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Sammanfattning 

Corporate Social Responsibility, ett företags samhällsansvar, har på senare år fått större 

plats i näringslivet. CSR bygger på idén att företag frivilligt redovisar vilket socialt, 

etiskt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar de tar inför sina intressenter. En 

företagsbransch med daglig inverkan på världens samhälle är livsmedelsbranschen. 

Branschen har ett välutvecklat och komplext logistiksystem där transportverksamheten 

är en central funktion.   

Syftet med denna studie är att beskriva och utvärdera dagens CSR-arbete ur ett 

miljöperspektiv inom livsmedelsbranschens transportverksamhet. Utifrån en 

litteraturstudie av vetenskapliga artiklar sammanställdes en teoretisk modell av 

angreppspunkter för en miljövänligare transport. Denna modell kunde sedan jämföras 

med empiriskt material innefattande två intervjuer; med den största livsmedelskedjan i 

Sverige, ICA, samt en av ICA:s distributörer, Kyl och Frysexpressen. 

Studien kom fram till att: Det finns ett CSR-arbete inom livsmedelsbranschen men att 

kunskapen om detta arbete är varierande. CSR-ansvaren har en koppling till varandra. 

Inom livsmedelsbranschens logistik finns många faktorer som påverkar miljön. Den 

huvudsakliga miljöpåverkande faktorn inom livsmedelsbranschens leveranskedja är 

koldioxidutsläpp från transport. ICA vidtar åtgärder såsom att införa etanol drivna 

lastbilar,  utveckla och införa kombinerade lastbils- och tåg-containrar samt  använda 

dubbeldäckade lastbilar för att aktivt arbeta  inom CSR för miljön gällande transport av 

varor.  
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Abstract 

Corporate Social Responsibility has in recent years been given a much larger role in the 

industry. CSR is based on the idea that companies voluntarily report the social, ethical 

and financial responsibilities they undertake to their stakeholders. A business sector 

with a daily impact on the global society is the food industry. The industry has a well 

developed and complex logistics system where the transport business is a central 

function. 

The purpose of this study is to describe and evaluate the current CSR activities from an 

environmental perspective in the food industry's transport system. A literature review of 

scientific papers was compiled into a theoretical model with points of application for a 

more environment-friendly transport. This model could then be compared with 

empirical material, including two interviews with the largest food chain in Sweden, 

ICA, and one of ICA's distributors, ‘Kyl och Frysexpressen’. 

The study concluded that: There is an ongoing CSR operation in the food industry but 

the knowledge of this work is scattered. The CSR responsibilities are linked to each 

other and in the logistics system of the food industry there are many factors that affect 

the environment and there are many difficulties in order to change them. The main 

environmental factor affecting the food industry's supply chain is carbon dioxide 

emissions from transport. ICA takes environmental CSR-responsibility by introducing 

ethanol-powered trucks, a new container for both trucks and train and double-decker 

trucks.   
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1. Inledning 

Grönt företagande, samhällsansvar, SR (Social Responsibility), CR (Corporate 

Responsibility) och Hållbart företagande är några av många benämningar för Corporate 

Social Responsibility, CSR. Gemensamt är att de bygger på idén att företag frivilligt 

redovisar vilket socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar de tar inför sina 

kunder, anställda, statliga myndigheter, samhälle, miljö, investerare, logistikkedja, 

regelverk, icke statliga organisationer, andra föreningar och media (Grankvist 2009). 

CSR har på senare tid blivit en vardaglig del i majoriteten av de svenska företagen.  

Enligt revisionsbolaget KPMG:s internationella undersökning baserad på de 100 största 

bolagen i 34 länder, hållbarhetsredovisade 60 % av de svenska bolagen 2008. 2011 hade 

den andelen ökat till 72 % (DN 2011).  Det ökande intresset för CSR-arbetet beror 

främst på att etiskt klandervärda fall i näringslivet har uppmärksammats, vilket i 

kombination  med den ständigt utvecklade kommunikationsteknologin gjort att media 

och konsumenter upplysts och börjat ställa högre krav på företag, att ta sitt 

samhällsansvar. (Hartmann 2011; Maloni och Brown 2006) 

En av de viktiga delarna i CSR-arbete är företagens miljöansvar. Detta ansvar handlar 

om att driva sin verksamhet utan att påverka jorden och naturresurserna på ett 

långsiktigt negativt sätt (Grankvist 2009). Då företag bygger på att producera och 

leverera någon typ av tjänst eller produkt till en kund kan flera mer eller mindre 

miljöpåverkande faktorer i logistikkedjan från råvara till kund föreligga. För att företag 

ska kunna ta miljöansvar är det centralt med ett aktivt CSR-arbete inom logistikkedjans 

alla delar. 

