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Abstract 

Purpose – Corporations today see a greater responsibility towards society regarding the 

environmental impact of their actions, using available transportation options that are more 

eco-friendly can reduce this impact significantly. Martinsen and Björklund (2012) identifies a 

set of gaps between supply and demand of green logistics services. This paper aims to address 

what it is that affects the demand for these alternative solutions and what could be done to 

increase the usage of them, thereby decreasing this gap.  

Design/methodology/approach – A quantitative study with six Logistics Service Providers 

(LSP) and 24 companies that purchase transportation services, all operating in Sweden. Data 

is collected through semi-structured telephone interviews with people responsible for the 

purchasing of transports as well as key account managers within the service providing 

companies. 

Findings – Just as the LSP’s interviewed in this paper thought, the main focus of the transport 

buying companies are the costs. Therefore paying extra only to benefit the environment and 

not the economy of the company is not something a lot of companies are prepared to do at this 

time. However there are solutions such as intermodality which are highly demanded, these are 

often both cost effective and more environmentally friendly, the problem as many companies 

see it, is that the rail network needs to expand to be able to cover bigger areas and increase the 

capacity. 

Research limitations/implications – The research paper focuses on companies operating on 

the Swedish market, for that reason findings cannot be generalized to other countries and 

sectors. 

Practical implications – Findings can be used by LSP’s and political decision making parties 

to get a better understanding of the demand for this type of services and what is perceived as 

important by the customers. 

Originality/value – There is a lack of earlier studies that mainly focus on the demand of more 

environmentally friendly transport services. Therefore a study of this kind is important to 

create an understanding and thereby improve the overall situation on the market in terms of 

environmental sustainability. 

Keywords – Green transportation, Logistics service provider (LSP), Shipper, Third party 

logistics (3PL), Sweden 

Paper type – Research paper 
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Ordlista

 

Speditör/LSP (Logistics Service Provider) – En person eller ett företag som utför spedition 

på uppdrag av kund. Speditör eller LSP har god kunskap om lagar och förordningar samt 

vilka dokument som krävs för att transportera gods till och genom olika länder. En speditör 

kan erbjuda helhetslösningar som inkluderar lagring av gods, omlastning, packetering och kan 

således hantera företags hela logistikverksamhet.
1
 

 

Ledtid – Tiden från beställning av vara till dess att varan är levererad.
2
 

 

Leveransprecision- Att leverans av vara sker vid överenskommen tidpunkt.
3
 

 

Miljöledningssystem/miljöcertifiering – Är ett system som företag och verksamheter 

anammar med syfte att strukturera och etablera ett systematiskt miljöarbete. De vanligaste 

systemen är EMAS (Eco Management and Audit Scheme) samt ISO 14001. EMAS är 

framtaget av EU medan ISO 14001 är framtaget av internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO).
4
 

 

Just-in-Time – En industriell produktionsmetod som syftar till att material och varor 

levereras i den kvantitet som behövs och vid precis tidpunkt. Således minskas behover av 

lager och relaterade lagerkostnader.  

 

Hub – Ett nav eller en samlingspunkt, oftast i form av ett lager där omlastning av gods sker 

för vidare transporter.
5
 

 

Miljökompensation – Innebär att om man har en negativ inverkan på miljön kompenserar för 

detta genom att exempelvis finansiera projekt som gynnar miljön. Hur detta skall göras 

regleras av specifika lagstiftningar beroende på hur och vart kompenseringen sker.
6
 

 

                                                 
1
 Speditör – www.ne.se  

2
 Lumsden, 2012 

3
 Ibid 

4
 Miljöledningssystem – www.ne.se  

5
 Hub – www.ne.se   

6
 Persson, 2011 
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http://www.ne.se/
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

På olika håll i samhället växer medvetenheten kring klimatfrågan och de flesta stora företag 

har i dagsläget en utarbetad miljöpolicy.
7
 Detta är ett steg i rätt riktning om framtida 

generationer ska få chansen att leva under rimliga förhållanden och ta del av de 

naturtillgångar som dagens generation fortfarande har tillgång till. Ansvaret berör inte minst 

transportsektorn som har en betydande roll för miljöarbetets fortsatta utveckling. 

 

Sedan den industriella revolutionen då massproduktion för första gången tog fart har behovet 

av transporter bara ökat. Järnvägen byggdes ut, och under sent 1800-tal utvecklades 

förbränningsmotorn vilket revolutionerade industrin ytterligare.
8
 I och med lokaliseringen av 

produktionsanläggningar till låglöneländer har behovet av transporter ökat. Detta i 

kombination med vår världs ökade välstånd har bidragit till att den samlade fordonsparken 

blivit större.
9
 Bensin och diesel är de drivmedel som fått störst genomslagskraft tack vare den 

höga effektiviteten och den lättillgängliga råoljan. Det producerades år 2012 cirka 89 miljoner 

fat olja dagligen för att täcka världens behov
10

, vilket i sin tur gör att utsläppen av miljöfarliga 

ämnen är höga och miljön får utstå allt större påfrestningar. Till en början var fabriker och 

produktionsanläggningar främst i fokus för miljödebatten, detta har dock kommit att förändras 

i och med den stora ökningen av transporter. Trender inom logistiken så som Just-in-Time, 

vilket innebär mindre och mer frekventa transporter, har också utsatts för kritik då de anklagas 

för att bidra till en ökad miljöbelastning.
11

 Det är dock inte så enkelt att det går att förklara 

den ökade miljöbelastningen vi ser genom dessa argument. Samtidigt som transporter ökar, 

ökar också kombinationsmöjligheterna vilket i sin tur ökar möjligheterna till mer effektiva 

transportupplägg.  

 

I och med de negativa effekter vi idag ser på miljön har transporter hamnat mer i fokus då de 

är ett av de viktigaste områdena för att minska emissioner av växthusgas och andra 

luftföroreningar. Transportsektorn har till skillnad från andra sektorer i samhället ökat sina 

                                                 
7
 Trafikverket, Kombitrafiken – Attityder och trender (2012). 

8
 Förbränningsmotor - www.ne.se   

9
 Storhagen, 2011 

10
 Oljepris - http://oljepris.se/statistik   

11
 Storhagen, 2011 

http://www.ne.se/
http://oljepris.se/statistik
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utsläpp av skadliga gaser under de senaste decennierna, idag står transportsektorn för cirka en 

tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser.
12

 Detta beror som ovan nämnt på att 

behovet av transporter ökat och att samhället blivit allt mer transportberoende.
13

 För att kunna 

fortsätta transportera gods i den utsträckning vi är vana vid krävs det förändringar på 

transportmarknaden. För att driva på denna förändring finns bland annat politiska miljömål, 

EU har satt som mål att växthusgasutsläppen skall minskas med tjugo procent till år 2020 

jämfört med 1990 års utsläppsnivå.
14

 Genom dessa mål skapas en efterfrågan om förbättringar 

från olika intressenter som staten och kunder, vilket kan tänkas göra miljövänligare lösningar 

till värdeadderande tjänster i den mån de kan förses till kunder. Det har också blivit en del av 

marknadsföringen, genom att miljömärka produkter eller använda sig av miljödeklarering för 

att nå ut till kunder och ge företaget en bra profilering.  

 

I artikeln ”Matches and gaps in the green logistics market” (2012) skriven av Uni Martinsen 

och Maria Björklund tolkas grön logistik som hänsyn tagen till den naturliga omgivningen vid 

tillhandahållandet eller upphandlingen av logistiktjänster. De tar en bred ansats till 

miljömässiga hänsynstaganden och inkluderar gröna kategorier såsom användandet av 

miljömässigt bättre teknologi, användandet och spridningen av kunskap om miljön, samt 

inkluderingen av hänsynstagande till hållbarhet i sin logistik. Sett till just transporter så råder 

det inte någon tvekan om att de utgör en miljöbelastning. För att minska denna 

miljöbelastning finns det åtgärder att vidta. Nils G. Storhagen presenterar i sin bok 

Grundläggande Logistik förslag på möjliga insatser. Exempel på dessa är utveckling av 

fordon, en teknisk utveckling för att minska utsläpp och bränsleförbrukning genom olika 

motortyper eller ökad andel återvinningsbart material i fordonen som exempel. Användning 

av fordonen är också ett sätt att kunna påverka, genom att tillämpa olika körsätt eller anpassa 

hastigheten kan utsläppen minskas. Att använda sig av kombitransporter är ytterligare ett sätt 

att minimera miljöpåverkan, för längre sträckor kan man nyttja sig av exempelvis tåg och 

sedan transportera godset med bil de sista sträckorna ut till slutkund. Detta är starkt kopplat 

till val av transportmedel då man genom att prioritera alternativ med mindre miljöpåverkan 

kan minska denna. För att detta ska vara effektivt bör man också se till utnyttjandegraden av 

fordonen, det är viktigt att välja rätt fordon till rätt uppgift. Samt att se till fyllnadsgrad, 

ruttplanering och returlaster. Grundläggande för att detta skall vara möjligt är att 

                                                 
12

 Transportsektorns utsläpp – www.trafikverket.se  
13

 Sköldberg et al., 2011 
14

 Klimatmål – www.EU-upplysningen.se  

http://www.trafikverket.se/
http://www.eu-upplysningen.se/
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infrastrukturen är utvecklad och inte utgör kapacitetsmässiga eller geografiska begränsningar, 

ett utvecklat järnvägsnät skulle exempelvis kunna möjliggöra fler tågtransporter. Det finns 

också regler och avgifter för att påverka transportmarknaden, exempelvis miljözoner, skatter 

och miljöavgifter.
15

 Dessa delar är inget som nödvändigtvis ligger i konflikt med det 

logistiska intresset, ofta innebär dessa effektiviseringar som gynnar både ekonomin och 

miljön. Det miljömässiga arbetet är dock både kortsiktigt och långsiktigt, samtidigt som vi 

måste agera rätt varje dag måste det samspela med långsiktiga mål vilket vi inte alltid är vana 

vid ur en företagsekonomisk kontext. 

