällor har använts från litteraturen. 

Den här typen av data blir sekundär då data har samlats in i ett annat syfte än vad den 

från början var tänkt för75. 

 

Då studien grundat sig i att både genomföra intervjuer samt analysera viss statistik av 

koldioxidutsläpp och transportsträckor blev typen av data både primär och sekundär. 

Den primära innefattade de intervjuer och observationer som genomfördes76. 

Intervjuerna fungerade som öppna samtal. Främst för att få intervjupersonerna att bidra 

med information som vi från början inte hade funderat eller reflekterat över. En hel del 

frågor var framarbetade för att leda intervjuerna i rätt riktning. De frågor som användes 

finns i bilaga ett till fem. Även telefonkontakt har gjorts och e-post har skickats till 

aktuella personer som kunnat bidra med expertis.  

 

                                                 
74 Jacobsen, 2007, s 114ff 
75 Ibid. 
76 Arbnor & Bjerke, 1994, s 241ff 
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Observationerna har varit viktiga i vår studie. Observationer gjordes på de två utvalda 

sågverken, Långasjösågen samt Mönsterås sågverk för att få en förståelse för 

sågverksarbete. Genom att observera hur lastbilar och trailers fylldes samtidigt som vi 

såg hur transporterna planerades, genererade det möjligheter till att hitta moment där 

förändringar kunde genomföras. Det har även gjorts observationer av olika datasystem 

från Södra Timber under olika intervjuer77. Alla siffror är hämtade från 2007 med 

motiveringen att kunna ta del av ett helt år med olika beräkningar. 

 

Det sekundära materialet är de siffror och statistik som utgjordes av olika ark i Excel 

med information angående utsläpp av koldioxid och volymer. Vi har också fått ta del av 

en utredning angående fyllnadsgrader. Materialet var av sekundär art och framtaget i ett 

annat syfte. Det blir därför ett bra exempel på sekundärdata78. Materialet har använts till 

att förklara nuläget samtidigt som det har varit en viktig del för att se förändringarnas 

effekter. 

 

För att genomföra beräkningarna angående hur stora koldioxidutsläppen var, behövdes 

listor på kunder. De här listorna sågs som sekundär data då de kommer ifrån företagets 

egna affärssystem79. Utifrån dem letade vi själva upp avstånden i kilometer genom 

eniro.se för de svenska kunderna och genom map24.com för de europeiska kunderna. 

För de europeiska kunderna antogs att trailer användes för att transportera godset medan 

kunderna i Sverige servades med lastbil och släp. 

2.6 Urval av respondenter 

För att praktiskt klara av att göra en undersökning krävs att ett representativt urval görs i 

en population. Det finns i huvudsak två olika grenar inom urval, sannolikhetsurval samt 

icke-sannolikhetsurval.80 

 

Vid ett sannolikhetsurval i en population är det viktigt att sannolikheten för att komma 

med i undersökningen är känd för de olika enheterna. De behöver inte ha lika stor chans 

att komma med men de måste veta hur stor den är. Det här minimerar skevheter och gör 

                                                 
77 Arbnor & Bjerke, 1994, s 241ff 
78 Jacobsen, 2007, s 114ff 
79 Ibid. 
80 Holme & Solvang, 1997, s 183f 
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att urvalet mer representerar populationen.81 Det finns två olika former av 

sannolikhetsurval, obundet slumpmässigt urval och systematiskt urval. Det obundna 

slumpmässiga urvalet innebär att alla enheter i populationen skall ha lika stor chans att 

komma med i urvalet. Det systematiska urvalet syftar till att man bestämmer ett avstånd 

som skall gälla för valet av undersökningsobjekt. Ett exempel kan vara att var tionde 

person på en lista med 1000 personer väljs ut.82 

 

Ett urval som görs utan slump brukar kallas för ett icke-slumpmässigt urval. Det innebär 

att vissa enheter har en större chans att komma med i urvalet.83 Det finns tre olika typer 

av icke sannolikhetsurval; subjektivt urval, självselektion, tillfällighetsurval samt 

kvoturval. Det förstnämnda innebär att forskaren själv väljer ut sitt urval utifrån vad han 

själv anser vara viktigt. Självselektion innebär att urvalet skapar sig själv genom att 

människor själva vill vara med i en studie, till exempel genom en annons. 

Tillfällighetsurval är en typ av urval som grundar sig i att forskaren av en ren 

tillfällighet väljer att tala med en person. Ett exempel kan vara att han stöter på någon 

på gatan som får svara på en fråga. Kvoturval innebär att forskaren bestämmer sig för en 

kvot som han vill undersöka, till exempel att en studie skall göras med studenter. 

Gruppen som forskningen riktar sig till blir således förutbestämd.84 

2.6.1 Vårt urval av respondenter 

Då studien riktade sig mot ett specifikt fall fanns egentligen inte möjligheten att 

genomföra ett slumpmässigt urval85. Vårt urval gällde istället respondenter i form av ett 

subjektivt urval86.  Vi valde själva vilka respondenter som ansågs vara av betydelse för 

att kunna lösa uppgiften på bästa sätt. Urvalet av respondenter gällde aktuell personal på 

Södra, Södra Timber samt att kontakt de transportörer som användes. Allt för att det 

slutgiltiga resultatet skulle bli så tillfredställande som möjligt. 

 

                                                 
81 Holme & Solvang, 1997, s 183f 
82 Halvorsen, 1992, s 99 
83 Bryman & Bell, 2005, s 109ff 
84 Halvorsen, 1992, s 99f 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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Figur 2.1 Kontaktschema över uppsatsens involverade personer 

Företag Namn Befattning Kontaktform 

Södra Timber Lars Woxneryd Miljöchef Personlig intervju 

Gruppintervju 

2.7 Sanningskriterier 

Validitet handlar om att allt som är viktigt att mäta också mäts. Det får inte komma 

något oväsentligt som kan störa resultatet.87 Validitet innebär att det som skall 

undersökas verkligen genomförs och att allt annat lämnas utanför.88 Det andra kriteriet, 

                                                 
87 Wallén, 1996, s 65 
88 Thurén, 2000, s 26 

Södra Elisabeth Carlsson Miljöingenjör Personlig intervju 

Gruppintervju 

Andreas Jonasson Marknadsdirektör GruppintervjuSödra Timber

Mönsterås sågverk Sam Schönbeck Produktionschef Personlig intervju

 Långasjösågen Anders Fransson Kundservice Personlig intervju

DHL 

Lars Fransson TreldeGreen Cargo  

TelefonkontaktVerksamhetssamordnare Lessebo Åkericentral Lotta Berggren

TelefonkontaktSpeditörStefan Persson

Produktionsledare Telefonkontakt

Mönsterås sågverk Marianne Gustavsson Ekonom Kontakt via e-post

Kontakt via e-postProfessorLeif EnarssonGöteborgs Universitet 

Kontakt via e-postFörsäljningsansvarigAnders Eriksson

SPI Ebba  Tamm Produktavdelningen Telefonkontakt

DHL 

Banverket Rolf Willhelmsson Arbetschef

Långasjösågen Carina Olsson Ekonom Telefonkontakt

Kontakt via e-post
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reliabilitet, innebär att mätinstrumenten som används vid en undersökning måste vara 

pålitliga. Om mätningen skall kunna anses som korrekt genomförd innebär det att en 

framtida undersökning som använder sig av samma instrument också skall nå samma 

resultat.89 

 

Begreppen validitet och reliabilitet är betydligt mer komplexa än att bara nämna dem 

övergripligt. Validiteten kan delas upp i fyra skilda kriterier som är särskilt användbara 

vid fallstudier. Begreppen är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet.90 

 

Begreppsvaliditet innebär att en forskare måste använda sig av korrekta mått och 

enheter för det som skall studeras. Den interna validiteten syftar till att visa kausala 

samband mellan studerade enheter. Extern validitet används för att avgränsa studien och 

påvisa dess generaliserbarhet på andra områden. Det är ofta svårt att till exempel veta 

om ett studerat fall kan generaliseras till andra fallstudier. Det sista kriteriet syftar till 

det som nämndes ovan, nämligen hur pass enkelt en ny forskare kan replikera en redan 

utförd studie.91 

Kriterier Fallstudietillämpning 
Den undersökningsfas 
då tillämpningen blir 
aktuell 

Begreppsvaliditet  Använda flera källor när det gäller data och 
belägg. 

 Formulera en beviskedja. 
 Låta nyckelinformanter läsa igenom ett 

utkast forskningsrapporten 

Datainsamlingen 
 
Datainsamlingen 
Sammanställningen av 
rapporten 

Intern validitet  Jämföra olika mönster med varandra 
 Bygga upp förklaringen 
 Ta upp rivaliserande förklaringar 
 Använda logiska modeller 

Analys av data 
Analys av data 
Analys av data 
Analys av data 

Extern validitet  Använda teori vid enfallsstudier 
 Använda replikationslogik vid         

flerfallssstudier 

Forskningsdesign 
Forskningsdesign 

Reliabilitet  Använda regelverket för fallstudier 
 Utveckla en databas för fallstudien 

Datainsamlingen 
Datainsamlingen 

 

Figur 2.2 Fyra designkriterier och deras tillämpning vid fallstudier (Yin, 2007) 

                                                 
89 Wallén, 1996, s 66f 
90 Yin, 2007, s 55ff 
91 Ibid. 
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2.7.1 Validitet och reliabilitet i vår uppsats 

De intervjuer som vi genomfört med inspelningsbar utrustning skrevs också ner i 

pappersform för att kunna kontrolleras av de intervjuade personerna. Det här gjordes 

främst för att säkra begreppsvaliditeten i vår uppsats92. Samtliga schabloner som 

använts beräkningarna har validerade av oberoende källor på myndigheter och företag.  

 

Under arbetets gång har vi haft löpande kontakt med miljöingenjör Elisabeth Carlsson. 

Anledningen till det var att vi hela tiden ville ha feedback på den beräkningsmetod som 

har arbetats fram. När metoden stod klar uttryckte Elisabeth Carlsson en stark tilltro och 

tillförlitlighet för metoden vilket också ansågs som att begreppsvaliditeten även här var 

säkrad93. 

 

Vi har varit noggranna vid vårt analysarbete att all den teori och empiri som tagits upp i 

uppsatsen också har använts. Uppsatsen har visat på samband mellan just teori och 

empiri på flertalet ställen vilket är definitionen på intern validitet94. Vi har under 

uppsatsens gång använt oss av framtagna, logiska modeller för att förenkla dels 

analysarbetet men också för att hela tiden ha en kontroll på vilken typ av teori och 

empiri som har varit nödvändig. Uppsatsen har tagit fram en rivaliserande metod för att 

genomföra beräkningar av koldioxidutsläpp. En metod som vi själva också anser vara 

mer rättvisande. 

 

Den framarbetade modellen kan enkelt användas på olika områden både inom Södra 

och i andra företag och kan därför anses ha en hög generaliserbarhet eller extern 

validitet95. En vidare diskussion angående uppsatsens externa validitet förs under 6.2 i 

kapitlet slutsats och rekommendationer. 

 

Vi har under uppsatsen gång varit noggranna med att dokumentera en utförlig metod för 

uppsatsens tillvägagångssätt. Vi anser därför att reliabiliteten är hög då vi tror att 

ytterligare en studie med samma tillvägagångssätt kommer ge samma resultat96. 

                                                 
92 Yin, 2007, s 55ff 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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2.8 Sammanfattning 

Vetenskapligt 
synsätt Positivism 

Vetenskapligt 
angreppssätt Deduktivt 

Kvalitativ & 
Kvantitativ Forskningsmetod 

Undersöknings-
metod 

Fallstudie/ 
Aktionsforskning 

Primär & 
Sekundär Datainsamling 

Urval av 
respondenter 

Icke sannolikhet/ 
Subjektiv metod 

 
Figur 2.3 Sammanfattning av vetenskaplig metod 

2.9 Arbetsgång/tidsplan 

 Vecka 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Aktivitet 
Förarbete/Instudering             
Företagsbesök             
Inledningskapitel             
Metod             
Teori             
Empiri             
Analys             
Färdigställande             
PM    0 1 2   3    
Handledning             
Inlämning             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.4 Tidsplan för uppsatsen 
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3 Teori 

eorikapitlet tar upp de teorier som krävs för beräkningar av koldioxidutsläpp 

samt till de förändringar som är tänka att implementeras för att kunna förbättra 

mängden koldioxidutsläpp i framtiden. Förbättringsförslagen är tänkta att tas fram med 

hjälp av teorier inom områdena logistik och transportmedel som slutligen skall 

tillämpas i ett informationssystem som förenklar och förbättrar beräkningarna.  

 T

 

Södra Timber 

Beräkningar koldioxidutsläpp för 
vägtransporter 

Avsnitt 3.1 

Transportmedel Logistik 
Avsnitt 3.2 Avsnitt 3.3 

Externa faktorer Koldioxidutsläpp 
Avsnitt 3.4 

 
Figur 3.1 Teoretisk modell för informationen som tas upp i kapitlet 
 
Meningen med ovanstående modell är att påvisa de områden uppsatsen valt att beakta 

vid de förbättringsåtgärder som är tänkta att implementeras vid utsläppen av koldioxid. 

Modellen illustrerar de områden som kapitlet kommer att bryta ner och förklara mer 

ingående utifrån en mer detaljerad teoribeskrivning. 

3.1 Beräkningar koldioxidutsläpp för vägtransporter 

Att beräkna mängden koldioxidutsläpp för en vägtransport är inte helt enkelt utan beror 

på många olika variabler. Det finns också olika metoder för att räkna ut mängden 

koldioxid som genereras. Fordonsvikt, lastvikt, fyllnadsgrader, bränsleåtgång, 

motorklasser och körda kilometer är alla viktiga variabler att ta hänsyn till beroende på 
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vilket sätt man väljer att räkna på.97 Nedan redogörs olika beräkningsmetoder och 

teorier kring de variabler som är viktiga att titta närmre på. 