Beroende på bransch varierar logistikkedjorna och dess påverkan av samhället och 

miljön, vilket gör att även CSR-arbetet skiljer sig efter bransch. En bransch som funnits 

länge och som världen möter dagligen är livsmedelsbranschen. Hitintills är forskning 

om CSR med fokus på denna bransch ett knappt utforskat område (Hartmann 2011), 

vilket gör den väldigt intressant att titta närmare på. 

Inom industriföretag är logistikkedjan uppdelad i flera steg; råvaror, produktion, 

transport, distribution och detaljhandel (Bhatnagar 2009).  Liknande finns inom 

livsmedelsindustrin vilket kräver ett stort och sammansatt logistiksystem inom och 

mellan dessa steg för att fungera. Kunskap om implementering av CSR i 

livsmedelbranschens logistiksystem är därför viktigt att belysa då det är ett komplext 

problem som andra branscher och företag kan lära sig av.  

Följande arbete har som mål att beskriva och utvärdera dagens CSR-arbete ur 

miljöperspektivet i livsmedelsbranschens logistiksystem. Vidare är utmaningen med 

detta arbete att finna en enkel modell för hur logistiken påverkar miljön.  

Målet är att detta arbete ska generera ett kunskapsunderlag som kan bidra till andra 

branscher, som vill börja implementera CSR i sina logistiksystem. 
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Frågeställningen som ställs är: 

 Vilka huvudsakliga faktorer inom livsmedelsbranschens logistiksystem påverkar 

miljön? 

 Vad gör livsmedelsbranschen idag för att minska sin miljöpåverkan i sina 

logistiksystem? 

 Vilket utrymme för förbättringar och förändringar finns det i logistiksystemet? 

Denna studie har valt att fokusera på miljöaspekten inom CSR och tar därför inte upp de 

sociala, etiska och ekonomiska ansvaren. (Grankvist 2009) Inom livsmedelbranschens 

logistiksystem har en avgränsning till transport av varor  gjorts, då 

transportverksamheten är en central del som integrerar enheter som t.ex. lager till butik 

inom logistikkedjan. Dessutom upptas  en stor del av livsmedelsbranschens aktiva 

miljöarbete av just transportverksamheten. (ICA 2011) 

2. Metod 

Arbetsmetoden i studien har varit abduktiv på det sätt att ett empiriskt material 

analyserats och jämförts med en teoretisk litteratur. Genom att jämföra empiri med teori 

har frågor besvarats om vad som görs och inte görs i livsmedelsbranschen. Detta har 

gett en analys som gett kunskap om viktiga aktiviteter och insikt om förbättringar. 

2.1. Litteraturstudie 

I litteraturstudien har det sökts efter relevanta artiklar i KTH:s databaser. Artiklarna som 

hittats och använts är vetenskapliga artiklar och nutida aktuella tidningsartiklar. Valet 

att söka underlag till arbetet via artiklar har gjorts för att få så relevant och uppdaterad 

kunskap om ämnet som möjligt. Det har även lånats ett antal böcker från bibliotek som 

faktaunderlag. Några av böckernas innehåll fick dock uteslutas då faktan ansågs 

inaktuell. 

Teorin som inhämtades bestod av; logistikkunskap, generellt CSR-arbete, CSR-arbete 

inom livsmedelsbranschen samt grön logistik. I litteraturdelen men även empiridelen 

har det inte gjorts någon uppdelning mellan logistikoptimering och CSR-

implementering  inom logistiken, i och med att vi valt att samla alla faktorer, inom 

dessa två områden under miljöpåverkan inom transport av varor. 