 

I och med den ökade specialiseringen, som innebär att man fokuserar på sin kärnverksamhet, 

väljer många företag idag att outsourca sin logistikverksamhet till en tredjepart.
16

 Denna 

tredjepart kommer i fortsättningen av studien benämnas som Logistics Service Provider 

(LSP). Som företag köper man således sina transporter externt. Det blir då LSP:s uppgift att 

som leverantör av transportlösningar möta kundens behov genom att utforma logistiska 

upplägg som passar dennes efterfrågan. Då varje kund är unik och har särskilda behov i form 

av godstyp och transportsträcka, så ställer det höga krav på en flexibel LSP som kan utforma 

en transportlösning specifikt för varje kund. Det kan gälla alltifrån lagring och enklare 

transportupplägg till ansvar för hela försörjningskedjor med flera involverade parter. Allting 

beror på kunden och vad denne vill uppnå. Vid komplexa och stora godsflöden ställs det 

högre krav på en integrering av LSP i värdekedjan, vilket förutsätter att man etablerar starka 

relationer parterna emellan, något som är av väsentlig betydelse om LSP ska kunna förstå de 

behov som kunden har och utveckla funktioner som är effektiva. Produkt- och 

serviceutvecklingslitteraturen betonar vikten av tidig kundinvolvering i utvecklandet av 

hållbara tjänster, på så sätt är ett ömsesidigt samspel viktigt för att uppnå bästa resultat.
17

 Ur 

miljöperspektiv finns här en god potential till att minska företagets miljöpåverkan då LSP som 

är specialiserade på sin verksamhet har kunskap att utveckla en effektiv försörjningskedja 

med en minskad miljöpåverkan.  

 

Martinsen och Björklund (2012) undersöker förhållandet i utbud och efterfrågan mellan LSP, 

i form av tredjepart, och transportköpare. Syftet med studien är att undersöka samspelet 

mellan dessa två parter när det kommer till grön logistik. Studien utgår ifrån en gap-modell, 

                                                 
15

 Storhagen, 2011 
16

 Gadde & Håkansson, 1998 
17

 Martinsen & Björklund, 2012 
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först presenterad av Parasuraman et al. (1985), som används för att mäta fem olika gap i 

prestationer, varav tre gap är externa och två är interna. Modellen, som främst är avsedd att 

mäta servicekvalitet, är här modifierad med kategorier inriktade mot grön logistik för att på så 

vis matcha studiens syfte och upptäcka eventuella skillnader i utbud och efterfrågan. 

Resultatet av undersökningen för dessa fem gap visar att LSP:s överpresterar när det kommer 

till grön logistik, samt att de är medvetna om detta. Transportköparna å andra sidan är enligt 

studien inte medvetna om denna situation och är nöjda med det utbud de uppfattar finns 

tillgängligt.  

 

Det resultat som studien visar för LSP:s faktiska utbud och transportköparnas krav på utbudet 

presenteras i tabellen nedan. Det som tydligt framgår är att transportköparnas krav är lägre i 

alla kategorier än det utbud som LSP erbjuder. Resultatet visar en variation mellan 0,29 och 

1.10 av en fempoängsskala, där de största skillnaderna går att hitta i kategorierna 

transportplanering, logistisk systemdesign, modala val och energidata. De kategorier som har 

minst variation är miljömässigt klassificerade fordon som är tätt följt av bränsle. Men tydligt 

är att LSP har ett högre medelvärde för utbud av grön logistik jämfört mot efterfrågan som 

finns på marknaden. 

 

Tabell 1. Gap mellan LSP:s utbud och transportköpares behov.18 

 

I ytterligare en undersökning som gjordes av Reagera Marknadsanalys under januari och 

februari 2012 jämförs transportköparnas och speditörers (tredjepart) inställning och attityd 

mot transporter som har en lägre inverkan på miljön. Ett av resultaten visar då att hälften av 

transportköparna är villiga att betala mer för miljömässigt hållbara transportlösningar men 

                                                 
18

 Martinsen et al., 2012 s.572 
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endast en av sju speditörer uppfattar situationen som sådan.
19

 Vilket kan tänkas tyda på att det 

finns gap i vad man anser sig efterfråga internt hos transportföretag och vad marknaden 

uppfattar efterfrågas. Samtidigt presenteras också data om att de transportköpare som idag 

inte har någon policy för miljö och transport inte heller har något uttalat intresset för detta, 

inte heller om de skulle få stöd och hjälp utifrån att utveckla en sådan.  

 

1.2  Problembakgrund 

Det största gapet som identifieras i studien är det externa gapet mellan LSP:s utbud av 

miljömässigt bättre alternativ och transportköparnas efterfrågan på dessa. Som framgår ovan 

finns här ett gap, om detta beror på ett bristande samspel mellan dessa två parter eller om det 

finns andra förklaringar tar inte studien upp, utan den hänvisar till ytterligare forskning i den 

frågan. 

 

Utifrån detta ställer vi oss frågan om var efterfrågan av miljövänliga transporttjänster kommer 

ifrån och vad som styr och driver detta. Når inte informationen om utbudet fram till kunderna 

eller är det andra faktorer såsom pris och ledtider som hindrar efterfrågan? Eller beror det på 

en proaktiv ställning som LSP:s har tagit för att kunna möta en förmodad ökad efterfrågan och 

de påtryckningar som kan tänkas komma från olika intressenter i samhället? 

 

1.3  Undersökningsproblem 

Vad beror gapet mellan utbud och efterfrågan av miljövänliga transporter på, varifrån kommer 

efterfrågan? Vad påverkar efterfrågan och varför är den inte större? 

 

1.4  Syfte 

Vi ämnar undersöka och analysera orsaker till det gap som presenteras i artikeln “Matches 

and gaps in the green logistics market” för att skapa oss en ökad förståelse för tillståndet på 

marknaden samt vilka faktorer som har inverkan på efterfrågan. 

 

                                                 
19

 Kombitrafiken – Attityder och trender 2012 
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1.5  Avgränsning 

Den data som samlas in kommer att röra företag verksamma i Sverige, dock inte 

nödvändigtvis svenska företag. Godstransporterna som avses är nationella, inom Sverige, 

såväl som internationella gränsöverskridande transporter. 

1.6  Disposition 

I kapitel två presenteras ur vilket angreppssätt studien är utförd samt på vilket sätt vi har 

samlat in fakta och vilken sorts fakta vi använt oss av. Även vilket urval vi har gjort och 

varför, samt en metoddiskussion som behandlar uppsatsens reliabilitet. I kapitel tre 

presenteras olika teorier som funnits i åtanke för det område som studerats. Dessa ligger 

till grund för hur vi kommer att resonera och dra slutsatser i analysen. Sedan fortsätter 

vi vidare in på kapitel fyra där resultatet av den data vi har samlat in på de intervjuer vi 

genomfört presenteras. Därefter kommer vi till kapitel fem, här analyserar och 

diskuterar vi utifrån den fakta vi har redovisat i de tidigare kapitlen. Sist i studien är 

kapitel 6, Slutdiskussion, här sammanfattas de slutsatser vi gjort under studiens gång, 

samt en diskussion rörande självkritik och förslag till vidare forskning. 
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2. Metod 

2.1 Undersökningsansats 

När man talar om undersökningsansats syftar man till ur vilket perspektiv man angripit 

problemformuleringen. Man skiljer oftast på två perspektiv, deduktivt och induktivt. Det 

deduktiva innebär att forskaren utgår ifrån vad denne redan vet inom området samt befintlig 

litteratur. Utifrån denna kunskapsbas bildar sig forskaren en bild av hur verkligheten förhåller 

sig och utgår från detta när den prövar sin teori eller hypotes på verkliga fall. Vid induktion 

som kan ses som den deduktiva ansatsens motpol utgår forskaren ifrån en mängd enskilda 

observationer från vilka forskaren försöker uttyda generella allmängiltiga samband.
20

 Den här 

studien tillämpar ett abduktivt angreppssätt vilket kan sägas vara en kombination av den 

deduktiva och den induktiva ansatsen. Vilket innebär att vi rör oss mellan teori och empiri för 

att söka svar på vår frågeställning och se mönster i den data vi samlat in. Detta då vi dels 

utgår ifrån Martinsen och Björklunds undersökning och deras hypotes om att det finns ett gap 

i efterfrågan och utbud av miljövänliga transportalternativ. Utöver det samlar vi även in data 

genom intervjuer för att identifiera gemensamma faktorer hos de undersökta företagen och 

därigenom skapa oss en generell uppfattning om tillståndet på marknaden för gröna 

transporter.  

 

2.2 Undersökningsstrategi 

För att kunna svara på studiens frågeställning och i bästa möjliga mån uppfylla syftet så har vi 

valt en i huvudsak kvantitativ undersökningsdesign för intervjuerna med transportköparna. 

Frågorna till LSP har mer kvalitativa drag i form av öppna svarsalternativ för att på så vis 

bättre förstå deras uppfattning av hur situationen ser ut, samt för att det förhållandevis mindre 

antalet tillfrågade möjliggör det. Var efterfrågan på miljövänliga transportalternativ uppstår 

varierar från företag till företag och påverkas av många olika faktorer och är således svårt att 

kartlägga genom en enbart kvantitativ undersökning, av den anledningen finns även ett fåtal 

öppna frågor med i intervjuenkäten till transportköparna. En alltför stor del förbestämda 

svarsalternativ kan även utesluta vissa viktiga svar som inte kunde förutses. 

