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Sammanfattning 

Titel: Logistikbranschens väg till hållbarhet – En studie om logistikbranschens förutsättningar 
för implementering av cirkulär ekonomi 

Författare: Linn Behrmann och Therése Lundqvist 

Handledare: Peter Gustavsson 

Bakgrund: Förändringar i konsumtionsmönster har på senare år uppkommit i vårt dagliga liv. 
Ju mer vi efterfrågar och konsumerar, desto mer ökar transporterna vilket skapar negativa 
konsekvenser på vår omgivning. Ökat avfall, onödiga kostnader, osunda arbetsförhållanden 
och ineffektiv användning av tillgångar är exempel på när företag inte tar sitt ansvar på de 
miljömässiga, ekonomiska samt sociala hållbarhetsområdena. Logistikföretagen har en direkt 
negativ påverkan på sin omgivning genom dess koldioxidutsläpp från fordonen, och har 
därmed en direkt möjlighet att kunna påverka detta. Logistikbranschen står idag inför olika 
utmaningar, men kan genom ett integrerat hållbarhetsarbete erhålla förmåner i både monetära 
och icke-monetära former. Företagen kan ta ansvar för de miljömässiga, ekonomiska samt 
sociala aspekterna, vilket benämns som Corporate Social Responsibility (CSR). Den effektiva 
resurshanteringen som kan implementeras i logistikföretagen utgörs av modellen cirkulär 
ekonomi och grundas i att reducera, återanvända och återvinna resurser inom verksamheten. 
CSR och cirkulär ekonomi utgör därmed grunden i denna studie för att ta reda på hur ett 
hållbarhetsarbete kan tillämpas på bästa möjliga sätt hos företag inom logistikbranschen i 
Sverige. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur logistikföretag i Sverige arbetar med 
hållbarhet. Vidare avser vi att identifiera och undersöka vilka möjligheter och förutsättningar 
som finns för implementering av cirkulär ekonomi inom logistikföretag för att skapa 
ytterligare resurseffektivitet och hållbarhet. 

Genomförande: Studien har genomförts med en kvalitativ karaktär genom intervjuer med 
insatta aktörer som har en direkt koppling till logistikbranschen i Sverige. Detta val grundas i 
att erhålla en ökad förståelse baserad på olika källor från branschen med respondenter som har 
varierade befattningar och kunskaper. 

Slutsats: Resultatet av denna studie innebär att en effektiv resurshantering baserad på den 
cirkulära ekonomins modell kan först uppnås när fyra delar är förverkligade tillsammans med 
ett hållbart ansvarstagande. Första kravet behandlar en hållbar strategi, det andra kräver att 
transportbeställaren efterfrågar hållbara transporter. Dessutom krävs även att företagen 
implementerar hållbara logistikaktiviteter som optimerar verksamhetens resurser. Slutliga 
kravet begär att intressenter ser incitament till att investera i verksamheten och långsiktiga 
samt branschöverskridande samarbeten tillsammans med att lagar stiftas för att driva 
hållbarhetsarbetet framåt. 

Nyckelord: cirkulär ekonomi, effektiv resurshantering, grön logistik, hållbarhet, 
implementering, Corporate Social Responsibility 

 

 



Abstract 

Title: The logistic sectors’ way to sustainability – A study about the logistic sectors´ 
opportunities for implementation of the circular economy 

Authors: Linn Behrmann och Therése Lundqvist  

Supervisor: Peter Gustavsson 

Background: A shift in consumption has been noted in recent years. The more we demand 
and consume, the more increases the number of transports which leads to negative 
consequences in our environment. Logistic firms have a direct effect on the environment 
through their carbon emissions from their vehicles, therefore they have a direct possibility to 
influence this. The logistic sector is facing multiple challenges, but can through integrated 
sustainability actions acquire benefits, in both monetary and non-monetary forms. The 
companies can be responsible regarding the environmental, economic and social aspects, 
which is called Corporate Social Responsibility (CSR). The efficient resource management 
that can be implemented in logistic firms constitutes of the circular economy model, which is 
based on reducing, reusing and recycling resources within a company. CSR and circular 
economy compose the base in this study for the investigation of how a logistic firm can in the 
most optimal approach, implement sustainability actions within the logistic sector in Sweden. 

Purpose: The purpose of this study is to examine how logistic firms in Sweden work with 
sustainability. Furthermore, we aim to identify and investigate what are the possibilities and 
conditions for an implementation of circular economy within logistic firms to create a more 
resource efficient and sustainable sector.  

Completion: The study has a qualitative outline through interviews with competent actors 
that have a direct connection with the logistic sector in Sweden. This decision is based on the 
aim of obtaining a greater understanding from different sources in the sector with persons that 
obtain varied positions and knowledge. 

Conclusion: The results of this study implies that an effective resource management based on 
the circular economy model only can be achieved when the following four elements are 
realized with sustainable responsibility. The first requirement deals with a sustainable 
approach, the second requires that there is a demand for sustainable transports, it also requires 
that companies implement sustainable logistic activities that optimize business resources. The 
final requirement is that stakeholders seeks incentives to support and invest in the business 
both long-term and with cross-sector collaborations together with the laws enacted to drive 
the sustainability agenda forward. 

 
Keywords: circular economy, resource efficiency management, green logistics, sustainability, 
implementation, Corporate Social Responsibility 
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1.	Inledning	

1.2	Bakgrund	
Från 1950 till början av 2000-talet har jordens befolkning ökat från 1,65 miljarder till 6 

miljarder (Förenta Nationerna, 2001, s. 9). År 2001 uppskattades jordens population stiga till 

7,5 miljarder år 2020 (OECD 2001, s. 3), och redan år 2015 var populationen på vår planet 

7,3 miljarder (UNFPA, 2015). Fram till 1960-talet var den allmänna inställningen att jordens 

resurser var ersättbara, och att avfallet absorberades i tillräckligt stora mängder av miljön 

(Murphy och Poist, 1995). Produktion- och konsumtionsmönstren har ändras (DN.se, 2016),  

resurser överutnyttjas och föroreningar ökar i snabb takt vilket hotar jordens ekosystem. De 

klimatförändringar som vår planet utsätts för dagligen blir ohållbart i längden (Carlgren et al., 

2011). Föroreningar i luften har stora konsekvenser för både människor och miljö, till 

exempel förkortande av livslängd, framkallande av sjukdomar, klimatförändringar, 

nedsmutsning och försurning (Naturvårdsverket, 2015).  Det är därmed dags att börja se över 

hur vi hanterar vår planet och de resurser vi fått tilldelade (Min och Kim, 2012). 

  

Första gången det blev kommersiellt uppmärksammat att börja leva miljövänligt och ta ett 

miljömässigt ansvarstagande var under 1970-talet (Grankvist 2012, s. 41). Människor började 

även ifrågasätta de kapitalistiska processernas påverkan på vår planets resurser under denna 

period och det resulterade i att många valde att flytta ut från städerna till landet (ibid). Under 

1990-talet kom nästa våg och ett större fokus lades på hur återvinning av produkter och 

minskning av utsläpp kunde göras (ibid).  Enligt Min och Kim (2012) började studier för ett 

integrerat hållbarhetsarbete som tar hänsyn till miljön i företags verksamheter först diskuteras 

för cirka 15-20 år sedan. Hållbarhet beskrivs som den utveckling som tillgodoser de behov 

hos dagens generation utan att kompromissa kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov (WCED, 1987). Ett hållbart företag bör driva en verksamhet som bidrar 

till hållbar utveckling inom de aspekter  som Hart och Milstein (2003) definierar ur de sociala, 

miljömässiga och ekonomiska perspektiven. Dessa tre aspekter har starka kopplingar till 

varandra, när ett företag förändrar en aspekt påverkar detta även resterande aspekter 

(Grankvist, 2012, s. 41). 
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Företag inom transport- och logistikbranschen står idag inför stora utmaningar gällande miljö- 

och klimatfrågor till följd av bland annat kunders krav på miljövänliga transporter 

(Naturvårdsverket, 2016). Flertalet transportföretag arbetar idag med logistik vilket enligt 

Shapiro och Heskett (1985) (ur Lumsden, 2012, s. 22-23) definieras som ”de aktiviteter som 

har att göra med att erhålla rätt vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid 

rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad”.   

 

Tidigare har fokus riktats mot andra branscher beträffande faktorer som utsläpp och 

förstörelse inom exempelvis fabriker och kraftverk, vilket sänkt kraven på transport- och 

logistikbranschen (Lumsden 2012, s. 737). Nuförtiden ställs fler krav på denna bransch 

eftersom samhället börjat se över dess miljöeffekter till följd av förändrade beteenden och ny 

kunskap (ibid). Om exempelvis ett logistikföretag minskar sin bränsleförbrukning för sina 

transporter minskar även företagets utgifter tillsammans med mindre farliga utsläpp från deras 

fordon, vilket gynnar de människor och den miljö som finns i samhället (Grankvist, 2012, s. 

41). Förbränning av fossila bränslen är en bidragande faktor till växthuseffekten och utsläppet 

av växthusgaser leder till att klimatet förändras och jordens medeltemperatur stiger 

(Naturvårdsverket, 2015). Lumsden (2012, s. 737) anser därför att de viktigaste frågorna i 

denna kontext är att utreda utsläppen från fordon och beroendet av de fossila bränslena. Det är 

en självklarhet att utsläppen från vägtransporterna borde ses över mer noggrant, då denna 

bransch ökat sina utsläpp mest de senaste årtiondet i jämförelse med andra branscher globalt 

sett (Lumbreras et al., 2014).  

  
För att uppnå en miljövänlig logistikbransch är ett tillvägagångssätt att applicera cirkulär 

ekonomi (Zhang et al., 2010). Bouldning (1996) beskrev begreppet cirkulär ekonomi som ett 

“ständigt system utan utbyte med externa miljöer” och likställde den cirkulära ekonomin med 

människans isolerade liv på jorden i förhållande till andra planeter. På företagsnivå kan 

cirkulär ekonomi ses som en ekonomisk modell som grundas i att reducera, återanvända och 

återvinna sina resurser (Ghisellini et al., 2015), och syftar till att möjliggöra effektiva flöden 

av material, energi, arbetskraft och information så att kapital kan återuppbyggas (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015). Cirkulär ekonomi kan genom förändrade resursflöden minska 

trycket på utarmningen av jordens resurser (Ellen MacArthur Foundation, 2015).  
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1.2	Problemdiskussion	
När företag inte tar ansvar och inte använder de tilldelade resurser vi fått av vår planet på ett 

optimalt sätt konstaterar Porter och van der Linde (1995) att detta är ett tecken på att våra 

resurser används ofullständigt och ineffektivt. Ett exempel på en problematik på det 

ekonomiska, miljömässiga och sociala planet av ofullständig resursanvändning skapad av 

oansvarigt företagande är beträffande palmoljan, som används bland annat i både 

biodrivmedel samt i olika matprodukter. Naturskyddsföreningen (2012) rapporterade 

konsekvenserna från odlingsfälten för palmoljan som förstör miljön och lokalbefolkningens 

överlevnad då de förintar jordbruksmarker, använder farliga bekämpningsmedel, förorenar 

vattnet och därmed minskar vattentillgångarna samtidigt som produktionsbolag ignorerar 

arbetarnas mänskliga rättigheter. Vanligtvis får lokalbefolkningen ingen varning om att deras 

mark ska skövlas och i slutändan ökar fattigdomen i området (Naturskyddsföreningen, 2012). 

  
I denna studie förhåller vi oss till begreppet hållbarhet utefter Harts och Milsteins (2003) 

tolkning som innefattar de tre perspektiven socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Av det 

faktum att det mellan det ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna finns 

ett samband som påverkar företagets slutliga resultat krävs att alla delar tas hänsyn till för att 

uppnå hållbarhet på lång sikt (Grankvist 2012, s. 16; s. 41). Satsar företaget endast på ökade 

ekonomiska vinster till exempel, kan de anställda ha bristfälliga arbetsvillkor och kunder 

ifrågasätter företagets miljöengagemang. Investerar företaget istället i exempelvis dyra 

miljösatsningar och därmed går i konkurs är de varken ekonomiskt hållbara, kapabla till att 

bedriva ett miljöengagemang eller rättfärdiga de anställdas rättigheter så de kan utföra ett 

bättre arbete. Minskar ett företag exempelvis sina utsläpp, minskas även påverkan på 

människorna och miljön i närheten samtidigt som företaget sparar in pengar. Både 

ekonomiska och icke-ekonomiska vinster kan skapas genom en implementering av hållbarhet, 

men det finns företag som saknar insikt kring detta samband (Engerts och Baumgartners, 

2015).  

 

Eftersom styrning spelar en stor roll är det viktigt att såväl individer som företag tillämpar 

hållbarhetsarbete genom en väl utformad strategi (Aziz  et al., 2015). Efter att Europeiska 

rådet år 2007 (EC, s. 12) fastställde nya hållbarhetsmål till år 2020, uppstår ett krav att de 

inblandade aktörerna ska åtgärda sin verksamhet och sina hållbarhetsplaner. Även 

växthusgaserna ska ha minskat med 30 % hos de utvecklade länderna till år 2020 (ibid, s. 12) 
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och av EU:s totala transport av bensin- och dieselkonsumtion ska uppgå till 10 % vid år 2020 

(ibid s. 21). För att berörda parter inom logistikbranschen ska minska sin påverkan och sina 

utsläpp begärs att dessa aktörer ser över sina nuvarande strategier och vilka processer som kan 

förbättras för att gemensamt uppnå dessa mål. 

  
McGettigan et al. (2005) upptäckte att intresset börjat öka i början på 2000-talet kring 

miljömässig hållbarhet för transport- och logistiklösningar, vilket gjort att metoder och 

teknologier inom transport- och logistikbranschen undersökts för att kunna skapa en mer 

hållbar bransch (McKinnon, 2010). Ibland kan transporter skifta transportsätt vilket ofta sker 

på en terminal, detta kallas för intermodala transporter och det är vanligt förekommande att 

olika typer av gods lastas över från t.ex järnväg till lastbil (ECMT)1. En hållbar metod inom 

styrning kallad grön logistik syftar till att minimera företagets miljöpåverkan och istället 

bruka företagets resurser på bäst anpassade sätt utefter användandet (Zheng och Zhang, 2010), 

vilket är den modell vi använde som grund till utredningen av åtgärder och aktiviteter som 

främjar hållbarhetsarbetet. Grön logistik skapade även grunden för uppkomsten av cirkulär 

ekonomi (ibid), vilket är den modell inom grön logistik vi ämnar undersöka närmre kring dess 

möjligheter att appliceras i logistikbranschen. Bonciu (2014) ansåg att det sker en successiv 

omställning mot cirkulär ekonomi då allt fler företa inser att den linjära ekonomiska modellen 

gör dem sårbara. Cirkulär ekonomi har hittills främst förekommit inom produktionsindustrin 

där den har resulterat i positiva effekter som ökat företagens aktiviteter kring effektivare 

resurshantering (Ghisellini et al., 2015) och kostnadsreduceringar (Srivastava, 2008). Studier 

gällande den cirkulära ekonomins inverkan i logistikbranschen har bland annat resulterat i 

möjligheter för optimerade rutter och undvikandet av halvfyllda fordon (Zheng och Zhang, 

2010; Guirong et al, 2010), förbättrade arbetsförhållanden (Carter och Rogers, 2008) samt 

minskade utsläpp och förbättrad avfallshantering (Ellen McArthur Foundation, 2012; Guirong 

et al., 2010; Zheng och Zhang, 2010).  

 

 

Om aktiviteter som ovan nämnda hållbarhetsåtgärder implementeras finns goda möjligheter 

att erhålla en ny strategisk fördel tillsammans med positiva ekonomiska utfall (Min och Kim, 

2012). En cirkulär ekonomi kan således i framtiden komma att bli en nödvändighet snarare än 

ett alternativ om knappheten av resurser blir för stor (Bonicu, 2014). Värt att beakta är även 

                                                
1 European Conference of Ministers of Transport 
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att strategier inom hållbart företagande måste anpassas utefter företaget i frågan, var på det 

finns olika faktorer som exempelvis olika krav från intressenter, service- eller produkttyper, 

policys, förändringar på marknader samt interna processer som kan ha olika påverkan 

(Salzmann et al, 2005). Bonicu (2014) menade att cirkulär ekonomi kan implementeras i olika 

skalor, men anpassat utefter verksamheten. 

  

1.3	Tidigare	forskning		
Tidigare forskning har visat att forskare i Kina  presenterat cirkulär ekonomi och dess 

förutsättningar att implementeras inom kinesiska transportbranschen. Jiaan och Xiaohong 

(2011) kartlade en potentiell konstruktion för cirkulär ekonomi i ett regionalintegrerad 

transportnätverk i Qinghai-provinsen i Kina. De upptäckte ett samband mellan ekonomisk 

utveckling och gods- och passagerartransport som utgör en bas för att kunna implementera 

cirkulär ekonomi i ett framtida skede i denna provins. Zheng och Zhang (2010) utformade 

olika processer som kan bidra till mer hållbara transporter genom att de utforskade relationen 

mellan cirkulär ekonomi och grön logistik i Kina med hänsyn till främst statens inflytande. 

Även Guirong et al. (2010) undersökte relationen mellan grön transportstyrning baserad på 

cirkulär ekonomi och aktiviteter som kan utveckla hållbarhetsarbetet hos kinesiska 

logistikföretag. Eftersom lastbilars och flygplans logistik använder sig i många fall av fossila 

bränslen påverkar deras utsläpp vår miljö vi lever i (Min och Kim, 2012), vilket medför att det 

är av stor vikt som dessa aktörer som verkar inom logistikbranschen bör se över sin 

ekonomistyrning för att applicera ett hållbarhetsarbete. 

  
På grund av att det de facto finns företag som inte tar ansvar samt företag som kan bli bättre 

på att implementera hållbarhetsstrategier avser denna studie att utreda förutsättningarna och 

möjligheterna att utveckla den svenska logistikbranschen till att bli mer hållbar i avseende på 

miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Eftersom cirkulär ekonomi redan 

förekommer inom produktionsbranschen samt att studier är kartlagda inom transport- och 

logistikbranschen i Kina, fann vi en knapphet kring forskningen kring denna modells potential 

att förverkliga positiva resultat i en ny bransch och område.  Kitada och Ölçer (2015) 

diskuterade sjöfart och att här det är betydligt enklare att applicera energieffektivitet, vilket 

även har uppmärksammats i forskning, då mycket är centrerat till energieffektivitet kring 

arbetet i hamnar. Vidare föreslår de att det krävs studier kring resursbaserade teorier och hur 
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företag i andra branscher kan anamma detta för att uppnå en effektivare energistyrning kring 

sina processer och fortsatta hållbarhetsarbete (Kitada och Ölçer, 2015).  

 

Trots de goda effekterna av ett integrerat hållbarhetsarbete inom styrning saknas studier kring 

hur hållbarhetsstyrning kan implementeras, utvecklas, förbättras och kontrolleras inom företag 

(Baumgartner, 2013). Kunskapsluckan i forskningen vi observerat är fortsättningsvis att ta 

reda på förutsättningarna för att inom ramen för de tre perspektiven inom hållbarhet 

implementera cirkulär ekonomi i den svenska logistikbranschen. 

 

1.3	Syfte		
Syftet med denna studie är att undersöka hur logistikföretag i Sverige arbetar med hållbarhet. 

Vidare avser vi att identifiera och undersöka vilka möjligheter och förutsättningar som finns 

för implementering av cirkulär ekonomi inom logistikföretag för att skapa ytterligare 

resurseffektivitet och hållbarhet. 

  
Undersökningsfrågor: 

• På vilket/vilka sätt arbetar logistikföretag med hållbarhet i Sverige? 

  

• Vilka utmaningar kan identifieras i arbetet med att göra logistikbranschen mer hållbar?  

 

• Hur kan cirkulär ekonomi implementeras i företag inom logistikbranschen?  

1.4	Avgränsning	
I denna studie har vi i avgränsat oss till logistikföretag som verkar inom väg- och/eller 

järnvägstransporter i Sverige. Detta grundas i att det är vanligt förekommande att 

logistikföretag kombinerar vägtransporter med järnvägstransporter, så kallade intermodala 

eller kombitransporter. Vid ordvalet logistikföretag syftar vi på de företag som levererar 

produkter från punkt A till punkt B, det vill säga att de tillverkar inga fysiska produkter, utan 

erbjuder endast en tjänst (transporteringstjänst). Logistik definieras enligt Shapiro och Heskett 

(1985) (ur Lumsden, 2012, s. 22-23) “som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt 

vara eller service i rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till 

rätt kostnad”. 
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1.5	Studiens	kunskapsbidrag	
Vår målsättning med studien är att kunna vägleda logistikföretag med förutsättningar som kan 

utvecklas för att en cirkulär ekonomi ska kunna implementeras i deras verksamhet och 

därmed kunna visa vägen för företag inom logistikbranschen att bli mer bli resurseffektiva 

och hållbara på lång sikt. 

 

Insamlingen av unik information från våra respondenter i relation till tidigare forskning ämnar 

till att bidra med en grund för hur hållbarhetsimplementering kan ta form inom ramen av de 

sociala, ekonomiska och miljöaspekterna för logistikföretag i Sverige. 
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2.	Metod	
 
Under detta avsnitt presenteras vårt val och de tillvägagångssätt som legat till grund för vår 

insamling av teori och empiri. Dessutom förs en argumentation för att motivera de perspektiv 

och de angreppssätts som gjorts för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Slutligen framförs 

i detta kapitel även kritik till de källor som använts samt hur etiska aspekter uppfyllts.  

 

2.1	Vetenskapsteoretiskt	perspektiv	

Positivism och hermeneutik är enligt Andersson (1979, s. 9) två grundläggande 

samhällsvetenskapliga forskningsteorier där perspektivet på vetenskap skiljer sig åt. 

Hermeneutiken utgår från ett socialvetenskapligt perspektiv där målet är att uppnå förståelse 

och positivismen är ett naturvetenskapligt perspektiv som grundas mer på fakta och 

iakttagelser (Andersson 1979, s. 31). Starrin och Svensson (1994, s. 77) förklarar att det 

hermeneutiska perspektivet fokuserar på att förstå och tolka handlingar i relation till den 

kunskap som finns runt kring dem. Vidare beskriver Bryman och Bell (2011 s. 16)  

hermeneutiken som ett tolkande av mänskligt handlande. Vår studie har tagit ståndpunkt i ett 

hermeneutiskt perspektiv då detta synsätt tillåtit oss att tolka och förstå hur hållbarhetsarbete 

kommer till uttryck inom logistikföretag i Sverige, samt vilka förutsättningar som finns för 

vidare implementering av cirkulär ekonomi. Då syftet inte varit att förklara ett fenomen har vi 

genom att använda oss av detta vetenskapliga perspektiv ämnat förklara respondenternas 

upplevelser och deras uppfattningar genom de drivande faktorer, och de utmaningar de ansåg 

ligga till grund för en mer hållbar logistikbransch. 

 

	2.2	Forskningsstrategi	

2.2.1	Kvalitativa	och	kvantitativa	metoder	
Enligt Bryman och Bell (2011, s. 390) bör författare alltid definiera vilken sorts metod som 

kommer användas i studien. Inom företagsekonomiska och samhällsvetenskapliga 

forskningsmetoder finns det två ledande forskningsstrategier, kvantitativa och kvalitativa 

studier (Bryman och Bell 2011, s. 26). Kvalitativa forskningsmetoder lämpar sig ofta väl för 

att få ytterligare klarhet kring ett ämne, begrepp eller fenomen (Jacobsen 2002, s. 56-57), och 
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de skiljer sig från kvantitativa främst genom att framhäva ord snarare än kvantifiering i 

insamling och analys av data (Bryman och Bell 2011, s. 27). 