3.1.1 Beräkningsmetoder 

Koldioxid uppstår vid förbränning av fossila bränslen.98 Halten av koldioxid vid 

förbränningen styrs av vilken sorts drivmedel som används.99 Det finns i huvudsak två 

övergripande metoder för att beräkna utsläppen av koldioxid, där den ena metoden 

baseras helt och hållet på bränsleförbrukningen medan den andra fokuserar mer på 

själva transportaktiviteten.100 Den ansedda svenska organisationen, Nätverket för 

Transporter och Miljön, NTM, använder sig av bränslebaserad metod där mängden 

bränsle multipliceras med utsläppen koldioxid som generas per enhet drivmedel, 

förutsatt att typen av drivmedel är given.101 Bränsleförbrukningen beräknas vanligtvis i 

behovet per kilometer eller per tonkilometer.102 

 
I de två övergripande metoderna finns olika matematiska formler för att beräkna 

koldioxidutsläppen vid vägtransporter; den bränslebaserade, fordonskilometerbaserade, 

och den tonkilometerbaserade.103 

 
Bränslebaserad metod: Metoden tar hänsyn till mängden bränsle som gått åt gånger 

antalet kilo koldioxid som släpps ut per liter förbränt bränsle. Formel enligt följande; 

 

liter bränsle * [ kilo koldioxid per liter bränsle ] = kilo koldioxid104 

 

Fordonskilometerbaserad metod: Metoden syftar att ta med antalet fordon som används 

och multiplicera dem med antalet kilometer som fordonen färdas enkel resa. Summan 

multipliceras med bränsleåtgången per kilometer multiplicerat med mängden koldioxid 

som släpps ut per liter förbränt bränsle. Formel enligt följande; 

 

                                                 
97 Knörr & Reuter, 2005, s 21 
98 http://www.naturvardsverket.se/sv/nv/Sok/?quicksearchquery=koldioxid 2008-05-05 
99 http://www.spi.se/omraknfakt.asp 2008-05-06 
100 Calculating CO2 Emissions from Mobile Sources, 2005, s 2 
101 Bäckström, 2007, s 9 
102 Knörr & Reuter, 2005, s 22 
103 Calculating CO2 Emissions from Mobile Sources, 2005, s 3ff 
104 Ibid. 
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[ Antal fordon * kilometer enkel resa ] x [ liter bränsle per kilometer * kilo koldioxid 

per liter bränsle ] = kilo koldioxid105 

 

Tonkilometerbaserad: Formeln innebär att hänsyn tas till antalet tonkilometer som 

transporten rullat multiplicerat med en schablonsiffra för hur mycket koldioxid som 

släpps ut per tonkilometer. Formel enligt följande; 

 

tonkilometer * standardvärde kilo koldioxid per tonkilometer = kilo koldioxid106 

 

Bränsleförbrukningen ökar i takt med att lastvikten ökar. Ökningen av 

bränsleförbrukningen anses var linjär och följande formel kan användas för att beräkna 

fyllnadsgradens, i procent av maximala vikten, påverkan på förbrukningen; 

 
Bränsleförbrukning [ BF ] = BF utan last + [ BF max last - BF utan last ] * 

Fyllnadsgrad107 

3.1.2 Informationssystem 

Ett informationssystem innebär en process som matas med diverse variabler som 

tekniskt sett har ett samband men som inte är helt uppenbart. När de däremot, med hjälp 

av processen, slås samman till en gemensam output fyller det ut ett betydligt bättre 

syfte. Informationssystem innehåller viktig information om människor, platser och 

betingelser som finns i och runt en organisation.108 

 

När det talas om informationssystem finns det en del termer som är ständigt 

återkommande. De här är information, data, input, process, output och feedback.109 

 

                                                 
105 Calculating CO2 Emissions from Mobile Sources, 2005, s 3ff 
106 Ibid. 
107 Bäckström, 2007, s 12 
108 Laudon & Laudon, 1996, s 9 
109 Ibid. 
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Omgivningen 

Informationssystem 

  
Process Input Output 

   

Feedback

 
Figur 3.2 Visuell bild över ett informationssystem (Laudon & Laudon, 1996) 

 

Med information menas den data som sammanslagits och bearbetats för att förstå 

organisationer och dess omgivning. Data i kontrast blir den mängd fakta som ligger runt 

om organisationen innan någon egentligen vet vad den skall användas till. Så länge 

rådata inte processas eller bearbetas är den svårhanterlig och ofta svår att använda till 

fördel för organisationen. Input fångar fakta som finns i organisationens omgivning och 

leder in den mot processen. Där bearbetas den till en mer passande form av information 

som är bättre anpassad för dess syfte. Outputen för sedan informationen ut ur processen 

och leder den till de människor och aktiviteter där den skall användas. Det är också 

viktigt att informationssystemet får feedback. Feedback innebär att de aktiviteter och 

människor som använder sig av den bearbetade informationen ger information om hur 

de upplevde materialet som de fått ta del av. Det här är en mycket viktig del i 

informationssystemets utveckling och förbättringsarbete.110 

3.2 Transportmedel 

Begreppet godstransporter syftar till de transporter som sker mellan två geografiskt 

skilda positioner. Begreppet exkluderar alltså de interna transporter som tenderar att 

uppstå vid olika typer av förflyttningar. Det finns en rad olika logistiska lösningar till 

förflyttningen av gods. De fyra grundpelarna brukar benämnas som flyg-, båt-, järnväg- 

samt vägtransporter. Om transporten görs med flera olika typer av transportmedel så 

                                                 
110 Laudon & Laudon, 1996, s 9 
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betecknas det som en intermodal transport. Ofta är det inte transporten i sig som avgör 

vad för typ av transportmedel som behöver användas utan den befintliga infrastrukturen 

som finns i området där förflyttningen skall genomföras.111  

3.2.1 Vägtransporter 

Den kraftiga utvecklingen i användandet av vägtransporter grundar sig i två 

huvudförklaringar. Den första är att bilarnas utveckling i bredd, volym, vikt samt alla 

de olika modeller som finns gör att möjligheterna ständigt ökar. Den andra förklaringen 

grundar sig i att dagens vägtransporter ofta är mycket snabba och smidiga.112 

Ytterligare förklaringar som uppkommit är nya lokaliseringar på verksamheter samt 

Just In Time-principen.113  

 

Det är endast vägtransporterna som har möjligheten att leverera fram till dörr vilket 

medför att de inte behöver lastas om vid olika leveranser. Fördelarna att transportera 

via vägnätet är att det finns en stor flexibilitet i vilken typ av transport som kan 

användas. Det leder till att i stort sätt vad som helst kan transporteras. Vägtransporterna 

kan också leverera vart som helst rent geografiskt. Nackdelarna är främst 

miljöaspekterna så som buller och utsläpp.114 

 

Vid svenska vägtransporter används oftast en lastbil med släp. Lagar och förordningar 

är framtagna för att begränsa dimensionerna på ekipaget. Det är även möjligt att 

använda sig av trailers. En trailer är en dragbil som förflyttar längre lastbärare. Fördelen 

med det här ekipaget är att olika dragbilar kan transportera olika lastbärare till och från 

olika terminaler.115  

3.2.2 Järnvägstransporter 

Tack vare sin konstruktion med stål mot stål och en liten kontaktyta krävs det endast sju 

gånger så lite kraft för att framföra en godsvagn på järnväg jämfört med en lastbil på 

                                                 
111 Jonsson & Mattsson, 2005, s 90 
112 Lumsden, 1989, s 33 
113 Björklund, Tjäder & Wiberg, 2000, s 28 
114 Jonsson & Mattsson, 2005, s 94f 
115 Ibid. 

 - 28 -



- Teori -  

väg.116 Järnvägen kan också transportera näst intill all sorts gods, både i stora volymer 

och över långa avstånd. Här får järnvägen en stor konkurrensfördel. De kortare 

sträckorna ses ofta som negativa då det gäller tid och ekonomi eftersom det krävs flera 

omlastningar till och från terminaler.117  

 

Järnvägstransporter är också mycket miljövänliga just för att mycket gods kan 

transporteras långt utan några direkta koldioxidutsläpp, förutsatt att loket är eldrivet. En 

nackdel kan vara att transporten ibland får en lång leveranstid som leder till att 

exempelvis värdefullt gods skapar en hög kapitalbindning under en längre tid. En 

faktor som kan dämpa användningen av järnvägsnätet. Det är inte heller lika utvecklat 

som vägnätet vilket får konsekvensen att det inte blir lika flexibelt. Gods som levereras 

på järnväg transporteras ofta till en terminal för att sedan förflyttas vidare via en 

vägtransport för att nå sin slutgiltiga destination.118 Möjligheterna för 

järnvägstransporter bestäms genom vart kunderna finns lokaliserade, terminalernas 

geografiska position, hur pass utbredd infrastrukturen är samt längden på 

transporten.119 

 

Sverige är ett föregångsland när det gäller en uppdelning av järnvägsnäten, ett 

operativt, SJ, och ett infrastrukturellt, Banverket. Den Europeiska Unionen arbetar 

ständigt med att förbättra samt effektivisera järnvägarnas utbredning i Europa. En 

öppning kom 1999 då de blev fritt tillträde på ett transeuropeiskt järnvägsnät för gods. 

En grund var att Europa liksom Sverige skilde på operatörs- och 

infrastrukturshållare.120  

3.2.3 Intermodala transporter 

Intermodala transporter innebär en kombination av två eller flera transportslag. En 

intermodal transport innehåller oftast fem olika steg. Godset måste först transporteras, 

oftast med lastbil fram till en terminal. Det andra steget är omlastningen som måste ske 

mellan transportslagen. Det tredje steget blir själva transporten mellan de två 

terminalerna. Vid ankomst till slutterminalen nås det fjärde steget då godset återigen 
                                                 
116 Lumsden, 1989, s 42 
117 Jonsson & Mattsson 2005 s. 93 
118 Ibid. 
119 Wiegmans B.W et.al, 2007, s 107f 
120 Björkland, Tjäder & Wiberg, 2000, s 22ff 
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lastas om. Det avslutande steget innebär slutgiltiga transporten som genomförs ut till 

kund.121  

 

Fördelarna blir att det bästa från varje transportslag plockas fram och effektiviserar 

transportkedjan. Nackdelarna som riskerar att uppstå visar sig ofta i tid och kostnader 

då olika omlastningar måste ske. För att minimera just den proceduren krävs enhetliga 

lastbärare och olika standardiseringar i hanteringen.122 En sådan lösning skulle kunna 

leda till att olika miljöproblem kan minskas. I så lång utsträckning som möjligt skall 

vägtransporterna överföras till järnväg och containerlaster via sjöfarten. Vägtransporten 

är endast tänkt att användas i närtrafiken.123 

3.2.4 Miljöklassat bränsle 

Klassificeringssystemet för dieseloljor togs fram för att minska hälsorisker i samhället. 

Klassificeringen finns för både diesel och bensin i tre respektive två klasser. Ju lägre 

klass som används, desto mindre påverkan på miljön. Framställningen av de lägre 

klasserna är mer avancerade att genomföra vilket också bidrar till en högre 

framställningskostnad. Priset för de bättre klasserna skall dock inte vara högre utan 

kompenseras istället med lägre skatter.124 

 

Miljöklass 1, MK 1, är sedan 1995 det helt dominerande dieselbränslet i Sverige och det 

är också den diesel som går att köpa på bensinstationer. MK3-dieseln motsvarar de krav 

som Europeiska Unionen ställer på användandet av diesel. Sverige har länge haft högre 

krav på vilka utsläpp som är tillåtna. Bland annat tillåts en väldigt liten mängd svavel i 

utsläppen som genereras. Samma mängd som Sverige tillåter håller nu på att 

implementeras över hela den Europeiska Unionen. MK1-diesel innehåller inte heller 

några skadliga kolväten, något som Europeiska Unionen inte valt att reglera. Skillnaden 

mellan svenska utsläpp och övriga länder blir därför påtaglig.125 

 

 

 

                                                 
121 Wiegmans B.W et.al, 2007, s 105 
122 Jonsson & Mattsson, 2005, s 97 
123 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 141f 
124 http://www.vv.se/templates/page3____15756.aspx#diesel, 2008-04-29 
125 Ibid. 
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Miljöklass 1:  2,54 kilo/liter diesel 

Miljöklass 2 2,56 kilo/liter diesel 

Miljöklass 3 2,66 kilo/liter diesel 

Figur 3.3  Tabell över mängd koldioxid som släpps ut per liter miljöklassat dieselbränsle 

(www.spi.se/omraknfakt.asp) 

3.3 Logistik 

Det är viktigt att ta hänsyn till alla former av mänsklig aktivitet när det gäller 

miljöproblem. Transporter är speciellt utsatta då de kraftigt bidrar till utsläpp, köer och 

olyckor. Det finns därför olika områden i transportsektorn och logistiken som kan bidra 

till ett grönare samhälle. Det kan ses både som en uppgift samtidigt som en möjlighet att 

skapa en mindre påverkan på miljön genom olika insatser och förändringar i 

värdekedjan.126  

3.3.1 Fyllnadsgrad 

Det är viktigt att ha ett högt kapacitetsutnyttjande på de vägtransporter som används. 

Det handlar inte bara om att de skall användas så många timmar möjligt utan också att 

de lastas på ett sätt som gör att lastkapaciteten utnyttjas så mycket som möjligt. 