 

Data samlas in genom semistrukturerade till strukturerade telefonintervjuer med personer på 

aktuella företag. Denna metod har valts på grund av att den möjliggör ett större urval då det är 

                                                 
20

 Bell & Bryman, 2005 
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ett tidsmässigt effektivt alternativ till personliga intervjuer. Vid telefonintervjuer tillintetgörs 

även den geografiska aspekten som annars hade blivit central vid urvalet av företag. Den 

semistrukturerade/strukturerade intervjuformen har valts för att ge viss kvantifierbar data som 

går att sammanställas i figurer för att ge en bättre överblick, men även med vissa mer öppna 

frågor där intervjupersonen ges möjlighet att svara mer fritt. På så vis kan intervjupersonen 

även lyfta fram sådant som denne anser vara viktigt i relation till undersökningsområdet. 

 

2.3 Urval 

För att skapa oss en bild av vad gapet i utbud och efterfrågan kan bero på så har sex LSP:s 

och 24 transportköpare kontaktats. Alla LSP:s är globala och verkar även på den svenska 

marknaden, dessa har ett brett utbud av tjänster och däribland ett urval av miljövänligare 

lösningar. Urvalet av transportköpare har skett från hemsidan Allabolag, en avgränsning till 

tre olika branscher har gjorts, virke & byggmaterial, skor & kläder samt motor & reservdelar. 

Detta för att kunna generalisera resultatet bättre samt upptäcka eventuella skillnader som kan 

finnas inom olika branscher då dessa hanterar såväl lågvärdigt som högvärdigt gods, samt kan 

tänkas ha andra särskiljande drag. Inom dessa tre branscher har åtta företag valts ut från 

vardera bransch och intervjuer har skett med lämpliga logistikansvariga personer på 

respektive företag. De transportköpande företagen som har valts ut för studien har alla en 

omsättning över 200 mkr då dessa bedöms ha tillräckligt stora volymer för att vara en kund 

med inflytande. Nedan presenteras företagens omsättning i en tabell för att ge en klar 

överblick av hur många företag som ligger inom varje intervall. 

 

  Antal företag 
Omsättning 2012 (mkr) Transportköpare LSP 

200 - 1000 11 2 
1001 - 2000 7 2 
2001 - 6000 2 1 

6001 - 4 1 
Tabell 2. Omsättning för intervjuade företag 

 

Alla företag som finns med i undersökningen har även outsourcat sina godstransporter till en 

eller flera tredjepartsaktörer. Genom att kontakta köpande företag av transporttjänster skapas 

en bild av vad olika företag har för syn på miljövänligare transporter, även vilka variabler som 

väger tyngst vid upphandling av transporttjänster samt vilka externa parter och faktorer som 

påverkar detta val. För att kunna undersöka orsaker till denna efterfrågan tas även LSP:s 
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upplysningar i beaktning då deras syn på frågan kan skilja sig från transportköpares. Genom 

att få information ur de olika parternas perspektiv hoppas vi skapa oss en mer fullständig bild 

av problemet samt uppnå en högre trovärdighet och validitet. 

 

2.4 Genomförande 

Tidigare forskning och litteratur i ämnet söktes i artikeldatabaser och hos olika bibliotek. Som 

grund till den teoretiska referensramen finns i huvudsak vetenskapliga artiklar som rör 

områden som hållbar utveckling och försörjningskedjor med miljöperspektiv. Artikeln 

“Matches and gaps in the green logistics market” (2012) lästes extra noggrant då modeller och 

teorier delvis hämtades därifrån. Utifrån detta utformades sedan en intervjuguide (se bilaga 1 

och 2) som har legat till grund för de genomförda intervjuerna. 

 

Telefonintervjuerna genomfördes dagtid och vi ringde växeln på företagen i fråga och bad att 

få tala med en transportansvarig eller någon annan med ansvar för transporter och 

upphandling av dessa. När vi blev kopplade till intervjupersonen så fanns ibland möjlighet att 

ta intervjun direkt och ibland då personen i fråga var upptagen så bokades en tid för 

telefonintervjun vid ett senare tillfälle. Före själva intervjun startade frågade vi vederbörande 

om denne hade kunskap om företagets transportarbete och hur upphandlingen av transporter 

gick till för att säkerställa att vi pratade med rätt person. Vid intervjutillfällena var båda 

författarna närvarande men samtalet fördes av den ena och anteckningar togs av den andre för 

att intervjuaren skulle kunna fokusera på samtalet och den andre enbart att skriva ned vad som 

sades. På detta sätt fanns det möjlighet att stämma av viktiga frågor och svar för att kunna 

reda ut och undvika feltolkningar av frågor och svar. Intervjufrågorna följdes i de allra flesta 

fall systematiskt då ordningsföljden på frågorna var uttänkt för att ge en logisk utveckling av 

samtalet. På grund av företagens olika engagemang i miljöfrågorna och kunskapen hos den 

intervjuade så tog intervjuerna olika lång tid men i genomsnitt beräknades de ta cirka 15-20 

minuter. Intervjuerna har även med intervjupersonens tillåtelse spelats in för att på så vis 

kunna gå tillbaka till viktiga delar samt korrigera detaljer. Respondenterna lovades 

anonymitet för att undvika att känsliga detaljer i relation mellan kund och säljare inte skall 

skapa eventuella konflikter eller meningsskiljaktigheter, av den anledningen presenteras inte 

heller någon detaljinformation som kan tänkas kopplas till aktuellt företag. 
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Behandling av data skedde löpande under arbetets gång för att lättare kunna sammanställa 

dessa då alla intervjuer var genomförda. De frågor med förutbestämda svarsalternativ där 

intervjupersonen bads rangordna svaren fördes in i Excel där insamlad data strukturerades, det 

som prioriterades högst gavs värdet fyra och så vidare i fallande ordning. Dessa data 

sammanställdes sedan i figurer. 

 

Undersökningens sista fråga för transportköparna var till en början en öppen fråga där 

respondenterna tillfrågades vad de tror skulle få efterfrågan av miljövänligare transporter att 

öka. Under arbetets gång märkte vi dock att frågan var så pass bred att den ibland blev svår att 

svara på. Därför valde vi ut fyra olika faktorer som skulle kunna tänkas påverka efterfrågan 

samt att vi hade ett öppet alternativ som kunde täcka in eventuella faktorer som vi inte tagit i 

beaktning. Således finns ett bortfall på nio företag varav fyra företag från branschen motor & 

reservdelar samt fem från virke & byggmaterial. Av den anledningen presenteras resultatet i 

en sammanslagen figur för samtliga branscher då svaren från två av dessa anses vara för få för 

att kunna jämföra branscher med varandra.  

 

2.5 Metoddiskussion 

För att uppnå en hög validitet i arbetet testades intervjufrågorna på personer utanför studiens 

ramar, dessa gav sedan synpunkter på hur de uppfattade frågorna, för att på så vis säkerställa 

att frågorna mäter det de är avsedda att mäta och inte är snedvrida eller ledande i någon 

bemärkelse. Trots detta upptäcktes, som ovan nämnt, att en av frågorna var för öppen och 

ändrades under arbetets gång, dock anses de tidigare svaren på den öppna frågan vara 

relevanta och av intresse för undersökningen. 

 

Huruvida resultatet skulle bli detsamma om undersökningen utfördes vid en senare tidpunkt är 

svårt att avgöra då marknadsfaktorer så som samhällsekonomi och konjunkturer kan tänkas 

påverka vissa frågors svar.  

 

Ett alternativt tillvägagångssätt till metodvalet hade varit att kontakta färre företag och göra 

studien mer kvalitativ genom längre och mer djupgående intervjuer. Risken upplever vi här 

hade varit att uravalet inte hade blivit lika representativt och resultatet hade blivit svårare att 

generalisera då de undersökta företagen till antalet blivit mindre. 
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Det finns en medvetenhet om att den kunskap och erfarenhet vi har sedan tidigare inom ämnet 

utifrån den utbildning vi genomgått och de konferenser vi deltagit i kan påverka analysen av 

resultatet.
21

 Av den anledningen har ansträngningar gjorts för att bibehålla ett opartiskt och 

objektivt förhållningssätt vid utvärdering av resultatet.   

 

2.5.1 Sekundärkällor 

Som nämnts ovan samlas sekundär data in främst från rapporter och artiklar, flera av dessa är 

skrivna av forskare och myndigheter som förväntas ha god kunskap inom området och 

bedöms därför vara tillförlitliga. Viss annan information kommer från databaser som 

exempelvis Nationalencyklopedin, där den hämtade datan är strikt faktabaserad och har en 

kvantitativ prägel. 

 

2.5.2 Primärkällor 

Primärdata har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med personer inom företagen 

som undersökningen berör. Intervjupersonerna har valts utifrån deras position inom företaget 

då de förväntas ha kunskap om transportarbetet och upphandlingen av detta. Dock går det ej 

att säkerställa att alla tillfrågade har samma erfarenhet och specialkunskap inom området då 

utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet inte redogörs för. 

 

 

  

                                                 
21

 Denscombe, 2009 
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3. Teori 

3.1 Green Supply Chain Management 

Relevans: 

För att ge läsaren en bättre bild av hur logistik- och transportmarknaden ser ut presenteras 

nedan en teori som beskriver hur miljömässiga åtaganden kan integreras i ett större 

sammanhang.  