                                                          

En kvantitativ empiriinsamling är oftast genomförd av det deduktiva slaget (se nästa avsnitt 

Induktiva och deduktiva ansatser) då detta innebär att de som ska intervjua bör förbereda sig 

kring ämnet innan samt förhålla sig till en förbestämd mall av vad som är tänkt att få svar 

kring, exempelvis en enkät (Jacobsen 2002, s. 43). Vidare är en kvantitativ metod att föredra 

vid presentation av frekvenser och genom till exempel siffror (Trost 2010, s. 31) Kvalitativa 

metoder syftar till att ge en utförlig redogörelse av en omgivning som den tillfrågade befinner 

sig i, både fysisk miljö och beskrivande av situation (Jacobsen 2002, s. 46). Vidare kan 

närheten från en kvalitativ metod hjälpa till att förstå hur verkligheten uppfattas av den 

tillfrågade (Jacobsen 2002, s. 44) Detta innebär att verkligheten går igenom olika många steg 

av tolkningsfaser, från att ha en uppfattning eller inte innan själva empiriinsamlingen äger 

rum till att den slutliga läsaren gör sina egna tolkningar (ibid). 

  

Då vi inte ämnade ange frekvenser eller procentsatser genomfördes studien med en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta då vi strävade efter att öppna upp för att eventuell oväntad 

information skulle få en chans att komma upp till ytan, och därav även en så kallat induktiv 

ansats (Jacobsen 2002, s. 43). Vi ville undersöka hållbarhetsarbetet under en längre period, 

vilket innefattas inom den kvalitativa metodens ramar men Jacobsen (2002, s. 46) hävdar att 

det dock kan bli svårt att få en komplett uppfattning eftersom människan inte kan vara helt 

öppen och ta in all information då hon inte alltid vet vad hon ska leta efter. 

  

2.2.2	Induktiva	och	deduktiva	ansatser	
Kvalitativa metoder är enligt Jacobsen (2002, s. 43) en ansats som beskrivs som induktiv. Vid 

ett deduktivt synsätt utgår och styr teorin forskningen (Bryman och Bell 2011, s. 11). Med 

andra ord gäller det vid ett deduktivt synsätt att först fördjupa sig i ett område och skapa 

föreställningar kring detta, för att sedan samla in empiri för att få detta bekräftat (Jacobsen 

2002, s. 34). Anledningen till att vi inte utgått från en deduktiv ansats är på grund av att denna 

ansats oftast resulterar i att forskandet kretsar kring att enbart finna de svar som söks, istället 

för att vidga synsättet och öppna upp för nya eventuella lösningar (Jacobsen 2002, s. 34-35). 
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Med utgångspunkt från insamlad data som analyserats, och därefter kopplas samman med 

teorin kan vårt tillvägagångssätt beskrivas som induktivt (Bryman och Bell 2011, s. 11). Vi 

valde ett induktivt angreppssätt med syfte att analysera och skapa teorier utefter vilket resultat 

vi fick (Jacobsen 2002, s. 35), och då målsättningen var att utifrån empirin leda oss fram till 

teoretiska slutsatser. Det ständigt övergripande med ett induktivt perspektiv innebär att inte 

kunna begränsa möjligheterna till att finna nya resultat (Jacobsen 2002, s. 35). I vår studie har 

vi utgått på samma sätt eftersom vi valt att samla in empiri på egen hand genom intervjuer för 

att utefter dessa dra slutsatser från vår empiriinsamling. Med ett induktivt förhållningssätt 

mellan teori och forskning menar Bryman och Bell (2011, s. 13) att teorin är resultatet av 

forskningen, det vill säga att slutsatserna dras utifrån empirin. Teorier skapas bäst om inga 

förutfattade meningar har skapats innan insamlingen av informationen och ger därmed en 

bättre bild av verkligheten i det utvalda sammanhanget (Jacobsen 2002, s. 35). Den induktiva 

ansatsen har däremot kritiserats för att bidragit till svårigheter att samla in empiri utan 

förväntningar, samtidigt som människan omedvetet i sin natur har förutfattade meningar 

(Jacobsen 2002, s. 43). På senare tid har även diskussioner kring att inte människans kapacitet 

räcker till att samla in all information som är ytterst väsentligt då även en sortering pågår 

omedvetet enligt modern psykologisk forskning (Jacobsen 2002, s. 43). Till följd av detta har 

ett ytterligare begrepp tillkännagetts, nämligen öppna ansatser  (Jacobsen 2002, s. 43). Detta 

innebär därmed att den som utför studien sätter sina ramar på egen hand över hur öppen denne 

är för att ta in ny information till studien eller sätta gränser över vad som ska insamlas vilket 

även gick att applicera på vår valda metod till att samla in empirin, då vi valt att vara öppna 

för ny information (Jacobsen 2002, s. 43). 

	

2.3	Forskningsdesign	

	2.3.1	Fallstudier	
Bryman och Bell (2011, s. 45) beskriver fem olika forskningsdesigner: experimentell, 

tvärsnitt, longitudinell, fallstudie och komparativ. Ett fall kan vara en organisation, en plats, 

en person eller en specifik händelse och den grundläggande fallstudien innebär en detaljerad 

och intensiv analys av ett enda fall (Jacobsen 2002, s. 98). I de vanligaste 

användningsområdet av termen associeras fallstudie med en plats, till exempel en arbetsplats 

eller organisation (Bryman och Bell 2011, s. 59-60). Fallstudier lämpar sig bäst i en kontext 



 11 

där händelsen kräver en mer ingående förklaring eller vid vidare teoriutveckling (Jacobsen 

2002, s. 97-98). Jacobsen (2002, s. 95) beskrev att fokus koncentreras på en speciell enhet i en 

fallstudie, men inte alltid bara en enda enhet som väckt intresse, utan ett antal olika enheter 

som definieras på olika nivåer. När studien behandlar endast en enskild person som endast 

kan redogöra svaren utifrån vad denne själv har kunskap och erfarenhet inom benämns det 

som en absolut enhet (Jacobsen, 2002, s. 96). Sätts flera absoluta enheter samman bildas en så 

kallad kollektiv enhet och kan exempelvis representera en grupp eller en kommun (Jacobsen 

2002, s. 96). Att få en djupare förståelse för hur implementeringen av hållbarhetsarbete 

genomförts och användandet av logistikföretagets resurser är något vi i denna studie 

värderade högt för att kunna undersöka möjligheterna för cirkulär ekonomi. Samtidigt insåg vi 

vikten av att undersöka fler fall för att få ett bredare perspektiv. Grundläggande för studien 

var därmed att genomföra en fallstudie för att skapa en mer djupgående förståelse för det 

specifika företaget vilket även gav oss förutsättningar för ett mer tolkande synsätt inom vårt 

ämnesområde gällande hållbarhetsarbete inom logistikbranschen. 

	

2.4	Datainsamling	

2.4.1	Litteraturgenomgång	
De teorier vi valt är grundade på litteraturstudier i form av både svenska och utländska 

vetenskapliga artiklar, fysiska böcker, elektroniska böcker samt publicerade 

pressmeddelanden, dokument och rapporter från statliga och icke-statliga organ. Vi valde 

olika insamlingsmetoder för att få ett stort spektra av olika teorier. Litteraturmaterialet hade 

ämnesområden rörande implementering av hållbarhet och cirkulär ekonomi, då vi ansåg att 

det var dessa områden studien skulle beröra. Böckerna som användes fann vi med hjälp av 

Internetsidan via biblioteket vid Linköpings universitets där vi använde pålitliga databaser 

som Scopus, Business Source Permier och Google Scholar som verktyg när vi sökte efter 

vetenskapliga artiklar. Sökorden vi använt oss av mest frekvent är "sustainability", "csr", 

"management", "management control", "circular economy", "green logistics", "measuring" 

samt "transportation". För att säkerställa bredd och djup i den litteratur som används har 

sökresultaten sorterats efter relevans och antal citeringar. För att minimera risken för 

feltolkning av information har vi även i den mån vi kunnat utgått från ursprungskällan vid 
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insamling av teori. Detta anser vi stärkt trovärdigheten i den valda teori som samlats in och 

presenterats i denna studie. 

 

2.4.2	Intervjuer	
Kvalitativa intervjuer bidrar enligt Lantz (2013, s.  43) till en ökad förståelse för nya fenomen 

och möjligheten att  beskriva dessa på ett nytt sätt. Utöver detta kan en kvalitativ intervju göra 

det möjligt att i vissa fall konstruera en modell utifrån de analyserade svaren (Lantz 2013, s. 

136).  Enligt Bryman och Bell (2011, s. 465) är detta en term som huvudsakligen används för 

ostrukturerade intervjuer, men som ofta omfattar både ostrukturerade och halvt strukturerade 

intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer har därmed legat till grund för vår studie, där ett antal 

standardfrågor varit väsentliga för intervjun för att säkerställa att vi håller oss inom de ramar 

för de ämnen vi önskar belysa. 

 

  
Lantz (2013 s. 42) beskriver struktur som ordning, och syftar på det sätt som frågorna ställs av 

den som intervjuar. Kvalitativa intervjuer benämns oftast som halvstrukturerade intervjuer, då 

frågorna enligt Alvesson (2011, s. 16) oftast är få, öppna och behandlar olika teman med 

möjlighet till fördjupning. En halvstrukturerad intervju kan bidra till att intervjuaren får en 

klarare uppfattning och förståelse om att exempelvis de teoretiska ramarna stämmer överens 

med verkligheten (Lantz 2013, s. 42). Den ger även en ökad förståelse av respondentens egna 

tolkningar av utvalda teman och hur denne bedömde dessa utifrån egna livserfarenheter 

(Kvale och Brinkmann 2014, s. 45). Våra intervjuer fungerade som ett verktyg för att få en 

insyn i hur företagen arbetar kring de undersökningsfrågor som vi önskat besvara i vår studie. 

Vi lät respondenten att på sitt sätt beskriva hur denne hade upplevt verkligheten, och det var 

upp till oss som intervjuade att följa hur den tillfrågade resonerade och ordna oss utefter 

dennes perspektiv (Lantz 2013, s. 43). Vi valde därför att genomföra  halvstrukturerade 

intervjuer för att få en övergripande översikt, men även göra rum för flexibilitet och 

fördjupning (Alvesson 2011, s. 62). Intervjuerna började därmed strukturerat och ledde 

avslutningsvis till öppna frågor, vilket bidrog till att vi först kunde få detaljerade svar som 

kunde följas upp mot slutet med tematiserade frågor för att kunna behandla dessa mer 

djupgående (Alvesson 2011, s. 62-63). Utmärkande för en halvstrukturerad intervju är att 

teman samt hjälpande direktiv styr frågorna, där svaren finns tillgängliga för analys i form av 

antingen inspelat eller transkriberat material (Kvale och Brinkmann 2014, s. 45). Vi skrev vid 
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transkriberingstillfällena ned ordagrant vad respondenterna hade sagt vid de intervjuer vi fick 

tillåtelse att spela in för att på så sätt kunna göra en bättre tolkning av materialet. För att 

dessutom kunna tolka eventuella reaktioner som respondenten gjorde var vi under de fysiska 

intervjuerna uppmärksamma på kroppsliga uttryck som till exempel ansiktsuttryck eller 

gestikuleringar (Kvale och Brinkmann 2014, s. 46), för om dessa förstärker en viss åsikt eller 

känsla hos respondenten som kunde påverkat vår tolkning. 

  
En intervju med låg grad av struktur har som följd att resultera i oväntade nya uppslag och 

rika beskrivningar av de tillfrågade (Alvesson 2011, s. 62), vilket även benämns som en 

empatisk bestämd kontext (Lantz 2013, s. 45). Vid användning av en hög grad av struktur tas 

det för givet att området är känt (Lantz 2013, s. 42) och leder på så vis även till att lättare 

kunna bearbeta, sortera och analysera materialet efteråt (Alvesson 2011, s. 62). Detta innebär 

att frågorna är noga formulerade och ställs i en bestämd ordning där den intervjuade i stort 

sett endast väljer bland de olika svarsalternativen (Lantz, 2013, s. 42). Intervjun är avgränsad 

till det berörda området vid en strukturerad intervju, med andra ord bestämmer intervjuaren 

vad som är viktigt att belysa genom utgångspunkter ur ett teoretiskt perspektiv samt baserat 

på intervjuarens förståelse för ämnet, en så kallad formal bestämd kontext (Lantz 2013, s. 42). 

	

2.4.2	Urval										
Eftersom vi i ett tidigt skede hade bestämt att vi ville behandla ämnet hållbarhet och hållbar 

utveckling i vår uppsats var det av stort intresse för oss att välja en bransch där 

verksamheterna har en betydande påverkan på miljön, och en bransch där företagen har stora 

möjligheter att påverka. Ett antal branscher diskuterades och logistikbranschen var tidigt en av 

de branscher vi ansåg intressera oss mest, vilket till slut blev den valda. 

  
Enligt Jacobsen (2002, s. 196) bör en övre gräns på antalet intervjupersoner sättas på grund av 

att datainsamling kräver mycket tid. Antalet intervjuer var bokade till elva stycken, men på 

grund av bortfall och hinder kunde slutligen nio genomföras. Utifrån våra frågeställningar 

valde vi ut relevanta fallföretag som verkar inom logistikbranschen och som har hållbarhet 

involverat i deras verksamhet på något plan, och kontaktade dessa via e-post eller telefon. Vi 

höll intervjuer med personer som hade rollen verkställande direktör, chef för miljö och 

kvalitet, chef för industriell utveckling och samhällspolitiskt ansvarig eftersom dessa erhöll 
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den information vi behövde för att genomföra vår studie. Med tanke på deras ansvarsområden  

var vi intresserade av deras synvinkel ur deras verksamhets perspektiv men även deras egna 

personliga uppfattningar. Av de nio intervjuer som genomfördes var sex stycken 

logistikföretag som dagligen utförde  väg- och/eller järnvägstransporter. Företag A var ett 

internationellt logistikföretag vars huvudsakliga arbetsområde var intermodala transporter, 

vilket innebär en kombination av järnvägs- och vägtransporter. Företag B, var även detta ett 

internationellt logistikföretag med inrikes- och utrikesverksamhet med både väg- och 

järnvägstransporter. Företag C var verksamma inom godstrafik inom järnvägen, främst i 

Sverige men även i Norden. Företag E var ett internationellt kommunikations- och 

logistikföretag med verksamhet främst inom de nordiska länderna, och hade intermodala 

samarbeten med underleverantörer. Företag F, arbetade med både transporter och lagring, 

även dessa med internationella transporter men med verksamhet främst inom Norden. Företag 

G, ett mindre företag, bedrev endast vägtransporter i form av godstransport främst inom 

Sverige. 

 

För att få ytterligare bredd på vår studie valde vi att genomföra en intervju med Företag D. 

Detta företag var ett helägt svenskt kommunalt bolag som arbetade med logistik- och 

industrietableringar och förfogade över en intermodal terminal. Även en intervju med en 

branschorganisation, Företag H, genomfördes. Då denna organisation representerar 

majoriteten av åkerierna i Sverige samt stödjer och företräder deras medlemmar ansåg vi att 

detta företag kunde bidra med relevant information till vår studie, då det dagligen kommer i 

kontakt med logistikföretag inom branschen. Slutligen, för att få ytterligare fördjupning och 

förståelse inom ämnet till vår studie genomfördes en intervju med Respondent X, en professor 

som bedrivit forskning inom hållbar logistik med fokus på miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Tabell 1: Intervjupersoner och företag  

Företag Inriktning Position  Datum  Intervjulängd Intervjuform 

Företag A Internationellt 

logistikföretag  

VD  040416 30 minuter Telefon 

Företag B Internationellt 

logistikföretag  

Miljö- och 

kvalitetschef 

060416 45 minuter Personligt besök 

Företag C Järnvägslogistik Miljöchef 070416 35 minuter Personligt besök 

Företag D Logistikanläggning VD 120416 25 minuter Telefon 

Företag E Kommunikations- 

och logistikföretag 

Miljö- och 

kvalitetschef 

130416 40 minuter Personligt besök 

Företag F Tempererad logistik Chef för 

industriell 

utveckling 

140416 40 minuter  Telefon 

Företag G Åkeri  VD 260416 30 minuter Telefon 

Företag H Branschorganisation Lobbyist  130416 40 minuter  Personligt besök 

Respondent X Miljölogistik Professor 110416 40 minuter Personligt besök 

 

	2.5	Bearbetning	av	empiriskt	material	
Alla respondenter fick i början av intervjun ta ställning till om de ville vara anonyma eller ej. 

Då flertalet respondenter önskade att vara anonyma valde vi i vår studie att anonymisera alla 

respondenter och företag. Den insamlade informationen behandlades konfidentiellt och ingen 

ska därmed kunna få reda på vem som sagt vad (Trost 2010, s. 61). Med respondentens 

godkännande tilläts majoriteten av intervjuerna att spelas in. Att spela in valde vi för att 

underlätta vårt arbete med att sammanställa alla intervjuer för att inte utelämna någon viktig 

detalj (Trost, 2010, s. 74-75). Detta har skett med undantag för tre stycken intervjuer där dessa 

respondenter istället föredrog att vi förde anteckningar under intervjuns gång. 

  
Bryman och Bell (2011, s. 858) råder att påbörja transkribering och kodning av insamlad data 

så snart som möjligt, även innan all datainsamling är klar. Även Trost (2010, s. 147) anser att 

det är en fördel med att börja med bearbetning och tolkning av data så fort intervjuerna startat. 

Risken är annars att det kan bli för mycket data att bearbeta i slutet vilket kan resultera i att 

hela analysen skjuts fram till slutet av datainsamlingsperioden (Bryman och Bell 2011, s. 
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858). Direkt efter en avslutat intervju diskuterade vi sinsemellan vad som sagts och stämde av 

eventuella anteckningar som tagits under intervjuns gång. På ett överskådligt sätt tolkade vi 

de svar vi fått och transkriberingen av de inspelade intervjuerna påbörjades relativt omgående, 

oftast samma dag, och slutfördes därmed under samma vecka som intervjun ägt rum. Vid de 

intervjuer som inte spelades in utfärdades en renskrivning av anteckningarna där vi tolkade de 

svar vi fått in direkt efter avslutat intervju för att undvika framtida eventuella missförstånd 

eller misstolkningar. 

                                                                      

Efter slutförd transkribering lästes materialet igenom ytterligare gånger, samtidigt antecknade 

vi våra egna tolkningar samt markerade eventuella nyckelord och väsentliga anmärkningar 

eller synpunkter som respondenten yttrat. Därefter lyfte vi fram de mest intressanta och 

relevanta delarna för vår studie. För att förenkla och få en tydligare överblick över vår 

insamlade data delade vi in empiriinsamlingen i olika kategorier (Jacobsen 2002, s. 230). 

Detta genomfördes genom indelning av data i olika teman utifrån de berörda ämnesområdena 

utifrån intervjun samt delar av teorin. Genom detta arbetssätt kunde vi gruppera informationen 

inom samma område, eftersom respondenterna alla gånger inte besvarat intervjufrågorna i 

kronologisk ordning. Slutligen kopplade vi samman empirin med teorin för att hitta samband 

vilket mynnade ut i vår analys och slutsats. 

 

2.6	Kritisk	metoddiskussion	
Vid kvalitativa intervjuer är det önskvärt att få veta hur den intervjuade uppfattar ett fenomen 

(Trost 2010, s. 133). Trost (2010, s. 133) anser att trovärdigheten kan vara problematisk när 

det gäller kvalitativa studier. Hög tillförlitlighet betyder att en studie är gjord på ett sätt där 

situationen är lika för alla (Trost 2010, s. 131) och att undersökningsmetoden inte påverkat 

själva resultatet (Jacobsen 2002, s. 269). Kvale och Brinkmann (2014, s. 295) skildrar 

förhållandet mellan tillförlitlighet och hur väl studien kan reproduceras i framtiden av andra. 

Vi var noga med att kringgå att på något sätt påverka svaren genom att därmed undvika att 

ställa ledande frågor eller att stressa på svaren (Kvale och Brinkmann 2014, s. 295). Av de 

respondenter som gav samtycke spelade vi in dessa intervjuer för att öka tillförlitligheten i vår 

studie. 

  
En studie bör också ha en hög grad av giltighet, vilket innebär att studien mäter det den anger 

sig mäta och beskriver ett fenomen på rätt sätt (Bryman och Bell 2011, s. 395). Giltighet är 
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sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande (Kvale och Brinkmann  2014, s. 296). Vi 

använde oss av primära källor i vår studie och intervjuerna genomfördes med personer som 

besatt god kunskap inom ämnesområdet kring hur verksamheten arbetar. Jacobsen (2002, s. 

255) delar in giltighet i två delar, intern och extern giltighet. Intern giltighet handlar om 

resultatets giltighet. Desto fler personer som är ense om något och håller med, desto större 

sannolikhet att informationen är riktig (Jacobsen 2002, s. 256). Extern giltighet syftar på om 

den information som går att föra över till andra sammanhang (Jacobsen 2002, s. 255-256), de 

vill säga i vilket grad det går att generalisera (Jacobsen 2002, s. 266). Kontakten med en 

branschorganisation, en professor och flertalet företag genomfördes för att öka giltigheten och 

bidrog därmed till en större kunskapsbredd med olika perspektiv i vår studie. 

 

För att en studie ska kategoriseras med hög validitet har Kvale och Brinkmann  (2014, s . 297) 

tagit fram sju stadier, vilka är tematisering, planering, kvaliteten på intervjuerna, utskriften, 

bedömningarna samt rapporteringarna. Vid vidare beskrivning innebär dessa kategorier hur 

undersökningen kräver styrkande teoretiskt material, hur väl metoden för intervjun 

överensstämmer med syftet, och hur logiska tolkningarna av texterna är.  Bedömningen av 

validiteten ska även mätas på rätt sätt, vilken nivå tillförlitligheten och kvaliteten på det 

redogjorda materialet av intervjuerna haft, samt för hur det skrevs ut i utskriften. Slutligen 

innebär det graden av trovärdighet för resultatet i den slutliga redovisade rapporten (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s. 298). 