Utnyttjandet av lastkapacitet brukar benämnas med termen fyllnadsgrad. Definitionen 

på begreppet är utnyttjad andel av den totalt tillgängliga lastvolymen (kubikmeter), 

lastytan (kvadratmeter & kubikmeter) eller maximala vikten (kilo). På grund av att 

definitionen tillåter olika mått så blir fyllnadsgraden ofta olika beroende på vilken 

definition som används. I en vägtransport är ofta volymen eller ytan den begränsande 

faktorn.127 Fyllnadsgraden riskerar att bli låg om direktleveranser används mellan 

företag och kund då det ofta innebär att endast behovet från en kund skall täckas.128  

 

Transporter i Sverige medför ofta stora volymer i en riktning medan lastbilarna kör 

tomma tillbaka. Om transportmedlens kapacitet utnyttjas bättre kommer det att leda till 

förbättringar på olika områden.129 Det är viktigt att ta hänsyn till lastbilens retur då 

beräkningar för fyllnadsgrad görs. Om en lastbil har 100 procent i utnyttjande på 
                                                 
126 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 152 
127 Jonsson & Mattsson, 2005, s 414 
128 Lumsden, 1995, s 229 
129 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 169 
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sträckan till kund och 0 procent tillbaka innebär det att den totala fyllnadsgraden inte 

blir högre än 50 procent.130 En högre fyllnadsgrad nås med sammanslagna transporter 

vilket kan leda till ett mindre antal avgångar. 131 

3.3.2 Ruttplanering 

I planeringen av distribution måste det tas hänsyn till antal fordon, kunder samt 

nätverket för kunder och terminaler för att hitta möjliga rutter. Det måste också tas 

hänsyn till körsträcka, tid samt mängden gods för att kunna möta behoven med rutten. 

Ruttplanering kan möjliggöra samlastning där sortimentet transporteras uppdelat vid en 

och samma transport då det skall till olika destinationer.132 

 

Genom att ha en bra ruttplanering kan de mest optimala rutterna med de högsta 

fyllnadsgraderna nås. Genomförs transporterna med färre antal fordon så blir antalet 

genomförda transportkilometer totalt sett färre.133 En effektiv ruttplanering kan minska 

antal bilar med 15 procent. Ytterliggare effektivitet kan nås genom olika last- och 

ruttplaneringssystem, Ett sådant system kan ge en minskning i fordonskilometer med 5 

till 10 procent mot manuellt arbete.134 

3.3.3 Leveransservice 

Det är idag inte lika enkelt att ta marknadsandelar med hjälp av produktegenskaper då 

många liknande produkter figurerar på marknaderna. Det handlar mer om att skapa ett 

mervärde utöver den produkt som kunden faktiskt köper. Sådana värdeökningar kan nås 

på olika sätt där leveransservice är en av metoderna.135 Leveransservice är den delen av 

logistik som skapar intäkter för företag genom att skapa kvalitet för kunden. Med hjälp 

av erfarenhet kring begreppet leveransservice skapas också potential till en 

marknadsdifferentiering.136   

 

                                                 
130 Jonsson & Mattsson, 2005, s 414 
131 Lumsden, 1995, s 229 
132 Lumsden, 2006, s. 646f 
133 Jonsson & Mattsson, 2005, s 167 
134 Lumsden, 2006, s. 715 
135 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 56ff 
136 Schneider,  2004, s 144f 
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Leveransservice är ett begrepp som visar kundens uppfattning om företagets logistiska 

aktiviteter. En del av begreppet innefattas av leveranspålitlighet. Någonting som har 

blivit väldigt viktigt i dagens läge, inte minst genom införandet av Just in Time vid 

många tillverkningsindustrier. Kunderna prioriterar just pålitligheten mer än andra 

variabler så som leveranstid.137 Främst då det blir vanligare att kunden är delaktig i 

produktionen samt att tillverkning, transport och kundanpassning sker starkt 

ihopkopplat.138 Ytterligare ett begrepp som har fått större betydelse är 

leveransflexibilitet. Det innebär att säljande företag måste anpassa sig till en kunds olika 

önskemål, vara förberedd att lösa olika typer av problem samt att också kunna förändra i 

en rådande order.139 Det kan innebära orderstorlek, emballage, frekvenser eller 

dokumentation. Flexibilitet handlar om att kunna hitta nya lösningar så pålitligheten 

samt säkerheten i leveranserna kan upprätthållas.140 

3.3.4 Tonkilometer 

Begreppet tonkilometer är starkt etablerat inom transportnäringen och visar 

transportarbetet för alla transportslag både nationellt som internationellt. Begreppet 

visar antalet ton som är transporterade en viss sträcka, mätt i kilometer, för varje 

körning. Godsmängden multipliceras helt enkelt med antal körda kilometer.141  

 

Begreppet bör användas med en viss eftertanke då det är homogent. Det innebär att om 

antalet kilometer minskar men antalet ton ökar fås ändå samma tonkilometermängd som 

fanns innan förändringen genomfördes. Ett exempel kan ses i tabellen nedan där antalet 

körda kilometer är 200 kilometer och antalet transporterade ton är 10 vilket då ger en 

mängd på 2000 tonkilometer. Om antalet körda kilometer skulle minska till 10 och 

antalet ton öka till 200 får det effekten att mängden fortfarande blir 2000 

tonkilometer.142 

 

 

 

                                                 
137 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 56ff 
138 Schneider,  2004, s 144 
139 Mattsson, 2002, s 141 
140 Lumsden, 2006, s. 263 
141 http://www.scb.se/Grupp/Webmaster/Tonkilometerbegreppet.pdf 2008-05-02 
142 Ibid. 
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Körd sträcka (km) Transporterad mängd (ton) Antal tonkilometer (km* ton) 

200 10 2000 

10 200 2000 

 

Figur 3.4 Exempel på tonkilometerbegreppets homogenitet 

3.4 Externa faktorer 

Att ta hänsyn till transportmedel och logistik är givetvis mycket viktiga faktorer då det 

gäller miljöpåverkan. Infrastrukturen styrs i det stora hela av myndigheter samt att 

regler och sanktioner är skapade för att styra miljöpåverkan från olika faktorer. I och 

med Sveriges inträde i Europeiska Unionen finns det mycket bestämmelser och vad som 

får och inte får göras. Det finns alltså en problematik som inte kan rättas till eller styras 

av enskilda individer.143 

3.4.1 Infrastruktur 

Infrastrukturen representerar det fysiska systemet inom logistiken och är givetvis en 

mycket viktig del i hur och vad som skall transporteras. Det kan ses som ett faktum att 

infrastruktur och transportmedel sällan går hand i hand då den ena drivs av myndigheter 

medan den andra ofta är i privat ägo. Förändringar i infrastruktur tar ofta väldigt lång tid 

medan nya typer av transportmedel hela tiden arbetas fram.144 

 

Vägtransporterna har visat en mycket kraftig tillväxt under en längre tid vilket också har 

föranlett att vägarna på många ställen visat en form av mättnad. Det här har 

utkristalliserat sig i bland annat trafikstockningar med köer och stor miljöpåverkan i och 

med stillastående trafik. En stor anledning till att trafikstockningarna uppstår är att 

flödeshastigheten hos de olika fordonen varierar. Det blir speciellt tydligt i en kanal, ett 

område där inga möjligheter till omkörning ges. Potential för optimering alltså i den här 

delen av infrastrukturen.145 

 

Järnvägsnätet är betydligt mindre än vägnätet. En anledning till det är att järnvägsnätet 

byggdes för väldigt lång tid sedan vilket innebär att vissa sträckor är över 100 år gamla. 

                                                 
143 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 136ff 
144 Ibid. 
145 Lumsden, 2006, s 118f 
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Flera delsträckor har lagts ner på grund av bristande lönsamhet vilket också har föranlett 

en glesare infrastruktur. Dagens infrastruktur utgör ett stomnät mellan landets större 

orter med undantag för vissa bibanor som ansluter på olika ställen. Järnvägen har 

således fått anpassa sig till dagens konkurrenssituation när det gäller transporter.146 

 

Godstransporter på järnväg mellan länder i Europa är idag inte helt optimalt. En 

bidragande faktor är att det är väldigt svårt att färdas över gränsen med ett lokomotiv då 

olika länder har olika strömförsörjningssystem till lokomotiven. Det är inga problem att 

just gränsöverskrida med vagnar vilket innebär att ett byte av dragfordon är det som 

krävs för att ekipaget skall kunna rulla vidare. Dock är det så att olika länder har olika 

signalsystem, varierande kvalitet på spåren samt olika regler hur framförandet skall ske 

vilket kan vara faktorer som försvårar framskridandet.147 

 

I Sverige finns mycket älvar, sjöar och fjäll som alla bidrar till en försvårad situation för 

att skapa effektiva logistiklösningar. Landets geografi och klimat gör att betydande 

resurser behöver läggas ner för att underhålla landets infrastruktur. Det är således 

väldigt tungt att driva Sverige som ett transportberoende industriellt effektivt land.148 

 

För att den Europeiska Unionens mål om fri handel och öppna gränser skall fungera så 

måste också arbetet med att harmonisera den europeiska infrastrukturen hamna mer i 

fokus.149 

3.4.2 Lagar och förordningar 

I Sverige får den sammanlagda vikten för en lastbil med släp inte överstiga 60 ton. När 

det gäller måtten så gäller maximalt en bredd på 2,6 meter, en höjd på 4,5 meter samt en 

längd på 25,25 meter. Ett trailerekipage får maximalt vara 24 meter långt och väga 

maximalt 40 ton. Bredden och höjden har samma restriktioner som en lastbil.150  

 

När det gäller länder utanför Sverige och som tillhör den Europeiska Unionen gäller 

andra lagar och förordningar. Lastbilsekipaget som används får maximalt väga 44 ton. 

                                                 
146 Lumsden, 2006, s 135 
147 Enarsson. 2006 s. 267f 
148 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 129 
149 Björklund, Tjäder & Wiberg, 2000, s 46 
150 http://www.vv.se/templates/page3____1521.aspx 2008-05-09 
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För bredden gäller 2,55 meter och längden begränsas till 18,75 meter. Trailerekipaget 

får maximalt väga 40 ton och ha en bredd på 2,55 meter samt vara maximalt 16,5 meter 

lång.151 

 

Det finns som ovan nämnt flertalet olika lastbilsvarianter och valet av ekipage beror 

ofta på de regleringar som finns framtagna beroende på vilket land transporten skall gå 

till.152 

3.4.3 Samhällsekonomiska kostnader 

När det talas om kostnader som uppstår i samband med miljöbelastning leder det oftast 

till att vissa grupper i samhället tjänar på det medan andra grupper blir lidande. Ett 

exempel kan vara att folk i en omgivning störs av en buss som avger för mycket buller 

när den passerar. Samtidigt finner de personer som vistas på bussen glädje av att kunna 

resa. Det innebär alltså att åtgärder för välfärdsvinst och välfärdsförlust sättas i relation 

till varandra. Den minskning av miljöpåverkan som eftersöks behöver alltså inte vara att 

få ner kostnaderna till noll utan mer nå den punkt som är optimal.153 

 
 Figur 3.5 Åtgärdskostnader för miljöproblem. (Lumsden, 1995) 

 

I diagrammet ovan så kan fenomenet illustreras grafiskt. X-axeln visar den mängd som 

släpps ut. Y-axeln visar de marginalkostnader som uppstår för dels de skador som 

                                                 
151 Council Directive 96/53/EC Official Journal , 2006, s 65 
152 Lumsden, 2004, s 7 
153 Lumsden, 1995, s 56f 

Marginal-
kostnader 
(kr/ton) MCåtg MCsk 

Utsläpp (ton) 
E2 E* E1 E0
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utsläppen bidrar till samt de kostnader som uppstår för att åtgärda problemen. I 

utgångsläget befinner vi oss i E0. Ju fler åtgärder som görs för att minska 

miljöproblemen, desto högre upp på MCåtg klättrar vi. Samtidigt minskar MCsk då 

kostnaderna för skador minskar. Det framgår att den optimala minskningen från E0 blir i 

E*, det vill säga skärningspunkten mellan de två kurvorna. I E1 hade kostnaderna för att 

minska utsläppen varit mindre än skadekostnaderna och det blir samhällsekonomiskt 

kostsamt att ligga på den nivån. Det är inte heller ett bra läge att befinna sig i E2 då 

åtgärdskostnaderna blir högre än den vinst man gör i reducerade skadekostnader.154 

 

                                                 
154 Lumsden, 1995, s 56f 
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3.5 Analysmodell  

 
Figur 3.6 Uppsatsens analysmodell 
 
Ovan illustreras den framtagna analysmodellen. Modellen bryter ner varje huvudområde 

i mindre avsnitt för att enklare kunna förklara de påverkande variablerna. Områdena blir 

hela tiden påverkade av externa faktorer som möjliggör, samtidigt som de begränsar 

förändringar som kan föreslås. Modellen är framtagen för att klargöra och underlätta det 

kommande analysarbetet samt för att tydliggöra vilken empiri som blir viktig för att 

kunna besvara uppsatsens två frågeställningar. Frågeställningarna genomgår samma 

process fast med olika avsikter. I den första frågan är meningen att enbart se till nuläget 

medan det i den andra frågan är att se vilka förändringar som kan göras och vilken 

effekt de kan få. 
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4 Empiri 

 mpirin i uppsatsen inbegrips av två nulägesbeskrivningar som ger en 

presentation och en överblick av de sågverk vi avgränsat oss till. Beskrivningen 

görs utifrån rubrikerna hämtade från teorins upplägg med skillnaden att de externa 

faktorerna nu är invävda i delarna transportmedel och logistik. Alla de beräkningar och 

presentationer som behöver göras kommer att presenteras i analyskapitlet. Den 

framlagda empirin implementeras slutligen i 

 E

vår analysmodell. 