 

Teori: 

Green supply chain management (GSCM) kan ses som en grundläggande del i sustainable 

supply chain management (SSCM). Vilken i sin tur syftar till strategin för att öppna upp för 

integration och uppnå en organisations sociala, miljömässiga och ekonomiska mål. Detta 

genom en systematisk samordning av väsentliga interna affärsprocesser för att på lång sikt 

förbättra det enskilda företaget och dess försörjningskedjors ekonomiska resultat.
22

 Det 

senaste årtiondet har intresset för GSCM ökat hos såväl forskare och utövare av supply chain 

management, logistikföretag upplever även de ett ökat tryck till att anamma ett mer utvecklat 

miljötänk.
23

 Samtidigt som statliga regleringar, förändrade konsumentkrav samt utveckling av 

internationella standarder för certifiering också bidragit till att företagen ser på GSCM med 

ökat initiativ och uppmärksamhet.
24

 

 

 

Figur 1. Green Supply Chain Management25 

                                                 
22

 Carter & Rogers, 2008 
23

 Sara Perotti et al., 2011 
24

 Melnyk et al., 1999, Murphy och Poist, 2003 
25

 Brent & Visser, 2003 s. 561 
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GSCM anspelar på att implementera miljötänkandet i organisationers verksamhet inom 

funktioner som såväl produktdesign, tillverkningsprocesser, leverans av slutprodukten till 

konsumenterna men även ett miljörelaterat ansvar efter produktens livslängd.
26

 Således 

omfattas GSCM av en produkts påverkan på miljön från vaggan till graven, detta medför ett 

behov av en detaljerad planering och styrning av försörjningskedjor. Men samtidigt krävs ett 

helhetsperspektiv över flödena, från första leverantörsled till slutkund eller till återvinning av 

produkt. Detta förutsätter att man har ett långsiktigt tänk där hela kedjan gynnas av arbetet. 

Figuren visar hur miljöpåverkan i form av utsläpp och slöseri av resurser bör tas i hänsyn 

under de interna processerna företaget själv kan påverka. Likaså visar den de faser och steg i 

produktlivscykeln där ekonomiska och miljömässiga aspekter bör tas i beaktning. I de 

materiella flöden som återfinns är transporter och lagring delar av det logistiska arbetet ett 

företag står inför, det är dessa flöden som en LSP främst arbetar med. Här tar man hänsyn till 

ekonomiska faktorer så som optimerad orderkvantitet, kapitalbindning samt 

transportkostnader och hur dessa kan hanteras ur miljöperspektiv. 

 

3.2 Outsourcing och tredjepartslogistik (3PL) 

Relevans: 

För att ge en förståelse till relationerna hos parterna undersökta i denna studie, samt skapa en  

bild av marknadssituationen för många av dagens företag så beskrivs inledningsvis begreppet 

outsourcing. Detta fördjupas vidare i en förklaring av begreppet tredjepartslogistik, eller 3PL, 

som är den form av outsourcing uppsatsen berör. På så vis önskar vi skapa en bättre förståelse 

för vilken roll transporter spelar i det stora sammanhanget och hur tredjepartslogistik ger en 

möjlighet att utveckla och använda sig av befintliga miljövänligare transportsätt. LSP, som 

här är den tredje parten, blir en del av ett nätverk där de integreras med övriga parter. Detta 

för att veta vilken prestation som förväntas av dem och utifrån det matcha sitt utbud till dessa 

krav för att undvika att över- eller underprestera. 

 

3.2.1 Outsourcing 

Vid outsourcing överlåter man utförandet av uppgifter som tidigare legat inom företaget men 

inte hör till kärnverksamheten, på så sätt skapas ett nätverk av samarbetande företag istället 

                                                 
26

 Srivastava, 2007 
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för storföretag med vertikalt integrerade funktioner. Ofta rör det sig om uppgifter så som 

städning, IT, redovisning eller exempelvis logistik. Att sådana stödfunktioner outsourcas 

frigör möjligheten att utveckla sin nyckelkompetens, detta avser samtliga företag i det nätverk 

de ingår i. Motiven till outsourcing är ofta lägre transaktionskostnader, det är förmånligare att 

köpa in en tjänst eller vara än vad det är att ta fram och utveckla den i den egna 

organisationen. Men det kan även bidra till effektivisering och kunskapsökning inom det egna 

företaget till följd av specialiseringen.
27

 

    

Således är outsourcing en strategi där organisationer överlåter områden som inte bedöms ligga 

inom ramarna för organisationens kärnverksamhet. Trenden att outsourca sin 

logistikverksamhet bidrar till att försörjningskedjan behöver utvecklas och samspelet mellan 

parterna blir allt viktigare.
28

 

 

3.2.2 Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik, eller 3PL, är ett relativt nytt fenomen som fick sitt riktiga genombrott 

först på 90-talet.
29

 Berglund definierar 3PL som: 

 

“Organizations use of external providers, in intended continuous relationships bound by 

formal or informal agreements considered mutually beneficial, which render all or 

considerable number of activities required for the focal logistical need without taking title.”
30

 

 

Tanken är därmed att företagen som lägger ut sin logistikverksamhet på en tredjepart ser 

vinning i detta genom att på så vis kunna lägga större vikt vid vad man definierar som sin 

kärnverksamhet, vilket i många fall inte innefattar logistik. Detta kan bättre utföras av en 

professionell logistikaktör som specialiserar sig på utformning av logistikupplägg av olika 

slag och kontakt med transportörer såsom rederier och åkerier. Samarbetet ska gynna bägge 

parter och bygga på långsiktiga relationer, detta innebär att tredjepartsaktören ansvarar för en 

verksamhetsgren inom organisationen, ett nära samarbete är således en förutsättning för en 

lyckad integrering.
31

 

                                                 
27

 Outsourcing – www.ne.se 
28

 Seth et al., 2006 
29

 Storhagen, 2011 
30

 Berglund, 2000  
31

 Abrahamsson et al., 1998 

http://www.ne.se/
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Figur 2. A conceptual model for 3PL32 

 

Det kan finnas fler motiv annat än att bara fokusera på sin kärnverksamhet bakom valet att 

outsourca sin logistik till en tredjepart. Företaget undviker risker som tillkommer vid ägande 

av en egen transportflotta, en bra 3PL-aktör ska även kunna förbättra företagets 

leveransservice mot kund då leveranser blir mer punktliga och mängden skadat gods 

minskar.
33

 Företaget kan dessutom undvika kapitalbindning i form av lagerlokaler och dyra 

transportfordon, många gånger får man tillgång till den senaste tekniken i form av IT-stöd och 

lastbilar med en mer skonsam inverkan på miljön, så kallade Euro 5 och 6 lastbilar. 

Möjligheten att kunna samlasta gods med andra kunders varor för att uppnå en högre 

fyllnadsgrad är många gånger en av de mest grundläggande förutsättningarna för att uppnå en 

effektiv logistik som är både kostandseffektiv och miljömässigt fördelaktig. Figuren ovan 

visar de tjänster en tredjepart oftast tillhandhåller. 

  

                                                 
32

 Gunasekaran & Ngai, 2003 s. 832 
33

 Ahl & Johansson, 2002 



sida 16 

 

3.3  GAP-modell 

Relevans: 

I studien har vi huvudsakligen utgått från Gap 1 i nedan presenterad modell. Modellen har 

legat till grund för undersökningens frågeställning och beskrivs därför nedan för att ge en 

ökad förståelse för de gap som kan uppstå mellan transportköpare och LSP sett till utbud och 

efterfrågan, samt bidra till förståelsen för de upptäcker som gjorts av Martinsen och Björklund 

(2012) för att utifrån dessa se till vad som påverkar efterfrågan av miljövänligare transporter. 

Modellen används således som stöd till vår frågeställning samt ligger som grund för det 

studien avser behandla. 

 

Modell: 

GAP-modellen är som tidigare nämnt framtagen av Parasuraman et al. (1985) i syfte att 

tydliggöra problematiken som finns mellan en tjänsteleverantör och en köpare av tjänst, man 

brukar här tala om “service quality” för att beskriva hur väl samspelet mellan leverantör och 

köpare fungerar. Kvalitet på tjänster är av naturen ett mer komplext fenomen än 

produktkvalitet då tjänster inte går att ta på och är svåra att mäta, modellen är därför ett 

verktyg att använda för att mäta servicekvalitet och huruvida parterna har samma uppfattning 

om den presterade tjänsten. 

 

I artikeln “Matches and gaps in the green logistics market” (2012) har denna modell 

modifierats för att bättre passa till relationen mellan LSP och transportköpare. En av styrkorna 

med modellen är att man med lätthet kan lägga till nya kategorier i gap-modellen.
34

 Modellen 

består av fyra parametrar, det är inte alltid självklart att dessa parametrar samspelar utan det 

kan många gånger finnas ett gap mellan dessa, antingen överpresterar leverantören och 

erbjuder mer service och tjänster än vad som efterfrågas av kunden, eller så tillhandahåller 

leverantören exempelvis inte alla de tjänster som kunden efterfrågar. Oavsett vad som är fallet 

så är förhållandet inte optimalt, om leverantören underpresterar så finns risken att kunden 

byter leverantör till en som tillandahåller de tjänster kunden behöver. Om leverantören 

överpresterar och erbjuder mer än vad som efterfrågas så innebär det ett slöseri med resurser 

då det inte tillför kunden något värde. Detta benämner Lings och Brooks (1998) som “serivce 

overkill”. Kumar (2004) menar att en lyckad tjänsteleverantör är den som kan eliminera gapet 

mellan efterfrågad tjänst och vad som levereras.  Av den anledningen är det viktigt att som 

                                                 
34

 Giannakis, 2007 
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leverantör av transporttjänster vara väl medveten om vad som efterfrågas av ens kunder för att 

relationen ska vara gynnsam för båda parter. 

 

Figur 3. The green logistics gap model35 

 

 

Gap 1: Externt gap mellan LSP:s uttalade utbud och kundens uttalade behov.  