Genom att fokusera på transporten av varor innefattar inte studien  

livsmedelsbranschens CSR-arbete för miljöpåverkande faktorer som användning av 

köldmedier, direkta- och indirekta energianvändningen i butiker, avfallshanteringen, 

skyddandet av habitat, utvecklingen av framtida hantering av biologisk mångfald, 

utvecklingen av förnybar energi, eller utbudet och arbetet med ekologiska varor etc. Att 

studien valts att fokusera på just transport av varor har med att ICA:s transport och 

lagerenhet upptar så mycket som en tredjedel av hela företagets miljöpåverkan varav 

övriga två tredjedelar är ovannämnda faktorer (ICA 2011). 

2.2. Empirisk studie 

På grund av arbetets begränsade omfattning är studien fokuserad på en svensk 

livsmedelskedjas CSR-arbete, nämligen ICA. I och med detta har en empirisk fallstudie 

(Denscombe 2009) över ICA:s CSR-arbete inom transport av varor gjorts. I Sverige är 

de största livsmedelskedjorna; ICA, COOP och Axfood (här ingår; Willys, Hemköp, 

Vii-butikerna och PrisXtra). Livsmedelskedjorna har ett etablerat eller ett påbörjat CSR-
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arbete i sina organisationer. ICA och COOP är de företag som kommit längst i sitt CSR-

arbete genom att bland annat ha tydliga miljömål och miljöcertifierade butiker 

(Backman 2009). Metodvalet mot ICA utesluter direkt övriga livsmedelsföretag i 

Sverige och ger därför ingen kunskap om vad övriga livsmedelsföretag gör samt om 

ICA gör mer eller mindre gällande miljöarbete i logistiken, jämfört med andra 

livsmedelsföretag. 

Studien består, i och med arbetets begränsning, av två intervjuer. En intervju med ICA:s 

miljökoordinator, Kajsa Kirbe inom ICA logistik, samt en telefonintervju med en av 

ICA:s distributörer, Kyl och Frysexpressens administrativa chef Robert Barkensjö.  

Kirbe var lämplig att intervjua då hon med sin befattning hade insikt och kunskap inom 

arbetets ramar mot miljö, logistik och livsmedelsindustri. Vid intervjun med Kirbe 

söktes information om ICA:s CSR-arbete allmänt, inom deras logistik och om det fanns 

möjligheter för utveckling ur miljösynpunkt. Intervjun utfördes utefter en kvalitativ 

metod, för att skapa djupare förståelse för fallstudiens inriktning (Trost 2010). Inför 

intervjun skickades först samtliga frågor till Kirbe. På intervjun presenterade Kirbe en 

Power Point, därefter ställdes de intervjufrågor som inte hade besvarats av Power 

Pointen. Kirbe var noga med den information som gavs ut och kunde/valde vid flera 

tillfällen att inte svara på vissa frågor i och med vissa affärshemligheter. De delar som 

valdes att presenteras från intervjun är de som är mest faktamässiga, för att minimera 

den personliga och ICA:s åsikts inverkan. Intervjun var baserad utefter ett 

semistrukturerat flöde och fokus låg på en öppen dialog. Intervjun är dokumenterad med 

Power Point från Kirbe samt egna anteckningar via dator. Intervjuguide och frågor kan 

ses i Bilaga A. Empirin innefattar även information ifrån ICA:s årsredovisning för 2011. 

Svaren från intervjun med Kirbe kändes partiska för  ICA:s fördel, vilket är förståligt då 

ICA, liksom alla företag, värnar om sitt varumärke. 

Barkensjö för Kyl och Frysexpressen var lämplig att intervjua då han har god kunskap 

om transport och kunde ge god information utifrån en distributörs synvinkel. Vid 

telefonintervju med Barkensjö söktes information om företagets miljöarbete samt 

transportverksamheten. Intervjun utfördes via telefon där Barkensjö fick svara på 

förberedda frågor. Barksjö svarade öppet på frågorna och svaren kändes ärliga. 

Barkensjö var dock inte insatt i företagets CSR arbete och hade inga kunskaper om 

CSR, vilket gör att hans svar motsvarar en logistikoptimering mer än en CSR-

implementering. 

Intervjun följde ett semistrukturerat flöde och innefattar Barkensjös synvinkel av Kyl 

och Frysexpressens miljöarbete för transport. Intervjun är dokumenterad i en inspelad 

ljudfil. Intervjuguide med frågor kan ses i Bilaga B. 