 

”Det är av stor betydelse att verksamheten först kartläggs på det sätt som den bedrivs i 

verkligheten. Att i detta skede ägna tid åt hur den borde vara är vanligen både 

vilseledande och meningslöst.155 

4.1 Långasjö 

 
 
Figur 4.1 Flygbild över sågverket i Långasjö (http://www.sodra.com/sv/verksamheter/Travaror/Enheter-
Timber/Sodra-Timber-Langasjo/) 
 
Långasjösågen ligger i ett litet samhälle, Långasjö, utanför Emmaboda i Kalmar Län. 

Sågverket har tillhört koncernen Södra sedan 2002 då verket blev uppköpt. Det tillhörde 

tidigare det familjeägda företaget Geijer och söner.156  

                                                 
155 Sörqvist, 2004, s 334 
156 Anders Fransson, Södra Timber, 2008-04-21 
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4.1.1 Beräkningar koldioxidutsläpp för vägtransporter 

Beräkningarna som idag görs på externa transporter från Långasjö görs på koncernnivå. 

Södra Timber använder schabloner för vilken energiförbrukning (MegaJoule) 

vägtransporterna har per tonkilometer. Det finns ytterligare schabloner som påvisar 

vilken mängd koldioxid som släpps ut i luften för varje energimängd som används. På 

så vis kan verket idag få en uppskattad siffra på hur mycket koldioxid transporterna 

genererar. Beräkningarna görs med en fyllnadsgrad på 65 respektive 50 kubikmeter och 

anpassar övriga schabloner utefter de här. Det tas alltså idag ingen hänsyn till faktisk 

fyllnadsgrad 157 

 

Södra Timber har en god kontroll på hur mycket kubikmeter som transporteras men inte 

hur långt det färdas då de ofta läggs samman, dolt i en större summa tonkilometer. 158  

Uppsatsen har därför upprättat ett register på de avstånd som kunderna fanns på från 

Långasjösågen 2007. Se bilaga 6 som exempel. 

 

Enligt beräkningarna som gjorts, för den mängd koldioxid som genererats vid de 

externa transporterna, har företaget tagit 47 119 kilo tonkilometer (47 119 000 

tonkilometer) multiplicerat med 0,85, vilket motsvarar energiförbrukningen uttryckt i 

MegaJoule per tonkilometer. Det här ger en energiförbrukning på 40 051 000 

MegaJoule. Den här siffran multipliceras med en variabel för koldioxidutsläpp uttryckt i 

gram per MegaJoule som är uppskattad till 83,2. Siffran för den totala mängden utsläpp 

koldioxid för de externa transporterna blir idag 3 332 ton. För att enklare få en 

uppfattning så blir formeln enligt följande; 

 

[Kilotonkilometer * MegaJoule per tonkilometer]*gram koldioxid per MegaJoule  

= ton koldioxid 

 

[47 119 000 * 0,85 ] * 83,2 = 3 332 ton under 2007.159 

                                                 
157 Elisabeth Carlsson, Södra, 2008-04-24 
158 Elisabeth Carlsson, Södra, 2008-04-11 
159 Energiberäkningar Södra, 2007 
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4.1.2 Transportmedel 

Verket använder sig endast av vägtransporter. Det nationella avtal som upphandlats 

tillsammans med den stora transportaktören DHL täcker inte Långasjösågen. Det 

testades under 2007 men för mycket brister uppstod vilket ledde till missnöjda kunder 

på grund av försenade leveranser. Verket använder sig istället av ett lokalt åkeri, 

Lessebo Åkericentral, som också var det åkeriet som sågverket använde innan 

upphandlingen med DHL. Någonting som visat sig vara en bra lösning då samarbetet 

fungerar mycket bra.160 

 

Två stycken lastbilar från åkeriet är i stort sett reserverade för just Långasjö. 

Lastbilarnas lastmått är 7.2 meter för själva bilen och 12.4 meter för släpet. En lastbil är 

mellan 2,4 till 2,8 meter hög och 2,4 meter bred. Trailerekipagen har en lastlängd på 

13,60 meter, är mellan 2,4 och 2,6 meter höga samt har en bredd på 2,4 meter. 

Trailerbilarna har en varierande tillåten maximal vikt eftersom de rör sig till olika länder 

som har olika begränsningar. I uppsatsen har en genomsnittlig siffra tagits fram och 

antagits till 27 ton. För en lastbil och släp gäller en maximal vikt på 36 ton.161 

 

De lastbilsekipage som används för inlandstransporter hos Lessebo Åkericentral har en 

beräknad förbrukning utan last på 3,75 liter diesel per mil. Motsvarande siffra för ett 

fullastat ekipage är 5 liter. 162 De transporter som sker utomlands med trailers har en 

beräknad förbrukning utan last på 2,75 liter per mil och 3,75 liter per mil när ekipaget är 

fullastat. Åkericentralen använder sig uteslutande av MK1-diesel.163  

 

Långasjösågen levererade 2007 cirka 260 000 kubikmeter sågade trävaror. Av de här 

gick ungefär 195 000 kubikmeter på export och resten till svenska kunder. Det här 

innebär att cirka 4000 externa transporter lämnar verket per år, alternativt 19 bilar ut per 

dag. Vid transporter inom Sverige räknar företaget med en volym på 65 kubikmeter 

medan ett trailerekipage som används ut i Europa generellt kan lasta 50 kubikmeter. 

Exporten sker både via olika hamnar i Sverige samt med trailers som går på väg till 

kunderna i Europa. En viss del går ibland via linjetrafik från hamnarna. Den absolut 

största kunden finns i England och det mesta transporteras via sjöfrakt från Kalmar 
                                                 
160 Anders Fransson, Södra Timber, 2008-04-21  
161 Sam Schönbeck, Södra Timber, 2008-04-22 
162 Lotta Berggren, Lessebo Åkericentral, 2008-05-08 
163 Stefan Persson, DHL, 2008-05-08 
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hamn. Det innebär att en lastbilstransport krävs för att frakta varorna till Kalmar innan 

de kan lastas på fartyget.164 

 

Det är inte ovanligt att kunder själva kommer och hämtar varorna på plats. Det gäller 

främst de utländska kunderna. Anledningen till att trailers används är att ute i Europa är 

det inte möjligt att köra med lastbil och släp då ekipaget blir för långt och strider mot de 

lagar och regleringar som finns i de olika länderna. Alla svenska kunder servas med 

lastbil och släp medan leveranserna de utländska kunderna sker med hjälp av trailers.165 

 

Idag går alla externa transporter med lastbil eller trailer. Eftersom Långasjö ligger i 

inlandet av Sverige finns inga möjligheter till sjötransport direkt från verket. Lastbilar 

får istället transportera det godset som skall exporteras via sjöfrakt till de hamnar som 

erbjuder vidare transport till kunderna. Det är inte heller möjligt att använda sig av 

järnväg då närmsta station ligger i Emmaboda, cirka två mil ifrån. Terminalen är inte 

anpassad för att lasta gods. Läget idag är alltså att en lastbilstransport förutsätts att 

hämta de sågade trävarorna vare sig de skall gå med tåg eller med lastbil hela vägen 

fram till kund.166 Kostnaden för att anlägga en ny järnvägsräls på en befintlig bankropp 

är 4 000 kr per spårmeter.167  

4.1.3 Logistik 

Lastningen för Långasjösågen fungerar bra. Personalen som arbetar har varit med länge 

och har sen långt tillbaka i tiden fört över kunskap till varandra. Truckförarna 

tillsammans med planerarna för leveransen gör idag ett bra arbete vilket också får till 

följd att fyllnadsgraden blir hög i de flesta av lassen. Då paketen levereras som hel- och 

halvpaket och det bara är längderna som varierar så går det ofta att pussla samman 

transporterna på ett gångbart sätt. Vid de större leveranserna som till exempel England 

är det inga större problem att upprätthålla väl fyllda transporter. Anledningen är främst 

att mängden som skall transporteras till hamnen i Kalmar är väldigt stor eller har ett 

kontinuerligt flöde. I Kalmar möts transporter upp från Mönsterås som sedan samlastas 

på båten för vidare transport till England.168 

                                                 
164 Anders Fransson, Södra Timber, 2008-04-21 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Rolf Willhelmsson, Banverket, 2008-05-16 
168 Anders Fransson, Södra Timber, 2008-04-21 
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Figur 4.2 Fyllnadsgrader vid 25 lass till Kalmar hamn från 
Långasjö (Fyllnadsrapport Södra Timber, 2007) 

Antal lass 25
Antal lass < 65m3 1
% som inte når 65m3 4 %
Snittvolym, totalt  69,8
Snittvolym, lass <65m3  52,5

 
 

I diagrammet ovan har en studie genomförts för att kontrollera vilken fyllnadsgrad 

lastbilarna har som skall transportera gods till hamnen i Kalmar. Undersökningen var 

inte speciellt omfattande med visade tydligt på att de flesta bilarna rullade med mer last 

än vad Södra Timber idag antar i sina beräkningar.  

 

För att nå en hög fyllnadsgrad brukar planerarna försöka få kunder att beställa lite extra 

varor om det skulle visa sig att lastbilen inte riktigt blir uppfylld med en beställning som 

gjorts. När en beställning görs begär personalen alltid att få måtten på ekipagen för att 

kunna planera och förbereda lastningen i detalj. Kommer inte transportfordonet som 

utlovat väljer de att inte lasta och fordonet får återvända. En metod som har gjort att 

kunderna medvetna om vikten av att anlända med det som utlovats.169 

 

Sågverket levererar varorna som tidigare nämnt i hel- och halvpaket. Någonting som har 

visat sig vara gångbart i branschen. Ett halvpaket är 1 till 1,1 meter breda och 0,45 till 

0,5 meter höga medan helpaketen har samma bredd och är mellan 1 till 1,05 höga. 

Längderna varierar stort i de båda utförandena och har ett spann på 1,8 meter upp till 15 

meter. Sågverket använde endast träslaget gran under 2007. Virket antas ha densitet på 

500 kilo/kubikmeter.170 

 

                                                 
169 Anders Fransson, Södra Timber, 2008-04-21 
170 Sam Schönbeck, Södra Timber,  2008-05-09 
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Som det ser ut idag är det väldigt få transporter som samkörs från verket. Det sker 

ibland men är ingenting som ger någon större effekt då mängden är väldigt liten. Det 

beror på att det ofta inte finns plats i lastutrymmet eller att det helt enkelt inte finns 

kunder som ligger på ett avstånd från varandra som gör det möjligt att kombinera.171 

 

Det förekommer en del expressleveranser från Långasjö vilka innebär att få varor måste 

köras med stora transporter. Någonting som både får kostnads- och miljöeffekter. De 

extra körningarna uppstår ofta på grund av kunden har dålig kontroll på sina egna lager. 

Långasjösågen försöker möta kraven och vara flexibla mot kunderna i den mån det är 

möjligt vilket får konsekvensen att det också sker en hel del transporter som inte har en 

optimal fyllnadsgrad. De kostnader som uppstår i och med de extra körningarna står 

oftast köparna för så länge inte det är någonting som sågverket själva har förbisett.172 

4.2 Mönsterås 

 
 
Figur 4.3 Flygbild över sågverket i Mönsterås (http://www.sodra.com/sv/verksamheter/Travaror/Enheter-
Timber/Sodra-Timber-Monsteras/) 
 
Mönsterås är ett samhälle som ligger mellan Kalmar och Oskarshamn och sågverket 

bildar tillsammans med Södra Cells massabruk ett väldigt område vid kusten en bit norr 

om staden. Sågverket byggdes 1999 och har varit i Södra Timbers ägo sen dess. Då 

verket är relativt ungt anses det vara väldigt modernt med bra 

produktionsförutsättningar. Verket är Södra Timbers absolut största sågverk med en 

utleverans på 290 000 kubikmeter om året.173  

                                                 
171 Anders Fransson, Södra Timber, 2008-04-21 
172 Ibid. 
173 Sam Schönbeck, Södra Timber,  2008-04-22 
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4.2.1 Beräkningar koldioxidutsläpp för vägtransporter 

Beräkningarna som idag görs på de externa transporterna från Mönsterås är de som 

sammanställts på koncernnivå. Södra Timber använder schabloner för vilken 

energiförbrukning (MegaJoule) lastbilstransporterna har per tonkilometer. Det finns 

ytterligare schabloner som påvisar vilken mängd koldioxid som släpps ut i luften för 

varje energimängd som används. På så vis kan verket idag få en uppskattad siffra på hur 

mycket utsläpp av koldioxid som transporterna genererar. Det tas inte någon hänsyn till 

vilken fyllnadsgrad ekipagen har utan beräkningarna görs med förutsättningen att alla 

lass rullar med 65 alternativt 50 kubikmeter och anpassar övriga schabloner utefter de 

här.174 

 

Det föreligger precis samma problem som i Långasjö när det gäller de kundregister som 

finns. Exakta avstånd till de kunder som verket säljer till saknas. Södra Timber har bra 

kontroll på hur mycket kubikmeter som transporteras men inte hur långt det färdas.175 

Ett register har upprättats för de avstånd som kunderna finns på. Se bilaga 6 för 

exempel. 