Gap 2: Internt gap mellan LSP:s uttalade utbud och deras uppfattning om kundens behov. 

Gap 3: Externt gap mellan LSP:s uttalade utbud och hur kunden upplever utbudet. 

Gap 4: Externt gap mellan kundens uttalade behov och hur LSP uppfattar behovet.  

Gap 5: Internt gap mellan kundens uttalade behov och dess uppfattning av utbudet. 

 

Ovan bild, en modifierad version av originalmodellen framtagen av Parasuraman et al. (1985), 

är skapad för att tydligt beskriva förhållandet mellan LSP och transportköpare. Kriterierna 

som ligger till grund för studien och definierar grön logistik är som följer nedan: 

 

 Bränsle: Såsom biobränseln eller andra förnybara drivmedel 

 Fordon: Moderna fordon som avger mindre utsläpp. Tex Euro 6 

 Emissionsdata: Co2 rapporter 

                                                 
35

 Martinsen & Björklund, 2012 s. 570 
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 Energidata: energikonsumtion från externa transporter samt lager. 

 Kombination av transportsätt: Exempelvis använda sig av båt istället för flyg i så stor 

mån som möjligt eller tåg istället för lastbil. 

 Transportplanering: Välplanerade transportrutter och hög fyllnadsgrad. 

 Logistisk systemdesign: Mer direkttransporter och kontinuerlig förbättring av 

transportnätverk för att minska genomsnittlig hantering av gods samt 

transportsträckor.   

 Miljöledningssystem: EMAS och ISO 14001 

 Eco driving: Körsätt som minskar utsläppen från fordon. 

 Val av partners: Genom samarbete med kunden hjälpa dem nå sina miljömål genom 

att välja rätt transportörer. 
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4. Resultat 

4.1 LSP 

Efter utförda intervjuer med ledande logistikföretag är vi av uppfattningen att tidigare studiers 

resultat stämmer överens med den bild vi har fått av utbud och efterfrågan. De önskar att 

debatten lyfts av politiker och att konsumenter och slutkunder blir mer medvetna om hur gods 

transporteras i dagsläget för att kunna ställa krav och använda sin makt att påverka. 

 

Upplevelsen av huruvida utbudet av miljövänliga transporter tillfredsställer kundernas 

önskemål 

När vi frågar om LSP anser att deras utbud av miljövänligare transporter tillfredsställer 

kundernas önskemål får vi från samtliga ett positivt svar. Flera av de tillfrågade LSP påstår 

sig ha märkt av att hos många transportköpare finns det önskemål om att ha en grönare 

logistik. Efterfrågan märks huvudsakligen av hos större företag som måste hålla en bra bild 

utåt mot media och samhället och vill därför profilera sig som en god aktör med hänsyn till 

miljön. 

 

LSP menar att det finns en god potential av att använda sig av miljövänligare 

transportalternativ framför de traditionella. Exempelvis har man som inställning att i så liten 

mån som möjligt planera transporter med flyg, utan detta ses främst som en nödlösning då 

gods blivit försenat eller kunden ber att få godset tidigare. Att undvika flygtransporter är 

positivt både för kostnadssidan men också miljön gynnas av detta val då dessa transporter 

istället oftast går med båt. Eftersom kostnadsbesparingar och miljöhänsyn går hand i hand på 

det viset menar LSP att det är en nyckelaspekt att trycka på och ha i åtanke då man säljer in 

och utvecklar transportupplägg för kundernas räkning. Detsamma menar de gäller då den som 

miljö-/logistikansvarig på det transportköpande företaget ska sälja det vidare till ledning och 

andra beslutande parter inom den egna organisationen. Samtliga LSP erbjuder även 

helhetslösningar som kan effektivisera hela flödeskedjan av transporter, i vilken även 

miljöarbete är en del. 

 

Svårigheter och hinder med miljövänligare lösningar 

En av de saker som upplevdes som en svårighet att ta sig förbi var att som LSP uppfylla 

kraven på prestationen och samtidigt uppfylla kundens priskrav. Detta kan vara fallet 

exempelvis vid utveckling och implementering av tekniska lösningar såsom biobränslen och 
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nyare motorer då dessa innebär att en investering har gjorts som i sin tur måste generera 

avkastning vilket kan innebära höjda priser i ett inledande skede. Ytterligare en svårighet 

ansågs vara tiden, att exempelvis kunna vänta in gods för att öka fyllnadsgraden hos fordonen 

eller tiden i bemärkelsen att kunna välja transportsätt som tar längre tid men som belastar 

miljön mindre.  

 

En viss frustration upplevdes från LSP:s sida då de ansåg att man inte utnyttjade de alternativ 

som finns idag. Exempel på detta är klimatkompensering av transporter som kan göras till en 

förhållandevis liten procent av transportens totala kostnad, trots detta relativt enkla sätt att ta 

hänsyn till miljöpåverkan var intresset lågt. Den intervjuade LSP:n menade i det här fallet att 

beslut måste kunna tas snabbare där initiativ och intresse från ledningen stödjer 

beslutsprocessen. En annan svårighet som LSP finner när de vill hjälpa sin kund att förbättra 

sin försörjningskedja är att det då krävs en motprestation av det transportköpande företaget, 

trots att önskan om miljömässigt bättre försörjningskedjor finns, faller det dock ofta även här 

på engagemang i form av tid och andra resurser. Men också att man behöver lämna ifrån sig 

uppgifter om det egna företaget som kan vara känsliga och som därmed bli ett hinder i 

samarbetet parterna emellan. 

 

Faktorer som påverkar efterfrågan av miljövänliga alternativ 

En av de tillfrågade tror att om det ska kunna ske en förändring så krävs det fler företag med 

en ledning som har ett genuint intresse för miljöfrågan som en del av att förbättra företaget i 

sin helhet. Med det som drivkraft skulle man då vara villig att lägga ner tid och resurser för att 

uppnå effekt och resultat i sitt miljöarbete. Intervjupersonen tar som exempel upp SAS då han 

talar om företag med ett sådant intresse, SAS stödjer aktivt forskningen med framtagning av 

bättre bränslen och ny teknik för att förbättra sina flyg.
36

 Till dess att fler företag väljer att gå 

samma väg som SAS kommer enligt intervjupersonen inga revolutionerande förändringar att 

göras på miljöfronten.  

 

Samtliga av de intervjuade LSP:s var miljöcertifierade enligt någon standard, oftast ISO 

1400tåg1, dock upplevdes certifieringen inte riktigt som ett sätt att göra en skillnad på miljön. 

Detta var snarare en förutsättning för att kunna vara med och konkurrera i upphandlingar 

tillsammans med andra LSP:s, eftersom certifiering numera ofta är ett av kraven vid 

                                                 
36

 SAS hållbarhetsarbete - www.sas.se  

http://www.sas.se/


sida 21 

 

upphandling. Detsamma gäller för utbudet av miljömässigt bättre lösningar i allmänhet enligt 

en av respondenterna. Företag som inte kan erbjuda dessa lösningar sållas bort tidigt, men i 

senare skeden av upphandlingarna menar LSP att fokus hamnar på andra faktorer som 

exempelvis kostnad och ledtid.  

 

Kostnad anses av samtliga LSP:s vara den faktor som väger tyngst vid kundernas val av 

transporter, även om stora företag vid ett inledande skede ställer höga krav på exempelvis 

utsläppsnivåer och liknande menar de ändå att priset är vad som slutligen avgör. Även 

slutkunden tror man har inflytande, om denne skulle kräva ett bredare miljöengagemang från 

företagens sida så tror man att detta kan ge effekt bakåt i kedjan ända ner till transportör. 

 

Sätt att påverka efterfrågan och försök att styra denna på en politisk nivå sker bland annat via 

ekonomiska styrmedel och regleringar på marknaden som kontrolleras av myndigheter. 

Exempel på detta är vägavgifter som införs i fler och fler länder vilket har visat sig vara ett 

effektivt sätt att påverka.
37

 En modern bil betalar mindre avgifter än en äldre bil vilket tvingar 

bort de äldre bilmodellerna till förmån för de nyare och mindre skadliga modellerna, 

exempelvis Euro 5 bilar. Här uppfattades dock en viss skepsis hos några av de intervjuade, 

man menade att detta inte bidrar till att minska utsläppen ur ett globalt perspektiv utan enbart 

på regional nivå. Detta då äldre fordon inte återvinns utan säljs till utvecklingsländer där de 

sedan är i bruk till dess att de demoleras.  

 

Vilka efterfrågar miljövänligare alternativ? 

Enligt våra respondenter är det i huvudsak de större kunderna och företagen som själva har en 

miljöavdelning eller motsvarande i sin organisation, eller företag som har säte i Norden som 

uppfattas efterfråga grönare lösningar i större utsträckning. Även företag som profilerar sig 

utåt mot konsument, så kallad BTC (Business to Consumer) tenderar att efterfråga detta i 

ökad grad för att inte gå miste om viktiga kundsegment. 

 

4.2 Transportköpare 

Resultatet av de intervjuer vi gjort med transportköpande företag i olika branscher visar att 

många är intresserade av att arbeta med miljöfrågor i större utsträckning än vad de gör i 
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dagsläget. De allra flesta ser nyttan i en grönare logistik men ser även olika hinder i detta som 

med dagens förutsättningar kan te sig nästintill oöverkomliga.  

 

Faktorer som styr vid upphandling av transporttjänster  

I nedan figur presenteras resultatet för vilka faktorer som väger tyngst för transportköpare vid 

upphandling av transporter.  