 

2.6.1	Etik	
Vid vetenskaplig forskning kan det förekomma att en intervju behandlar ämnen som är av 

känslig karaktär och att respondenten utger information som kan klassas som konfidentiell 

(Kvale och Brinkmann 2014, s. 227). Vetenskapsrådet (2002) redogör fyra huvudkrav utifrån 

det grundläggande individsskyddskravet som vi utgått från i denna studie; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

  
Det första är informationskravet som innebär att respondenten blivit informerad om studiens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Detta säkerställdes och förklarades redan vid den inledande 

kontakten då respondenten fick förfrågan om att delta i studien. Intervjuerna ägde rum efter 

vad Jacobsen (2002, s. 483) beskriver som informerat samtycke, vilket innebär att 

respondenten medverkat frivilligt och själv beslutat om deltagandet i studien. Detta kan 
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jämföras med samtyckeskravet, vilket Vetenskapsrådet (2002) menar uppfylls genom att 

respondenterna gett sitt samtycke till att medverka i undersökningen. Konfidentialitetskravet 

tar hänsyn till den intervjuades integritet (Trost 2010, s. 127) och allt insamlat material har 

därför behandlats konfidentiellt. För att inte den inspelade informationen på något vis skulle 

komma på villovägar raderades dessa när transkriberingen var gjord för att undvika framtida 

komplikationer (Kvale och Brinkmann 2014, s. 228). Det var även av yttersta vikt att vi som 

intervjuade tog ansvar för att undvika etiska problem och tog därför hänsyn till de intervjuade 

personerna och företag som önskade vara anonyma i denna studie (Kvale och Brinkmann 

2014, s. 227-228). Nyttjandekravet säkerställer att all insamlad information endast kommer 

användas i forskningsändamål (Bryman och Bell s.137), och genom att vi behandlade 

företagens uppgifter konfidentiellt samt att vi inte lämnade ut något av deras svar, som 

exempelvis det transkriberade materialet eller inspelningarna, till någon annan. Slutligen 

erbjöds respondenterna på förhand att ta del av en sammanfattning och den information de 

bidragit med som skulle komma att användas i studien.  
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3.	Teori	
I detta avsnitt redogörs de möjliga aktiviteter och modeller som vi ämnar bidra till att 

logistikbranschen ska kunna gå mot en mer hållbar bransch. Kapitlet inleds med ett 

beskrivande avsnitt kring de tre olika ansvarsområdena inom hållbarhet under benämningen 

Corporate Social Responsibility. Detta följs av en närmare presentation av effektiv 

resurshantering vilket innefattar modellen cirkulär ekonomi. Fortsättningsvis, ett avsnitt som 

presenterar de olika aktiviteterna inom grön logistik. Avslutningsvis beskrivs intressenternas 

roll i implementeringen av hållbarhet. Teoriavsnittet avslutas med en sammanfattning av 

teorierna i en modell samt en genomgång kring deras samband till studien . 

 

  

3.1				CSR	och	hållbarhet		
Corporate Social Responsibiliy är benämningen på ett samhällsmässigt ansvarstagande 

företag kan ta ställning till som innefattar tre delar; sociala, ekonomiska, och miljömässiga 

aspekter (Grankvist, 2012, s. 15). Dessa tre perspektiv är ofta förekommande i olika CSR-

modeller, som exempelvis Triple bottom line som syftar till att stärka den hållbara 

utvecklingen i ett företag på ett operationellt plan (Elkington, 1998). Dessa tre 

ansvarsaspekter beskrivs även som de tre P:na (people, planet och profit2) och konceptet anses 

vara accepterat globalt (Wise, 2015). 

 

 
Figur 3.1 Hållbarhetsmodellen som påvisar sambandet 

mellan de miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvaren 

 

                                                
2 3P: människor, planeten och vinst (egen översättning) 
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CSR innefattar företagens ansvar till samhället och kan betraktas som ett tillvägagångssätt för 

att reducera de negativa konsekvenserna från företaget (Carpenter och White, 2004) men även 

hur de kan förbättra den hållbara utvecklingen i samhället (Baumgartner, 2013). Carroll 

(1991) beskrev att företagen tidigare antog att deras ansvar endast gällde deras ekonomiska 

ansvar för att kunna leverera utdelning till sina aktieägare. Det signifikanta med Corporate 

Social Responsibility är sålunda en samhörighet mellan alla tre aspekter för att uppnå 

långsiktig hållbarhet (Grankvist, 2012, s. 16). Förklaringen till detta är att ett företag inte kan 

utesluta eller väja att endast fokusera på en av de tre aspekterna (ibid, s. 16). Ett exempel på 

detta är om ett logistikföretag väljer att endast ta ansvar för att gå med ekonomisk vinst, men 

bortser från sitt ansvar för exempelvis sina chaufförer eller miljökonsekvenserna från 

fordonensutsläppen, samtidigt som det blir svårt för företaget att ta ansvar för någon aspekt 

om det inte går med någon ekonomisk vinst (ibid, s. 16). 

 

Carroll (1991) kartlade fyra kategorier som utgör en så kallad CSR-pyramid för ett företag 

som innefattar aspekterna gällande ekonomiskt, legalt, etiskt och filantropiskt ansvar. Det 

sammanlagda ansvaret företag besitter ur ett CSR-perspektiv innebär följaktligen att företaget 

ska “sträva efter ett positivt resultat, lyda lagen, vara etiskt, och vara en god företagande 

medborgare” (Carroll, 1991, s. 43). En koncis beskrivning av det ekonomiska ansvaret är att 

företaget går med vinst genom att erbjuda vad samhället efterfrågar i produktväg eller tjänster, 

vilket är nödvändigt för att företaget ska överleva och utgör därmed grunden i CSR-

pyramiden (ibid). Beträffande de lagmässiga ansvaret, andra steget uppåt i pyramiden, krävs 

att företagets verksamhet utförs inom ramen för statens och myndigheters stadgade lagar och 

regleringar (ibid). Tredje nivån i pyramiden beskrivs som de ansvarsområden som berör 

aktörerna (exempelvis anställda, aktieägare och kunder) och vad samhället anser vara rättvist 

inom kontexten beträffande normer, standarder samt förväntningar och benämns som det 

etiska ansvaret (ibid). I toppen av pyramiden finnes det filantropiska ansvaret, vilket Carroll 

(1991) beskrev att diskussioner uppkommit kring om detta ansågs vara det minst viktiga 

ansvaret. Innebörden beskrivs således som aktiviteter som stärker mänsklig välfärd som 

åtagits utöver vad som förväntats ur en moralisk eller etisk aspekt (ibid). 

 

I denna studie har vi lagt fokus på alla tre delar inom CSR, men det miljömässiga perspektivet 

undersöks mer ingående eftersom transporter har en starkare koppling till miljön, främst med 

tanke på utsläppen från fordon då verksamheten baseras på logistiklösningar.  
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3.2.1	Miljömässig	hållbarhet	
När ett företag tar ansvar för de miljömässiga områdena värnar de på ett långsiktigt sätt om 

planeten och dess resurser genom handlingar som är integrerade i företagets verksamhetsplan 

(Grankvist, 2012, s. 15). Detta skapar i sin tur möjligheter för att företagens framtida 

miljöarbete vilket även medför att den mänskliga välfärden ökar (Ekins, 2011, s. 637). I en 

verksamhet kan begreppet miljömässig hållbarhet tillämpas med underhållet och arbetet för 

bibehållandet av funktioner som är miljömässigt viktiga (ibid). Det som inte får bortses från är 

dessutom att genom andra typer av kapital kan på lång sikt uppnå liknande välfärdsresultat 

(ibid). 

  
Gällande det naturliga kapitalet krävs det att detta kapital förvaltas på rätt sätt av ett företag 

för att åstadkomma miljömässig hållbarhet (Goodland 1995, s.10-14). Naturligt kapital är med 

andra ord det kapital med samlade tillgångar från naturen som ger en nytta i företagets 

användningsområden (ibid). Begreppet hållbarhet syftar till att inte tömma tillgångarna vi får 

från naturen, utan istället bevara och underhålla dessa (ibid).  

 

Goodland (1995, s. 10) beskrev input- och outputregeln som en förutsättning för företag att 

uppnå miljömässig hållbarhet. Outputregeln innebär att verksamhetens utsläpp inte ska utgöra 

en negativ påverkan för den närliggande miljön och dess kommande kapacitet gällande 

utsläppsabsorbtionen. Denna regel har en väsentlig roll i vår studie då den omfattar de 

konsekvenser som logistikbranschens kärnverksamhet utgör, att genom transporter leverera 

gods från en plats till en annan. Inputregeln behandlar hur förnyelsebara och icke-

förnyelsebara källor ska användas tillsammans med principer på ett operationellt plan 

(Goodland, 1995; Flodén, 2015, s. 70). Då transporter kräver bränsle för att utföra sina 

leveranser betraktas denna regel i vår studie främst som förfogandet av förnyelsebara eller 

icke-förnyelsebara bränslen i fordonen. Trots skillnader i resurstillgången för olika 

verksamheter samt länder behöver aktörer följa input- och outputregeln för att kunna uppnå 

miljömässig hållbarhet i sin verksamhet (Goodland, 1995, s. 11). 

  
Logistikföretagens verksamhet blir högt kopplade till dess miljöpåverkan som innefattar bland 

annat lagring, transport och beslut gällande plats för anläggningar (Flodén, 2015, s 70). Fokus 

i branschen har därmed varit att att göra logistikkedjan mer miljövänlig på dessa plan, mest 

för att reducera utsläppen av koldioxid från transporterna (Flodén, 2015, s. 70; Min och Kim, 

2012). Diskussioner kring hur företagen kan gottgöra sina utsläpp från transporterna har bland 
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annat varit att kompensera genom att plantera träd som suger upp motsvarande volym som de 

släppt ut. Detta har uppfattas enligt vissa som ett för enkelt sätt att köpa sig fri från sin icke 

hållbara verksamhet istället för att minska transporterna (Grankvist, 2012, s. 66), eller 

strukturera om verksamheten till mer hållbara aktiviteter. Vissa internationella företag arbetar 

istället starkt med att minska transporterna genom att försöka producera sina produkter i 

landet det ska säljas, genom exempelvis licenstillverkning (Grankvist, 2012, s. 67). 

  
Det miljömässiga perspektivet anser vi ger studien en dimension på att ett logistikföretags 

hållbarhetsarbete bör innebära en strävan efter att reducera samt använda resurser på ett 

sparsamt och effektivt sätt, utan att göra en allt för omfattande påverkan på miljön när 

logistikföretag driver sin verksamhet. Eftersom miljömässig hållbarhet har både ett 

ekonomiskt och ett moraliskt värde, måste samhället och de innefattande aktörerna ta 

hållbarhetsarbetet på allvar och värdera samt värna om miljön och dess ekosystem för att 

lyckas säkerställa en positiv effekt av den verksamhet som bedrivs (Ekins, 2011, s. 648). Hur 

stora effekterna blir av detta hållbarhetsarbete beror på hur högt samhället värderar de 

miljömässiga funktionerna i jämförelse med de ekonomiska, eftersom de miljövänliga ofta har 

en tendens att inte bli prioriterade i första hand på grund av de ekonomiska svårigheterna 

(ibid). 

 

 

 

3.2.2	Ekonomisk	hållbarhet	
Det ekonomiska ansvaret innebär ansvar inför aktieägarna, att företaget kan betrygga dem om 

att företaget sköter de finansiella åtagandena för att få bästa ekonomiska resultat samt ge dem 

avkastning på investerat kapital (Grankvist, 2012, s. 15). Ett företags sociala ansvar är förenat 

med ekonomisk hållbarhet (Flodén, 2015, s. 72; Carroll, 1979, s. 550). Det mest väsentliga 

ansvaret för ett företag är det ekonomiska ansvarstagandet, eftersom affärsverksamheter är 

ytterst viktiga för att vårt samhälle ska kunna överleva ekonomiskt sett (Carroll, 1979, s. 550). 

Sett utifrån denna grundläggande princip innebär detta att logistikföretagens ansvar är att gå 

med vinst genom att erbjuda och producera leveranser eftersom att samhället efterfrågar detta 

(ibid). För att uppnå hållbarhet i sin verksamhet på ett ekonomiskt plan krävs att företagen går 

med vinst samtidigt som de nyttjar resurserna på bästa sätt på lång sikt (Flodén, 2015, s. 71), 

vilket är  anledningen till att ekonomisk hållbarhet kan betraktas som ett företags förvaltning 
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av kapital (Goodland, 1995, s. 3). När samtliga villkor är uppfyllda har därmed en hållbar 

ekonomisk utveckling uppnåtts (Barbier, 1987, s. 103)  

 

Carter och Rogers (2008, s. 370-371) sammanställde ett antal punkter för att skapa möjliga 

ekonomiska fördelar genom aktiviteter inom ramen för hållbara sociala och ekonomiska 

logistikkedjor. Minskas avfall från att paketera kan kostnader sparas in, genom exempelvis 

återanvändning. Ses arbetsförhållandena över samt att transport- och lagringsmöjligheter 

förbättras kan kostnaderna minskas för hälsa, säkerhet och arbetskostnader, vilket kan öka 

motivationen samt arbetseffektiviteten. Appliceras även standarder, som exempelvis 

miljöcertifieringenssystemet ISO14000, reduceras kostnader då miljömässiga styrningssystem 

skapats med potential för mindre ledtider samt bättre produkter (Lumsden, 2012, s.738). (Se 

avsnitt 3.2.2 Mål, mätning och redovisning av resurseffektivitet) När företag börjar investera i 

ett mer hållbart företagande finns potential för att nya investerare attraheras som har till syfte 

att diversifiera sina portföljer eftersom denna typ av investering utlovar möjligheter i form av 

ett långsiktigt värde för aktieägarna (Knoepfel, 2001, s. 6). Detta åtagande innebär att risker 

kan avledas eftersom företaget investerar i hållbarhet genom utvecklingen på ekonomiska, 

miljömässiga och sociala plan (ibid).  

 

 

När ett hållbart ekonomiskt och socialt arbete implementeras kan det leda till ett positivt rykte 

som även lockar nya kunder, leverantörer och anställda (Carter och Rogers, 2008, s. 370-371), 

vilket kan påverka företagets ekonomiska resultat. Sammanfattningsvis gällande 

verksamhetens hållbarhetsarbete handlar det inte enbart om sociala aspekter eller 

miljöaspekter, utan långsiktiga ekonomiska aspekter måste vara i åtanke när hållbara 

logistikkedjor ska implementeras (Flodén, 2015, s. 72).  

 

Vi kommer att använda det ekonomiska ansvarets perspektiv gällande hur logistikföretag kan 

gå med vinst och förvalta sina resurser för att kunna vara hållbara långsiktigt och överleva i 

branschen. Dessa teorier som behandlar ekonomisk hållbarhet kan visa på hur 

logistikföretagen kan lyckas reducera sina kostnader inom sin verksamhet och att med 

överskottet kunna investera i åtgärder som  täcker det miljömässiga och sociala ansvaret. 
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3.2.3	Social	hållbarhet	
Den sociala aspekten fokuserar på företagets roll och påverkan i samhället och på 

medborgarna (Grankvist, 2012, s. 15). Verksamheten tar i detta perspektiv ansvar för 

välbefinnandet hos samhällsmedborgarna som till exempel konsumenter, anställda, 

underleverantörer eller affärspartners (ibid). Underhållet av en miljömässig hållbarhet är en 

nödvändig och grundläggande förutsättning för att skapa social hållbarhet (Goodland, 1995, s. 

2-3). Det krävs därmed ett effektivt deltagande på en systematisk nivå från ett samhälle för att 

lyckas uppnå social hållbarhet (ibid). Moralkapital är en del av det sociala kapitalet och är en 

sammansättning av olika faktorer för att göra det möjligt att mäta social hållbarhet genom 

bland annat mångfald, gemenskap, tolerans, kulturell identitet, gemensamt accepterade 

standarder, lagar och liknande (ibid). 

  
Labuschane et al. (2005, s. 379) beskriver att socialt hållbarhet i kontexten företagande, 

innefattar både externa och interna aspekter. De anställdas hälsa, säkerhet, 

utvecklingsmöjligheter, stabilitet i anställningen och att anställningsprocessen sker med 

hänsyn till mänskliga rättigheter är exempel på moment som tas i åtanke inom det interna 

sociala ansvarsområdet (ibid). Nationellt, regionalt och lokalt är de plan som det operationella 

åtgärderna koncentreras på beträffande ett externt socialt ansvar, vilket är förenat med 

kommunikationen och samverkan med aktieägarna och övriga intressenter i samhället som har 

en betydande roll för det sociala hållbarhetsarbetet (ibid). 

 

I vår kontext av det sociala perspektivet i logistikbranschen innebär det fokus riktat främst 

relationen mellan logistikföretag och de interna och externa parterna, som exempelvis 

chaufförer och myndigheter. Det sociala ansvaret innebär i vår studie att logistikföretagen ska 

beakta och förvalta sitt eget humankapital likväl som övriga medmänniskor på vår jord i den 

mån som verksamheten kan genomföra. Ansvaret sträcker sig därmed till att logistikföretaget 

kan bidra till en mer hållbar framtid genom att investera i individerna, med andra ord de 

resurser som verkar inom företaget, men även för att bidra till en god samhällsnytta vilket alla 

tjänar på. 
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3.2				Effektiv	resurshantering		

3.2.1	Cirkulär	ekonomi	
Cirkulär ekonomi är en modell som beskriver ett slutet kretslopp där resurserna används på 

mest effektiva sätt för att minska påfrestningar på miljö och samhälle (Ghisellini et al., 2015). 

Syftet med modellen är att minimera en produkts avfall, tillåta att enkelt reparera samt 

återanvända dess material efter användning (Schulte, 2013). Första gången modellen 

behandlades i litterära sammanhang var år 1989 av Pearce och Turner (Ghisellini et al., 2015). 

De baserade cirkulär ekonomi på Bouldings (1966) beskrivningar av ett slutet ekonomiskt 

system, men utvecklade det till den modell vi idag betecknar som cirkulär ekonomi. Modellen 

är främst förekommande bland storstads- och industriavfall och har som syfte att skapa renare 

produktionsmönster, införa tydliga policyer, öka medvetenheten och ansvaret hos köpare och 

producenter samt öka användandet av förnyelsebara material och teknologier (Ghisellini et al., 

2015) samt minimera avfallsutsläppen (Zheng och Zhang, 2010). När produkter nämns i vår 

studie avser vi transportfordonen inklusive de resurser som används vid en transport. 

 

 
Figur 3.2.1a De tre viktiga beståndsdelarna inom 

cirkulär ekonomi reduce, reuse och recycle (3R) 

 

 

De tre grundpelarna inom cirkulär ekonomi är reducera, återanvända och återvinna3 resurser 

(Guirong et. al., 2010) : 

	

Minska	

Principen om att proaktivt reducera materialet och resurserna i konsumtions- och 

produktionsprocesserna innefattar bland annat en anpassad design i tillverkningsprocessen för 

att enklare kunna tillämpas i andra sammanhang, vilket kan leda till sparade resurser och 

minskade utsläpp (Guirong et. al., 2010). 

 
                                                
3 Egen översättning av engelskans reduce, reuse and recycle (3R) 
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Återanvända	

Återanvändningsprincipen förhindrar att resurser slängs i förtid och medför att resursen 

repareras istället för att ersättas med produkter från en ständig nyproduktion (Guirong et. al., 

2010). Denna princip har gett utrymme för omvända logistiknätverk i en andrahandsmarknad 

och upprepad återanvändning av samma resurs (Guirong et. al., 2010). 

 

Återvinna	

Principen som gäller återvinning syftar till att återlämna resurserna för att skapa helt nya 

användningsområden av de som inte längre går att återanvända (Guirong et. al., 2010). 

Exempel på resurser som återanvänds är uppkomsten av förnyelsebara bränslen. Avfallet från 

parker och trädgårdar som exempelvis löv, gräs och kvistar benämns som grönt avfall 

(Inghels et. al, 2015). Tas detta om hand kan det omvandlas till nya material och skapa 

energikällor (ibid).  

 
Fig. 3.2.1b Cirkulära ekonomins ringformade mönster för 

att använda - återanvända- minska - återvinna resurser 

 

Eftersom modellen syftar till att betrakta alla resurser som en värdefull och användbar resurs 

har synssättet "designa utefter att passa" utformas och blivit allt viktigare för produktens 

hållbarhet (Ellen MacArthur Foundation, 2012). Avfallet minskas vid energianvändning per 

använd enhet genom cirkulär ekonomi då modellen även förespråkar en ökad användning av 

förnyelsebar energi (ibid), vilket går att applicera på vår studie gällande transportfordonen. 

För företagen bidrar cirkulär ekonomi till en förbättrad materialanvändning, teknologisk 

utveckling, energieffektivitet, arbetskraft och vinstmöjligheter (ibid) som är av intresse för 

logistikbranschens utveckling mot hållbarhet. Eftersom transporter påverkar länders 

ekonomiska utveckling är det av stor vikt att utveckla hållbarhetsstyrning inom 

logistikbranschen för att ta vara på dess resurser, förbättra den ekonomiska effektiviteten, 

minska produktionskostnaderna samt förbättra avfallshanteringen samt skapa bättre 

förutsättningar ur ett socialt perspektiv (Guiron et al., 2010). Ellen MacArthur Foundation 



 27 

(2012) understryker även att cirkulär ekonomi borde ses över och ha en större betydande roll i 

lönsamheten i distributioner för att kunna ersätta den linjära envägs-modellen. 

 

 

För logistikföretag innebär därmed cirkulär ekonomi i vår studie att ta vara på de resurser som 

blivit tilldelade och inte förbruka dessa på ett vårdslöst sätt. Under studiens gång kommer vi 

därmed söka efter en möjlig lösning till hur en bransch som inte producerar en fysisk vara kan 

implementera denna modell i största möjliga utsträckning. Eftersom det finns potential för 

kostnadsbesparingar och en förbättrad tillvaro för människor och miljö genom en tillämpning 

av cirkulär ekonomi ser vi ur ett cirkulär ekonomi-perspektiv på transportverksamheten, vilket 

vi i denna studie definierar vi som en tjänstebransch. 

 

Förutsättningar	för	en	implementering	av	cirkulär	ekonomi	
För att företag ska kunna uppnå en verksamhet med cirkulär ekonomi krävs det att företaget 

tar ansvar för deras nya affärsmodell och strävar efter följande (Schulte, 2013). Till att börja 

med ska företaget endast välja lämpliga material som kan återvinnas och färre material som 

komposteras och på så vis kunna minska avfallet från produkt och systemdesign. Utöver det 

måste företaget förstå helheten i ett ekosystem för att implementeringen av cirkulär ekonomi 

ska vara genomförbar i deras nya affärsmodell. Lyckas de med detta bidrar det till en högre 

transparens i samspelet mellan de olika livscyklerna. Produktdesignen bör vara väldigt 

flexibel eftersom detta förenklar till att i ett senare stadie kunna reparera, ändra eller tillämpa 

produkten i andra sammanhang. Gällande energin ska denna vara förnyelsebar och därmed 

undvika bensin, kol och dylikt. Slutligen föreslår Schulte (ibid) att den totala energiåtgången 

för produkter och tjänster ska minimeras för att kunna maximera energieffektiviteten. 

Schultes (ibid) förslag för ett företag att bli mer resurseffektivt är relevanta för 

logistikföretagen i vår studie, främst gällande fossilfria bränslen samt produktdesignen för 

lastbilarna. 

 

Ghisellini et al. (2015) förklarar att cirkulär ekonomi har kunnat implementerats med positiva 

resultat endast när samarbete mellan alla samhällets aktörer varit möjligt. Cirkulär ekonomi 

kräver utöver detta även en avkastning på investeringen för att motivera de inblandade 

aktörerna (Ghisellini et al., 2015). 
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3.2.2	Mål,	mätning	och	redovisning	av	resurseffektivitet	
Resursutnyttjande är inte enkelt att mäta då det finns ett antal faktorer utanför systemets 

gränser som påverkar logistiksystemet (Lumsden, 2012, s. 723). Med orsak av svårigheter 

kring utförandet av mätningar har modeller kring resursutnyttjande utvecklats för att kunna 

kartlägga en eller flera faktorer som kan förbättras i logistiksystemen, vilka tyvärr i vissa fall 

manipulerats för att visa den önskade nivån av resursutnyttjandet (ibid). 