För att kontrollera samt få ett bredare perspektiv på livsmedelsbranschen i Sverige  bör 

det, vid ett mer omfattande arbete, göras fler intervjuer med andra livsmedelsföretag och 

dess distributörer. 
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3. CSR i livsmedelsbranschen 

CSR är ett brett och utforskat ämne och har på senare tid blivit mer trendigt inom 

näringslivet. Det syns bevisligen genom att företag med självaktning gärna redovisar 

CSR-frågan i sin årsredovisning eller på sin hemsida (ICA 2011). Samtidigt kan den 

ökande trenden medföra en stor förvirring om vad begreppet CSR omfattar och vilka 

underområden som inkluderas. Företag som inte är bekanta med begreppet från början 

har en tendens att nöja sig med en diffus uppfattning om CSR för att kunna nämna 

”CSR” och ”samhällsansvar” i godtyckliga sammanhang bara för att hänga med i 

näringslivstrenden men då utan att ha en god plan för sitt arbete. (Grankvist 2009)  

Som tidigare nämnts centrerar sig CSR på tanken att ett företag kan hållas socialt, etiskt, 

ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande gentemot en expansiv rad av intressenter. 

(Maloni och Brown 2006; Grankvist 2009; Hartmann 2011; Jones et al. 2005) 

Intressenter är den eller de grupper som är intresserade av företagsverksamheten och 

dess utfall. (Maylor 2010) Exempel på intressenter för CSR-ansvar hos företag är; 

kunder, anställda, regeringar, samhällen, fackföreningar och media (Hartmann 2011; 

Grankvist 2009). 

För att ha en långsiktig hållbar verksamhet gäller det att ha en balans mellan de fyra 

ansvarsområdena på ett optimalt sätt. Fokuserar ett företag bara på miljöansvaret 

riskerar de t.ex. att glömma bort personalens sociala trivsel. Ett alltför starkt fokus på 

vinstökning utan något hänsynstagande till omvärlden gör att företag riskerar att 

uppfattas som giriga, vilket kan leda till att attraktionskraften på varumärket minskar 

med tiden. Detta leder i sin tur till dåligt ekonomiskt ansvarstagande. Följaktligen går 

det inte att fokusera på bara ett CSR-ansvar och ignorera de andra. Dock kan ansvaren 

flyta in i varandra och miljöansvarstagandet kan därför ses som både etiskt och socialt 

men även ekonomiskt om det sker balanserat. Tjänar företagen inte pengar kan de inte 

ta ansvar och omvänt; tar de ansvar kan de tjäna pengar i och med dagens tryck från 

omvärldens förväntningar, att ta sitt ansvar. (Grankvist 2009) Stora livsmedels- och 

detaljhandelsföretag har tidigare gjort stora förluster på sina varumärken och deras 

totala rykte, på grund av otillräckliga arbetsvillkor och/eller brist på miljömässigt 

ansvarsfullt agerande. (Hartmann 2011)  

Enligt Hartmann (2011) är det ytterst viktigt för just livsmedelsbranschen att satsa på 

sitt miljöansvar och miljöpåverkan då denna bransch är så starkt beroende av naturliga 

resurser. Det är även det ansvar som fått och fortfarande får mest uppmärksamhet i 

livsmedelsbranschen menar Jones et al. (2005) i sin studie över de ledande 

livsmedelskedjorna i Storbritannien.  

Miljömässigt ansvartagande inom CSR står för att driva en verksamhet på ett sätt som 

inte påverkar jorden och våra naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. Då 

livsmedelsindustrin är den fjärde största industrin i Sverige är dess påverkan och dess 

CSR-arbete inom miljöfrågan viktig att undersöka. (Grankvist 2009; 

Landsbygdsdepartementet 2011)  

Nedan kommer studien fokuseras på livsmedelsbranschens utmaningar inom CSR-

arbetet, genom att först introducera uppbyggnaden av deras logistiksystem i form av 

deras leverantörskedja. Med inriktning på logistiksystemet ur transportsynvinkel kan 

sedan miljöpåverkande faktorer sammanställas för att kunna börja anta utmaningen, om 

CSR-arbetet för förbättrad miljö. 
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3.1. Livsmedelsbranschens utmaningar 

Tidigare har forskning inom livsmedelsbranschens CSR-arbete fokuserat mycket på 

livsmedelsproduktionens, beredningens, distributionens miljöpåverkan men även på 

livsmedelssäkerhet, kvalitets aspekt och djurskyddsfrågan inom jordbruket (Maloni och 

Brown 2006). Hartmann (2011) påstår dock att livsmedelssektorn står inför särskilda 

CSR-utmaningar i synnerhet av tre skäl: 

1. Livsmedelssektorn har en stor inverkan och starkt beroende på naturliga, och 

            fysiska resurser. 