 

Enligt beräkningarna som gjort för den mängd koldioxid som genererats vid de externa 

transporterna från Mönsterås har företaget tagit 24 947 kilo tonkilometer (24 947 000 

tonkilometer) multiplicerat med 0,85, vilket motsvarar energiförbrukningen uttryckt i 

MegaJoule per tonkilometer. Det här ger en energiförbrukning på 21 205 000 

MegaJoule. Den här siffran multipliceras med en variabel för koldioxidutsläpp uttryckt i 

gram per MegaJoule som är uppskattad till 83,2. Siffran för den totala mängden utsläpp 

koldioxid för de externa transporterna blir idag 1 764 ton. För att enklare få en 

uppfattning så blir formeln enligt följande; 

 

[Kilotonkilometer * MegaJoule per tonkilometer]*gram koldioxid per MegaJoule  = ton 

koldioxid/år 

 

[24 497 000 * 0,85 ] * 83,2 = 1 764 ton under 2007176 

                                                 
174 Elisabeth Carlsson, 2008-04-24 
175 Elisabeth Carlsson, 2008-04-11 
176 Energiberäkningar Södra, 2007 
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4.2.2 Transportmedel 

Sågverket i Mönsterås använder sig helt och hållet av DHL som transportör för deras 

externa transporter. Det används i stort sätt alltid samma typer av lastbilar eller trailers 

för de externa transporterna. Någonting som visat sig vara en bra lösning då samarbetet 

fungerar mycket bra.177  

 

Lastbilarnas lastmått är 7.2 meter för själva bilen och 12.4 meter för släpet. En lastbil är 

mellan 2,4 till 2,8 meter hög och 2,4 meter bred. Trailerbilarna har en lastlängd på 13,60 

meter, är mellan 2,4 och 2,6 meter höga samt har en bredd på 2,4 meter. Dock har DHL 

satt en begränsning i vikt där ekipaget inte lastar mer än 36 ton. Trailerbilarna har en 

varierande tillåten maximal vikt eftersom de rör sig till olika länder som har olika 

begränsningar. 178 I uppsatsen har en genomsnittlig siffra tagits fram och satt till 27 ton. 

 

De lastbilar och släp som används för inlandstransporter från Mönsterås har en beräknad 

förbrukning utan last på 4 liter diesel per mil. Motsvarande siffra för en fullastad 

transport är 4,75 liter per mil.179 De transporter som sker utomlands och använder sig av 

trailers har en beräknad förbrukning på 2,75 liter per mil för transporter utan last och 

3,75 liter per mil när ekipaget är fullastat.180 De svenska transporterna använder sig 

uteslutande av MK1-diesel. De europeiska åkarnas drivmedel kan variera men allt som 

oftast är det EN 590-diesel som används och mängden utsläpp av koldioxid kan 

likställas med MK3-diesel.181 

 

Förutsättningarna för sågverket i Mönsterås är betydligt bättre än på många andra 

ställen när det kommer till infrastruktur. Eftersom området är väldigt stort så har det 

också skapats möjligheter till att ha flera valmöjligheter då det gäller transporter. Det 

finns en hamn på området som förenklar lossning och lastning via sjöfrakt. Inga externa 

transporter behövs för att genomföra transporter till och från hamnen då det endast är 

interna förflyttningar som sker för att kunna lossa och lasta ankommande fartyg. Av 

verkets årliga utleveranser skeppas cirka 187 000 kubikmeter med sjöfrakt från hamnar 

                                                 
177 Sam Schönbeck, Södra Timber, 2008-04-22 
178 Ibid. 
179 Anders Eriksson, DHL, 2008-05-08 
180 Stefan Persson, DHL, 2008-05-08 
181 Ebba Tamm, SPI, 2008-05-15 
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runt om i Sverige. 27 000 kubikmeter av dem skeppas från hamnen på området. En 

siffra som motsvarar 16 procent.182 

 

På området finns också järnvägsräls nerdraget som i stort sätt går hela vägen fram till 

lagringsplatserna. I nuläget är det bara Södra Cell som använder järnvägen för att dels 

transportera in massatimmer och dels frakta ut färdig pappersmassa. Södra Timber 

använder inga järnvägstransporter överhuvudtaget, varken för in- eller utleverans. 

Järnvägen går från området fram till Sandbäckshult där den kopplas samman med 

järnvägssträckan Kalmar – Berga vilket möjliggör transporter ner till Kalmar. En 

transportmöjlighet som används av Södra Cell en till två gånger dagligen. Green Cargo 

ansvarar för transporterna och det är i dagsläget ett diesellok som framför ekipaget då 

ingen elektrifiering finns på banan. Vagnarna som används har kapacitet för antingen 45 

eller 90 ton beroende på modell. Enligt Green Cargo används loket till dess maximala 

kapacitet i dagsläget. Att hänga på fler vagnar är möjligt om förutsättningarna för 

ekipaget ändras såsom dragfordon.183  

 
Södra Timbers sågverk i Mönsterås levererar årligen 208 000 kubikmeter på export. 

Dryga 80 000 kubikmeter levereras till svenska kunder. Den absolut största kunden som 

verket levererar till finns i England. Under 2007 skickades cirka 97 000 kubikmeter 

sågade trävaror till England. Ungefär 90 procent av den mängden gick via hamnen i 

Kalmar.184 

 

Sågverket har ett reserverat ekipage som går fram och tillbaka mellan Kalmar och 

Mönsterås då stora mängder skall fraktas till England. Uppskattningsvis levereras cirka 

2000 kubikmeter i veckan till Kalmar hamn. Sågverket har inget behov av att få många 

olika varianter av lastbilar då man allt som oftast levererar större mängder och fyller 

upp till den nivå som är möjlig.185 

 

Landtransporterna fraktas, precis som i Långasjö, med lastbil eller trailer beroende på 

om det är en svensk eller utländsk leverans. Ungefär 21 000 kubikmeter går med trailer 

                                                 
182 Sam Schönbeck, Södra Timber, 2008-04-22 
183 Lars Fransson Trelde, Green Cargo, 2008-05-09 
184 Sam Schönbeck, Södra Timber, 2008-04-22 
185 Ibid. 
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till utlandet medan cirka 81 000 kubikmeter fraktas ut till svenska kunder via lastbil. Det 

händer även i Mönsterås att kunder själva kommer och hämtar varorna på plats.186 

 

Verket har cirka 4000 transporter lämnar området sett över ett år. Därmed får Mönsterås 

ett liknande snitt som Långasjö på ungefär 19 transportfordon ut per dag. Transporter 

inom Sverige antas lasta 65 kubikmeter medan en trailer som används ut i Europa 

generellt antas lasta 50 kubikmeter.187 

4.2.3 Logistik 

Utlastningsfunktionen i Mönsterås fungerar bra. Det är en genomsnittlig hög 

fyllnadsgrad då personalen förbereder lassen innan transporterna anländer. Det handlar 

mycket om att planera och pussla samman de dimensioner som skall levereras, för att 

fyllnadsgraden skall bli så hög som möjligt.188 

 

Sågverket i Mönsterås har liknande förutsättningar som sitt systerverk i Långasjö när 

det gäller standardprodukter. Leveranserna sker ofta i så kallade hel- och halvpaket. Ett 

halvpaket är 1 till 1,1 meter breda och 0,45 till 0,5 meter höga medan helpaketen har 

samma bredd och är mellan 1 till 1,05 höga. Sågverket levererade produkter i träslagen 

gran och tall under 2007 varav gran var det mest gångbara. Gran har en densitet på cirka 

500 kilo/kubikmeter. Sågverket har ett mindre spann på längder när det gäller de sågade 

varor som går ut från verket. Produktionen gör längder från 2,70 meter upp till 5,40 

meter. Ofta vill kunden ha virke i fallande längder vilket gör att det kan vara svårt att få 

ihop de lass som skall levereras. En uppgift som ligger på personalen som arbetar vid 

utlastningen.189 

 

När det kommer till samkörning av två kunders beställningar så sker det väldigt sällan. 

Kunderna som handlar av sågverket vill ofta ha stora mängder vilket leder till att 

utrymmet inte finns till att samköra transporter. Om det är någon kund som någon gång 

beställer en liten mängd som inte fyller upp en transport så brukar det istället skickas 

med en turbil som DHL kör med tillsammans med annat gods från andra företag. Det 

här sker någon gång varannan månad. När det gäller sjötransporterna så används idag 

                                                 
186 Sam Schönbeck, Södra Timber, 2008-04-22. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Sam Schönbeck, Södra Timber, 2008-05-08 
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Kalmar hamn som ett nav för både Långasjö och Mönsterås. Båten lägger till för att 

lastas i Kalmar medan godset kommer från de båda sågverken. Ett byte av hamn till 

Mönsterås bidrar till en kostnad på uppskattningsvis 5 000 kr mer än vad det kostar 

idag. Problemet ligger i att det är den större kunden i England som också står för 

planeringen av båtarna som anser att allt skall lastas på samma ställe. Det trots att Södra 

Timber är med och betalar för transporten.190  

 

Även i Mönsterås är de så kallade expressleveranserna kända. För kostnaderna som 

uppstår på grund av de här transporterna så får köparna själva betala i den mån de själva 

är orsaken till att de uppstår. Skulle det vara sågverket som gjort fel står givetvis de 

själva för kostnaderna.191 

                                                 
190 Sam Schönbeck, 2008-05-08 
191 Ibid. 
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4.3 Påbyggd analysmodell 

Figur 4.4 Påbyggd analysmodell 
 
 
Analysmodellen har nu byggts på med den insamlade empirin för varje teoretiskt avsnitt 

som uppsatsens tidigare gått igenom. Modellen är tänkt att visa hur Södra Timbers 

nuläge passar in i de teoretiska avsnitten och för att ge en tydlig ansats hur analysarbetet 

skall fortgå. 

 

Externa faktorer 
 Infrastruktur 
 Lagar och förordningar 
 Samhällskostnader 

Transportmedel 
 Vägransporter | Lastbil och trailer 
 Järnvägstransporter |  
 Intermodala transporter | Väg till båt 
 Miljöklassat bränsle | Miljöklass 1 och 3 

Logistisk 
 Fyllnadsgrad | 65 och 50 kubikmeter antas 
 Ruttplanering | Görs till viss del 
 Leveransservice | Expressleveranser 
 Tonkilometer  | Grund till beräkning 

Beräkningar koldioxidutsläpp för 
vägtransporter 

 Beräkningsmetoder | Tonkilometerbaserad 
 Informationssystem | Statiskt med få variabler

Vilka möjligheter till förändringar finns för att 
minska koldioxidutsläppen sett till områdena 

logistik och transportmedel? 

Vilken mängd koldioxid genererar Södra Timbers 
vägtransporter från sågverk till kund i nuläget med 

uppsatsens tänkta beräkningsmetod? 

Södra Timber imorgon 

Koldioxidutsläpp 

Södra Timber idag 
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5 Analys 

nalyskapitlet är uppdelat enligt empirins huvudrubriker. Grundtanken är här att 

den framlagda teorin och empirin knyts samman. Viktigt att poängtera är att 

mycket av uppsatsens förbättringar görs i den beräkningsmodell som är framtagen för 

att lösa uppgiften på bästa sätt. Förklaringen till modellen finns under 5.1. Vidare är 

delen transportmedel indelad i en gemensam och två skilda analyser. Avslutningsvis 

illustreras analysarbetet i en modifierad version av uppsatsens analysmodell. 

 A

5.1 Beräkningar koldioxidutsläpp vägtransporter 

De beräkningar som görs för att nå svar på vår första frågeställning kommer att 

presenteras i följande del. Södra Timbers nuvarande och uppsatsens framtida 

beräkningsmodell analyseras och förklaras för att läsaren skall få en uppfattning om 

förändringarna som skett i beräkningsmodellen. 

5.1.1 Nuvarande modell  

Södra Timber använder sig idag av begreppet tonkilometer för att räkna ut sina 

koldioxidutsläpp. Ett begrepp som teorin anser vara homogent192. I deras nuvarande 

beräkningar multipliceras en energiförbrukningskonstant med antalet tonkilometer som 

transporterna genererat. Vidare multipliceras en schablon för mängden koldioxid per 

energiförbrukning med den framräknade summan som ger mängden koldioxid. 

Någonting som enligt oss tenderar att bli en missvisande bild i sammanhanget. 

Motiveringen ligger i att teorin inte gör någon skillnad på vilken av variablerna som 

förändras193. En metod som innebär att en lastbil som kör tio kilometer med ett ton eller 

en kilometer med tio ton får samma tonkilometermängd och således också samma 

utsläppsmängd av koldioxid. 

 

Ytterligare brister i dagens beräkningsmetod är att företaget inte enkelt kan ta hänsyn 

till flera variabler. Uträkningarna görs idag efter fasta schabloner som är baserade på 

givna och fasta variabler. Det är inte speciellt enkelt att se hur små förändringar av de 

                                                 
192 http://www.scb.se/Grupp/Webmaster/Tonkilometerbegreppet.pdf 2008-05-02 
193 Ibid. 
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olika variablerna får för effekt i utsläppen koldioxid. Teorin menar att fordonsvikt, 

lastvikt, fyllnadsgrader, bränsleåtgång och körda kilometer är alla variabler som på sitt 

eget sätt påverkar koldioxidutsläppen vid transporterna194. Eftersom alla schabloner är 

låsta i en fyllnadsgrad riskerar det att bli mycket arbete och informationssökning för att 

göra små förändringar i variablerna. Särskilt om det föreligger ett intresse av att få 

faktiska siffror för utsläppen av koldioxid. Idag gör företaget det enkelt för sig och utgår 

från att alla lass som lämnar sågverken har en fyllnadsgrad på 65 respektive 50 

kubikmeter. 

 

Södra Timbers metod går att likställa med tonkilometerbaserad metod195. En metod som 

kan ifrågasättas i en så pass stor koncern som Södra. Borde det inte finnas ett intresse att 

ha betydligt mer exakta siffror, som tar hänsyn till de faktiska värden som uppstår vid 

varje extern transport? 

 

Den totala mängd koldioxid som släpptes ut under 2007 från de två utvalda sågverken 

med Södra Timbers nuvarande beräkningsmetod var 1 764 ton för Mönsterås och 3 332 

ton för Långasjö. Det här ger totalt 5 096 ton under 2007 för båda sågverken. 

5.1.2 Ny modell 

Uppsatsen har arbetat fram en modell där grundtanken är att fler variabler enkelt skall 

kunna användas och förändras. Den framtagna modellen beaktar också de tidigare 

nämnda variablerna. Modellen har sin grund i teorin om informationssystem där input 

via en process genererar output196. Input i vår modell är avstånd, sålda kubikmeter, typ 

av vägtransport, fyllnadsgrad, bränsleförbrukning samt typ av drivmedel. 