 

  

Figur 4. Faktorer som styr vid upphandling av transport- och logistiktjänster 

1. Kostnad  3. Leveransprecision 

2. Ledtid  4. Miljöpåverkan 

 

Kostnad var den faktor som vägde tyngst för företagen inom branschen kläder & skor. 

Företagen inom motor & reservdelar samt virke & byggmaterial rangordnade denna som näst 

viktigast. Sett till samtliga företag var kostnad den faktor som vägde tyngst med en liten 

marginal till leveransprecision som ansågs vara näst viktigast. 
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Ledtid placerades som tredje viktigast för alla företag sammanräknade. För företag inom 

branschen kläder & skor bedömdes dock ledtid vara nästan lika viktigt som kostnaden. Detta 

motiverar några av respondenterna med att branschens kunder ställer höga krav på 

servicenivå. Majoriteten av företagen inom kläder & skor efterfrågar ett större utbud av 

tågtransporter, såväl på nationell nivå som på internationell. Tåg som alternativ till båt skulle 

enligt dessa respondenter kunna minska ledtiderna för importer. En av de intervjuade berättar 

att ledtiderna från leverantörer av exempelvis tyger har blivit längre då de inte längre 

lagerhåller i samma utsträckning som tidigare. Det leder till att tidsramarna för den egna 

planeringen minskas och kortare ledtider för importer blir allt viktigare.  

 

Leveransprecision upplevdes som den viktigaste aspekten att se till för företagen inom 

branschen motor & reservdelar och virke & byggmaterial, med andra ord ska godset finnas på 

plats då det avtalats, varken före eller efter.  

 

Miljöpåverkan bedömdes av så gott som alla företag ha minst påverkan vid upphandling av 

transporttjänster. Många av företagen ställde höga krav på redovisning av utsläpp och 

miljöpåverkan utifrån valda KPI:er (Key Performance Indicators) samt att dessa sågs till att 

följas upp på årlig basis, det vanligaste kravet man har vid upphandling ter sig vara 

miljöklassade fordon, såsom Euro 5 bilar exempelvis. Att transportleverantören skulle vara 

miljöcertifierad utifrån ISO 14001 standard eller motsvarande visade sig också höra till de 

vanligaste av kraven. Andra företag som inte ställde lika utförliga krav uttryckte ofta en 

önskan om att det skulle finnas med högre upp bland prioriteringarna, samt tydligare riktlinjer 

och ett mer strukturerat arbetssätt för miljöarbetet. 

 

Svårigheter och hinder som begränsar användandet av miljövänligare transporter 

Samtidigt som många transportköpare säger sig uppleva kravet från kunderna som en 

pådrivande faktor av miljöarbetet så kan även dessa kunder ha en motverkande effekt. Detta 

nämner en av intervjupersonerna från klädbranschen, denne menar på att de ökade kraven på 

Just-in-Time leveranser ut till butik omöjliggör ett mer klimatsmart planerande av transporter, 

då exempelvis lastbilar måste köras iväg halvfulla på grund av pressade leveranskrav.   

 

Ett av de hinder som kan tänkas enligt en av de tillfrågade transportköparna är att företag blir 

mindre angelägna om att hålla en hög fyllnadsgrad i sina transporter som en konsekvens av att 

dieselpriset är lågt. Enligt en av respondenterna i branschen motor & reservdelar minskar i 
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och med detta även incitamenten för att vilja nyttja tågtransporter, finns möjligheten att 

transportera till låg kostnad på vägarna så ser man i dagsläget ingen nytta i att flytta sitt gods 

till järnvägen. Många av de tillfrågade ansåg också att tågtransporter hade stora brister sett till 

kapacitet, till största delen beroende på en otillräcklig infrastruktur men man såg där också en 

brist på aktörer inom godstransporter på järnväg. Nationellt önskade man att tillgängligheten 

och kapaciteten på järnvägarna skulle vara högre. Internationellt är en av svårigheterna att 

standarderna för spåren skiljer sig åt då bredden på dessa varierar mellan länder. Vilket leder 

till att vagnar måste bytas och omlastningar måste ske vid gränsöverskridande transporter. 

Detta ses ofta som stora riskmoment då det krävs mycket hantering av gods vid omlastningar, 

risken för förseningar och skadat gods anses här öka samtidigt som även den totala 

transporttiden ökar enligt respondenterna. 

 

Samhälleliga faktorer som påverkar 

I figuren nedan presenteras respondenternas svar för i vilken grad de anser sig påverkas av 

externa faktorer vid val av transporter. 

 

  

Figur 5. Samhälleliga faktorer som påverkar miljöarbete 
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1. Opinionsströmningar i samhället  3. Krav från slutkunden 

2. Ekonomiska styrmedel och regleringar på marknaden        4. Egna organisationens miljöarbete 

 

Opinionsströmningar i samhället ansågs inte ha en särskilt stor direkt inverkan på den egna 

organisationens miljöarbete bland de tillfrågade företagen. Dock påpekar många att 

opinionsströmningarna kan påverka kraven som slutkunden ställer och därmed indirekt även 

påverka de transportköpande företagen.  

 

Ekonomiska styrmedel och regleringar på marknaden bedömdes av såväl respondenter från 

virke & byggmaterial och motorer & reservdelar som faktorer med stor inverkan på valet att 

transportera mer miljövänligt. Vägskatter anses exempelvis vara ett effektivt sätt att förbättra 

tillståndet på marknaden då det gynnar svenska åkare med generellt högre standard på sina 

bilar samt att det uppmuntrar aktörer att hålla sin fordonsflotta modern med den mest 

skonsamma tekniken ur miljöhänsyn. Detta då bilar med högre miljöklass beskattas lägre.
38

 

 

En av respondenterna nämner även bränslepriset som en viktig faktor att hela tiden ha i 

åtanke. Denne menar att om det stiger så ökar transportkostnaderna och det blir därmed 

viktigare att planera transporter mer noggrant för att åstadkomma en högre fyllnadsgrad och 

minimera onödiga rutter. En annan respondent tar också upp här att transporter i dagsläget är 

för billiga. Transportköparna har således blivit bortskämda med låga priser och är därför inte 

villiga att betala mer än vad de är vana att behöva, denne menar således att transporter kan 

behöva bli dyrare för att beteenden skall kunna ändras. Dock märks en skillnad mellan de 

olika branscherna rörande hur bränslepriser och transportkostnader spelar in. Företag som 

transporterar lågvärdigt gods så som skogsbolagen vi har intervjuat i denna undersökning 

måste ta extra hänsyn till kostnaden av transporterna då den utgör en större del av den totala 

kostnadsmassan. Skulle dieselpriset stiga så minskar företagets marginaler som en följd av 

detta, vilket enligt respondenten innebär att möjligheterna att bedriva ett aktivt miljöarbete 

försvåras. Ett av företagen inom virkesbranschen som intervjuades nämnde i samband med 

detta projektet En Trave Till (ETT) som går ut på att man testkör en lastbil som är 30 meter 

lång och kan lasta 50 procent mer än traditionella virkesfordon. Hypotesen är att ETT-

fordonet ska kunna sänka transportkostnaden och miljöpåverkan med 20-25 procent, vilket för 
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denna bransch anses vara ett bra alternativ då andra lösningar anses svåra att anpassa till de 

volymer som transporteras.  

 

Krav från slutkunden är även det en starkt bidragande faktor och tros ha störst inverkan, ingen 

bransch har ansett att det är den enskilt viktigaste faktorn men variationerna i resultatet kring 

de övriga faktorerna gör att det får det högsta totala resultatet. Känslan hos många av de 

tillfrågade var att om slutkunden kräver ett större hänsynstagande till miljön så finns i princip 

inget val annat än att försöka uppfylla kundens önskemål. Många respondenter nämner dock 

att för att det ska få genomslagskraft krävs det en stor uppslutning kring miljöfrågor relaterade 

till transporter från slutkundernas sida.  

 

Den egna organisationens åtagande för miljön upplevdes av företagen inom branschen kläder 

& skor som den starkast pådrivande faktorn av miljöarbetet inom företaget. Man anser att det 

egna miljöarbetet är en viktig del av företagets vision utan att för den sakens skull vara ett sätt 

att profilera och marknadsföra sig mot konsument. Hos företagen bland de andra två 

branscherna anses detta vara av minst vikt.  

 

Vad kan få efterfrågan att öka? 

I nedan figur ser man till vilka faktorer man tror kan öka efterfrågan på miljövänligare 

transporter i framtiden. 

 

Figur 6. Vad respondenterna tror kan öka miljöarbetet hos företag i framtiden 

 

1. Regleringar från myndigheter            3. Infrastrukturell och teknisk utveckling 

2. Högre ekonomisk lönsamhet               4. Ökad kännedom och kunskap om befintliga alternativ 
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Regleringar från myndigheter är det som de allra flesta respondenter ser som den faktor med 

störst kraft att påverka. Huvudsakligen tvingande beslut som företagen inte kan överse och 

därmed forcerar fram en förändring på marknaden. En av respondenterna från klädbranschen 

tar som exempel på detta upp de hårt satta kraven för svavelutsläpp i Östersjön, Nordsjön och 

Engelska kanalen som träder i kraft 1 januari 2015. Detta innebär att fartyg som passerar 

dessa områden får släppa ut som mest 0.1 procent svavel, för övriga EU-området kommer en 

lag träda i kraft först 2020 och svavelutsläppen begränsas då till 0.5 procent.
39

 

Drivmedelsbeskattning och vägavgifter är andra verktyg som tidigare nämnts. 