	

Resursflöden	

Resurser beskrivs som det registrerade förädlingsenhetens inflöde och utflöde, vilka innefattar 

produktionsresurserna och de förädlade produkterna så som varor och tjänster (Lumsden, 

2012, s. 723). Inom begreppet resursflöde innefattas alla resurser som har en roll i 

förflyttningen av produkten, som i vissa fall ingår i ett omlopp av cirkulär karaktär (ibid). 

Resursflödet är ett så kallat tvåvägsflöde och innebär att resursen (transportfordonet i detta 

fall) levererar produkten för att sedan återvända till utgångsplatsen, antingen med tom last 

eller ej. För att uppnå ett högeffektivt utnyttjande av resurser krävs noga gjorda anpassningar 

mellan alla inblandade parter (ibid, s. 725, s. 730). Reella resurser beskrivs som de fysiska 

tillgångarna så som fordon och byggnader (ibid, s. 724).  

  

Yttre	och	inre	effektivitet	

När begreppet effektiv resursanvändning nämns avser ordet effektivitet graden av 

måluppfyllelse och innebär att göra rätt saker (Lumsden, 2012, s.724-725). Yttre effektivitet 

avser företagssystemets anpassning till kringliggande system (ibid), vilket i logistikbranschen 

kan likställas med önskemål från kund samt krav på att de måste följa diverse uppsatta 

regleringar. Inre effektivitet behandlar de interna processernas tillämpning (ibid) och i vårt 

fall kan detta liknas med hur väl logistikföretaget uppfyller deras hållbarhetsmål. Total 

effektivitet innefattar de båda effektivitetsmåtten tillsammans (ibid). 
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3.2.3	Mål,	mätning	och	redovisning	
Fler investerare har börjat efterfråga att miljömässiga och sociala aspekter ska förevisas i 

företages redovisning och inte bara de ekonomiska resultaten. Detta har resulterat i att olika 

företag börjat tillämpa hållbarhetsstandarder som använder dessa tre perspektiv i 

årsredovisningen (Grankvist, 2012, s. 19). Global Reporting Initiative (GRI) är en standard 

som innefattar dessa tre aspekter i en och samma årsredovisning (Grankvist, 2012, s. 19). GRI 

är frivilligt att använda för företag för att rapportera och redovisa verksamhetens arbete för 

hållbar utveckling via internationella riktlinjer, för att skapa förståelse för bland annat 

delägare och andra intressenter (GRI, 2002, s. 1). Dessvärre är standarder som denna med 

integrerat ansvarstagande inte vanligt förekommande i dagsläget, eftersom många företag 

föredrar att kunna urskilja och tydliggöra deras hållbarhetsarbete separat och inte invävt i 

årsredovisningen (Grankvist, 2012, s. 20).  

 

Kritiken som de tre hållbarhetsperspektiven fått i redovisningssammanhang är att främst att 

det finns stora svårigheter med att rangordna ordningen på de tre olika perspektivens 

väsentlighet (Ekins, 2011, s. 648). Den största svårigheten innebar att förvalta miljömässigt 

hållbara aktiviteter (ibid). Problemet grundas i att det ofta kan uppstå stora kostnader då det 

inte finns stora marginaler för åtgärder kring miljösatsningar. Föreslagen lösning kan vara att 

införa standarder för säkerhetsminimum4 (ibid). Standarderna ska visa relationen mellan 

kostnaderna tillsammans med hur väl, samt om målen har uppnåtts genom insamling av data, 

analys av dess indikatorer samt förståelse av våra ekosystem (ibid). Den miljömässiga 

hållbarheten kan dock först mätas när kostnaderna som uppkommit från logistikkedjan är 

uträknade (Flodén 2015, s.71). 

 

Det rekommenderade tillvägagångssättet att uppnå hållbarhet och enklare kunna mäta detta är 

dock att lägga fokus på de sociala och miljömässiga prestationernas monetära avkastning 

(Elkington, 2013). På detta sätt mäts företagen på samma sätt som det finansiella utfallet 

genom mätningar av den övergripande prestationen och slutförande från anställda, 

leverantörer och kunder etcetera (Norman och MacDonald, 2004).  Norman och MacDonald 

(2004) poängterar även att ett företag överlever inte om de långsiktigt utesluter att ta hänsyn 

till aktieägarnas intressen. Utöver detta kan utvecklingen av standardmätningen på 

miljöarbetet och uppföljningen av miljömålen först genomföras när förståelsen för 

miljömässig hållbarhet har skapats (Flodén, 2015, s. 71).  
                                                
4 Safe Minimum Standards (SMS) 
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Sätter logistikföretagen upp miljömål underlättar det för företagen att periodvis stämma av för 

att kontrollera att de sköter sin verksamhet på det vis de beslutat. I vår studie benämns 

mätning, redovisning och standarder som verktyg som kan hjälpa logistikföretagen att 

kontrollera om deras verksamhet går mot att bli mer hållbara. Genom att utföra mätningar och 

uppföljningar kontrolleras därmed använda och förbrukade resurser, vilket kan indikera på om 

de går mot en mer verksamhet som innefattar mer cirkulär ekonomi, eller om de behöver vidta 

åtgärder för att återupprätta hållbarheten. 

3.3				Grön	logistik	
Grön logistik är en styrningsmetod som strävar efter att utnyttja de bäst lämpade metoderna 

för användandet av logistikresurser och på så sätt att undvika förstörelse av miljön (Zheng och 

Zhang, 2010). Konceptet behandlar hur logistikföretag kan minska sina koldioxidutsläpp och 

ta sig an miljömässiga problem genom att fatta beslut gällande företagets lagring, riskfylld 

materialhantering, transport, anläggningsplacering, lagerstyrning samt packning (Min och 

Kim, 2012). Det är genom den gröna logistikens existens som modellen cirkulär ekonomi har 

fått sin härkomst (Zheng och Zhang, 2010). Den effektiviserade gröna förflyttningen av gods 

och service uppnås genom att eftersträva att möta sociala utvecklings- samt kundnöjdhetsmål 

genom att bemästra plats- och tidshindrena (ibid). 

  

Zheng och Zhang (2010) redogör för den gröna logistikens inverkan och dess reducering av 

transporternas negativa effekt och hävdar att modern logistik behöver därmed anpassas och 

hitta sin plats i det ekologiska systemet. Syftet med att implementera grön logistik är att öka 

hänsynen gällande resurs- och miljökonsekvenserna, för om inte ett grönt återvinningsbart 

perspektiv och hållbarhetsstyrning räknas in när en krissituation uppstått kommer ekonomin 

att kollapsa (ibid). Icke-gröna företag i logistikbranschen uppmärksammar oftast endast det 

ekonomiska värdet som uppstår av deras aktiviteter, och sällan de effekter från deras avfall 

vilket kan betraktas som ett en-vägsproblem (ibid). Därmed förespråkas att ett ekologiskt 

system krävs för att skapa en förändring för nya moderna hållbara logistik- och 

transportlösningar som kan länka båda ekonomiska samt miljömässiga aspekterna inom 

logistikbranschen (Zheng och Zhang, 2010). 
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3.3.1	Ruttoptimering	och	fyllnadsgrad	
Ett tillvägagångssätt att optimera körsträckan är att utveckla en gemensam distribution, vilket 

innebär att logistikföretaget levererar produkter till flera parter tillsammans för att uppnå 

högsta effektivitet och därmed minskar kostnaderna och undviker icke-fyllda fordon (Guirong 

et.al., 2010). Begreppet gemensam distribution beskrivs som enhetliga godssamlingar i en 

enhetlig leverans för en ökad resurseffektivitet (Zheng och Zhang 2010). Detta kan därmed 

skapa förbättrade förutsättningar för miljön och trafikflödet (Guirong et.al., 2010). En 

optimering av rutterna innebär således att kraven på ett fullständigt antal godspartier är 

uppfyllda gällande levereras inom avtalad tid och avtalat avstånd, samtidigt som att vissa gods 

inte ska vara paketerat tillsammans i samma lastutrymme5 (Lumsden, 2012, s. 680-681). 

Desto fler stopp de inplanerade rutterna har, desto mer invecklade blir ruttplaneringen (ibid). 

Är det dessutom inräknat att ett antal fordonsbyten skall ske för att kunna anpassas i 

distributionen från exempelvis en terminal ökar komplexiteten (ibid). Problematiken som kan 

uppstå vid ruttoptimering är att bland annat att avstånden mellan stoppen inte är i närheten av 

varandra, kundens exakta tidskrav på ankomst samt om logistikföretagets fordon är 

begränsade till en viss kapacitet av gods (ibid). 

 

När ett företag förkortar sina körda transportmil och därmed sparar in transportkostnader 

benämns detta som en så kallad grön lagerhållning6 (Zheng och Zhang, 2010). Vid låg 

lagerhållning undviks därmed halvfyllda transporter och effektiviteten ökar i jämförelse med 

en kompakt lagerutformning som innebär fler transporter vilket medför en ökad användning 

av energi, vilket får till följd ökade utsläpp (ibid). Vid hög fyllnadsgrad i ett företags lager 

innebär detta ökade transporter hos företagen (Lumsden, 2012, s. 471).  

 

3.3.3	Tredjepartslogistik	
Tredjepartslogistik betyder att ett logistikföretag, utöver distributören samt den aktör som 

efterfrågar, erbjuder transporttjänsten för att rationalisera strömlinjer i distributionen och 

avlasta transportföretags bördor från deras egna transporter (Guirong et.al., 2010). Särskilda 

delar av körningen kan därmed vara specifikt utvalda för att en utomstående part ska sköta 

den specifika arbetsuppgiften (Lumsden, 2012, s. 116). Vanligtvis sker dock 

tredjepartslogistik internt inom ett och samma företag och inte lika vanligt förekommande 

                                                
5 Samlastning 
6 Green storage 
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mellan två konkurrerande företag (ibid). Denna typ av logistiklösning kan underlätta 

fördelningen av resursnyttan och reducera utsläpp från transportfordonen (Zheng och Zhang, 

2010). 

  

3.3.4	Intermodal	transport	
På en företagsnivå kan logistikföretag uppnå fördelar genom intermodala transporter, även 

kallad kombinerade transporter (Guirong et.al., 2010). Detta innebär att produkterna 

transporteras genom en multi-länk av transportfordon i olika kombinationer mellan järnväg, 

vägtransport, sjö- eller luftväg. Intermodal transporter har som syfte att nyttja de styrkor varje 

transportfordon har på ett optimalt sätt i logistikledet (Flodén 2007, s.1-2). Förutsättningarna 

för att kunna skapa intermodala transporter är att det finns terminaler som tar emot godset och 

skapar möjligheter till att flytta över godset till en ny fordonstyp (ibid). Oftast transporteras 

godset i standardiserade trailers eller containrar, så kallade ITU7, vilket effektiviserar 

processen avsevärt med standardiserade storlekar (ibid). Utöver terminaler är det nödvändigt 

att det finns en lång transportsträcka8, vilket oftast utförs via sjöfart och tåg, som förflyttar 

godset mellan terminaler (ibid). Slutligen krävs ett distributionssystem baserat på vägnät 

mellan mottagare och leverantör (ibid). 

 

Zheng och Zhang (2010) förespråkar att från vägtransport övergå till tåg- och sjötransport för 

att optimera transporterna och minska trafiken och utsläppen. Påföljden blir en effektivisering 

och optimering av transportprocessen då man avstår från endast en form av transportfordon 

(Guirong et.al., 2010). Utöver detta medför det fördelar gällande tid och rum mellan 

produktion och marknadsintroducering då man överkommer geografiska-, klimat- och 

infrastrukturhinder mer effektivt. Järnvägens och sjöfartens fördelar är de låga kostnaderna 

tillsammans med möjligheten att kunna transportera långa sträckor (Flodén 2007, s. 1-2). 

Styrkan vägtransporterna har är att de är mer lättillgängliga och flexibla och kan därmed köra 

nästan överallt (ibid). Trots att vissa extrakostnader och ökad resursförbrukning kan 

tillkomma vid installationer av terminaler och distributionsnät, reducerar intermodala 

transporter kostnaderna och resursanvändningen tack vare den långa transportsträckan via tåg 

i förhållande till att endast använda vägtransporter (ibid). Ju mer de långa transportsträckorna 

                                                
7 Intermodal Transport Units 
8 long haul system 
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används, desto större kostnads- och resursreduceringar uppstår (ibid). Av samma anledning är 

intermodala transporter inte ett hot mot korta transporter (ibid). 

  

3.3.5	Omvänd	logistik	
Begreppet omvänd logistik, även kallad returlogistik9, består av ett nätverk där produkten 

lämnas tillbaka för reparation efter användning till en återuppsamlingsplats för att sedan 

placeras på en reparationsplats där produkten kan återgå till nyskick och därmed kan bli såld 

på nytt i en andrahandsmarknad (Srivastava, 2008). Zheng och Zhang (2010) beskriver att 

omvänd logistik är uppdelad i två typer; återvinningslogistik och avfallslogistik. När en 

produkt nått slutet av sin livstid eller gått sönder lämnas den in för att följa det cirkulära 

mönstret. På så sätt har nya logistikcykelformer tagit fart eftersom här samarbetar olika parter 

i en logistikkedja så att produkter kan återanvändas i andra sammanhang. När det gäller 

avfallslogistiken krävs specialanpassningar i processen för det specifika behovet av 

distribution, bearbetning, lagring, paketering och hantering. Detta bidrar till minskat avfall 

och minskning av användandet av resurser genom att kräva återlämning av produkter, 

inkluderat de produkter som nått slutet av sin livscykel (Mutha & Pokharel, 2009). 

Återanvändning förekommer redan för dyrare produkter, så som system för 

elektricitetsgeneratorer och flygplansturbiner (ibid), men kan i vår kontext exempelvis gälla 

delar på tåg eller lastbilar som behöver bytas ut och repareras. 

  
Genom omvänd logistik kan företag besitta konkurrensfördelar, få en bättre framtoning och 

öka eller återta sitt värdeskapande (Srivastava, 2008). Eventuella implikationerna kan dock 

uppkomma och därmed stora kostnader, om inte de processer för de återlämnade produkterna 

sköts på ett effektivt sätt (Mutha och Pokharel, 2009). Det är därmed viktigt att sträva efter att 

de omvända logistiknätverken fungerar smidigt och är kostnadseffektiva. 

 

Då åtgärder inom grön logistik är förenade med den cirkulära ekonomins budskap, som 

strävar efter att optimera de resurser företaget har att bruka, ser vi dessa vara mest påtagliga 

för företag inom logistikbranschen att bli mer hållbara. Aktiviteternas syfte inom grön logistik 

bottnar i att effektivisera verksamheten genom att kräva noggrann planering över de resurser 

som företaget besitter samt ett behov av samarbete med övriga aktörer inom 

logistikbranschen. 

                                                
9 Reversed Logistics 
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3.5	Intressenternas	påverkan	för	implementering	
En kartläggning över intressenterna är väsentligt för att undersöka vilka aktörer och hur 

aktörer påverkar verksamhetens arbete (Freeman, 2010, s. 24-25). Definitionen av intressenter 

är således grupper eller individer som har inflytande över ett företag och som därmed 

påverkar dess förmåga att nå sina verksamhetsmål (ibid). Exempel på intressenter är ägare, 

kunder, konkurrenter, media, anställda, leverantörer och staten och utgör tillsammans den så 

kallade intressentmodellen (ibid). 

 

Det är av yttersta vikt att företaget sköter relationen till sina intressenter (Freeman et al., 

2004). Intressenter kan bidra med resurser som kan hjälpa företaget på lång sikt med både 

immateriella och materiella resurser (ibid). Freeman (2010, s. 23) valde att likna 

formuleringen “Ge skulden åt intressenten”10 när företaget väljer att inte stå till svars för dess 

utfall, utan skyller detta på en viss intressentgrupp istället för att ta ansvar för sina handlingar. 

Aktieägarteorier diskuteras av en del ideologier som ett hot mot ekonomisk frihet och politisk 

frihet (Freeman et al., 2004). Teorierna kring intressentaspekter diskuterar ofta att företagens 

skapade värden innefattas i affärsprocessen, vilket mynnar ut i att de högt uppsatta på 

företaget har ansvar över att kommunicera detta värde utåt och förena intressenterna (ibid). 

Hur värdet skapas för att kunna driva igenom affärer är det upp till företaget att skapa 

förståelse kring (ibid).  

 

I detta avsnitt har vi valt att koncentrera oss på intressentmodellen för att undersöka om dessa 

grupper eller individer har en påverkan i transportbranschen som kan skapa möjligheter, 

hinder eller inte har någon betydelse för hållbarhetsarbetet. Fokus har främst riktats på staten 

och myndigheter samt kundernas påverkan. 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Egen översättning från engelskans “Blame the Stakeholder” 
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3.5.1	Statens	och	myndigheters	inflytande	och	krav	
Utfallet för hur skyddad vår miljö blir är beroende av hur väl samhället och politikerna tar 

ansvar för dessa åtaganden (Ekins 2011, s. 648), vilket avgjort att vi valt att fokusera på denna 

intressentgrupp. Gällande implementeringen av grön transportstyrning har staten en stor roll 

för att ge stöd att bygga upp ett ramverk för etablering och utveckling av ett miljöarbete 

beträffande grön logistik (Guirong et al., 2010), speciellt i uppstartsfasen (Zheng och Zhang, 

2010). Statens olika departement kan realisera de gröna transporterna och utöva mätningar 

som kan garantera att transportlänkarna blir gröna, särskilt i storstäderna, som bland annat 

avgifter för utsläpp, uppmuntra till miljöfordon samt reducera antalet icke-miljövänliga 

fordon (Guirong et.al., 2010). Staten kan därmed uppmuntra till kombinerade transportfordon 

som inkluderar sjö- och järnväg (Zheng och  Zhang, 2010). 

 

Det är således upp till politikerna att ta sig an ett aktivt miljöarbete för att undvika utrotning 

av ekosystem och miljöproblem på lång sikt, vilket annars kommer att ha stora konsekvenser 

för människan (Ekins 2011, s. 648). Guirong e .al. (2010) framställde fyra uppmaningar för 

staten som logistikföretagen borde granskas utefter. Till att börja med klarlägga en kontroll av 

transportfordonens utsläppsvolym, sedan borde antalet transportfordon vara proportionerligt i 

skala med verksamhetens drift samt begränsa storstadskörningarna. Den tredje uppmaningen 

innebär att logistikföretagens rutter borde kontrolleras och införa olika avgifter för vissa 

vägar, högre vägavgift vid storstäder och lägre vägavgifter vid gröna stora områden. Sista och 

fjärde förslaget innebär en kontroll av tillstånd hos företagen, vilket skulle innebära 

exempelvis hur ofta och när ett specifikt transportfordon får äntra en viss stad, för att på så 

sätt kontrollera trafikflödet. Dessa förslag skulle ha en direkt inverkan på företagens 

hållbarhetsarbete då reglerna skulle gälla för alla i branschen med tanke på statens inflytande. 

 

Stadgade	lagar		

Zheng och Zhang (2010) fortsätter resonemanget kring statens inflytande kring juridiska 

restriktioner, övergripande planering samt policykontroller gällande grön logistik och cirkulär 

ekonomi på den kinesiska transportmarknaden. Arbetet med utvecklandet av gröna lagrum 

angående transport och utsläpp ska innefatta alla delar på det rättsliga planet för att förbättra 

de gröna logistiksystemen (ibid). Lagar gällande standarder kring bland annat säkerhet, 

utrustning, utsläpp, hastighet och förpackningar är relevant för staten att utveckla inom 

transportbranschen har även studerats i Kina gällande strategier för utvecklingen av cirkulär 

ekonomi kopplade till statliga handlingar (ibid). Statens roll i den övergripande planeringen 
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omfattar deras tillsyn gällande implementerings- och utvecklingsfaserna samt 

systemkonstruktioner av grön logistik. Ett förslag är att logistikföretagen borde få stöd och 

vägledning från staten rörande affärsutvecklingen av grön logistik genom olika 

kontrollmetoder och policys, exempelvis skatteregleringar genom subventioner och 

prisregelverk (ibid). 

 

3.5.2	Kunders	inflytande	och	krav	
Från logistikföretagen krävs det att de ser över den faktiska tjänst de levererar ur kundernas 

perspektiv, närmare bestämt hur väl företaget sköter sina transporter. Företaget kan skapa fler 

intäktskällor genom att vårda och skapa service för kunden (Lumsden 2012, s. 268-270). 

Leveransservice innebär bland annat att genomföra goda prestationer till kund genom 

exempelvis leverera utan skador, utföra snabba leveranser eller hålla det som kommit överens 

om i avtalet (ibid). Ledtiden, även kallad leveranstiden, är benämningen på den tid det tar för 

kunden att få leveransen räknat från att denne lagt sin beställning, och innefattar således 

processerna kring mottagning och planering av ordern, eventuell produktion till utsändning 

(ibid). När en leveranstid mäts hur väl den motsvarar tidsintervallen som lovats till kunden 

används begreppet leveranspålitlighet (ibid). Det är konstaterat att majoriteten av kunderna 

hellre föredrar att ta emot leveransen någon dag senare fast med en utsatt tidpunkt att förhålla 

sig till, än att få sin leverans med expressfrakt utan exakt klockslag för ankomst (ibid). Den 

faktor som ökar konkurrensen bland logistikföretag är deras förmåga att kunna vara flexibla 

gällande kundernas specifika önskemål för att kunna hålla hög leveranspålitlighet (ibid, s. 

271). Kundens efterfråga kan röra sig om önskningar kring förpackningar, leveransadresser, 

detaljerad dokumentation eller dylikt (ibid). 

  
Hur rimligt det är för ett företag att omedelbart kunna leverera till kund från lagret mäts i 

procent av sannolikhet och benämns som servicegrad eller lagertillgänglighet (Lumsden 2012, 

s. 270). Hög servicegrad underlättar för kund då ledtiden påverkas och som regel även 

förkortas (ibid). Förutom tidsaspekten diskuteras även företagens leveranssäkerhet, med andra 

ord dess duglighet att kunna leverera rätt kvalitet och mängd (ibid). I ett praktiskt exempel på 

detta är när en produkt levereras med skador och därmed klassas som en leverans av skrot 

(ibid). Dessa aspekter är av yttersta vikt eftersom företaget måste driva företaget med positiva 

resultat och vara idel öra för kundens önskemål samt hålla sitt ord kring de bestämmelser de 

fastslagit med kund. 
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Intressenter har en inverkan på hur hållbart ett företag inom logistikbranschen kan bli med 

tanke på ovan beskrivna situationer. I vår studie ville vi undersöka både statens och kundernas 

påverkan samt eventuella krav till att bidra med ett betydande insatser till att logistikföretagen 

kan uppnå att implementera en cirkulär ekonomi i verksamheten. 

 

3.6	Sammanfattning	av	teoriavsnitt	
Vi har i föregående teoriavsnitt klargjort vilka teorier och aktiviteter vi anser kan bidra i vår 

studie till att skapa mer hållbara företag inom logistikbranschen. Beskrivningen av CSR-

perspektiven visade hur de tre olika aspekterna (ekonomiskt, socialt och miljömässigt) kan 

bedrivas för att uppnå hållbarhet. Det vi tillsammans med Grankvist (2012, s. 16) förespråkar 

i vår studie är att logistikföretagen kan implementera alla dessa tre aspekter i sin verksamhet 

och inte utesluta någon del för att driva ett optimerat hållbarhetsarbete. Vi applicerar dessa 

aspekter i vår studie på företagen på följande sätt. Alla de tre CSR-perspektiven grundar sig i 

att säkerställa att deras tilldelade resurser används på mest effektiva sätt och strävar efter att 

förvalta resurserna och inte behandla någon resurs obetänksamt. Detta är förenat med det 

koncept som den cirkulära ekonomin står för, vilket innebär att återanvända och återvinna 

företagets resurser samt reducera den onödiga resursanvändningen. Transportföretagen kan 

tack vare metoden spara in på kostnader vilket förbättrar den ekonomiska hållbarheten. 