                                                 
194 Knörr & Reuter, 2005, s 21 
195 Calculating CO2 Emissions from Mobile Sources, 2005, s 3ff 
196 Laudon & Laudon, 1996, s 9 
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Figur 5.1 Utdrag ur den framtagna modellens påverkbara variabler 

 

Processen är de matematiska beräkningar som beskrivs nedan. Outputen blir mängden 

koldioxid som Södra Timbers externa transporter genererar. Den största skillnaden med 

den nya modellen för beräkningar av koldioxidutsläppen ställt mot den som används 

idag blir att variablerna inte ligger sammanslagna i begreppet tonkilometer. 

Transportsträckans längd, antalet transporter och lastens vikt är numera särskiljda och 

inte dolda i en gemensam enhet och är därför möjliga att påverka. 

 

Modellen grundar sig i teorins bränslebaserade beräkningsmetod197. Schabloner för 

bränsleförbrukning för de två transportalternativ som finns är framtagna och används i 

modellen. Modellen nyttjar också en schablon beroende på vilken typ av drivmedel som 

används198. Schablonen benämns i utsläpp av koldioxid per liter bränsle. Den 

bränslebaserade beräkningsmetoden får i vår modell följande utseende; 

 

 

 

 

                                                 
197 Calculating CO2 Emissions from Mobile Sources, 2005, s 3ff 
198 www.spi.se/omraknfakt.asp, 2008-05-10 
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Totala koldioxidutsläpp per år till varje specifik kund 

 ( (Tranporter * BFtom  * mil ) + (Lev m3 * ton/ m3 * mil * BFökn/ton) ) * CO2/L 

g 

 till kund  

 g tom lastbil 

stat  

2/L  Koldioxidmängd i kilo per liter bränsle. 

r med ett mer rättvist avstånd till varje kund. På så vis ökar exaktheten i 

resultatet. 

 

=

 

Teckenförklarin

Transporter  Antal transporter som har gjorts

BFtom  Bränsleförbruknin

mil   Avstånd till kund 

Lev m3   Total mängd såld till kund 

ton/ m3  Densitet på levererade varor 

BFökn/ton  Bränsleförbrukningens ökning per ton la

CO

 

Variablerna typ av lastbil, fyllnadsgrad i kubikmeter samt typ av drivmedel är de 

indatavariabler som modellen grundar sina beräkningar i. Faktisk information såsom 

sålda kubikmeter och avstånd till varje kund arbetas samman med de här variablerna. 

Eftersom avstånden till kund tidigare baserats på ett genomsnitt har nu modellen ett eget 

kundregiste

 
Figur 5.2 Utdrag från uppsatsens beräkningsmodell 
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Följande resultat nås: 

 
Figur 5.3 Sammanställning av den nya modellens beräkningar 

ås och 2 500 ton för Långasjö. 

Det här ger totalt 3 592 ton för båda verken under 2007. 

 som är applicerbar på båda sågverken. Den avslutande delen är 

sågverksspecifik. 

släp i förhållande till trailer sett till 

ängden koldioxidutsläpp i kilo per kubikmeter; 

                                                

 

Den totala mängd koldioxid som släpps ut från de två utvalda sågverken med 

uppsatsens beräkningsmodell blir 1 092 ton för Mönster

5.2 Transportmedel 

Analysen av transportmedel har delats upp i två delar. Den första delen är en 

gemensam analys

5.2.1 Gemensam analys 

Teorin talar om lagar och sanktioner som sätter regler för hur stora och tunga 

vägtransporter får vara i Sverige199. Reglerna kan skilja sig mellan länder och de regler 

som är framtagna av den Europeiska Unionen200. Det här är någonting som sågverken i 

Långasjö och Mönsterås måste ta hänsyn till i sin planering av transporter. Vid följande 

beräkningsexempel, baserat på DHLs bränsleförbrukning, har sträckan 10 mil antagits. 

Med hjälp av den bränslebaserade metoden201 kan vi se att det i miljöhänseende är 

minimal skillnad att använda sig av lastbil och 

m

 
199 http://www.vv.se/templates/page3____1521.aspx 2008-05-09 
200 Council Directive 96/53/EC Official Journal , 2006, s 65 
201 Calculating CO2 Emissions from Mobile Sources, 2005, s 3ff 
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Beräkningsmetod:  [mil * L/mil * kilo koldioxid/L] / [m3] 

il & Släp:    (10 * 4,75 * 2,54) / 65 = 1,1856 kg/m3  

railer:    (10*3,75*2,54)/50 = 1,905 kg/m3 

ed den kapacitet i kubikmeter som 

rdonet har. Den matematiska uträkningen blir; 

eräkningsmetod: [antal lass] * [mil * L/mil * kg koldioxid/L] / [m3] 

il & Släp:   1,54 * (10 * 4,75 * 2,54) = 185,8 kg 

railer:   2 * (10*3,75*2,54) = 190,5 kg 

 bränsleförbrukningens, BF, linjära ökning202. 

erkligenhetens beräkning blir; 

il & Släp, transport 1:   1 * (10 * 4,75 * 2,54) = 120,65    [Fullt lass ] 

yllnadsgrad på andra lasset:  35/65 = 53,8 % [m3] / [m3] 

Beräkningsmetod linjär ökning: [ BF max last - BF utan last ] 

* Fyllnadsgrad 

                                                

 

B

 

T

 

Vid frakt av 100 kubikmeter blir antalet lastbilstransporter som måste köras 100/65 eller 

1,54 stycken och antalet trailertransporter 100/50 eller 2 stycken. Siffrorna hämtas från 

den mängd som skall transporteras dividerat m

fo

 

B

 

B

 

T

 

I verkligenheten är det inte möjligt att köra 100/65, eller 1,54 lass, utan det krävs två 

transporter för att kunna leverera mängden 100 kubikmeter med en lastbil och släp. 

Viktigt är här att den nya beräkningen måste ta hänsyn till att bränsleförbrukningen 

minskar på den andra transporten då den inte är fullastat. Vi tar därför också hänsyn till 

teorins beräkningsformel för

V

 

B

 

F

 

 BF utan last + 

 
202 Bäckström, 2007, s 12 
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Bränsleförbrukning för 35m3: 4 + [4,75 – 4] * 0,538 = 4,4 L/mil  

il & Släp, transport 2:  1 * (10 * 4,4 * 2,54) = 111,76         [54 % fullt] 

otalt bil och släp:  120,65 + 111,76 = 232,41 kg 

r, i miljöhänseende, en mer sanningsenlig bild än vad det 

matematiska svaret gör. 

nar i Sverige. Det blir därmed frågan 

m att använda sig av intermodala transporter.206 

                                                

 

B

 

T

 

Vi kan vid den matematiska beräkningen se att bil och släp har en mindre mängd 

utsläpp koldioxid per kubikmeter. Följaktligen är det, ur miljösynpunkt, bättre att 

använda sig av bil och släp i matematiken. Vi kan dock skönja att det är viktigt att ta 

hänsyn till att verkligheten inte alltid fungerar som matematiken. Eftersom det är 

omöjligt att köra 1,54 stycken transporter måste det verkliga antalet transporter ligga till 

grund för beräkningen. Skillnaden i den matematiska beräkningen för lastbil och släp 

blir 185,8 kilo och i verklighetens beräkning 232,4 kilo. En skillnad på 68,6 kilo.  

Avrundningar ger därfö

5.2.2 Långasjö 

Teorin talar om grundpelare för transporter. De fyra är flyg-, båt-, tåg- och 

vägtransporter203. Samtliga transporter från Långasjö sker idag med vägtransporter. De 

sker antingen via lastbil eller med trailer, beroende på vart transporten skall gå då 

europeiska bestämmelser avgör vilken typ av transport som är möjlig att använda204. 

Anledningen till att alla transporter måste ske med lastbilsekipage från verket är 

sågverkets geografiska placering tillsammans med den infrastruktur som finns i 

området. Det som styr vilken transport som skall användas ligger ofta inte på företagen 

utan på den rådande infrastrukturen205. Det finns ingen tillgång till järnväg från fabriken 

och heller ingen anknytning till vatten för sjötransport. För de kunder som ligger på 

långa avstånd runt om i världen, används olika ham

o

 

 
203 Jonsson & Mattsson, 2005, s 90 
204 Council Directive 96/53/EC Official Journal , 2006, s 65 
205 Björnland, Persson & Virum, 2003, s 136ff 
206 Wiegmans B.W et.al, 2007, s 107f 
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Det vore dock felaktigt att utesluta möjligheterna till användandet av 

järnvägstransporter då det inte är speciellt långt till närmsta knutpunkt, nämligen 

Emmaboda. Att lägga ett sidospår för sträckan torde vara en ekonomisk frågeställning. 

När det kommer till miljön och förbättringsåtgärder så är det viktigt att ställa dem i ett 

perspektiv mot vad kostnaden för förbättringen får för effekter i samhället207. 

Anläggning av ny järnvägsräls kan ha stor förbättringspotential då övergången från 

vägtransport till järnväg ofta är bättre i miljöhänseende208. Problematiken som kan 

uppstå vid anläggningen är upptagningen av markyta samt andra störningar som 

uppfattas av allmänheten då tåget framförs. Det här kan skapa stora förluster för 

markägare och boende i närheten av den nya järnvägsrälsen. Då avståndet mellan 

Emmaboda och Långasjö inte är mer än 11 kilometer handlar det inte om speciellt lång 

sträcka. Kostnaden för varje meter spår är cirka 4 000 kr och gör att den totala 

kostnaden riskerar att bli väldigt hög. Skulle det finnas ett intresse för en sådan lösning 

så är det viktigt att hela tiden vara medveten om den jämvikt som samhället vill nå. De 

ostnader för åtgärder och skador som tenderar att uppstå bör ligga i rimlig proportion 

att föredra. Köper 

unden på årsbasis 400 kubikmeter men endast vill ha 65 kubikmeter per leverans så 

                                                

k

till varandra209. 

 

Teorin menar att järnväg är det mest miljövänliga sättet att transportera gods förutsatt 

att ellok används210. Det finns emellertid många teoretiska parametrar som måste 

beaktas för att gå över från lastbil till järnväg211. I den insamlade empirin för avstånd till 

kunder, och då särskilt de svenska, kan det skönjas att avstånden är för korta för att en 

järnvägstransport skulle bli lönsam. Även den mängd varor som skall transporteras per 

gång borde vara en avgörande faktor för om järnvägstransporter är 

k

lönar sig troligtvis inte en järnvägstransport i det längre perspektivet. 

 

Teorin menar att om inte förutsättningarna är desamma mellan de länder som gränsar 

till varandra så riskerar framförande fordon i tåget att inte kunna fortsätta212. Enligt de 

insamlande avstånden till olika kunder i Europa så borde transporterna översiktligt, i de 

flesta fall, utgöra en tillräckligt lång sträcka för transportering via järnvägsnätet sett 
 

207 Lumsden, 1995, s 56f 
208 Jonsson & Mattsson, 2005, s 93 
209 Lumsden, 1995, s 56f 
210 Jonsson & Mattsson, 2005, s 93 
211 Wiegmans B.W et.al, 2007, s 105 
212 Enarsson, 2006, s 267f 
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både till det ekonomiska och miljömässiga perspektivet. Dock kan det vara en risk att 

tåget hindras av de harmoniseringsproblem som uppstår vid gränsöverskridande 

transporter. Eftersom Europeiska Unionen ständigt arbetar med just harmoniseringen så 

det är inte alls omöjligt att dörrar kan öppnas för fler transporter via järnväg i 

g samtidigt som 

iljöpåverkan tenderar minska kraftigt. En lösning som samhällskostnadsmässigt blir 

e genom 

ombinationen järnväg och vägtransport. Det här i tillsammans med de korta avstånden 

                                                

framtiden213. 

5.2.3 Mönsterås 

I Mönsterås är möjligheterna till olika transportslag mycket bättre än vid sitt systerverk i 

Långasjö. Sågverket är beläget vid kusten och har en hamn på området som är anpassad 

för större transportfartyg. På området huserar också ett nerdraget järnvägsspår som 

kopplas samman med järnvägssträckan Kalmar – Berga. Ett transportslag som enligt 

teorin är bättre för större och längre transporter214. Mängden som skeppas ut från 

hamnen på området ställt mot den totala mängd varor som går på export via sjöfrakt 

motsvarar cirka 16 procent. En förvånansvärd låg siffra. Har verket tillgång till lämpliga 

transportmedel för att sänka sina koldioxidutsläpp torde användningsgraden också vara 

betydligt högre. Kostnaden för bytet är i stort sett obefintli

m

positiv215. Beräkningen för koldioxidutsläppen kan ses nedan i 5.3.1. 

 

Möjligheterna till att sänka mängden koldioxid med hjälp av ett skifte i transportmedel 

från lastbil till järnvägstransport är enligt teorin potentiellt höga216. Problematiken blir 

dock likartad som nämnt ovan om Långasjö. De svenska kunderna ligger på för korta 

avstånd vilket föranleder en viss tveksamhet om järnväg faktiskt är ett lämpligt 

transportmedel. Ytterligare en aspekt som hämmar användningen av järnväg är att 

järnvägen ytterst sällan går hela vägen fram till kund217. Alltså kommer intermodala 

transporter vara nödvändiga i nästan alla inlandstransporter i Sverig

k

gör att järnväg blir ett tveksamt förslag vid valet av transportmedel i Sverige. 