 

Högre ekonomisk lönsamhet ses som viktigt för att kunna motivera mindre transportköpare 

samt de som inte arbetar lika aktivt med miljöfrågor i dagsläget jämfört med de företag som 

inkorporerat miljöarbetet i den dagliga verksamheten. En av respondenterna menar på att man 

måste minimera skillnaderna mellan de miljömässigt bättre lösningarna och de förhållandevis 

sämre lösningar som i stor utsträckning används av företag idag. Så länge en omställning till 

miljövänligare logistik medför stora kostnadsökningar eller försämrade ledtider utan att detta i 

längden leder till någon kostnadsbesparing eller andra typer av incitament så har man svårt att 

se företag ta det steget.  

 

Infrastrukturell och teknisk utveckling efterfrågades i form av exempelvis elbilar, effektivare 

motorer och alternativa bränslen. Men vad som de allra flesta önskade var ett utbyggt 

järnvägsnät som binder samman Norden med övriga Europa. Även transibiriska järnvägen är 

något som önskas kunna användas och på så sätt inte behöva vara beroende av enbart sjöfrakt 

från Kina, men standarden på rälsen är även här annorlunda och orsakar således hinder. 

 

Ökad kännedom och kunskap om befintliga alternativ menar intervjupersonen att man i större 

utsträckning måste kunna få ut kunskapen om vad som finns tillgängligt på marknaden och 

vilken nytta detta skulle innebära för transportköpande företag och deras kunder. Som 

exempel nämns de nya kombiterminaler vilka byggs på olika orter runtom i landet, andra 

kombiterminaler såsom terminalen i Årsta, Stockholm, byggs om för hundratals miljoner 

kronor och ska då bättra kunna hantera citydistributionen genom att gods då kan tas nästan 

hela vägen in i City på järnväg.
40

 Når inte informationen om sådana lösningar fram till kunder 

så tror intervjupersonen inte att efterfrågan på denna typ av logistiklösningar kommer öka. 
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5. Analys 

 

Det förefaller sig finnas, som framkommit av tidigare undersökningar och rapporter, ett gap 

mellan utbud och efterfrågan. Utifrån det resultat vi fått från de intervjuer som genomförts 

upplever vi att transportköparen i många fall anser att det är LSP:s ansvar att arbeta med 

miljöfrågorna för deras räkning då området är outsourcat. Samtidigt som LSP upplever sig 

sakna direktiv och stöd från sina kunder vad gäller miljöfrågor, det tycks med andra ord 

saknas den dialog som rör miljöarbete. Detta kan vara en konsekvens av utveckling mot 

specialisering, områden som inte utgör kärnverksamheten blir förbigångna och det är inte 

klart vilken part som bär ansvaret. Det märks också då de företag som har miljöarbete som en 

del av företagets värderingar ställer högre krav på sina transportleverantörer. Vikten av en bra 

dialog och bra relation till din sammarbetsparter som nämns i teorin tydliggörs i och med 

detta. 

 

I enlighet med teorierna om outsourcing och tredjepartslösningar ter det sig naturligt att som 

det specialiserade företaget, i det här fallet LSP, kunna erbjuda tjänster som kanske inte alltid 

efterfrågas. Därmed är gapet som presenteras i bakgrunden mellan utbud och efterfrågan 

något som kan tänkas vara nästintill oundvikligt. Bland annat på grund av att efterfrågan inte 

är lika stor hos alla företag samt att det varierar vad som efterfrågas sett till de olika 

kriterierna i Gap-modellen. Exempelvis efterfrågar somliga miljöklassificerade fordon medan 

andra efterfrågar miljövänligare bränslen.  

 

Det bör poängteras, som tidigare nämnt, att den andel transportköpare som bedriver 

miljöfrågor som en viktig del i företagets värderingar tar ett stort ansvar för den 

miljöpåverkan de kan tänkas orsaka. Detta ansvarstagande går att finna i hur man 

transporterar sina varor, många har provat på lösningar med tåg istället för lastbil för 

transporter på kontinenten. Dessa företag är ofta väl insatta i vilken teknik och vilka lösningar 

som finns tillgängliga på marknaden. En respondent tar upp ämnet klimatkompensation, 

denne menar att detta inte är ett optimalt sätt att arbeta på. Då utsläppen från transporter ändå 

uppstår vill de hellre lägga kostnaden för klimatkompensation inom de projekt som bedrivs 

internt i form av CSR-arbete (Corporate Social Responsibility), där de anser att resurserna kan 

göra större nytta och uppnå bättre resultat. Dessa företag är mer intresserade av lösningar som 



sida 29 

 

har en direkt påverkan, det är hos dessa företag vi ser en potential i att tillsammans med 

myndigheter kunna utveckla infrastrukturen i riktningen mot en hållbar transportsektor. 

Då det är de företag som självmant arbetar med miljöfrågor som ställer högre krav på 

transporter ser vi att efterfrågan inte alltid kommer sig av externa faktorer såsom slutkund och 

politiska riktlinjer. Utan en stark efterfrågan kommer av att transportköpande företag själva 

tar initiativ till att på många fronter arbeta med miljö och ser möjligheterna till förbättring 

inom transportområdet. 

 

Resultatet tyder också på att företag i dagens ekonomi inte anser sig ha möjlighet att arbeta 

med miljöfrågor i någon större utsträckning, konjunktursvängningarna har blivit allt kortare 

och osäkerheten har ökat. I en högkonjunktur är kostnaderna inte lika nödvändiga att 

övervaka i samma grad som under en lågkonjunktur, istället spelar andra faktorer in. Det blir 

viktigt att utveckla organisationen och företagen blir mer villiga att investera i sitt miljöarbete 

för att kunna bibehålla en konkurrenskraftig image. Men då ekonomin går ner prioriteras 

miljöarbete bort och man koncentrerar sig många gånger på nedskärningar och 

effektiviseringar. Likväl ser vi också att det finns besparingar att göra genom att välja 

transportslag som bättre gynnar miljön, vi är av uppfattningen att många gör det i den mån det 

går. Men när det handlar om mer avancerade helhetslösningar upplever vi inte intresset vara 

så stort från transportköparna. Det kan bero på att de allra flesta idag saknar ett miljöarbete 

kring sina transporter även om de önskar att det fanns utrymme att arbeta mer med dessa 

delar.  

 

Resultatet i figur 5 visar att många tror att ekonomomiska styrmedel är ett verktyg som kan 

påverka transportköpare att välja grönare alternativ, vilket återigen stärker teorin om att 

miljöarbete måste löna sig ekonomiskt. Således bekräftas också LSP:s uppfattning om att 

transportköparna generellt inte är fullt så villiga att betala extra för miljövänligare transporter 

som respondenterna i undersökningen Attityder och trender 2012 har kommit fram till. Av vår 

studie att döma så varierar detta dock från bransch till bransch då företagen som representerar 

kläder & skor tycks ha ett mer uttalat miljöarbete än resterande företag. Hur dessa 

ekonomiska styrmedel bör se ut är svårt att spekulera i, men en av respondenterna tar upp 

ämnet att transporter i dagsläget är för billiga. Att priserna behöver höjas och på så vis tvinga 

fram en förändring. Om priserna för transporter höjdes skulle kanske företagen ställa högre 

krav på politiker att utveckla infrastruktur och skapa förutsättningar för alternativa 

transportsätt. Att kostnad är den faktor som avgör vid upphandlingar av transporter enligt 
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figur 4 kan tänkas leda till att priser pressas mellan de olika LSP:s. Detta i sin tur kan leda till 

att marginalerna för att arbeta med kvalitet och miljöfrågor minskas, i detta fall får 

miljöarbete lämna plats för kvalitetsarbete i form av exempelvis leveransprecision vilket ses 

som viktigare ur kundsynpunkt. Detta resonemang stärks även av tidigare respondents 

kommentar att transporter är för billiga. 

 

En av anledningarna till att efterfrågan inte är större anses vara att möjligheterna i dagsläget är 

begränsade. En lösning som har mindre inverkan på miljön och även har en god lastkapacitet 

vilket gör det till ett ekonomiskt gynnsamt alternativ vid stora godsvolymer och långa sträckor 

är tågtransporter. Hos många av de intervjuade företagen såväl LSP som transportköpare är 

efterfrågan på detta transportsätt stor. Dock upplever transportköparna att i dagsläget är 

transportsättet förenat med risker. Detta då det krävs omlastningar till och från lastbil för den 

första och sista sträckan av leveransen. Men en annan risk är det faktum att kapaciteten är 

begränsad då det är beroende av järnvägsnätet. På flera orter brister kvaliteten på spåren eller 

så täcker järnvägsnätet inte de områden som önskas av transportköparna. Detta i kombination 

med en överbelastning på spåren gör att förseningar uppstår och då tidsramarna är knappa så 

är det inte hållbart med sådana risktaganden. Den i dagsläget bristande kapaciteten upplevs av 

många tillfrågade som en svag länk i försöken att åstadkomma en mer miljövänlig 

transportsektor i Sverige. Då många av de intervjuade också önskar kunna transportera via 

tågtransporter internationellt finns där ett behov av hubbar placerade i lämpliga länder 

liknande de som används för flygtrafik vid omlastning och lagring av gods. Därmed, för att 

göra tågtransporter tillgängligt för fler aktörer krävs investeringar i utbyggnad av 

infrastrukturen, vilket respondenter upplever som viktigt enligt figur 5. 