2. Eftersom livsmedel omfattar grundläggande mänskliga behov har människor 

            starka åsikter om vad de äter. 

3. Livsmedelskedjan har en unik och komplex struktur.  

Den tredje punkten leder in på livsmedelskedjans logistik. Logistik definieras generellt, 

som ett integrerat system av design, utveckling, tillverkning och underhåll som svarar 

mot kundens förväntningar genom att leverera önskad kvantitet av kvalitéts produkter 

med bästa kundservice till lägsta kostnaden (Bhatnagar 2009).  Flera olika aktiviteter 

och funktioner kräver alltså en integrering för att fungera i logistiken. Exempel på 

logistikbeslut som behöver beaktas vid integrering mellan funktioner är; produktdesign, 

anläggningsläge, val av marknad, produktions struktur, distributions design, placering 

av varuhus och deras layout, förpackning, materialhantering, produktionsplanering och 

transportval m.m. (Bhatnagar 2009; Wu och Dunn 1995) Livsmedelsbranschens dagliga 

funktioner och aktiviteter kan logistiskt sätt beskrivas med deras leverantörskedja.  

Ett problem med den unika och komplexa strukturen inom branschen är att den består 

av flera olika livsmedelsföretag med varierande storlek vilket även resulterar i att 

involveringen i CSR-arbete skiftar i och mellan företagens leverantörskedjor. 

(Hartmann 2011; Maloni och Brown 2006) För att förstå komplexiteten beskrivs nedan 

en typisk leverantörskedja för ett livsmedelsföretag. 
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Leverantörskedjan 

Ett företags leverantörskedja kan allmänt definieras som; en rad företag, däribland 

leverantörer och kunder, som arbetar tillsammans för att leverera varor och tjänster till 

slutkund (Maloni och Brown 2006). För att förstå vilken omfattande struktur 

livsmedelsbranschens leverantörskedja är uppbyggd av, har en förenklad bild över den 

gjorts i figur 1. Pilarna mellan enheterna i figuren står för transportflödet, vilket tydligt 

visar att livsmedelsbranschen är väldigt beroende av ett fungerande logistiksystem 

gällande transport. Då livsmedel vanligtvis inte tillverkas på försäljningsplats är 

transporten en viktig del i logistikplaneringen i leverantörskedjan. (Bhatnagar 2009; 

Maloni och Brown 2006) 

 

Figur 1. Förenklat schema över hur leverantörskedjan hos livsmedelsbranschen ser. Pilarna står för 

transportflödet mellan enheterna. 

En optimering för företag kan ske genom ett direkt samarbete inom leverantörskedjan 

vilket möjliggör att företag kan minska sina totala lager, minska produktutgående, 

minska transaktions kostnader och vara mer flexibel på förändringar i marknaden 

genom att kunna svara snabbt på kundefterfrågan (Markley och Davis 2007).  

Många livsmedelsföretag väljer att lägga ut hela eller delar av sin transport och 

lagerverksamhet på annan entreprenad, s.k. outsourcing. Att outsourca en del av sin 

logistik erbjuder livsmedelsföretag fördelar som en försäkring på att expertisen i 

logistikhanteringen kvarstår inom företaget samtidigt som risken sprids på 

serviceuppdelningen och tillåter utvärdering av effektivitet och servicestandarder, även 

kallad benchmarking. Genom outsourcing till logistik- och transportföretag kan 

livsmedelsföretagen få en mer bredd, geografiskt sätt, då deras distributionsfält blir 

större och når då lättare ut till områden med mindre befolkning. (Bourlakis och 

Weightman 2008) 

Transport 

Transportverksamheten hos ett företag består av två funktioner; produkttransport och 

lager. Det finns två grundläggande principer gällande styrningen av 

transportverksamheten; volym och distans. Volym refererar till att ju större volym per 

last desto lägre blir kostnaden per last. Distans, menas med att desto kortare sträcka en 

last transporteras desto mindre kostar lasten att utföra. (Bhatnagar 2009) Genom att 

kartlägga uppbyggnaden av distributionskanaler kan transportkilometrar sparas ur 

Bonde 

Produktion 

Distributör, lager 

 