 

 
213 Björkland, Tjänder och Wiberg, 2000, s 22ff 
214 Jonsson & Mattson, 2005, s 93 
215 Lumsden, 1995, s 56f 
216 Jonsson & Mattson, 2005, s 93 
217 Wiegmans B.W et al. 2007, s 105 
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Vi ser dock ett undantag eftersom det varje vecka transporteras cirka 2000 kubikmeter 

med lastbil mellan Mönsterås sågverk och Kalmar hamn. Samtidigt använder sig Södra 

Cell dagligen av två järnvägstransporter som går via Kalmar. Tåget är i dagens 

utförande inte anpassat för att samtidigt kunna ta hand om Södra Timbers transporter 

men möjligheten finns rent tekniskt om ekonomin tillåter. Teorin menar på att det 

endast blir lönsamt när en större mängd skall transporteras en längre sträcka218. 

Avståndet mellan Mönsterås och Kalmar är inte att anse som en längre sträcka men då 

redan idag trafikerar sträckan och mängden är att anses som större 

mrådet logistik kommer att analyseras gemensamt. De delar som berörs är likvärdiga 

nsportarbetet är det som logistiken benämner fyllnadsgrad. 

enom att alltid köra med så fulla lass som möjligt så minskas det totala antalet 

ber oftast är väldigt hög då 

retagets personal arbetar med planering av transporter. De arbetar för att kunden hela 

t framtagen och satt till 27 ton. Samma sak gäller för Lessebo 

kericentral. Då densiteten kan sägas ligga på 500 kilo/kubikmeter blir den teoretiska 

                                                

en godstransport 

torde det vara miljömässigt fördelaktigt. 

5.3 Logistik 

O

på sågverken som studien syftar till. För att undvika upprepningar och hänvisningar till 

samma källor föll därför valet på en gemensam analys. 

 
En mycket viktig del av tra

G

transporter219. En minskning i antalet transporter får i sig en positiv effekt på den totala 

mängden koldioxidutsläpp. 

 

Observationerna har visat att fyllnadsgraden på Södra Tim

fö

tiden skall köpa en mängd som genererar fulla lass. Begränsningen i fyllnadsgrad beror 

på varierande dimensioner av paketen som skall levereras. 

 

Lastutrymmena på fordonen kan sägas ha en direkt koppling till fyllnadsgraden. För 

lastbilen med släp kan den rent teoretiska maximala volymen nå 121 kubikmeter ((7,20 

* 2,6 * 2,4) + (12,40 * 2,6 * 2,4)). Trailerbilarna får teoretiskt maximal volym på cirka 

82 kubikmeter (13,6 * 2,5 * 2,4).  DHL har satt en begränsning i vikt där 

lastbilsekipaget inte får lasta mer än 36 ton. Den maximala vikten för trailerekipage är 

genomsnittlig

Å

 
218 Jonsson & Mattsson 2005 s. 93 
219 Lumsden, 1995, s 229 

 - 60 -



- Analys -  

maximala mängden 72 kubikmeter för lastbil och släp medan mängden för trailer blir 54 

kubikmeter. 

 

Södra Timber räknar med en genomsnittlig fyllnadsgrad på 65 kubikmeter för lastbil 

med släp samt 50 kubikmeter för en trailer. Antagandena för fyllnadsgrader på fordon 

enligt ovanstående siffror anses därför som bra. Enligt teorin är det dock inte alltid 

vikten som begränsar lastmöjligheten220. Svårigheter kan också finnas i att kombinera 

diverse olika längder och dimensioner på paketen. Att påverka paketens längder är att 

antas som mycket svårt då företaget måste producera de längder som efterfrågas. En 

möjlighet kan vara att förändra höjd och bredd på paketen för att de skall passa in bättre 

i transporten. Då paketen är 1 – 1,1 meter breda och transporterna är 2,4 meter breda ger 

det en ytterst liten effekt av att ändra nuvarande bredd på paketen. Höjden på paketen är 

årare att planera då höjden på lastbilarna varierar. Det borde således vara gynnsamt 

ringar i olika variabler kan generera 

dliga förbättringar på totala utsläppet av koldioxid. I första bilden redovisas 

transporterna med dagens förutsättningar gällande de påverkbara variablerna. Den totala 

mängden koldioxidutsläpp är 1 092 ton för 2007. 

 

sv

med olika höjddimensioner på paketen för att möjliggöra att utlastningsenheten skall 

kunna nå högsta möjliga fyllnadsgrad. 

 

Nedan följer ett exempel på hur mindre föränd

ty

 
Figur 5.4 Totala utsläpp vid transporter till Belgien med dagens förutsättningar 

 

Om Södra Timber kan förbättra fyllnadsgraden vid transporter till Belgien med två 

kubikmeter per transport samt påverka transportörerna till att använda sig av 

                                                 
220 Jonsson & Mattsson, 2005, s 414 
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miljövänligare diesel, till exempel byte från MK3-diesel till MK2-diesel. En ny 

utsläppsnivå kan då nås på 1 086 ton för 2007. Det här kan ses i bilden nedan där det 

tydligt visualiseras hur modellen påvisar förändringarnas effekter. 

 

 
Figur 5.5 Totala utsläpp vid transporter till Belgien efter förändringarna i variablerna 

 

Flera av begreppen inom leveransservice anses som centrala, inte minst 

leveransflexibilitet som är mycket viktigt för kunden och bör också prioriteras av det 

säljande företaget221. Någonting som Södra Timber valt att försöka tillgodose. Varje år 

körs ett större antal expressleveranser där en mindre mängd gods transporteras med kort 

leveranstid. Det är dock viktigt att ha i beaktning att få sina beställda varor i tid inte 

alltid anses vara det viktigaste för kunden utan ofta handlar det om att kunderna sätter 

störst vikt vid att varorna överhuvudtaget blir levererade222. Det är någonting som Södra 

Timber borde beakta vid planeringen av sina transporter. Eftersom det ofta tenderar att 

bli svårt att upprätthålla en hög fyllnadsgrad i samband med expressleveranser så blir 

mängden koldioxid betydligt högre per kubikmeter för det gods som transporteras. Det 

här har sin grund i att koldioxidutsläppen måste fördelas på en mindre mängd varor. En 

avvägning måste alltså göras för den leveransservice som företaget vill hålla mot sina 

under. Eftersom båda sågverken använder sig av expressleveranser så är det någonting 

                                                

k

som Södra Timber också måste arbeta med och utvärdera. Teorin menar trots allt att det 

handlar om anpassning för den specifika kundens önskemål223. 

 

En effektiv ruttplanering minskar antalet körda kilometer224. På Södra Timber 

transporteras väldigt få transporter med samkörning. Främsta orsaken är att kunder 
 

221 Mattson, 2002, s 141 
222  Björnland, Persson & Virum, 2003, s 56ff 
223 Schneider,  2004, s 144f 
224 Jonsson & Mattsson, 2005, s 167 
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köper allt som ofta väldigt stora mängder vilket hämmar möjligheten att köra till flera 

kunder samtidigt. Eftersom företaget har lagt ut alla sina transporter på olika speditörer 

borde problematiken med tomtransporter tillbaka från en kund belasta transportören och 

inte Södra Timber. Företaget betalar för de transporter som skall till kund och tar också 

på sig den mängd koldioxidutsläpp som genereras på grund av deras gods. Resterande 

problematik som uppstår torde ligga på de anlitade transportföretagen och inte belasta 

e avsnitt görs en konkret beräkning på ett förslag till förändring 

set till England. Eftersom Mönsterås själva har en hamn på området har 

vi därför valt att titta på vad skillnaden i koldioxidutsläpp skulle bli om båten istället 

sterås. Det skulle få effekten att Långasjö istället transporterar sitt gods 

rås. 

raden är 

nligt Södras fyllnadsrapport, 69,8 kubikmeter. Beräkningen använder sig av teorins 

en2 oxid är 2,54 kilo 

nska trans

1 369 / 69,8 = 879,2 >> 880 lass/år [m3/år dividerat med m3/lass] 

 = 31 240 liter/år  [antal lass * mil * liter/mil = liter/år] 

rättade register ser vi att Mönsterås transporterade 86 336 kubikmeter till 

almar under 2007 och avståndet mellan orterna är 48 kilometer. Fyllnadsgraden är 

                                                

Södra Timber. I följand

av nuvarande rutter. 

5.3.1 Byte av hamn 

Vid de empiriska studierna framkom att Mönsterås sågverk transporterar väldigt mycket 

gods till Kalmar hamn för att lasta tillsammans med gods från Långasjö på det fartyg 

som skall ta god

lastades i Mön

till Mönste

5.3.1.1 Idag 

Långasjö 

Enligt vårt upprättade register ser vi att Långasjö transporterade 61 369 kubikmeter till 

Kalmar under 2007 samt att avståndet mellan orterna är 71 kilometer. Fyllnadsg

e

metod baserad på bränsleförbrukning 25. Konstanten för mängd koldi

koldioxid per liter bränsle. Sve porter använder sig av MK 1-diesel226. 

 

6

880 * 7,1 *5

31 240 * 2,54 = 79 350 kilo/år [L * [ kg/L ] = kg koldioxid/år] 

 

Mönsterås 

Enligt vårt upp

K

 
225 Calculating CO2 Emissions from Mobile Sources, 2005, s 3ff 
226 http://www.spi.se/omraknfakt.asp 
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antagen till 65 kubikmeter. Beräkningarna genomförs med samma förutsättningar som 

för Långasjö. 

 

86 336 / 65 = 1328,2 >> 1 329 lass/år [m3/år dividerat med m3/lass] 

lass * mil * liter/mil = liter/år] 

0 301 * 2,54 = 76 965 kilo/år [L * [ kg koldioxid/L ] = kg koldioxid] 

Total mängd vid dagens transporter blir alltså; 

 inga transporter sker 

ån Mönsterås. Sträckan mellan Långasjö och Mönsterås är enligt vårt register 112 

ara ar, det vill säga 

1 369 / 69,8 = 879,2 >> 880 lass/år [m3/år dividerat med m3/lass] 

 kg koldioxid] 

lir således; 

 

156 315 – 125 171 = 31 144 kilo koldioxid. En förbättring på cirka 20 procent till 

skillnad från dagens utsläpp av koldioxid. 

1 329 * 4,8 * 4,75 = 30 301 liter/år  [antal 

3

 

 

79 350 + 76 965 = 156 315 kilo koldioxid per år. 

5.3.1.2 Imorgon 

Vid en omstrukturering av att båten istället skulle lastas i Mönsterås så får det effekten 

att alla transporter från Långasjö måste köras längre samtidigt som

fr

kilometer. Fyllnadsgraden antas fortf nde vara samma som till Kalm

69,8 kubikmeter. Beräkningsmetoderna görs precis som tidigare. 

 

6

880 * 11,2 * 5 = 49 280 liter/år  [antal lass * mil * liter/mil = liter/år] 

49 280 * 2,54 = 125 171 kilo/år [L * [ kg/L ] =

 

Den totala mängd koldioxid som skulle genereras om en omläggning skulle ske blir 

alltså 125 171 kilo koldioxid. Skillnaden b
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5.4 Analysmodell - genererade slutsatser 

 
 Figur 5.6 Analysmodell - genererade slutsatser 
 
Efter att analysarbetet nu är genomgånget har modellen ovan förändrats något sen 

empirikapitlets avslutning. En del observationer har visat sig stämma bra överrens med 

teorin medan andra inte har varit helt optimala. Modellen illustrerar de uppslag som 

analysen har genererat och markerar förbättringsförslagen med kursiverad fetstil. De 

områden som är analyserade men som inte är i behov av förändringar är skrivna i vanlig 

stil. 

Externa faktorer 
 Infrastruktur 
 Lagar och förordningar 
 Samhällskostnader 

Transportmedel 
 Vägransporter | Lastbil och trailer 
 Järnvägstransporter | Bör utredas 
 Intermodala transporter | Väg till båt 
 Miljöklassat bränsle | Miljöklass 1 och 3 

Logistik 
 Fyllnadsgrad | Faktisk 
 Ruttplanering | Förbättringar kan göras 
 Leveransservice | Minimeras 
 Tonkilometer | Förkastas 

Beräkningar koldioxidutsläpp för vägtransporter 
 Beräkningsmetoder | Bränslebaserad metod 
 Informationssystem | Föränderlig med fler variabler 

Vilka möjligheter till förändringar finns för att 
minska koldioxidutsläppen sett till områdena 

logistik och transportmedel? 

Vilken mängd koldioxid genererar Södra Timbers 
vägtransporter från sågverk till kund i nuläget med 

uppsatsens tänkta beräkningsmetod? 

Södra Timber imorgon 

Koldioxidutsläpp 

Södra Timber idag 
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6 Slutsats/Rekommendationer 

 Uppsatsens sista kapitel kommer de resultat som framkommit att presenteras. 

Svaren till den första problemformuleringen presenteras inledningsvis medan de 

förslag till förändringar som är framtagna följer direkt efter. Kapitlet fortsätter sedan i 

generaliserbarhet, vår egen kritik samt förslag till vidare arbete för Södra Timber. 

 I

6.1 Slutsatser 

Vilken mängd koldioxid genererar Södra Timbers landtransporter från sågverk till kund 

i nuläget med uppsatsens tänkta beräkningsmetod? 

 

Dagens metod innebär att en lastbil som kör tio kilometer med ett ton eller en kilometer 

med tio ton får samma tonkilometermängd och således också samma utsläppsmängd av 

koldioxid. Någonting som blir fullständigt missvisande då en lastbil som kör tio 

kilometer med ett ton torde släppa ut betydligt mer koldioxid än en lastbil som kör en 

kilometer med tio ton. 

 

Under 2007 genererade företagets externa transporter från Långasjö 3 332 ton 

koldioxid.  Transporterna från Mönsterås genererade 1 764 ton koldioxid.  

 

Tillsammans släppte verken ut 5 096 ton koldioxid. 

 

Enligt våra beräkningar och uppsatsens modell släppte Södra Timbers externa 

transporter från Långasjö ut 2 500 ton koldioxid under 2007. Transporterna från 

Mönsterås genererade 1 092 ton koldioxid. 