 

Vi är av uppfattningen att i dagsläget upplevs grön logistik på många håll som något kostsamt 

och tidskrävande som inte nödvändigtvis tillför företagen så mycket mer än goodwill i den 

mån man kan sprida kunskapen om detta arbete till omvärlden. Detta märks av när vi talar 

med LSP angående vilka företag de upplever har högst miljökrav, då visar det sig ofta vara 

namnkunniga företag som ofta figurerar i media och företag som riktar sig direkt till 

konsumenter. Att konsumenter och kunder har stort inflytande och stark möjlighet att påverka 

visar resultatet av figur 5 då detta är den faktor flest företag anser ha störst påverkan sett till 

det totala urvalet. Det är möjligt att påtryckningar från konsumenter och media har lett till det 

utvecklade miljöarbete företagen inom branschen kläder & skor anser sig ha, det kan förklara 
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varför företagen inom branschen bedömer den egna organisationens åtagande för miljön som 

den mest pådrivande faktorn av miljöarbetet tätt följt av slutkundens krav. Flera stora 

klädföretag har blivit granskade för sina fabrikers utsläpp och arbetsförhållanden. Det vore 

därför inte orimligt att anta att detta delvis har legat till grund för andra klädföretags önskan 

att skapa en bättre bild av sig utåt, och mer noggrant marknadsföra sitt miljö- och CSR-arbete. 

En av respondenterna berättar att denne tycker sig se en trend i att CSR-arbetet inom företag 

ökar och med det ökar även arbetet om hur man transporerar sina varor.  

 

Utifrån ovan stycke är det intressant att titta på resultatet för vad de samhälleliga 

klimatdebatterna har för betydelse för de transportköpande företagen. Resultatet är lägre än 

förväntat. Det kan bero på att så länge inte debatterna leder till att kunder och konsumenter 

blir mer medvetna eller att politiska riktlinjer sätts så kommer inte någon förändring ske. 

Kanske för att man inte vill ta risken att fatta beslut som sedan koliderar med nya lagar och 

regleringar, exempelvis drivmedelsskatter som starkt kan gynna eller missgynna användandet 

av specifika bränslen och därmed avgöra huruvida en stor investering av företagen är lönsam 

eller en ren förlust. Här faller en stor del av ansvaret på våra politiker, riktlinjer och regler 

måste sättas för att underlätta för transportbranschen att kunna utvecklas i rätt riktning. 

 

Avslutningsvis kan vi således se att efterfrågan huvudsakligen måste komma från slutkunden, 

men att det också måste finnas ett beslutsfattande och möjliggörande av detta från politiska 

instanser. Regeringen som sätter upp strategier för hållbar utveckling och beslutar om 

lämpliga styrmedel, måste enligt den uppfattning vi fått från konferensen Hållbara transporter 

2012 fatta beslut som inte heller begränsar de svenska företagens konkurrenskraft. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Slutsatser 

Undersökningens frågeställning är som följer: Vad beror gapet mellan utbud och efterfrågan 

av miljövänliga transporter på, varifrån kommer efterfrågan? Vad påverkar efterfrågan och 

varför är den inte större? 

 

Då frågeställningen är av ett relativt generellt utformande blir svaren från de tillfrågade i 

undersökningen även de relativt generella. Miljö är en fråga som är relevant för 

transportnäringen och innefattar många aspekter och områden, detta gör att det finns många 

angreppssätt till att hantera frågan. Att både miljö och transporter är komplexa områden gör 

att det ibland kan uppfattas som svårt att avgöra om ett alternativ är bättre ur miljösynpunkt 

än ett annat. Tågtransporter som många efterfrågar kanske inte nödvändigtvis är ett 

miljövänligare alternativ beroende på hur elen är producerad, samt att det krävs stora 

godsvolymer för att det skall bli kostnadseffektivt. En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att 

miljö är något som är globalt, men mål och bestämmelser sker ofta på en nationell nivå. Att 

dessa bestämmelser och mål ser olika ut på olika geografiska områden gör det svårt att 

definiera vad som kan ses som miljömässigt hållbara transporter. Detta kan tänkas försvåra 

för olika aktörer, dels att veta vilka investeringar som kan vara lönsamma, samt att veta i 

vilken riktning man ska välja att utvecklas utifrån de förutsättningar som finns.      

 

I undersökningen finner vi att tillfrågade LSP:s uppfattning om tillståndet på marknaden 

rörande miljövänliga transporter stämmer bra överens med den data vi erhållit från intervjuer 

genomförda med transportköpare. Kostnader är det som till stor del avgör vid upphandling av 

transporter. Att transportera miljövänligt måste således löna sig ekonomiskt eller vara en del i 

företagets vision och värderingar. För att ett företag ska inkorporera miljöarbetet i hög grad 

krävs det en ledning med ett genuint intresse för frågan. I många av fallen hörde dessa företag 

till branschen kläder & skor. Deras verksamhet vänder sig direkt mot konsument och har 

därmed ofta större påtryckningar utifrån vilket under en längre tid kan ha lett till det mer 

utvecklade miljöarbetet vi ser idag.  

 

Studien visar att ekonomiska styrmedel och regleringar från myndigheter bedöms vara starkt 

påverkande faktorer. Vägavgifter som tvingar företag att hålla en högre standard på sin 

fordonsflotta har lett till att många företag idag efterfrågar Euro 5 bilar för sina transporter. 
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Andra bestämmelser såsom utsläppskraven i Östersjön är medel politiker kan ta till för att 

tvinga fram förändring och utveckling på marknaden. 

 

Många av de undersökta företagen uttrycker en önskan om en, för hela Europa, 

infrastrukturell utbyggnad i form av ett bättre järnvägsnät med fler kombiterminaler för att 

uppnå mer effektiva intermodala lösningar. Järnvägsnätet behöver täcka in fler områden, 

utöka kapaciteten samt höja kvaliteten på rälsen då förseningar idag lätt uppstår på grund av 

tåg som fastnar eller överbelastade spår.  

 

 

6.2 Kritik till uppsatsen och förslag till vidare forskning 

I avgränsningen av denna studie görs ingen skillnad på nationella och internationella 

transporter, för att lättare kunna segmentera och särskilja efterfrågan på olika marknader är 

det en god idé att särskilja dessa åt vid kommande undersökningar. På så vis kan skillnader 

och likheter skapa en helhetsbild som underlättar för framtida planering.  

 

Ett annat intressant angrepssätt vore att med ett färre antal företag, men som fortfarande kan 

ses representativa för andra företag inom sina branscher, göra en mer djupgående analys om 

vilka faktorer som påverkar efterfrågan. Utifrån de resultat denna studie har kommit fram till 

är kostnad en avgörande faktor som kan tänkas vara intressant att utvärdera närmare, för att 

hitta kostnadseffektiva lösningar som värnar om miljön. Det skulle således också vara 

intressant att undersöka slutkundens syn på miljövänligare transporter av varor och deras 

efterfrågan på dessa, då transportköparna som intervjuades i denna studie har bedömt 

slutkunden som den i dagsläget mest pådrivande faktorn. 

 

En svårighet vid skrivandet av denna uppsats har varit att respondenterna lovats anonymitet 

samt att ingen detaljinformation som kan tänkas kopplas till berörd part. Men för denna studie 

ansågs det nödvändigt för att kunna få ärliga och uppriktiga svar då det fanns en kundrelation 

mellan transportköpare och LSP. 

 

Författarna är medvetna om att urvalet är relativt litet sett till den totala marknaden för 

transportköpare, därav kan en mer omfattande undersökning göras för att resultatet med större 

säkerhet skall kunna generaliseras.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide LSP 

 

 Upplever ni att ert utbud av miljövänliga transporter tillfredsställer kundernas 

önskemål? 

o Över-/underpresterar ni där anser ni? 

  

o Vilken typ av lösning anser ni borde användas i större utsträckning? 

 

o Vilken nytta/fördel ser ni med att erbjuda goda miljövänliga lösningar? 

 

 I vilken utsträckning efterfrågas miljövänliga alternativ? 

o Vilken typ av lösning efterfrågas mest? Och av vilken anledning? 

 

o Varifrån kommer krav/efterfrågan? Är det någon speciell typ av kunder som 

efterfrågar miljövänliga transporter i större utsträckning?  

 

o Finns det några svårigheter/hinder med miljövänligare lösningar? Vilken är 

kundens uppfattning här och stämmer den? 

 

o Av vilken anledning tror ni att kunder efterfrågar miljövänliga lösningar? 

 

o Finns det intressenter utöver era kunder som efterfrågar mijövänligare 

lösningar? 

 

 Hur marknadsför ni era miljövänligare lösningar och utbud? Mot vilka? Konsument 

eller transportköpare? 
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Bilaga 2. Intervjuguide transportköpare 

 

 Rangordna vilken betydelse följande faktorer har på er transportupphandling. 

o Kostnad  

o Ledtid 

o Leveransprecision 

o Miljöpåverkan 

 

 Vilka miljömässiga krav har ni på era logistikpartners, exempelvis Eco-driving och 

miljöledningssystem eller annat? 

 

 Vad ser ni som svårigheter med att i större utsträckning använda er av mer 

miljövänliga transportlösningar, såsom intermodalitet, mer direkt transporter och 

effektivare transportnätverk med mindre godshantering?  

 

 Upplever ni att utbudet av miljövänligare transportlösningar är tillfredställande? 

 

o Anser ni att ni har god kunskap om vilka miljövänligare lösningar som finns på 

marknaden? 

o Upplever ni att något saknas eller finns det något ni skulle vilja se mer av? 

 

 Rangordna de faktorer som påverkar er att använda miljövänliga transporter. 

 

o Opinionsströmningar i samhället 

o Ekonomiska styrmedel och regleringar på marknaden 

o Krav från slutkunden  

o Egna organisationens miljöarbete och marknadsföring - Branding av ert 

företag, viljan att vara ett ledande ”grönt företag”  
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 Rangordna alternativen för vad du tror skulle få miljövänligare transporter att öka? 

o Regleringar från myndigheter 

o Högre ekonomisk lönsamhet 

o Infrastrukturell och teknisk utveckling 

o Ökad kännedom och kunskap om befintliga alternativ 

 

 