Samtidigt kan den miljömässiga hållbarheten förändras till det bättre när omgivningen och vår 

planets resurser nyttjas på mest gynnsamma sätt av transportföretagen. Den sociala 

hållbarheten uppnås när logistikföretagen tar ansvar för samhället i stort samt tar hänsyn till 

sina anställda, vilket även kan förbättra företagets uppfattade värdegrunder, bidra till ökad 

samhällsnytta samt öka sina anställdas prestation inom verksamheten.  

 

Verktygen som vi valt att utforska i vår studie gällande resurshanteringen och mål som 

logistikföretagen utfärdat är således redovisning, standarder och mätningar, främst inom 

miljöaspekten. Valet av miljöaspekten över de andra två aspekterna i vår studie grundades på 

att branschens verksamhet har en direkt och stark koppling till miljökonsekvenser då de 

bedriver aktiviteter som innebär direkta utsläpp från deras fordon ut i miljön. Dessa verktyg 

kan således tillgå som hjälpmedel för logistikföretagen att kontrollera att resurserna används 

på rätt sätt samt att de faktiskt styr verksamheten till att minska den negativa påverkan på 

miljön och därmed bli mer hållbara. För att kunna minska dessa miljömässigt negativa 
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effekter som logistikbranschen åstadkommer via sin tjänst de erbjuder kunderna, såg vi 

möjligheten att vidta miljömässigt goda åtgärder i sin verksamhet, vilket går under 

benämningen grön logistik.  Det vi kunde konstatera att även i dessa aktiviteter återspeglades 

den cirkulära ekonomin genom att optimera sina aktiviteter med hänsyn till de ekonomiska, 

miljömässiga och sociala aspekterna. I denna studie såg vi goda möjligheter till att undersöka 

dessa gröna aktiviteter hos våra respondenter samt ta reda på om de redan var beprövade av 

samtliga och i så fall dess utfall. För att dessa aktiviteter ska kunna utfärdas av 

logistikföretagen såg vi att intressenterna har en viktig roll i implementeringen och utförandet. 

Vi lade främst fokus på staten och kunderna då de har en avgörande roll, då de beställer 

tjänsten samt kan påverka till vilken grad hållbarhetsarbetet kan genomföras.  

 

 

 

 
Figur 3.6 De tre ansvarsområdena som genomsyras i fokus- 

områdena i logistikverksamheten för att uppnå cirkulär ekonomi 
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4.	Empiri	
I följande avsnitt följer en sammanställning av det empiriska material som samlats in under 

genomförda intervjuer. Avsnittet följer teorikapitlets struktur och börjar således med att 

behandla hur företagen arbetar med hållbarhet till att gå över i hur resurser utnyttjas i 

verksamheten och hur hållbarhetsarbetet följs upp. Avslutningsvis presenteras 

respondenternas syn gällande intressenters påverkan vid implementering av hållbarhet i 

verksamheten i en överskådlig modell. 
 

4.1	CSR	och	hållbarhet	

	4.1.1	Miljömässig	hållbarhet	
Företag H, en branschorganisation, utförde ett värdegrundsarbete där socialt ansvarstagande, 

klimat och miljö, och trafiksäkerhet var prioriterade frågor. Det huvudsakliga arbetsområdet 

på Företag A var intermodal trafik baserat på järnvägslösningar. Respondenten på företaget 

ansåg att detta var en bidragande faktor till den miljömässiga hållbarheten eftersom 

intermodala transporter har en betydligt mindre miljöpåverkan, och är ett mer miljövänligt 

alternativ jämfört med de transporter som sker på landsväg. Företag C var en stor aktör på 

järnvägen och enligt respondenten på företaget var miljödelen mest betydande inom deras 

hållbarhetsarbete. Detta eftersom företaget upplevde att det var här de hade sin naturliga 

fördel då de körde tåg med eldrift, där fokus även varit att huvudsakligen köpa el från 

vattenkraft. Inom miljöarbetet var det i sin tur kvalitetsarbetet som ansågs som viktigast, och 

med kvalité menade respondenten på företaget att det transporterade godset ska komma fram i 

rätt tid och i rätt skick.  

  
Respondenten på Företag B påpekade att företaget arbetat med miljöarbete mycket längre än 

hållbarhetsarbete, och att det idag är lättare att sätta mål och arbeta med hållbarhet jämfört 

med fem år sedan. Ägarna på Företag E ställde väldigt tydliga hållbarhetskrav berättade 

respondenten och hållbarhetsaspekten var en del av företagets strategi. Den strategiska 

stommen baserades på företagets tio koncernprioriteringar där hållbarhet integrerades i alla 

aktiviteter och affärer. Respondenten betonade också att alla aspekter inom hållbarhetsarbetet 

värderades lika högt. Företag F instämde med detta och respondenten ansåg att alla tre 

hållbarhetsaspekter var viktiga och påpekade att det inte går att utesluta någon aspekt till 

förmån för en annan. Respondenten ansåg med andra ord att hållbarhet var integrerad i deras 
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verksamhet och påpekade att den miljömässiga aspekten var en utmärkande del i företagets 

kundmöten. De lösningar som erbjöds kunderna genomsyrades av en miljöaspekt och detta 

var även något som Företag C önskade framhäva och tydliggöra för sina kunder. Genom att 

istället förflytta gods med tåg kunde kunderna förbättra sin egen miljöprestanda, och 

respondenten på Företag F berättade att det var många kunder som ställde krav just när det 

gällde miljöprestationer. 

  
Hos Företag E stod transporterna för 88 % av deras totala utsläpp och respondenten på 

Företag B ansåg att det viktigaste området inom miljöarbetet vara utsläppen från transporter, 

främst koldioxidutsläppen. Respondenten menade även att kunderna vill sänka sina egna 

utsläpp då de insett att transporter är en stor utsläppsaktör. Ägarna har ambition att ta ett 

samhällsansvar och leverantörerna är oerhört viktiga för att företaget ska nå deras mål. 

Företag F såg främst logistikverksamheten ge upphov till stora utsläpp av växthusgaser och 

respondenten berättade att det från ledningens sida förkom ett stort ansvar att försöka minska 

dessa utsläpp. För att minska utsläpp och värna om miljön var 80 % av alla lastbilar på 

Företag G Euro-6 klassade, vilket är en miljöklass som används för att ställa krav på fordons 

utsläpp.  Respondenten på Företag B påpekade att kommuner och städer ofta anser att frågan 

angående koldioxidutsläpp är viktigast, men att de ofta glömmer bort att det är de 

hälsopåverkande ämnena och bullret som är viktigast i städerna och inte koldioxidutsläppen.  

  
Respondenten på Företag H ansåg att drivmedlet måste kontrolleras noga, speciellt bör dieseln 

ses över för att kunna säkerställa att den är ren. Majoriteten av respondentföretagen använde 

sig av förnyelsebara bränslen i sin verksamhet. Ett förnyelsebart bränsle som Företag F främst 

använde sig av var en biodiesel baserad på raps vid namn RME11. Under goda omständigheter 

medförde detta bränsle en positiv effekt för företaget, men det har även medfört vissa 

utmaningar. Det krävs att ett fåtal tekniska omställningar av fordon genomförs och bränslet 

fungerar inte heller optimalt i kyla då det tenderar till att bli tjockare i konsistensen och täta 

till filter. På grund av detta har RME därmed inte används under de kallaste vintermånaderna.   

  
Företag B hade totalt tretton olika bränslen i sitt nätverk och respondenten berättade att 

närmare 50 % av företagets underleverantörer kör på HVO-diesel12. Detta bränsle nämnde 

även respondenten på Företag F som berättade att det är en diesel baserad på slaktavfall, oftast 

                                                
11 Rapsmetylester 
12 Hydrogenated Vegetable Oil 
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utvunnet från restprodukter av biologiskt växtmaterial. Detta bränsle har inga av de nackdelar 

som RME har, utan fungerar likväl som vanlig fossil diesel. Både Företag B och Företag F 

berättade att HVO-diesel inte kräver någon ombyggnad av fordon. Det går att använda i 

ordinarie tankar och det är möjligt att växla mellan vanlig fossil diesel och HVO-diesel. 

Företag G körde på diesel som innehöll 20 % HVO och 5 % RME,  och på Företag E kördes 

18  % av transporterna i Sverige på HVO-diesel. Respondenten på Företag F betonade att ett 

problem som uppstått var att HVO-diesel blivit så populärt att det förekommer en 

bristsituation för producenterna. De hinner inte upprätthålla och tillverka tillräckliga volymer 

i samma takt som efterfrågan ökar, och konkurrens om de få volymer som finns har därmed 

uppstått. Respondenten på Företag B påpekade att de förnyelsebara bränslena inte kommer 

räcka till alla, vilket troligvist innebär att priserna kommer stiga. Med dagens tuffa krav 

transportbranschen är det svårt att få alla delar att gå ihop. Respondenten menade även att ett 

bränsle som är 100 % förnyelsebart inte nödvändigtvis betyder att det är 100 % hållbart då det 

idag kan innehålla palmolja som kan ha ännu större negativa effekter. 

 

Sammanfattningsvis ansåg samtliga respondenter att intermodala transporter vara en 

bidragande faktor till miljömässig hållbarhet då dessa transporter är ett mer miljövänligt 

alternativ jämför med transporter på landväg. Vidare var även kvalitetsarbetet viktigt för ett 

företag inom miljöområdet. Då miljöarbetet kommit längre än hållbarhetsarbetet i flertalet 

företag, var detta det viktigaste området för majoriteten av företagen, och inom särskilda 

företag genomsyrades alla aspekter av hållbarhetsarbetet i verksamheten. Stort fokus lades på 

att försöka minska koldioxidutsläppen hos samtliga företag och användandet av förnyelsebara 

och fossilfria bränslen förekom i stor utsträckning. 

 

4.1.2	Ekonomisk	hållbarhet	
Respondent X betonade vikten av att alltid ha ett företagsekonomisk perspektiv sammanlänkat 

med miljöaspekten och ansåg därmed att det inte är hållbart om logistikverksamheten är 

miljömässigt hållbar, men för dyr. 

  
“Hållbarhet måste också innebära att det är ekonomiskt 

lönsamt och inte bara miljömässigt bra” 

   Respondent X 
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Företag A såg positivt på deras aktiviteter inom verksamheten eftersom dessa samverkade för 

att åstadkomma en positiv miljöeffekt, men respondenten betonade att drivkraften för alla 

aktiviteter inom företaget var att tjäna pengar. Även respondenten på Företag F påpekade 

likaså att alla hållbarhetsaspekter bör sammanlänkas och att de inte kan genomföra aktiviteter 

utan att ta hänsyn till ekonomin för att verksamheten ska kunna överleva och fortskrida. 

Respondenten på Företag B menade att transportkostnaderna är för låga och att det är svårt att 

vara lönsamma och få verksamheten att gå runt. Vidare kan företag inte ta ut ett för högt pris 

för att de är miljövänliga, då vill ingen beställa deras transporter. Är det inte ekonomiskt 

hållbart spelar det ingen roll vilka aktiviteter som utförs och respondenten berättade att om 

företaget skulle vara extremt hållbara idag skulle de gå i konkurs. 

  
Respondenten på Företag G berättade att det fanns nackdelar med att arbeta med hållbarhet i 

form av en extrakostnad vid arbete med hållbarhetsaktiviteter. Samtidigt medförde 

hållbarhetsarbetet fördelar eftersom exempelvis miljövänliga lastbilar inte går sönder lika 

ofta. Respondenten berättade att de dagligen arbetar hårt för att vara ekonomiskt hållbara av 

den orsaken att prissättningen är särskilt hårt pressad i transportbranschen. Även Företag C 

instämde att branschen är hård och att det är idag svårt att tjäna pengar på transporterna. I 

andra branscher är det möjligt att skapa marginaler genom att tillföra andra mervärden som 

kunden betalar för. Detta är något som respondenten på Företag C ansåg vara svårt i 

logistikbranschen då fokus ofta läggs på att det ska erbjudas ett lågt pris. Respondenten på 

Företag G förklarade problematiken gällande att för låga priser sätts av vissa företag i 

branschen, vilket medför att branschen rättar sig efter detta och accepterar prissänkningen då 

transportbeställarna i de flesta fall väljer det billigare transportalternativet. Dessa 

konkurrerande företag fokuserar mer på att vinna en upphandling än att åtgärda problematiken 

kring att de sätter alldeles för små marginaler, vilket vår respondent beskrev som att de förstör 

för sig själva och även för andra i branschen då ingen kommer att tjänar på det långsiktigt. 

 

”Vi gör så mycket vi har möjlighet till relativt ekonomi och 

den tillgång det finns på förnyelsebara och hållbara bränslen” 

Respondent, Företag B 

  
Respondenten på Företag H förtydligade att kostnaderna måste ses över för att ett företag ska 

kunna gå med vinst, och att detta mestadels gällde rörliga kostnader som drivmedel och 

personalavgifter. Respondenten på Företag A påpekade att kostnader ofta uppstår vid ett 
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teknikskifte när företaget ska övergå till mer miljövänliga lösningar, och kunder vill därmed 

oftast inte betala för denna extra kostnad. Respondenten på Företag B instämde och upplevde 

att det är extremt tidspressat i branschen och att frakten egentligen är alldeles för billig. 

Respondenten på Företag A påpekade dock att det fanns undantag. För att en implementering 

ska vara genomförbar krävs därmed att denna miljövänliga lösning nästan alltid måste vara 

billigare än de lösningar som redan finns idag. Företag E ansåg det vara svårt att investera, 

något som även Respondent X höll med om. Kundkrav påstods enligt respondent X vara 

hindrande när kunderna inte är villiga att betala extra för mer hållbara lösningar och resulterar 

därmed i att inga investeringar sker. Transporter saknar idag ett värde enligt respondenten 

från Företag H, och denne ansåg inte att priset skulle avgöra vilken transport som slutligen 

väljs av kunden. Respondenten fortsatte att beskriva att det ultimata vore om det förekom en 

kvalitetskonkurrens, och inte en priskonkurrens på transportmarknaden. Utöver det spelade 

tidsaspekten också en viktig roll förklarade respondenten. 

 

”Vill jag ha ett företag som bidrar till en god samhällsutveckling, eller vill 

jag ha ett företag som är billigt? Det är liksom där man hamnar i slutändan” 

Respondent, Företag H 

  
 

Respondenten på Företag F påpekade att kunder i slutändan anser att priset är det viktigaste 

gällande pris kontra miljö. Det som respondenten på Företag A observerat är att kunderna ofta 

begär snabba transportlösningar, men att de samtidigt inte är beredda på att betala extra för 

mer miljövänliga transportalternativ. I företagets kundbas är det endast ett fåtal kunder som är 

genuint intresserade av den bästa miljövänliga lösningen samt villiga att betala en extra 

kostnad som tillkommer med detta ställningstagande. Företag G bekräftade att denne noterat 

en förändring av efterfrågan kring mer hållbara transporter, då ett antal kunder efterfrågade 

högre kvalitet och därmed accepterat ett högre pris för lastbilstransporter. Någon enstaka kund 

hos Företag C hade uttalat sig om att betala upp till 3 % för en uppenbart mer miljöanpassad 

och miljövänlig transport, men överlag saknas en betalningsvilja för att denna efterfråga ska 

öka. 

  
Respondent X hävdade att en del av miljöinvesteringarna är återbetalda förhållandevis snabbt 

med en eller två års pay off-tid. Problematiken låg emellertid i att flertalet företag har kontrakt 

med kund som är mellan tre till sex månader, och då är risken att företaget är utan investerare 
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under större delen av pay off-tiden. Den intervjuade menade att det i viss omfattning är 

transportbeställarens ansvar att tänka långsiktigt, men att beställaren samtidigt önskar se att 

logistikföretagen investerar mer. För att detta ska kunna genomföras måste en säkerhet byggas 

upp, ett förtroende mellan transportbeställaren samt företaget. Respondent X berättade även 

att om fokus skulle läggas på ett mer långsiktigt samarbete skulle det gå att finna 

miljölösningar som i själva verket inte kostade på lång sikt.   

  
Samtliga respondenter var överens om att transportbranschen är ett tuff bransch att driva 

verksamhet i, då priserna är pressade och marginalerna är små. Att driva hållbarhetsaktiviteter 

utan hänsyn till ekonomin är inte genomförbart då det redan är svårt att hålla lönsamheten 

uppe i denna bransch. Att betala extra för en mer miljövänlig transport upplevde flertalet 

företag att kunderna efterfrågade, men att det saknades betalningsvilja för detta.  

 

 

4.1.3	Social	hållbarhet	
Respondenten på Företag H berättade att särskilda EU-länders företag har lägre sociala 

arbetsstandarder i form av lägre skydd samt lägre löner på arbetsmarknaden vilket gör att de 

därmed även kan erbjuda ett billigare pris för transporter jämfört med de transport i Sverige 

som har högre krav, skatter, kollektivavtal, sociala avgifter och viss lön och dylikt. Företag i 

andra länder med lägre sociala standarder kan på så sätt konkurrera ut företag som är 

verksamma i Sverige. 

 

Kunderna ansåg att arbetsrelaterade frågor som är kopplade till transporterna är alla viktigast 

inom den sociala aspekten, men respondenten på Företag B menade att företaget måste även 

fokusera på alla sociala aspekter inom hela företaget. Även respondenten på Företag F 

betonade att de sociala aspekterna är betydelsefulla för många kunder även om de inte är lika 

framträdande för alla kunder, då vissa exempelvis ställer högre krav på 

koldioxidutsläppsvolymer i transporterna som körts för deras räkning. På Företag E ställde 

kunder krav på leverantörskedjan när det gällde mänskliga rättigheter, fackförbund samt 

specifika avtal som exempelvis arbetsvillkoren. Ur ett arbetsmiljöperspektiv var det främst 

goda arbetsvillkor som genomsyrade det sociala hållbarhetsarbetet på företaget. Rättvisa 

arbetsförhållanden i hela transportkedjan var även något Företag B tillämpa, och för att 

försäkra att villkoren var lika för alla anställda följde företaget flertalet riktlinjer. Likaså 
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berättade respondenten på Företag G att ett stort fokus lades på personalvård gällande 

chaufförerna och deras arbetsmiljö. Företaget investerade i nya och mer miljövänliga lastbilar, 

och för att reducera belastningsskador var de även utrustade med automatiska växellådor och 

motordrivna pallvagnar. För att lära sig köra enligt principen eco-driving13 erbjöds även 

chaufförerna på företaget utbildning från diverse aktörer. Liknande aktiviteter förekom hos 

Företag F där respondenten berättade att de ställde externa krav på sina underleverantörer att 

dess personal ska vara utbildad i sparsam körning. 

  
Främsta arbetsuppgiften inom socialt ansvarstagande för Företag D var att bidra till en god 

samhällsutveckling genom att skapa fler arbetstillfällen i närområdet. Företag C erbjuder ett 

volontärsprogram där deras anställda kan arbeta ett visst antal timmar med ett valfritt ideellt 

arbete till motsvarande full betald arbetstid. Respondenten på Företag F berättade att företaget 

arbetar med social hållbarhet genom ett samarbete där de ställer upp för ett välgörande projekt 

och erbjuder transporter och lagringskapacitet där det behövs. 

  

De sociala aspekterna hos företagen var mest framträdande gällande arbetsrelaterade frågor 

som arbetsvillkor samt arbetsförhållanden. Genom att bidra till en god samhällsutveckling 

utmärkte sig några företag i att engagera sig externt genom att utforma aktiviteter för att bidra 

till samhället i form av volontärsarbete och välgörenhet, men även genom att skapa 

arbetstillfällen.  

 

4.2	Effektiv	resurshantering	
Respondent X berättade att det är vanligt förekommande att transporten bedöms utgöra en 

liten del beträffande miljöarbetet för tillverkande företag. Dessa företag riktar vanligtvis mer 

fokus på att dra ner energiförbrukningen och eventuellt skapa återvinningsmöjligheter i 

produktionen, vilket resulterar i att utsläppen från transporter endast blir en liten aspekt i deras 

miljöpåverkan. 

  

                                                
13 sparsam körning både miljömässigt och ekonomiskt 
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4.2.1	Förutsättningar	för	resurseffektivitet	
Respondenten på Företag B påpekade att det var svårt att få alla att ta ansvar. Många som vill 

göra rätt är för upptagna med ordinarie arbetsuppgifter. Respondenten på Företag F såg en 

utmaning i att ställa om fordonsflottan till bränslen med så låga utsläpp som möjligt. När det 

gällde internationella transporter ansåg respondenten att det är en utmaning att finna hållbara 

bränslen. Det förekommer en begränsning i och med att det erbjuds färre bränslealternativ, 

och existerar de uppstår istället geografiska begränsningar. Respondenten på Företag B såg en 

utmaning i att hitta rätt råvaror och använda dessa på rätt ställen. Alternativa bränslen och ny 

teknik är oftast dyrare än fossila och respondenten berättade att företag i framtiden kommer få 

konkurrera om resurserna på ett helt annat sätt än det som förekommer idag. Förut var 

uppfattningen att det bara var att hämta resurser men planeten har sina gränser och vi blir 

tvungna att ställa tuffa prioriteringar. Vi måste ändra vårt levnadssätt, samt även transportera 

och konsumera mer hållbart och troligtvis i mindre volymer. De förnyelsebara bränslena är 

fortfarande dyrare än fossila och dessa extra pengar är svåra att få kunderna att betala extra då 

ingen är intresserad av att betala mer. Respondenten på Företag E uttryckte också en önskan 

att utnyttja de byggnader som utgör en del i företagens verksamhet i logistikbranschen. Dessa 

byggnader borde förses med förnyelsebar energi, exempelvis från solceller. Den energi som 

sedan blir över föreslog respondenten kunde användas till att tanka fordon för att reducera 

energislöseri. 

 

4.2.2	Mål,	mätning	och	redovisning	
Respondenten på Företag C berättade att mål sätts på ett antal års sikt men betonade att en 

långsiktigt mål kanske behövs. I praktiken så var det respondenten som utformade målen i 

samarbete med övriga chefer på företaget. Företaget har alltid försökt ha få mål vilket även 

landat i relativt få mätetal, varav ett övergripande mätetal är koldioxidutsläpp per 

transportenhet vilket var övergripande på miljösidan. Körde de mer effektivt och med 

förnyelsebara bränslen märktes detta på mätetalet. På Företag F var det koncernledningen som 

beslutade de generella miljömålen där ambitiösa målsättningar gällande minskningen av 

koldioxidutsläppen förekom. Målen på företaget bröts ner i organisationen till handlingsplaner 

för varje enskild verksamhet där arbetet skedde genom en utformning av aktiviteter för att 

kunna uppnå målen. Arbetet med att minska bränsleförbrukningen i alla fordon var ett 

övergripande mål i handlingsplanerna, vilket i sin tur var indelat i tre delmål. Respondenten 

berättade att det första delmålet gällde koldioxidutsläpp och det andra delmålet beskrev 
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energiförbrukningen och minskningen av elenergiförbrukningen på lager, kontor och 

terminaler. Det sista delmålet var avfallssortering av plast, metall samt annat återvinningsbart 

material. Respondenten på Företag E berättade att det förekom både långsiktiga och 

kortsiktiga mål i företaget beroende på vilket måltal och område det gällde. År 2010 

fastställdes deras långsiktiga miljömål som finns nerbrutet i affärsplanerna gällande en 

minskning av koldioxidutsläppen med 40 % till år 2020. När miljömålen utformas i Företag E 

berättade respondenten att omvärldens situation tas i åtanke samtidigt som de tog hänsyn till 

hur dagslägets volymutveckling och teknikutveckling ser ut.  