 

Tillsammans släppte verken ut 3 592 ton koldioxid.  

 

Med vår betydligt mer exakta beräkning, baserad på varje enskild transport, släpper 

företaget ut 1 496 ton mindre koldioxid än den siffra som är aktuell idag. En skillnad på 

29,4 procent jämfört med den gamla beräkningen. 
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Vilka möjligheter till förändringar finns för att minska koldioxidutsläppen sett till 

områdena logistik och transportmedel?  

 

Uppsatsens modell 

Att avveckla nuvarande beräkningsmetod och istället införa uppsatsens framarbetade 

modell ger enligt oss en betydligt mer rättvisande siffra för koldioxidutsläppen. Vi 

rekommenderar därför Södra Timber att börja använda sig av vår framarbetade modell 

för att få en mer korrekt siffra och att enklare kunna se vilka små förändringar i de olika 

variablerna som i slutändan ger en stor förändring i de externa transporternas 

koldioxidutsläpp. 

 

Transportmedel 

Det är inte möjligt för Södra Timber att alltid själv välja vilken typ av transport som 

skall användas. Om beräkningarna visar att ett visst fordon är bättre så finns det 

sanktioner och regler som bestämmer vilka fordon som får användas vid olika tillfällen. 

Regleringarna riskerar därför att bli ett hinder för möjligheten att minska 

koldioxidutsläppen utan att Södra Timber egentligen kan påverka dem överhuvudtaget. 

 

Avstånden till de svenska kunderna är för korta för att järnvägstransporter skall vara 

lönsamma. I Europa så borde transporterna översiktligt, i de flesta fall, utgöra en 

tillräckligt lång sträcka för transportering via järnvägsnätet sett både till det ekonomiska 

och miljömässiga perspektivet. Dock kan det vara en risk att tåget hindras av de 

harmoniseringsproblem som uppstår vid gränsöverskridande transporter. 

 

Långasjö 

Med rådande infrastruktur finns inga möjligheter att lägga om lastbilstransporter till 

andra typer av transportslag. För att minska koldioxiden och komma till rätta med 

problematiken måste således fokus istället ligga på att förbättra de befintliga 

vägtransporterna. 

 

Mönsterås 

För att minska utsläppen av koldioxid anser vi att användningsgraden för hamnen i 

Mönsterås bör öka. Här igenom reduceras landtransporter till andra hamnar. Vi 

rekommenderar därför Södra Timber att byta lastningshamn för storkunden i England. 
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Ett skifte från Kalmar hamn till Mönsterås hamn skulle få effekten att 

koldioxidutsläppen minskade med 20 procent på transporterna mellan Långasjö och 

Mönsterås till Kalmar jämfört med dagens koldioxidutsläpp. 

 

Ett alternativ till föregående åtgärd är att, i och med den större volym som varje vecka 

transporteras till Kalmar Hamn, utreda möjligheten till att använda sig av järnvägen på 

området. Särskilt eftersom Södra Cell redan idag använder sig av järnvägstransporter 

två gånger om dagen till Kalmar så borde förbättringsmöjligheterna för att minska 

utsläppen av koldioxid vara påtagliga.  

 

De här två förbättringsförslagen bör i ett senare skede, då beräkningar gjorts på 

koldioxidutsläppen från järnvägstransporterna, ställas mot varandra för att se vilken av 

metoderna som minskar mängden mest.  

 

Logistik 

Observationerna har visat att fyllnadsgraden på Södra Timber oftast är väldigt hög då de 

fyllnadsgrader som antas stämmer väl överrens med de maximala lastningsmöjligheter 

som uppsatsen räknat fram. 

 

Eftersom transportfordonens höjder ofta varierar medför det svårigheter att planera in 

godset i lastutrymmet. Att införa en ny måttstandard på paketen skulle ge fler 

möjligheter till kombinationer av transporterna och därmed leda till en högre 

fyllnadsgrad som i sin tur får en positiv inverkan på koldioxidutsläppen. 

 

Att minska antalet expressleveranser och vara mer restriktiva i bedömningen av hur 

snabbt en kund skall få sina varor levererade skulle få en påtaglig inverkan på 

koldioxidutsläppen. 

6.2 Generaliserbarhet 

Att använda sig av den framarbetade modellen för beräkningar av koldioxidutsläpp 

torde inte bli några som helst problem att implementera på de sågverk som studien inte 

har berört. Den kan troligtvis också användas i hela koncernen Södra. Genom att lägga 

in avstånd till de destinationer samt den totala mängd som transporterats kommer 

beräkningen att göras per automatik genom vår framtagna modell. Viktigt är att beakta 
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förutsättningarna som råder för varje område som den skall användas för. De variabler 

och schabloner som modellen tar hänsyn till kan variera kraftigt men också enkelt 

ändras. 

 

De övriga förbättringsförslagen är unika för de två sågverk som uppsatsen avgränsat sig 

till. Det måste göras individuella analyser utefter befintliga förutsättningar på varje verk 

i sig. Användbarheten för förbättringsförslagen torde därför endast gälla studiens 

berörda sågverk i Långasjö och Mönsterås. 

6.3 Egna reflektioner 

Då det redan idag har framkommit en hel del miljövänliga bränslen borde det inte vara i 

en allt för avlägsen framtid som även transportfordonen börjar nyttja den här typen av 

drivmedel. Att lägga stora resurser på att till exempel sträva efter att lägga om 

transporter från lastbil till järnväg kanske skall göras med viss försiktighet. Det kan trots 

allt ske kraftiga minskningar i koldioxidutsläppen bara genom att börja nyttja alternativa 

drivmedel i fordonen vilka leda till att förutsättningarna att använda sig av 

vägtransporter blir betydligt bättre än vad de är idag. 

 

I dagens intensiva miljödebatt har det blivit viktigt att redovisa vilken påverkan företag 

har på miljön. Vi kan därför uppleva det som förvånansvärt att en så stor koncern som 

Södra är, har baserat sina beräkningar av koldioxidutsläpp i en, enligt oss, mindre bra 

beräkningsmetod. Företaget har framställt sig själva som att de släpper ut mer koldioxid 

än vad de faktiskt gör. Vi hoppas därför att en förändrad beräkningsmetod kan var ett 

steg i rätt riktning till de förbättringsåtgärder som företaget strävar efter att nå. 

6.4 Kritik till eget arbete 

De avstånd som vi själva har tagit fram för att kunna genomföra våra beräkningar har 

baserats på relativt generella metoder som idag finns tillgängliga för allmänheten. De 

adresser som vi fått till kunder genom kundregistret har inte kontrollerats vilket kan 

innebära att vissa adresser inte är den plats som varorna levererats till utan möjligtvis till 

ett huvudkontor. 

 

En annan avvikelse då det gäller avstånden till de kunder som är köper stora mängder 

och har flera olika försäljningsställen har uppsatsen valt att använda sig av ett 
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genomsnittligt avstånd till dem. Hade en mer noggrann kontroll gjorts borde en korrekt 

såld mängd kunna brytas ut från helheten och kunnat spåras till en specifik plats som 

leveransen gått till och därmed också ett exakt avstånd. Det här har berott på att tiden 

inte varit tillräcklig för att genomföra den typen av mätningar. 

6.5 Förslag till fortsatt arbete 

Förslag till fortsatt arbete ligger i att använda sig av uppsatsens framarbetade 

beräkningsmodell och att hela tiden aktivt utveckla den. Variablerna och schablonerna 

som används bör hela tiden hållas uppdaterade för att ha en så bra kontroll som möjligt 

på sitt nuläge. Genom att få kontroll över exakta avstånd till leveransplatserna för sina 

kunder kommer koldioxidutsläppen bli än mer exakta. 

 

Vi anser också att företaget borde genomföra mer utförliga fyllnadsgradsstudier på alla 

sina sågverk för att få en bättre siffra på fyllnadsgraden för varje transport. Det här i sin 

tur blir ett bra underlag till modellen som ger en bättre och mer korrekt siffra för 

utsläppen av koldioxid. 
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Appendix 



Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till Lars Woxneryd, Miljöchef, Södra Timber 2008-03-27 

 

 Vad är Södra Timbers mål med uppsatsen? 

 Hur vill ni att resultatet skall presenteras? 

 Vad innebär ”ekonomiska aspekter” i uppdragsbeskrivningen? 

 Hur är koncernen uppbyggd? 

 Hur många anställda har Södra? 

 Vilka olika affärsområden finns det i koncernen och vilken är störst? 

 Hur många sågverk har Södra Timber? 

 Hur många anställda har Södra Timber? 

 Hur mycket produceras årligen? 

 Vilket är Södra Timbers geografiska marknadsområde och vilka är de största 

kunderna?  

 Hur mycket av tillverkningen går på export? 

 Hur sker transporterna idag? 

 Har Södra Timber egna lastbilar? 

 Vilka hamnar sker skeppningarna från? 

 Vilka certifieringar har företaget?  

 Hur ser kunderna på certifieringarna? 

 

 



Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till gruppintervjun med Lars Woxneryd, Miljöchef, Södra Timber, 

Elisabeth Carlsson, Miljöingenjör, Södra samt Andreas Jonasson, 

Marknadsdirektör, Södra Timber 2008-04-11 

 

 Vilka sågverk anser ni att vi bör utföra studien på? 

 Vilka speditörer utför transporterna? 

 Sätter ni krav på speditörerna att använda en specifik MK-diesel? 

 Hur ingående ska vi beakta variabler hos speditörerna som inte Södra Timber 

kan påverka, såsom körsätt? 

 Vilka variabler anser ni påverkar mängden utsläpp vid vägtransporter? 

 Skall vi studera samtliga kundtransporter? 

 Vilka är Södra/ Södra Timbers klimatmål i dagsläget? 

 Redogör för processen färdigvarulager >levererat kund? 

 Vilka personer skall vi kontakta på sågverken? 



Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till Elisabeth Carlsson, Miljöingenjör, Södra 2008-04-24 

 
 Vilken metod använder Södra Timber för utsläppsberäkningar? 

 Redogör ingående för metodens verkande och redovisa vilka schabloner som 

används? 

 Finns det schabloner med hänseende till lastviktens linjära ökning? 

 Hur beaktas returtransporter i utsläppsberäkningarna? 

 Vilken fyllnadsgrad antas i beräkningarna? 

 Hur arbetar Södra med miljöproblematiken idag? 

 Anser du att vår hypotes och typ av beräkningsmodell ger ett rättvisande 

resultat? 



Bilaga 4 
 

Intervjufrågor till Anders Fransson, Kundservice i Långasjösågen, 2008-04-21 
 

 Vem är Anders Fransson? 
 
 Hur stor är verkets årliga produktion? 

 
 Bedrivs produktion 24 timmar om dygnet? 

 
 Används DHL som speditör? 

 
 Används endast en speditör? 

 
 Hur många lass lämnar dagligen verket? 

 
 Vilken fyllnadsgrad uppnås vanligen? 

 
 Hade det varit bra om det hade funnits mindre lastbilsalternativ för att kunna 

uppnå en högre fyllnadsgrad? 
 
 När det inte uppnås en fyllnadsgrad som är 100 %, beror det då på paketens 

dimensioner eller lastens totalvikt? 
 Vilka är dimensionerna på virkespaketen? 

 
 Hur emballerar ni godset? 

 
 Vilka storleksmått och maximalvikt har de transportmedel ni använder? 

 
 Inträffar det att speditören sänder fel storlek på lastbil? 

 
 Har ni mycket ”Expressleveranser”, dvs. bokningar som inte är planerade men 

måste sättas in med väldigt kort varsel? I så fall varför uppstår de? 
 
 Tillgodoser ni alltid kundernas önskemål? 

 
 Till vilken destination går flest transporter? 

 
 Finns möjlighet att lagra virke vid de hamnar ni använder er av? 



Bilaga 5 
 
 

Intervjufrågor till Sam Schönbäck, Produktionschef, Mönsterås sågverk 2008-04-
22 

 Vem är Sam Schönbäck? 
 
 Hur stor är verkets årliga produktion? 

 
 Bedrivs produktion 24 timmar om dygnet? 

 
 Används DHL som speditör? 

 
 Används endast en speditör? 

 
 Sker samtliga transporter från Sågverket med lastbil? 

 
 Hur många lass lämnar dagligen verket? 

 
 Vilken fyllnadsgrad uppnås vanligen? 

 
 Hade det varit bra om det hade funnits mindre lastbilsalternativ för att kunna 

uppnå en högre fyllnadsgrad? 
 
 När det inte uppnås en fyllnadsgrad som är 100 %, beror det då på paketens 

dimensioner eller lastens totalvikt? 
 

 Vilka är dimensionerna på virkespaketen? 
 

 Hur emballerar ni godset? 
 

 Vilka storleksmått och maximalvikt har de transportmedel ni använder? 
 

 Inträffar det att speditören sänder fel storlek på lastbil? 
 

 Har ni mycket ”Expressleveranser”, dvs. bokningar som inte är planerade men 
måste sättas in med väldigt kort varsel? I så fall varför uppstår de? 

 
 Tillgodoser ni alltid kundernas önskemål? 

 
 Till vilken destination går flest transporter? 

 
 Har ni någon lastbil från DHL som i stort sätt kör skytteltrafik fram och tillbaka 

mellan en destination? 
 

 Finns möjlighet att lagra virke vid de hamnar ni använder er av? 
 

 Finns det möjlighet till järnvägstransport mellan Mönsterås och Kalmar hamn? 
 

 Är det möjligt för fartygen att lägga till i både Mönsterås och Kalmar? 



Bilaga 6 

Följande register har upprättats av författarna för att få en uppfattning om vilken mängd 

samt vilka avstånd som varje kund genererat. Nedan följer ett utkast på hur registret är 

utformat. Totalt innehåller registret 180 poster i Långasjö samt 230 poster i Mönsterås. 
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