  
Respondenten på Företag C påpekade att desto fler hållbarhetsrelaterade aktiviteter som 

integreras i ett företags verksamhet, desto svårare blir detta att definiera och mäta. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är mätning relativt enkelt och på ett miljömässigt plan kan 

koldioxidmål sättas, men gällande den sociala aspekten försvåras detta. Angående mätning 

ansåg Respondent X att mycket av problematiken grundas i hur fördelningen av utsläppen bör 

ske, och framförallt hur dessa ska beräknas då hänsyn måste tas till bränsletyp, fordonstyp, 

motorer, förbrukning och fördelning på lasten. Inom verksamheten på Företag B hade mål och 

uppföljning stor betydelse men respondenten påpekade att mätning var svårt. Även om det 

finns en standard kan företag göra egna avgränsningar och välja vart systemgränser görs och 

därmed även hur de vill rapportera eller mäta. Detta överensstämmer inte alltid med hur 

konkurrenterna gör sina egna avgränsningar vilket leder till att det är svårt eller omöjligt att 

jämföra olika företags miljöprestanda för kunderna.  

 

Företag C använde sig av rapporteringsstandarden GRI där företaget precis gått över från G3 

till G4, där fokus riktas mot intressenterna. I dessa standarder är det ett krav att ha en 

kartläggning och dialog med intressenterna mer ingående. Vid den systematiska dialogen med 

intressenterna strävar företaget att hitta någon eller några representanter från varje grupp som 

sedan granskar en lista med  hållbarhetsaspekter som företaget tagit fram. Intressenterna 

delades in i två grupper som fick rangordna alla aspekter som sedan slogs ihop till ett slutligt 

dokument. Detta dokument lades sedan fram hos ledningen. På detta sätt har en rangordning 

gjort tack vare att lyssna på intressenternas åsikter, vilket företaget inte kunnat åstadkomma 

på egen hand. 

 

Företag E hade länge arbetat med balanserad målbild som de haft under en lång tid med ett 

antal olika mätetal för olika aspekter som ska mätas. Denna balanserade målbild var 
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integrerad i företagets system och vidare nedbrutet i organisationen. Miljöaspekten följs 

exempelvis upp kvartalsvis, leveranskvalitet månadsvis, och kundnöjdhet årsvis inom 

verksamheten. Respondenten på företaget ansåg även att företag måste våga blicka ut 

långsiktigt och inte bara följa upp kvartalsvis eftersom arbete med hållbarhetsfrågor ofta 

kräver lång tids arbete.  

 

Företag B använder koldioxidrapportering som mätinstrument, där utsläppen från 

transporterna kartläggs och sedan redovisas till kunderna. Transportörerna rapporterar in hur 

mycket ”grönt” de kör, det vill säga antalen ton/km samt bevis på vad det tankat. Dessutom 

följer företaget upp hela processen för deras ”gröna tillval”14 där en extern part granskar 

processen så att pengarna verkligen går till ändamålet. Företag H erbjöd ett mätverktyg vi 

namn ”klimatutsläppskalkylatorn” som utger exakt utsläpp då företagen skriver in exakt vikt, 

längd på körningen, typ av gods samt literåtgång. På detta sätt berättade respondenten att 

företagen får emmissionsrapporter för att kunna jämföra med tidigare perioder och därmed 

kunna skapa en långsiktig hållbarhetsplan, vilket förenklar kontrollen av deras utsläpp och 

planeringen av utsläppsreduktioner inför kommande år. Det går även att hämta 

drivmedelsdata från leverantörer vilket underlättar för beställaren av transporten samt för den 

som kör för att kunna stämma av och kontrollera utfallet. Uppföljning av dieselförbrukning, 

däckförbrukning, tomgångskörning och koldioxidutsläpp följs upp veckovis hos Företag A. 

Respondenten på företaget ansåg att den intermodala lösningen med järnväg som grund ger en 

positiv miljökalkyl då det innebär en mindre påverkan på miljön i jämförelse med 

transportlösningarna på vägar. Dieselförbrukningen i lastbilarna ansåg respondenten på 

företaget vara lättast att mäta, däremot är denna en relativt liten del i deras verksamhet och har 

därmed en begränsad påverkan då det mesta går med järnväg.  

 

Respondenten på Företag F berättade att det idag förekommer avancerad utrustning i fordonen 

som följer upp bränsleförbrukning väldigt noga. Sammanslaget betraktade respondenten på 

Företag F att volymen på koldioxidutsläppen fungerar som ett samlingsmått för deras 

miljöarbete. I olika omgångar har de månadsvis provat att exempelvis sätta upp resultatlistor 

för chaufförernas körningar. Gällande uppföljning av hållbarhetsarbete på Företag G förekom 

liknande, där respondenten berättade att deras lastbilar har avancerade datasystem med 

inbyggda mätsystem som meddelar hur mycket som förbrukats under körningen. Detta har i 

                                                
14 Gröna tillval är transporter där de extra intäkterna används för att hjälpa transportörer att använda nya dyrare 
miljöteknik för att sänka koldioxidutsläppen 
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sin tur resulterat i att chaufförerna infört en tävling sinsemellan kring vem som kör mest 

ekonomiskt hållbart. Datasystemen meddelar när och hur ekonomiskt föraren kör,  vilket  

underlättar mätning och redovisar detaljer i deras körning. 

 

Företag C hade tidigt en miljöredovisning. Respondenten på företaget ansåg att revidering av 

miljöredovisningen var viktig, men påpekade att detta var något inte många i branschen 

fullföljde. På samma sätt som de utförde den ekonomiska redovisningen, reviderades miljö- 

och hållbarhetsredovisningen. Företaget implementerade även modellen PPP15 berättade 

respondenten. Denna styrmodell baseras på ekonomisk vinst, sociala och miljömässiga 

aspekter och utgjorde styrmodellen för hela företaget.  

 

En stor majoritet av företagen hade övergripande mål gällande minskning av 

koldioxidutsläpp. Mätning och uppföljning ansågs överlag vara svårt för samtliga. Att jämföra 

olika företags miljöstandard bedömdes problematisk, då en standard och avgränsning saknas i 

branschen. 

 

4.3	Grön	logistik	
Respondent X menade att miljölogistik i grunden handlar  om  verksamhetsstrategier och 

kundernas beslutsfattande och hur detta påverkar miljön, men också hur logistikföretagen 

organiserar sina resurser och hur de investerar inför framtiden. Respondenten nämnde även 

vissa områden specifikt där logistik har en framträdande roll; i återvinningssystem, 

citylogistik och slutligen de miljöfarliga avfall fordonen skapar.  

4.3.1	Ruttoptimering	och	fyllnadsgrad	
Ruttoptimering menade respondenten på Företag H vara förenat med ett sunt företagande. För 

att företagen ska förbättra sin sparsamma körning och få trafiktillstånd erbjöd Företag H 

utbildningar inom detta område. Planeras rutterna smart gynnar det alla berörda parter; 

företaget, miljön samt trafiksäkerheten. Detta involverar även de som utför transporter samt 

transportbeställarna, vilket resulterar i en skapad synergieffekt. Ruttoptimering innebär även 

inte heller en extra kostnad för företaget. Kommuner och landsting har ett ansvar att förvalta 

skattepengar på bästa sätt och ett fåtal kommuner lyckades minska de körda sträckorna med 

upp till 70 % genom att optimera rutterna. 
                                                
15 profit - planet - people 
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”Både sparsam körning och ruttoptimering är enkla saker som inte kräver någon teknologi i 

princip. Det kräver att man tänker efter lite och så, och beter sig på ett visst sätt när man kör” 

Respondent, Företag H 

  

Resursanvändning beskrevs i Företag F vara uppdelat i två delar, ruttoptimering och 

fyllnadsgrad. Företaget beskrev ruttoptimering vilket innebär att köra den kortaste sträckan, 

och som även används som ett mått att följa upp bränsleförbrukningen. Fyllnadsgrad var den 

andra viktiga delen av resursanvändningen och ansågs vara ett viktigt nyckeltal inom 

verksamheten eftersom det kunde kopplas till både ekonomi och miljö. Oavsett om det gällde 

lager eller fordon strävade de efter en hög fyllnadsgrad, då de ansåg att dessa var de viktigaste 

funktionerna och att det därmed krävdes att detta utfördes på ett optimalt sätt.  

  
Enligt Respondent X var ökad fyllnadsgrad en indikator på mer miljövänliga transporter. Ökar 

fyllnadsgraden totalt sett i ett system menade respondenten att miljöbelastningen minskar. Ett 

sätt att öka fyllnadsgraden var enligt Respondent X att se till att köra väldigt länge med tung 

last och lasta av mycket i slutet. Hög fyllnadsgrad var något Företag F strävade efter för deras 

fordon och lager, och att fullfölja detta på ett optimalt sätt ansåg respondenten utgöra deras 

viktigaste funktion. Fyllnadsgraden är enklare att  applicera inom landet och får därmed en 

relativt hög fyllnadsgrad i jämförelse med deras internationella transporter där det ofta 

förekom längre sträckor med lägre fyllnadsgrad, vilket medförde ett svårare utgångsläge för 

hållbara planeringar. 

  

Respondent X lyfte även fram risken att styra på mätetal som ger upphov till felaktiga 

resultat. En svårighet Respondent X framhävde var om en fördelning av lasten ska ske via 

vikt eller volym. Miljömässigt vore det bättre att köra en rutt där tyngsta leveransen lastas av 

först så att det blir mindre och mindre att dra vartefter. Skulle det tyngsta dock levereras på en 

plats som låg längre bort från resterande menade Respondent X att fyllnadsgraden å andra 

sidan minskar. Detta är inget problem för företagen i praktiken då de kör så ekonomiskt de 

kan, och då lämnas det tyngsta av först eftersom fordonet därmed drar mindre bränsle 

resterande sträckan beskrev Respondent X som ett exempel. Ett annat exempel är om 

fyllnadsgraden styr en chaufförs bonus, då denne väljer att på egen hand bestämma hur 

organiseringen ska ske för att få ut den största möjliga fyllnadsgraden, och därmed optimerar 

rutterna på fel grunder. 
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Respondenten på Företag E berättade att fördelen med att arbeta med miljö är att det ger en 

ekonomisk vinst på lång sikt. Det är en aktiv del i företagets strategi att spara på resurser. När 

Företag C bildades hade de större resurser och stort fokus på att bli ledande inom 

miljöområden i deras sektor. Detta var en position de byggde upp och som de fortfarande 

besitter idag. Respondenten på företaget menade att företagen existerar av den anledningen att 

de gör en optimering av den samlade mängden transporter, sammanfattningsvis utgör 

logistikföretagens verksamhet en resursoptimering. Transport- och logistikföretag finns för att 

de klarar ett stort antal företagstransporter och samordnar dessa effektivt. Respondent X 

betonade att företagens kärnverksamhet innebär att samordna och finna transporteffektivitet, 

och ansåg att det var företagens roll att samordna transporter och bygga kundnätverk som 

resulterar i att deras logistiknätverk blir effektivt nyttjade. Samordnad frakt var något Företag 

B alltid utövade, såvida inte en kund fyllde en hel transport med sitt eget gods. Företag C har 

avdelningar för att optimera varuflöden, lokflöden, personal och turer vilket är extrem centralt 

i alla logistikföretag. Logistikmässigt berättade respondenten på Företag G att de 

resurseffektiviserade genom samkörningar vilket resulterat i resursbesparingar. 

  
Inom verksamheten på Företag A skedde en optimerad planering av sammansättningen av 

tågvagnarna för att minimera elförbrukningen. Vid lyckad tågplanering innefattas detta med 

bättre miljöeffekter menade respondenten. Om en tågvagn är tom i mitten skapas turbulens 

och det är därmed bättre att placera denna vagn i slutet. Beträffande tågverksamheten inom 

företaget strävar de alltid för att erhålla en positiv miljöeffekt genom att skapa förutsättningar 

för att få in fler tågvagnar så att fler trailers kan rymmas. Företaget strävar även efter att till 

och från Sverige ska varje tågset vara långt och tungt. 

 

Ruttoptimering och samordnade transporter arbetade samtliga företag med och ansågs som en 

viktigt del i resursutnyttjandet. Fyllnadsgrad ansågs vara ett viktigt nyckeltal hos ett av 

företagen, då det kunde kopplas till både den ekonomiska och miljömässiga aspekten. Hög 

fyllnadsgrad strävade många av företagen efter, och några respondenter betonade att det var 

företagens roll att effektivisera logistikverksamheten. 
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4.3.2	Intermodala	transporter	
Intermodala transporter nyttjades av flertalet företag. Detta var det huvudsakliga 

arbetsområdet i Företag A. Företag D förfogade över en logistikpark med järnvägsanslutning 

för att ge förutsättningar för hållbara transporter direkt i sin lagerbyggnad. Genom att kunna 

erbjuda hållbara transporter på järnvägsnätet inne i de egna fastigheterna och inte bara 

intermodalt ser respondenten fördelarna företaget innehar inom hållbarhetsområdet. 

  
Hos Företag C förekom både intermodala och internationella samarbeten och respondenten 

hävdade även att detta var deras största tillväxtområden. På tillväxtsidan önskade Företag C 

utveckla sina affärer i dessa två områden vilket kommer ligga till grund för att öka de 

intermodala transporterna. Företag B använde sig av underleverantörer och försökte samordna 

sina transporter och använda järnvägen så mycket som möjligt, arbetar även med 

kombiterminaler. Även respondenten på Företag F berättade att de till viss del använder sig av 

intermodala transporter. Företag E använde sig även av intermodala transporter i en viss 

uträckning och har byggt två terminaler med direkt anslutning till järnvägen. 

 

4.3.3	Omvänd	logistik	
Respondenten på Företag G förklarade att deras lastbilar är återvinningsbara i nästan allting, 

innefattande exempelvis skåp, däck och liknande. Vid inköp av nya lastbilsdäck köper 

Företag A in däck med en tillagd avgift, en miljöavgift, för att säkerställa att däckföretaget 

återtar och hanterar däcken korrekt och att dessa återvinns efter deras livscykel. Respondenten 

beskrev även att verkstäder har krav på sig att återvinna och hantera exempelvis motorolja på 

ett miljösäkert sätt. 
 
 

4.4	Intressenternas	påverkan	för	implementering	

4.4.1	Statens	och	myndigheters	inflytande	
Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som tillsammans med Företag H genomför 

utbildningar med även andra aktörer för hur uppföljningen skall kunna genomföras tydligare 

och specificeras. Att Företag H utbildar offentlig sektor i stor grad beror på att offentlig sektor 

är en stor uppköpare av transporter, vilket innebär att den offentliga sektorn har goda 

möjligheter att ta ansvar och ställa rätt typ av krav vid transportbeställningen. Utbildningen i 
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kravställning för transportköpare handlar om att ställa höga, tydliga och flexibla men inte för 

detaljinriktade krav. Är anbudet för detaljspecifikt är det svårt för företagen att anta anbudet 

från kommunerna, då kommunernas huvudkompetens ofta inte är transporter kan anbudet 

vara för komplext för företagen att leva upp till. Dessutom tillade respondenten att vissa 

upphandlingar kan pågå under flertalet år. Enligt en undersökning i offentliga upphandlingar 

har ingen uppfattat att de blivit kontrollerade eller uppföljda av sin uppdragsgivare menade 

respondenten och berättade fortsatt även att det idag ställs väldigt specifika krav som sedan 

aldrig följs upp. Det finns ett lagreglerat beställaransvar, berättade respondenten på Företag H, 

vilket berör kommuner som inte utför ett grundligt förarbete innan upphandlingen av 

transporter då bestraffning kan ske som konsekvens i form av fängelse upp till ett år om detta 

inte följs. 

  
Respondenten på Företag A ansåg även att myndigheter och organisationer har höga 

ambitioner och målsättningar, men saknar en överblick för en faktisk möjlighet att realisera 

detta och att även grundläggande förutsättningar saknas i dagsläget. Myndigheterna och 

organisationerna borde enligt respondenten inkludera lönsamhetsperspektivet för att 

målsättningen ska lyckas i beräkningarna. Med detta som utgångspunkt ansåg 

respondentföretaget att det var naivt att tro att de transporterade godsvolymerna ska kunna 

öka väldigt mycket, eftersom det krävs betydande investeringar i infrastrukturen för att klara 

av denna ökning. Företag A och andra logistikföretag kan på egen hand inte utföra 

miljömässiga investeringar, det måste komma från myndighetshåll underströk respondenten. 

För att järnvägen ska bli ett långsiktigt alternativ för att kunna ta sig an större godsvolymer 

menade respondenten på Företag A att det finns ett stort investeringsbehov i järnvägen. 

Respondenten reagerade på denna målsättning och hänvisade till att även  EU satt en hög 

ambitionsnivå, med tanke på att infrastrukturen inte i dagsläget kan ta emot en sådan stor 

ökning,  ur både ett kvalitets- och kapacitetsperspektiv. 

  
Ur ett järnvägsperspektiv ansåg respondenten från Företag D att mer underhåll borde uträttas 

och skötas kring den infrastruktur som finns i dagsläget, samtidigt som kostnader behövs ses 

över för att köra på järnväg. Respondenten på Företag D ansåg att transportslagen inte är 

konkurrensneutrala då det kostar att åka på järnväg och de vattendrag som finns men inte på 

våra vägar. Även respondenten på Företag F berättade att det jämfört med vägtransporter är 

dyrare att köra på järnvägen. Företag E kör redan idag mycket gods på järnväg men ansåg att 

det är bristande underhåll på järnvägen. Respondenten ansåg att det största problemet idag är 



 54 

kvalitetsbrister som kunden inte är beredd att betala för och att det är ”fullt” på järnvägen då 

det är många som brukar detta transportmedel. Järnvägen går dessutom heller inte hela vägen 

fram till dörren menade respondenten på Företag E, så en intermodal lösning krävs vilket även 

medför kostnader. Järnvägen är ett system och enligt respondenten på Företag C fanns ett 

beroende av hur andra aktörer använder spåret. Företaget är beroende av hur Trafikverket 

fördelar och styr resurserna på järnvägen och respondenten ansåg att det fanns mycket att 

åtgärda för att lyckas. Företag C drev samarbeten för att uppnå en mer dynamisk tilldelning av 

spåren och respondenten förklarade att alla branscher är överens om att järnvägen är 

underfinansierad och att man under flertalet år har investerat för lite i just detta område. 

  
Beträffande myndigheterna och allmänheten ville respondenten på Företag A att de ska förstå 

att det behöver ske stora investeringar i infrastrukturen för att klara de framtida miljömålen 

kring att flytta gods från landsväg till järnväg. Om konsumtionen och befolkningstillväxten 

ökar kommer dagens infrastruktur inte att räcka och respondenten på Företag A ansåg det vara 

fel att skjuta detta problem till kommande generationer. 

 

Respondenten på Företag B berättade att den negativa aspekten för järnvägen är att ledtiden 

på transporterna blir längre och att järnvägstransporterna inte alltid fungerar som de ska. 

Respondenten på Företag F påpekade att de önskade köra mer järnvägstrafik men att det 

förekommer utmaningar, bland annat i form av tidsaspekten, och respondenten på Företag B 

ansåg även att järnvägen inte passar för alla typer av gods. Respondenten på Företag C 

berättade att järnvägen sedan länge har en stor naturlig bas på tunga och långa transporter för 

basindustrin. Ur ett miljöperspektiv är det bättre att köra tåg menade respondenten på Företag 

F, men när företaget för några år sedan provade detta gav det inget bra resultat.  Detta berodde 

på att leveransprecisionen i tåget var för låg och det var för många stopp och avbrott. 

Kunderna kunde därmed inte räkna med att få godset levererat på överenskommen tid, och 

detta innebar ytterligare problem då Företag F främst kör livsmedel där hänsyn till livsmedlets 

hållbarhet måste tas i åtanke. 

  
Respondenten på Företag H hade svårt att se en överflyttningspotential mellan lastbil och tåg, 

och såg därmed svårigheter med att öka intermodala transporter. Skulle de 8 %  förflyttas till 

järnväg från lastbilstransporterna så skulle järnvägens transporterade totala godsmängd öka 

med minst hundra procent. Respondenten bekräftade dock att det behövs en ökning av 
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intermodala transporter för godstransporter, men att detta endast går att genomföra om 

avsevärda investeringar sker i infrastrukturen. 

  
Anledningen till att lastbilar inte konkurrerar med flyg eller tåg var enligt respondenten från 

Företag H att de transporterar helt olika gods. Flygen transporterar dyra teknikprodukter. 

Tågen är tidskänsliga, kan inte garantera specifik ankomsttid för godset, samt transporterar 

oftast mycket längre sträckor än lastbil. Respondenten berättade att 50 % av 

lastbilstransporterna  kör kortare sträckor än tre mil och att en tiondel kör längre än 90 mil i 

dagsläget. 

Alla respondenter var överens om att järnvägen är starkt underfinansierad och i behov av 

underhållsarbete. Detta för att kunna öka den mängd gods som körs på järnväg som staten och 

myndigheterna har som målsättning  

Stadgade	lagar	

Svaren från respondentföretagen skiljer sig gällande hur lagar och regleringar påverkat deras 

hållbarhetsarbete i verksamheten. Enligt Respondent X var det främst kundernas inställning 

som avgjorde. Respondenten menade att lagstiftning och regleringar spelar roll men att det 

snarare är kundkraven som driver utvecklingen framåt. Vidare ansåg respondenten att 

logistikföretagen varit rätt överens om att de inte besväras av vilka regler som tillkommit, 

utan att det borde istället fastställas regler för marknaden som utgår utefter vad företagen kan 

förhålla sig till. Problem som uppstår när det inte förekommer lika regler för Sverige och 

andra länder. Har Sverige väldigt hårda regler som bara efterföljs av svenska företag uppstår 

en osund konkurrens vilket innebär en ohållbar marknad enligt Respondent X.   

  
Både Företag F och Företag G ansåg att lagar och regleringar inte resulterat i svårigheter med 

att driva hållbarhetsarbete i verksamheten. Respondenten på Företag D berättade att det 

lagmässigt kan vara aningen tungt och besvärligt att kunna styra verksamheten. Respondenten 

på Företag F instämde och menade att det finns exempel på lagar som ställer krav på mera 

rapportering vilket innebär onekligen mer arbete, men att detta inte är något hinder. Även 

Företag C upplevde inte att lagar var hindrande utan ansåg att det snarare handlar om vilka 

resurser företaget har tillgodo som hindrar en implementering av ett hållbarhetsarbetet. 

Respondenten menade att det alltid är vissa saker i samhället som styr,  då samhället oftast 

används för styrning. Exempelvis för att styra marknaden åt rätt håll skulle vissa regleringar 
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kunna införas och även upphandlingskrav i form av regleringar. Respondenten på  Företag C 

ansåg att det snarare behövs ett klokt sätt att införa vissa typer av regleringar. Gällande 

hindret som uppstår från lagar och regler menade respondenten på Företag A att 

myndighetsåtgärder påverkar marknaden, samt vägskatter i Europa. En geografisk fördel som 

Sverige har är att vårt land kan undgå genomfartstrafik i jämförelse med exempelvis Tyskland 

och Belgien som ligger mitt i Europa. Hinder som Företag H däremot sett är att utländsk 

konkurrens förekommer när utländska företag kommer in på svenska marknaden och inte 

följer de regleringar som finns här. Respondenten på Företag H menade att statistiken är grovt 

underskattad och inte tillförlitlig för hur många utländska företag som kör på våra vägar, ca 

fyra till åtta procent  av all trafik. 

 

4.4.3	Kunders	påverkan	och	krav	
Respondent X berättade att transporter utgör omkring 25-35 % av handelsföretags och 

grossisters totala kostnader. Miljömässigt utgör detta en stor del av deras miljöförstöring, och 

respondenten på Företag B betonade att om konsumenterna skapar förståelse att det lönar sig 

för miljön att köpa så lite som möjligt, mer ekologiskt och kravmärkt exempelvis, så hade alla 

tjänat på detta i längden. Företag D berättade att varuägarna börjat ta mer ansvar för hela 

varukedjan, och respondenten på Företag F instämde med att många kunder samtidigt har 

börjat ställa högre krav och sätta höga målsättningar för deras egen miljöprestanda. Även 

enligt respondenten på Företag B vill kunderna sänka sina egna utsläpp då de insett att 

transporter är en stor utsläppsaktör.  

 

Respondenten på Företag G menade att kunder har börjat ställa högre krav på miljöklassade 

fordon. Respondenten på Företag E berättade också att kunderna ställer krav och att vissa 

kunder endast intresserar sig av elfordon. Arbetet måste därmed ske tillsammans med 

leverantörerna menade respondenten på Företag B, och det krävs även att alla aktörer 

instämmer om det faktum att gå mot en mer hållbar bransch. 

  
Respondenten på Företag E trodde att många kunder önskar veta exakt vilken dag och vilken 

tidpunkt leverans ska ske, snarare än snabba leveranser. Här stämde även Respondent X in 

och berättade att de företag som arbetar mer proaktivt frågar kunderna när de verkligen 

behöver det. Enligt Respondent X kan det hända att kunderna inte litar på leveranstiden då 

den ofta inte kommer på avtalad tid. Respondenten menade att det egentligen handlar om 
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leveranssäkerhet för många kunder och att det är leveranssäkerheten som är styrande. Vidare 

påstod Respondent X att om företagen kan arbeta med längre leveranstider och arbeta mer 

flexibelt med systemet med exempelvis längre leveranstider ges logistikföretagen en 

möjlighet att samordna sina transporter. Med hänsyn till detta borde ett mer hållbart alternativ 

erbjudas till kunderna, samt påvisa konsekvenser vid ett icke miljövänligt transporterande, 

vilket kan leda till att ett kundbeteendet justeras. 

 

4.5	Sammanfattning	av	empiri	
 
Majoriteten av respondentföretagen ansåg att miljöaspekten var viktigast i deras 

hållbarhetsarbete, och genom intermodala transporter ansåg flertalet företag kunna bidra till 

en minskad miljöpåverkan. Viktigt att ha i åtanke är dock att alla hållbarhetsaspekter ansågs 

lika viktiga för några av företagen där hållbarhet genomsyrade hela verksamheten. Att 

utesluta en aspekt till förmån för någon annan ansågs därmed inte som optimalt. Vidare hade 

utsläppen från transporter den största negativa påverkan på miljön och ett aktivt arbete med 

att försöka minska dessa utsläpp förekom hos alla respondentföretag. På senare tid har både 

ägare och kunder börjat ställa krav på mer miljövänliga transporter vilket inneburit att 

logistikföretagen blivit tvungna att vidta ytterligare åtgärder för att minska dessa utsläpp. Av 

de företag som utförde transporter på vägar använde samtliga fossilfria bränslen i 

verksamheten i olika stor grad men den bristfälliga tillgängligheten av förnyelsebara bränslen, 

särskilt för HVO-diesel, sågs som ett hinder. 

 

Beträffande den ekonomiska hållbarheten var alla överens om att transportbranschen är en 

svår bransch att vara lönsamma i. Att genomföra hållbarhetsaktiviteter utan att ta hänsyn till 

ekonomin är inte möjligt, och att sätta ett högre pris för en mer miljövänlig transport sågs som 

svårt då det enligt flertalet företag saknades betalningsvilja för detta. Arbetsrelaterade frågor 

värderade respondentföretagen högt och ansågs vara betydelsefulla för både företag och 

kunder. Goda arbetsvillkor och rättvisa arbetsförhållanden sågs som viktigt vilket majoriteten 

av företagen instämde till. Några företag ställde även krav i leverantörskedjan gällande 

arbetsvillkor. Några företag utmärkte sig än mer då de investerade steget längre än att endast 

satsa på rättvisa arbetsförhållanden, utan dessutom i aktiviteter som bidrog till en god 

samhällsutveckling. 
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Fossilfria bränslen och ny teknik är oftast dyr. Sverige är i framkant gällande alternativa 

bränslen vilket kan bli ett hinder vid transporter utanför Sveriges gränser, där dessa fossilfria 

bränslena oftast är mycket begränsade. Flertalet företag hade miljömål, främst mål gällande 

minskning av koldioxidutsläppen då detta ansågs relativt enkelt att mäta. Mätning och 

uppföljning ansågs generellt som viktigt men svårt, då det inte förekommer någon standard i 

branschen. Ruttoptimering och fyllnadsgrad var två viktiga delar gällande företagens 

användning av resurser. Ruttoptimering användes även hos ett företag som ett mått för 

bränsleförbrukningen. Flertalet företag strävade efter en hög fyllnadsgrad i deras fordon och 

ett företag ansåg att detta även utgjorde ett viktigt nyckeltal inom verksamheten, både 

ekonomiskt och miljömässigt. Genom god fyllnadsgrad uppnås både ett sunt företagande och 

mer miljövänliga transporter, och att spara på resurser var en aktiv del i ett några företags 

strategier. Att optimera transporter och samordna dessa på ett effektivt sätt utgjorde därmed 

samtliga företags kärnverksamhet. 

  
Ett antal respondenter ansåg att myndigheterna och staten sätter för höga målsättningar och 

har väldigt höga ambitioner gällande hållbarhetsarbete i logistikbranschen, men att de 

grundläggande förutsättningarna för att genomföra och nå detta fortfarande saknas. Främsta 

anledningen, som alla respondenter var överens om, var att det krävs betydande investeringar 

i dagens infrastruktur för att klara av den ökning som önskas. Järnvägen har idag 

kvalitetsbrister och det är på grund av detta som majoriteten av företagen förlitar sig på 

vägtransporter även om intermodala transporter förekommer i verksamheten. Ett ökat 

underhållsarbete bör förekomma och investeringar bör ske från intressenterna, då 

logistikföretagen inte kan utföra miljömässiga investeringar av denna karaktär på grund av 

ekonomin. 

  
Åsikterna var delade bland företagen angående om lagar och regleringar utgjorde hinder eller 

möjligheter för ett hållbarhetsarbete. Ett fåtal respondentföretag var överens om att lagar 

innebär mer arbete, men att detta inte var hindrande för verksamheten. Regleringar skulle 

istället kunna införas för att styra marknaden åt rätt håll samt införa samma villkor för alla. 

Problematiken som kan uppstå var när olika villkor förekommer för Sverige i jämförelse för 

resten av Europa ansåg en respondent. 

 

 

 



 59 

 

 

  
Figur 4.5 Reviderad teorimodell från empiriinsamlingen som påverkade arbetet mot cirkulär 

ekonomi med ett större ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsarbete samt tillägg i form av 

utmärkande mål, hållbara strategier och utmaningar i logistikföretagens verksamhet. 
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5.	Analys		

5.1	CSR	och	hållbarhet	

5.1.1	Miljömässig	hållbarhet	
Av de tillfrågade företagen svarade två av de större företagen att miljöaspekten var viktigast i 

deras hållbarhetsarbete mer än någon annan aspekt. Bränslet var en faktor som flertalet 

företag ansåg sig ha det största inflytande över. Respondenterna menade även att utsläppen 

var den största boven i miljöaspekten, vilket går i linje med Goodlands (1995, s. 10) 

outputregel som beskriver att företaget har ansvar över sina utsläpp till närliggande miljö. I 

relation till Goodlands (1995, s. 10) inputregel, som innebär att företaget har ansvar över 

användningen av icke-förnyelsebara och förnyelsebara källor, hade flertalet av 

respondentföretagen implementerat fossilfria bränslen, mer specifikt de större 

logistikföretagen. Alla tilltalade företag som bedrev transporter på vägar instämde om att 

fordonsutsläppen orsakade störst negativ påverkan. 

 

Det skilde sig mellan de större och de mindre företagen för hur hållbarhetsarbetet 

implementerades. Samtidigt som de större och mindre företagen delade upp ansvaret olika 

kunde vi konstatera att majoriteten var överens om att miljöarbetet genomsyras i hela 

företagets verksamhet. De större företagen hade resurser till att kunna tillsätta personer som 

endast hade ett miljö- eller hållbarhetsansvar, medan de mindre företagen lät en högre uppsatt 

person ta ansvar över hela verksamheten, inklusive miljö- och hållbarhetsarbetet. Vi tror att 

företagens storlek kan ha medfört en trygghet samt större möjligheter att ta risker och 

investera i fler aktiviteter om det gäller ett större företag, i jämförelse med ett mindre företag. 

Kritiken vi riktar mot Carrolls (1991) CSR-pyramid, som innefattar ekonomiskt, legalt, etiskt 

och filantropiskt ansvar, är att det inte finns en tydlig anspelning på ett miljömässigt 

perspektiv. I viss mån kan miljöaspekten vävas in i de fyra olika delarna av företagens ansvar, 

men vi hade velat se en separat nivå beträffande effektiv resursanvändning av jordens 

tillgångar och det miljöansvar som tillkommer med detta. 
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5.1.2	Ekonomiskt	hållbarhet	
Med tanke på att nästan alla företag höll med om att det förekommer för små marginaler i 

transportbranschen strävar samtliga företag utefter Flodéns (2015, s. 71) definition av 

ekonomisk hållbarhet som innebär att företaget går med vinst och brukar resurserna på bästa 

sätt på lång sikt. Det vi noterade som skilde sig bland företagen var hur de belyste 

problematiken i den ekonomiska hållbarheten. I vissa av dessa fall hade även VD:n 

miljöansvaret och menade att miljöarbetet kan medföra mer kostnader än vinster. Alla företag 

diskuterade dock problematiken kring att i grund och botten måste alla företag först och 

främst vara ekonomiskt lönsamma, annars kan de inte få verksamheten att fortskrida med 

resterande aktiviteter. 

 

“Hållbarhet måste också innebära att det är ekonomiskt 

lönsamt och inte bara miljömässigt bra” 

Respondent X 

 

Hälften av företagen, främst de större, menade att ett hållbarhetsarbete ger en ekonomisk vinst 

långsiktigt. Två av de mindre företagen menade att ett hållbarhetsarbete kan innebära extra 

kostnader men att dessa samtidigt kan medföra ekonomisk vinst i det långa loppet, som att 

exempelvis dyrare hållbara lastbilar har även en längre livstid. Kostnadsaspekten, tillsammans 

med att kunderna efterfrågar snabba transporter till ett lågt pris, var enligt hälften av de 

tillfrågade företagen moment som försvårade investeringsmöjligheterna än mer. Beslutas det 

att en investering på lång sikt skall genomföras anser vissa att en extrakostnad tillkommer 

vilket kan vara svårt att betala när de endast har små vinstmarginaler. Hinner dessutom inte 

investeringen betalas av, hinner företaget inte tjäna på investeringen då kontrakten oftast är 

relativt korta. Problematiken sträcker sig till svårigheterna ur en tidsaspekt på investeringarna 

och de små marginalerna (se avsnitt 5.2.2 Mål, mätning och redovisning). 

 

Logistikföretagens försvårade situation beträffande den ekonomiska hållbarheten uttrycks i 

Grankvist (2012, s. 15) beskrivning av det ekonomiska ansvaret företaget har gentemot 

aktieägarna. Dessa ska få avkastning på investerat kapital samtidigt som företaget måste 

kunna betrygga aktieägarna om att de sköter ekonomin på ett rättfärdigt sätt (Grankvist, 2012, 

s. 15). Vi drog slutsatsen till att detta påverkat logistikföretagen till att bli mindre riskbenägna, 

eller ens ha den ekonomiska möjligheten, då de befinner sig i en hård bransch med små 

marginaler. Enligt Knoepfel (2001, s. 6) attraheras investerare om mer hållbara aktiviteter 
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utifrån de tre CSR-perspektiven implementeras i verksamheten då investerare ser fördelar i att 

sprida sina risker vilket kan skapa värde för aktieägarna på lång sikt. 

 

Ett respondentföretag underströk svårigheterna med att skapa vinstmarginaler i form av 

mervärde till kunderna i logistikbranschen. Utgår vi utifrån Carrolls (1979, s. 550) 

grundläggande princip gällande företagets ansvar att gå med ekonomisk vinst samt erbjuda 

vad samhället efterfrågar har företagen svårt att göra någonting åt deras situation. Efterfrågar 

kunderna snabba leveranser till ett lågt pris och det även är konstaterat att det finns 

svårigheter att skapa ett mervärde för att kunna öka marginalerna, måste samtliga företag rätta 

sig utefter marknaden. Ett av företagen beskrev att många av deras konkurrenter värderar en 

vunnen upphandling till ett lågt pris mer värt än att fokusera på att öka deras vinstmarginaler, 

vilket har lett till att priserna sänkts i hela branschen. Detta är inte hållbart och gör en redan 

pressad bransch än mer prispressad. En annan respondent instämde till denna brist på 

värdering av transporterna och menade att trenden borde vända till en konkurrens beträffande 

kvalitetsnivån och inte låga priser. 

 

Några respondentföretag beskrev att inga kunder vill köpa deras tjänster om de tar ut ett högre 

pris för att vara miljövänliga, medan resten (majoriteten av företagen) började dock se en 

kommande trend att enstaka kunder började efterfråga samt kunna tänka sig att betala mer för 

mer hållbara leveranser. Två respondenter problematiserade hur logistikföretagen gjort 

antaganden om kundernas önskemål och menade att kunden säkerligen skulle kunna vänta en 

dag extra för att få leveransen intakt vid exakt klockslag och därmed erbjuda hög 

leveransservice (Lumsden 2012, s. 270) istället för en expressleverans levererad vid obestämd 

tidpunkt under dagen. Anledningen till att vissa kunder väljer att betala mer eller mindre för 

deras transporter håller vi med en respondents teori om att valet är helt beroende på kundens 

verksamhet. Tillverkar kunden egna produkter som i sista ledet kräver leverans utgörs deras 

utsläpp från produktionen större komplikationer än den lilla del som transporten gör. 

Respondenterna var oeniga om det faktum stämmer att om kunderna endast förespråkade 

hållbara transporter, men när det väl kom till kritan var kunderna ej villiga att faktiskt betala 

för den hållbara leveransen. Det är därmed enligt Freemans (2010, s. 24-25) intressentmodell 

viktigt att företagen även här vårdar relationen med alla sina intressenter och potentiella 

investerare, så att logistikföretagen kan erbjuda ett ökat mervärde av hållbara transporter för 

ett eventuellt högre pris. Med tanke på svaren från våra respondenter hoppas vi därmed att 

den hållbara efterfrågetrenden ökar. Utöver detta konkluderade vi tillsammans med en 
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respondent att det saknas ett förtroende mellan transportbeställare och transporterbjudare för 

att kunna ta ut ett högre pris och därmed kunna erhålla en högre vinstmarginal som kan täcka 

upp de eventuellt tillförda merkostnaderna. Skapas ett förtroende kan även detta leda till 

långsiktiga samarbeten för investeringar, vilket medför möjligheter till att kunna 

implementera mer hållbarhetsarbete i verksamheten. 

 

5.1.3	Social	hållbarhet	
Respondentföretagen följde enligt Carrolls (1991) CSR-pyramid de tredje och fjärde nivåerna 

som behandlar de etiska och filantropiska aspekterna av ansvarstagandena och som vi anser 

innefattas inom social hållbarhet.  

 

Majoriteten av alla företag som bedriver en logistikverksamhet som vi intervjuat arbetade 

med att förbättra den sociala hållbarheten, främst arbetsmiljön för deras anställda chaufförer. 

Det inte var lika förekommande att företagen fokuserade på att hjälpa människor som inte 

hade en koppling till företaget, förutom några få företag som arbetade med detta. Hälften av 

respondentföretagen arbetade med sociala hållbarhetens externa aspekter (Labuschane et al., 

2005, s. 379) genom att ställa upp i välgörande ändamål för samhället genom att skapa fler 

arbetstillfällen i närområde, ställa krav på att underleverantörernas chaufförer utfärdar 

sparsamma körningar eller erbjuda betald lön i utbyte för att de anställda engagerar sig i 

valfritt externt volontärsarbete på viss avsatt arbetstid. Alla respondentföretagen som erbjöd 

transporter investerade i Labuschane et al.t (2005, s. 379) definition av interna aspekter vilka 

fokuserade personalvård, främst beträffande att erbjuda goda och rättvisa arbetsförhållanden 

för deras chaufförer. 

 

Problematiken som uppstår ur att erhålla en hög social hållbarhet beskrev en av 

respondenterna är att det tillkommer kostnader. Detta skapar konkurrens från länder med lägre 

sociala standarder, vilket gör att de erbjuder samma transporttjänster fast till ett mycket lägre 

pris. 

 

Beträffande efterfrågan och ställda krav från respondenternas intressenter, främst 

kundgruppen (Freeman, 2010, s. 24-25), berättade de att det sociala ansvaret efterfrågas men 

inte lika starkt som krav gällande koldioxidutsläpp. Två av respondentföretagen uttryckte att 
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de ansåg att detta har efterfrågats och ett företag menade att de har ambitioner om att skapa 

mer externt socialt ansvarstaganden. 

 

5.2	Effektiv	resurshantering	
 

Beträffande effektiv hantering av resurser beskriver Lumsden (2012, s. 724) detta som graden 

måluppfyllelse att rätt saker blir gjorda. Detta i relation till hur respondentföretagen 

implementerar hållbarhet och genomför aktiviteter för att uppnå deras mål har skett på olika 

sätt i respektive logistikföretag. Vi har genomgående i studien presenterat olika arbeten kring 

effektiva resursflöden (Lumsden, 2012, s. 723) genom ovan nämnda och kommande avsnitt 

då detta vävs in under olika underrubriker. 

5.2.1	Förutsättningar	för	resurseffektivitet	
För att maximera företagens energieffektivitet ansåg Schulte (2013) att drivmedlet ska bestå 

av fossilfria bränslen, vilket vi observerade att efterfrågan ökat för bland respondentföretagen, 

då de önskar utveckla deras fordonsflotta till att effektivisera deras resursanvändning. Det 

största problemet var dock att utbudet av de förnyelsebara bränslena inte motsvarade 

branschens efterfråga.  

 

”Vi gör så mycket vi har möjlighet till relativt ekonomi och den 

tillgång det finns på förnyelsebara och hållbara bränslen” 

Respondent, Företag B 

 

Enligt Flodén (2015, s. 71) krävs att företaget nyttjar sina resurser på bästa sätt tillsammans 

aktiviteter för att gå med vinst för att uppnå ekonomisk hållbarhet. Alla företag, oavsett 

bransch, måste kunna driva en fungerande verksamhet, vilket vi därmed anser borde medföra 

att dessa bränsleföretag läser av överskottet av efterfrågan till att därmed utöka sina 

produktioner och tankställen i Sverige. Besväret med bristen på hållbara bränslen uppstår inte 

bara i Sverige. Ett företag påvisade även att när de kör internationellt går det inte alltid att 

köra hållbart då andra länder inte alls arbetar för hållbarhet på samma sätt som vi gör i 

Sverige, som exempelvis utbudet av förnyelsebara bränslen eller svårigheterna med 

samordnade transporter. 
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Utöver valet av icke-fossila bränslen rekommenderas valet av återvinningsbara material i 

verksamheten (Schulte, 2013) vilket endast ett fåtal företag anammat. Orsaken till denna 

frånvaro anser vi vara förenat med Schultes (ibid) antagande om vad som krävs för att 

implementera cirkulär ekonomi i företagets verksamhet. Schulte (ibid) menade att företaget 

måste se helheten i ett ekosystemsammanhang, vilket vi uppfattade att företagen hade 

svårigheter med då flertalet mestadels fokuserade på den ekonomiska aspekten. Över lag såg 

vi brister i en helhetssyn för företag att binda samman de tre olika aspekterna ur CSR-

modellen, som Grankvist fastslår hänga ihop (2012, s. 6).  

 

5.2.2	Mål,	mätning	och	redovisning	
För målen beträffande miljö kunde hälften av de tillfrågade företagen påstå att de hade tydligt 

uppsatta mål beträffande miljön i verksamheten. Hur väl företag uppfyller deras satta mål 

samt hur de går tillväga för att uppnå dessa beskrivs enligt Lumsden (2012, s. 724) som inre 

effektivitet. Två av företagen som inte uttalat att de hade direkta miljömål beskrev istället att 

deras verksamhets involverades av miljövänliga aktiviteter där hållbarhet genomsyrades 

igenom alla led och därmed gav positiva miljöeffekter.  

 

Att miljömål inte varit lika förekommande i alla företag konstaterade vi är är på grund av 

problematiken kring investeringarna, som sammanlänkas med hur Freeman (2010, s. 25) 

poängterar att intressenterna påverkar hur väl ett företag kan uppnå sina satta mål. Med tanke 

på att nästan alla tillfrågade företag svarade att de upplevde att det finns för små marginaler i 

den hårt pressade transportbranschen är det svårt att hitta investerare som vill investera på 

lång sikt här. Denna problematik resulterar i att många företag måste planera kortsiktigt för att 

klara sig ekonomiskt. Ett av företagen beskrev uttryckligen att de saknade långsiktiga 

miljömål, medan vissa planerade tiotal år framåt främst gällande koldioxidsutsläppsmål. Även 

Grankvist (2012, s. 15) påpekade att ett miljömässigt ansvar är först taget när ett företag 

värnar om planeten och resurserna på ett långsiktigt vis i sina verksamhetsaktiviteter. 

Företagen begränsas dock av att kontrakten oftast inte ens överskrider ett år, vilket innebär att 

det uppstår svårigheter med att få den andra part att tänka långsiktigt då risker uppstår på 

grund av de små marginalerna. Att därmed få investerare att investera för en längre period 

innebär svårigheter då de måste överväga riskerna.  
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Alla respondentföretag som erbjuder transporttjänster utgav sig använda mätetal, främst 

förekommande var mätningen av koldioxidutsläpp. Ett fåtal respondenter uttryckte att 

mätning av hållbarhet innebar komplikationer. Enligt Flodén (2015, s. 71) kan den 

miljömässiga hållbarheten endast mätas när verksamhetens kostnader är fastställda samt när 

en förståelse för det miljömässiga hållbarhetsarbetet skapats. Ett företag beskrev att ju mer 

hållbarhetsarbeten integreras, desto svårare blir det att uppmäta och precisera. Samma 

respondent menade att ekonomiska och miljömässiga aspekten var enklare att mäta i 

förhållande till den sociala aspekten men Ekins (2011, s. 648) beskrev att företag genom 

insamling av data, indikationsanalyser och förståelse av ekosystem kan visa 

kostnadsrelationen med uppfyllda mål genom säkerhetsminimumsstandarder. Problemet som 

konstaterades av en respondent är om företagen mäter dess verksamhetsaktiviteter utefter fel 

grund i mätetalen, resulterar detta i att resultaten kan vara missvisande. Även standarder var 

omtalade som problematiskt av respondenterna gällande jämförelser mellan olika företag 

inom branschen, eftersom det inte upplevdes existera tydliga avgränsningar för 

standardisering. 

 

Ett respondentföretag berättade att de använder sig av en miljöredovisning som utgår från de 

tre CSR-perspektiven, miljömässigt, socialt och ekonomiskt, vilket även Grankvist 2012, s.19 

förespråkar. Att alla företagen inte använder sig av miljöredovisning grundar vi på att deras 

mätetal utgör den funktion som en miljöredovisning gör. 

5.3	Grön	logistik	

5.3.1	Ruttoptimering	och	fyllnadsgrad	
Det framgick av respondenterna att logistik är en resursoptimering i sig självt. Vad vi 

observerat gällande företagens samordnade rutter var att alla företag samordnade deras 

transporter på järnväg eller väg, vilket innebär resursbesparingar samtliga företag (Guirong et 

al., 2010). Samtliga  företag förklarade därmed att samordning av distributionen var en 

självklarhet för att undvika köra onödiga sträckor med lastbil samt avgörande för det 

ekonomiska resultatet. Detta har positiva effekter på alla plan då bränsle sparas och inte 

släpps ut. 
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”Både sparsam körning och ruttoptimering är enkla saker som 

inte kräver någon teknologi i princip. Det kräver att man tänker 

efter lite och så, och beter sig på ett visst sätt när man kör” 

Respondent, Företag H 

 

Ett företag poängterade att ruttoptimering är lika med ett sunt företagande. En av 

respondenterna förespråkade att uppdraget för ett företag i denna bransch är att effektivisera 

sin verksamhet genom att samordna och skapa kundnätverk. Beträffande fyllnadsgraden var 

det endast ett fåtal av företagen som underströk hur de använde detta i sin verksamhet. 

Fyllnadsgraden kan även utgöra en indikator på hur miljövänliga transporterna är förklarades 

av två respondenter, då den även kopplar ihop miljö och ekonomi. Zheng och Zhang (2010) 

förespråkade grön logistik av just samma anledning, av sammanlänkningen mellan de 

miljömässiga och ekonomiska aspekterna men att ta hänsyn till de ekologiska systemen. 

Förutsättningarna för att kunna genomföra gröna transporter innebär, förutom 

sammanlänkningen, även att uppmärksamma de sociala aspekten gällande nöjda kunder och 

utvecklingsmål, vilka kan uppnås när hindren för tid och plats har behärskats (Zheng och 

Zhang, 2010). Svårigheten med att planera för att uppnå optimerade rutter är således hur kort 

eller långt avstånden är tillsammans med vilka tidsförväntningar som kommits överens om, 

vilket gör det svårare utomlands när det oftast är längre mellan stoppen, vilket flertalet av våra 

tillfrågade som körde internationella transporter förklarade. 

 

5.3.2	Intermodala	transporter		
Flodéns (2007, s. 1-2) argument om att varje transportfordons starkaste del nyttjas på bästa 

möjliga sätt när intermodala transporter används förklaras varför majoriteten av alla 

respondentföretagen önskar att öka sina intermodala transporter. Intermodala transporter är 

fastslagen som en miljövänlig lösning av de tillfrågade vilket styrker Guirongs et al. (2010) 

konstaterande om att företag kan uppnå fördelar genom denna transportlösning. Svårigheten 

som uppstår med transport på järnvägen är att den kan inte erbjuda leverans ända fram till 

dörren, utan kräver lastbil eller annat fordon som kör fram sista biten.  

 

En annan aspekt till problemet kring att transportera på järnväg är även att det tar för lång tid 

att transportera med detta fordonsslag då det inte är pålitligt tidsmässigt eftersom den utsatta 

ledtiden inte kan hållas. För det andra bestod svårigheten i den grova bristen på investeringar 
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av infrastrukturen. Dessa två anledningar har ett samband vid namn låg leveranspålitlighet 

(Lumsden, 2012, s. 269-270), vilket inneburit att vissa respondentföretag uttalade sig om att 

deras verksamhet måste förlita sig helt på vägtransport om de vill leverera i tid, speciellt när 

det gällde vissa tidskänsliga gods. En respondent förklarade att anledningen till att flyg inte 

varit på tal beträffande konkurrens till den kombitrafik på väg och järnväg är för att flyg inte 

transporterar samma typ av gods. Beträffande teorierna om att järnväg innebär lägre kostnader 

(Flodén, 2007, s. 1-2) svarade flertalet respondenter istället att det är dyrare att nyttja 

järnvägen. Varför dessa åsikter skiljer sig åt grundar vi på att Flodén (2007, s. 1-2) syftar på 

kostnader för företagens bränsleförbrukning, medan respondenterna avser den faktiska 

kostnaden företagen måste betala för att få rättigheten att nyttja själva järnvägsspåret. 

 

5.3.3	Omvänd	logistik	
Det var två av de mindre företagen som utmärkte sig investera mer i omvänd logistik gällande 

återlämning av deras förbrukade resurser för att dessa ska kunna användas till nya ändamål 

(Srivastava, 2008). Två respondentföretag utövade den så kallade återvinningslogistik 

(Srivastava, 2008), i form av att betala en extra avgift för att deras använda däck ska 

återvinnas samt att den förbrukade motoroljan ska hanteras rätt. Det andra företaget berättade 

att det är möjligt att återvinna nästintill alla delar i deras lastbilar. Komplikationen som 

uppstår i åtagandena för en omvänd logistik är således att om processen inte sker effektivt i 

tillbakalämnandet kan det resultera i stora kostnader (Mutha och Pokharel, 2009) men lyckas 

företaget finns potential till att besitta konkurrensfördelar, skapa mervärde för kunden 

(Srivastava, 2008) samt skapa samarbeten mellan olika parter i en logistikkedja (Zheng och 

Zhang, 2010). 

 

5.4	Intressenternas	påverkan	för	implementering	
 

Företagen kan i dagsläget inte skapa eller behålla en cirkulär ekonomi på egen hand i 

logistikbranschen eftersom det behövs ett samarbete för att få kretsloppet att cirkulera. Vi har 

konstaterat att det krävs att hela samhällets intressentgrupper (Freeman, 2010, s. 25) som stat, 

myndigheter och organisationer, tar ansvar men specifikt att kunderna, konkurrenter och de 

varuägande företagen tar ansvar. En faktor för att verksamheten ska gå mot att bli mer hållbar 

är att kunden ska acceptera de längre ledtiderna som kan uppstå om det sker en optimerad 
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samordnad transport. Företagen i branschen, som vi benämner som konkurrenterna ur ett 

företags perspektiv, måste även ta ansvar för att inte fokusera på att vinna en upphandling till 

ett lågt pris, utan att istället arbeta för att skapa kvalité och hållbarhet i branschen vilket en 

respondent uttryckligen förespråkade. Ju högre yttre effektivitet ett företag har, desto bättre 

anpassning har företaget gjort till miljön som omger företaget (Lumsden, 2012, s. 724) vilket 

vi anser innefattar intressenterna i fallet för logistikföretag. 

  

5.4.1	Statens	och	myndigheters	inflytande	och	krav	
Hur väl samhället och politikerna tar ansvar för vår planet avgör således hur god hållbarheten 

blir (Ekins 2011, s. 648) vilket även majoriteten av respondentföretagen instämde med. 

Samtliga respondenter höll med om det bristfälliga underhållsarbetet och specifikt 

underinvesteringarna i järnvägen, vilket medfört att företagen inte har möjligheten, trots att de 

har viljan, till att öka sin intermodala trafik. Utöver detta var respondenterna missnöjda med 

leveranservicen (Lumsden, 2012, s. 268) via järnväg, då flertalet tillfrågade rentutav inte 

vågade lita på att godset kommer fram i tid till rätt plats.  

 

Våra tillfrågade berättade även problematiken kring myndigheternas höga ambitioner att 

järnvägstrafiken ska öka, men att de inte investerade i att öka resurserna. Flertalet av 

respondenterna uppfattade detta som märkligt och naivt av dem att tro på en ökning utan 

investeringar, samtidigt som de beskrev myndigheternas brist att se ur företagens 

lönsamhetsperspektiv när de fastslog målsättningarna. En respondent var extra tydlig med att 

betona vikten i lönsamhetens roll för logistikföretagen och att staten borde integrera detta 

lönsamhetsperspektiv mer i sina beräkningar för kommande hållbarhetsmål. Den fördelning 

av järnvägen idag är bristfällig då trafiken är maximerad med transporter som konkurrerar om 

spårtid med personaltrafiken. Myndigheterna måste se över hur tilldelningen ser ut. Ett av 

Guirongs et al. (2010) uppmaningar för staten att granska företagen innefattar att 

transportfordonen ska var proportionerlig i relation till verksamhetens drift vilket meningen 

ovan inte lever upp till.  

 

Alla företag var således överens om att järnvägen måste ses över av stat och myndigheter om 

statens och myndigheters mål ska vara realiserbara. Enligt Guirong et al. (2010) samt Zheng 

och Zhang (2010) kan staten och dess myndigheter påverka och motivera  implementeringen 

av grön logistik, vilket innefattar intermodala transporter. Då ett av respondentföretagen 
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anordnade utbildningar för offentlig sektor kring att ställa fler hållbarhetskrav på transporter, 

anser vi att detta kan skapa ökad förståelse för statliga organ att påverka branschen till att ta 

ett rejält kliv för mer hållbarhetsintegrerade transporter. 

 

Stadgade	lagar	

Enligt nivå två i Carrolls (1991) CSR-pyramid ska företagets aktiviteter lyda de lagar som 

staten fastställts för att ha uppnått en av de fyra delarna i socialt ansvarstagande. 

Respondentföretagen var dock inte helt samstämda beträffande lagarnas inverkan på 

hållbarhetsarbetet i logistikbranschen. En del påstod att staten endast kan påverka positivt till 

implementeringen av hållbarhet medan en del påstod att lagar har både negativa och positiva 

effekter beträffande tillkomna kostnader, krav och kontroller. Beträffande krav och kontroller 

utgår Guriongs et al. (2010) uppmaningar till staten att granska företagen på följande vis. Det 

krävs kontroller av fordonsutsläpp, kontroller av fordon i proportionerlig skala till verksamhet 

samt rutter i städer med särskilda avgifter och tillstånd för att få äntra vissa städer. Med tanke 

på de spridda svaren från respondenterna anser vi att det borde finnas rum för djupare 

granskning av statens påverkan i form av lagrum för logistikbranschens fortsatta 

hållbarhetsarbete. 

 

5.4.2	Kunders	påverkan	och	krav	
Vi instämmer med respondenten som beskrev att det är upp till de som beställer leveranserna 

att ta mer ansvar och efterfråga mer miljövänliga transporter. Kunder har makt eftersom att 

företagen finns till för att kunden ska köpa deras produkter och tjänster. Företagen måste 

därmed rätta sig efter kundernas efterfråga för att kunna fortsätta överleva, då företagens 

kärnverksamhet är att leverera en produkt från punkt A till punkt B. Av samma anledning 

anser vi att åtaganden måste börja i kundernas efterfråga i första steget. Enligt Lumsden 

(2012, s. 268) kan leveransen utgöra ännu en intäktskälla genom att förslagsvis leverera utan 

skador, leverera i tid eller liknande. Relationen till företagets intressenter måste därmed 

vårdas för att kunna uppnå detta (Freeman et al., 2004). Majoriteten av de tillfrågade 

företagen hade märkt av att kunderna numera efterfrågar miljövänligare transporter eftersom 

de vill förbättra och göra deras led i verksamheten mer hållbara. Det som även påpekades var 

att möjligheten för respondenterna att köra miljövänligt var via fossilfria bränslen, vilket vi 

konstaterat är en bristvara i dagsläget. 
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För att respondentföretagen skulle kunna erbjuda mer miljövänliga produkter sammanfattade 

två av respondenterna att det krävs att kunderna kan acceptera längre ledtider (Lumsden 2012, 

s. 270) då rutterna kan samordnas för att optimera körningen. Som tidigare behandlats 

förekommer diskussioner kring kundernas vilja eller ovilja att antingen vänta längre mot att ta 

emot godset på avsatt tid kontra expressleverans med ospecifik ankomsttid.  

 

”Vill jag ha ett företag som bidrar till en god samhällsutveckling, eller vill 

jag ha ett företag som är billigt? Det är liksom där man hamnar i slutändan” 

  Respondent, Företag H 

 

Vi påstår därmed, likt en respondent även behandlade, att logistikföretagen behöver 

kommunicera sin hållbara framtoning som verksamheten innehar, annars kan 

transportbeställarna inte se alternativet till att välja miljövänliga transporter. Med andra ord 

trycker vi på att en kanal av tydlig marknadsföring som kommunicerar företagens 

hållbarhetsarbete tillsammans med att tydliggöra för kund vilka alternativ de skulle kunna 

investera i och dess villkor. Likt Lumsden (2012, s. 270) uttryckte, håller endast ett fåtal 

respondenter med om att kunder hellre väntar för att få leveransen precis samt dessutom mer 

miljövänligt. Det en respondent uttryckte var saknaden av förtroendet mellan alla parter då det 

redan finns ett antagande på att leveransen kommer att vara försenad eller annan avvikelse. 

 

5.3	Resultat	

	
 

Figur 5.3 Slutliga revideringen av modellen som sammanfattar teori, empiri 
samt analys med förutsättningarna för att kunna implementera och uppnå 

cirkulär ekonomi inom logistikföretagens verksamhet. 
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6.	Slutsats		

Studiens syfte var att undersöka hur ett hållbarhetsarbete kan utformas i ett logistikföretag i 

Sverige. I detta avsnitt besvaras de tre frågeställningarna i en presentation av de slutsatser 

som innefattar en identifiering av förutsättningarna som uppkommer vid en realisering av 

modellen cirkulär ekonomi. Förklaringarna baseras på teori- och empiriinsamlingar för hur 

företagen kan bli mer resurseffektiva och hållbara i logistikbranschen. 

 

F1:	På	vilket/vilka	sätt	arbetar	logistikföretag	med	hållbarhet	i	Sverige?		

Det skilde sig mellan företagen för hur djupgående de har valt att specificera sig kring 

hållbarhetsaspekterna, men det miljömässiga ansvaret var mest påtagligt bland företagen. Att 

inga hållbarhetsaktiviteter kunde genomföras utan att hänsyn togs till lönsamhetsaspekten var 

dock samtliga företag eniga om. Det faktum att Corporate Social Responsibility har ett 

samband mellan varandra framgick inte lika distinkt och tydligt i alla företagen som enligt 

Grankvists (2012, s. 16) teori om att ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsarbeten 

är lika viktiga. Vi konstaterade även att logistikföretagens implementerade hållbarhetsarbete 

begränsades i olika omfång beroende på om företagen hade givit hållbarhet en central roll i 

verksamheten eller ej. Hållbarhetsarbetet var mer påfallande i verksamheter med en tillsatt 

miljö- eller hållbarhetschef i jämförelse med om VD:n hade detta ansvar. 

 

Vi observerade att intermodala transporter förekom i stor utsträckning och att en minskad 

resursanvändning utgjordes utav av främst samordnade transporter, ruttoptimering samt 

strävan efter en hög fyllnadsgrad. Dessa aktiviteter bidrog även till ett ökat ekonomiskt och 

miljömässig ansvarstagande i form av reducerade kostnader och minskade utsläpp. 

Logistikföretagen strävande även efter att införa förnyelsebara bränslen samt uppmätte 

utsläpp. Vi kunde konstatera att långsiktiga mål saknades på grund av den brist företagen i 

branschen hade beträffande att tänka långsiktigt. Denna brist förekom även flitigt i 

investeringssammanhangen. Ansvaret kring den sociala hållbarhetsaspekten uppnåddes 

exempelvis genom satsningar på internutbildning av chaufförerna samt externa åtaganden 

som gynnade externa parter i samhället. 
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F2:	Vilka	utmaningar	kan	identifieras	i	arbetet	med	att	göra	logistikbranschen	mer	

hållbar?		

Utmaningar för att skapa ett integrerat hållbarhetsarbete i logistikbranschen uppstod på olika 

plan. Transportbranschen är en bransch som präglas av press på låga priser vilket resulterar i 

små marginaler och svårigheter att skapa mervärden. Vi kunde urskilja den ekonomiska 

rädslan enstaka företag hade med avseende på den ekonomiska risk som kunde uppstå om de 

satsade på mer hållbarhet, som grundades på investeringssvårigheterna då många kontrakt inte 

sträcker sig över en lång period. 

 

En annan utmaning som var påtaglig för att förverkliga verksamhetens hållbara aktiviteter 

utgjordes av underfinansieringen i infrastrukturen, närmare bestämt i järnvägssektorn. Detta 

indikerade i svårigheter för företagen att se en övergång av gods från landsväg till järnväg för 

en ökning i intermodala transporter. Utöver detta sågs leveransprecisionen hos tågtrafiken och 

kostnaderna för att nyttja järnvägen inte lika fördelaktiga som kunde uppnås för transporter på 

vägar. Användandet av förnyelsebara bränslen har ökat, men tillgängligheten av dessa kan ses 

som problematisk. Flertalet transportbeställare beskrev utmaningen i en saknad 

betalningsvilja för hållbara transporter. Våra tillfrågade hade delade meningar kring om 

kunderna efterfrågade snabba och miljövänliga leveranser eller om de kunde invänta längre 

ledtider och betala mer för hållbara logistiklösningar. Beträffande lagar var kontentan att 

dessa kan hjälpa branschen att bli mer hållbar på samma sätt att de kan hindra. Vi 

konstaterade att lagar kan kräva mer administrativt arbete och utbildningskrav för 

chaufförerna på samma sätt som dessa kan bidra med stöd under uppstartsfaserna av en 

implementering mer gröna logistiklösningar.  

 

F3:	Hur	kan	cirkulär	ekonomi	implementeras	i	företag	inom	logistikbranschen?		

Implementerar logistikföretagen de hållbara aktiviteter som genomgående i uppsatsen 

presenterats bidrar dessa till en resurseffektiv verksamhet, med andra ord en verksamhet med 

cirkulär ekonomi, inom ramarna för ansvaret för de miljömässiga, ekonomiska och sociala 

aspekterna.  För att denna cirkulära ekonomi ska vara möjlig att verkställa för företagen måste 

utmaningarna övervinnas genom att följande åtaganden infrias: 

1. Företaget måste välja strategier som innefattar hållbara resurser samt mäta och följa 

upp verksamheten 

2. Företaget måste få kunderna att efterfråga hållbara transporter och acceptera 

eventuella extrakostnader och längre ledtider 
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3. Företaget måste välja att implementera hållbara aktiviteter som resursoptimerar 

verksamheten 

4. Företaget måste få intressenterna att investera i utvecklingen för hållbarhet samt att 

staten måste stifta lagar som gynnar branschen 

 

Ett integrerat hållbarhetsarbete grundat på cirkulär ekonomi kan först och främst 

åstadkommas när företagen själva tar ansvar för att investera i hållbara tillgångar, strategier 

och aktiviteter samt skapa mervärde och följa upp sina resultat. Staten behöver stötta och 

investera mer, samtidigt som att kunderna behöver accepterade längre ledtider samt vara 

villiga att betala den eventuella extrakostnad som uppstår för mer hållbara transporter. Utöver 

detta har vi konstaterat att logistikbranschen kan inte på egen hand verkställa en övergång till 

cirkulär ekonomi. Det krävs att nya samarbeten med företag i andra branscher samtidigt som i 

det måste ske ett införande av ekonomiska incitament kring hållbara lösningar som motiverar 

företag till att ta ytterligare ansvar. Viljan till att bli mer hållbar finns hos företagen, det är 

möjligheterna och fördelarna som begränsas av riskerna och utmaningarna. 
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6.2				Förslag	till	framtida	studier	
Den här studien har behandlat logistikbranschens möjligheter och förutsättningar att gå mot 

en mer hållbar verksamhet genom cirkulär ekonomi. Vidare rekommenderar vi att framtida 

studier behandlar ett hållbarhetsarbete mer djupgående utöver hela leverantörskedjan, 

exempelvis utifrån perspektivet från upphandlaren av transporter och på så vis kartlägga vilka 

faktorer som avgör beställningen av transporten. Vi har även observerat en saknad av studier 

kring ett skapande av mervärden i logistikbranschen och hur detta mervärde kan förmedlas till 

transportköparna, vilket vi förespråkar kan vara ett givande bidrag till framtida forskning. 
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8.	Bilagor	

8.1	Intervjuguide	
1. Bedömer ni att ett hållbarhetsarbete är integrerar i er verksamhet? 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till att ni arbetar med miljö- och 

hållbarhetsfrågor? 

På vilket sätt implementeras miljö- och hållbarhetsarbetet?  

Vilka metoder används?  

Vilket eller vilka är de viktigaste områdena inom ert miljö- och hållbarhetsarbete?  

Var i företaget är den negativa miljöpåverkan störst? 

Vilka åtgärder förekommer för att reducera detta? 

 

2. I vilken mån påverkar intressenter ert hållbarhetsarbete? (t.ex. ägare, leverantörer 

och kunder?) 

På vilket sätt påverkar de interna intressenterna miljö- och hållbarhetsarbetet?  

På vilket påverkar de externa intressenterna miljö- och hållbarhetsarbetet?  

Hur mycket påverkar regler och lagkrav hållbarhetsarbetet? 

 

3. Uppfattar ni att det finns svårigheter med att driva ett hållbarhetsarbete i er 

bransch?  

Förekommer det några särskilda hinder eller svårigheter gällande implementering av 

miljö- och hållbarhetsarbete i verksamheten?  

Hur påverkar dessa er?  

 

4. Hur betydande anser ni att mätning och uppföljning av hållbarhetsarbete är?  

Hur arbetar ni med mätning och uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet i 

verksamheten?  

Vilka hållbarhetsmål har ni?  

Hur arbetar ni för att uppnå dessa?  

Vem utformar miljö- och hållbarhetsmålen i företaget?  

Hur skiljer sig det kortsiktiga respektive långsiktiga hållbarhetsarbetet?  
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5. I vilken grad anser ni att verksamheten avsätter de resurser som krävs för att nå 

hållbarhetsmålen? (t.ex. tid, pengar, personal och kunskap)  

Har ni någon form av samarbete med andra aktörer i syfte att uppnå någon form av 

minskad miljöpåverkan?  

Använder ni er av intermodala transporter i verksamheten?  

Hur arbetar ni för att effektivisera er användning av resurser?  

 

6. Finns det förbättringsmöjligheter för verksamheten att  utvecklas ytterligare gällande 

hållbarhetsarbetet?  

Hur ser framtiden ut för ert miljö- och hållbarhetsarbete?  

Vad anser ni krävs för att nå ett långsiktigt hållbart företag? Precisera! 

Vad är ert “drömscenario” inom miljö- och hållbarhetsarbetet i framtiden? 

Vilka satsningar borde göras och var i så fall för att uppnå detta? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