Butik 

Konsument 

= TRANSPORT 
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miljösynpunkt men även ur ekonomiskt synpunkt. Ur volymperspektivet kan en 

verksamhet för att minska storleken på en produkt bedrivas för att påverka den totala 

transportvolymen av produkten. (Kotzab et al. 2011; Bhatnagar 2009) 

När det kommer till transport och miljö verkar de flesta forskare lägga ner tid på två 

områden. Den ena handlar om att utforska möjligheten att uppnå en så miljövänlig 

hållbar logistik i praktiken som möjligt med mer fokus på miljön mer än på kostnad 

medan det andra området handlar  om att ta fram kostnadseffektiva strategier och i 

efterhand besvara miljöfrågan i logistiken (Ubeda, Arcelus och Faulin 2011). 

3.2. Angreppspunkter för miljövänligare transport 

Den största påverkande miljöfaktorn som går hand i hand med transport är utsläpp av 

växthusgaser. Växthusgaser är en av de största orsakerna till klimatförändringarna på 

jorden. Problemet ligger främst i användningen av fossila bränslen som släpper ut 

växthusgasen, koldioxid (Westphal 2000). För att kunna bedöma hur stor påverkan 

transporten har på miljön är det mest återkommande mätvärdet: mängden 

koldioxidutsläpp (Ubeda, Arcelus och Faulin 2011). Koldioxidutsläppen minskas om 

användningen av fossila bränslen minskas. (Westphal 2000) 

Mängden bränsle som konsumeras och koldioxid som släpps ut från rörliga källor 

påverkas bl.a. av; väderförhållanden, trafikförhållanden, motortyp och körstil som 

innefattar hastighet. Det finns potential att minska användningen av fossila bränslen, 

bl.a. genom förbättrad dieselteknik eller användning av förnybara bränslen som biogas, 

etanol och metanol. Gemensamt för dessa är att de genererar en minskad mängd utsläpp 

av växthusgaser jämfört med bensinanvändning. Dessa alternativa bränslen har inte 

kunnat slå bensinen på marknaden på grund av faktorer som att gasleverantörer tenderar 

att öka priser när marknaden blivit etablerad och att distributionen i infrastrukturen inte 

är tillräcklig (Westphal 2000). Infrastrukturen gällande tankstationer av alternativa 

bränslen kommer att behöva genomgå stora förändringar för att kunna följa den snabba 

tillväxten på efterfrågan av alternativa bränslen. (Malakoff et al. 2010) 

En faktor som även varierar mängden koldioxidutsläpp är valet av fordonstyp som tåg, 

lastbil, flyg eller båt. Väljs lastbil kan man genom motor och bränsleval förebygga 

miljöpåverkan. Just lastbil har fördelar med att den når direkt ut till butik. Tesco, största 

livsmedelskedjan i Storbritannien, har experimenterat med att transportera gods på 

järnväg i ett försök att bidra till minskade utsläpp och trängsel på vägarna, dock visade 

resultatet att leveranserna var otillförlitliga (Jones et al. 2005). 

Man kan också optimera sträckan vilket innefattar planering av distansen för lasten. 

Optimering kan ske genom att minska antal transportturer genom att maximera 

lastvolymen i varje tur. (Bhatnagar 2009) Optimering av sträckor omfattar även att 

minska transportdistansen genom att förbättra distributions- och lagerplaceringar.  

En annan faktor är att minska tomma returlaster, som motsvarar transportsträckan och 

verksamheten tillbaka från en avklarad leverans. Tomma returlaster är ett av de 

vanligaste problemen i livsmedelsbranschen, där livsmedelsbutiker är leverantörens 

kund av önskat antal produkter, medan livsmedelstransportören är returlastens kund 

som ska plocka upp ankommande produkter (Ubeda et al. 2011). Enligt en studie på den 

spanska livsmedelskedjan Eroski kan största effektivisering ur ekonomisk och 

miljövänligt perspektiv uppnås genom att utföra en returlast efter leverans istället för att 

åka tillbaka till lager/leverantör med tom last. (Ubeda et al. 2011) 
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En teoretisk sammanställning i figur 2 av ovannämnda faktorer och angreppspunkter ur 

logistiksystemets och transportens synpunkt har gjorts för att tydligt kunna se vad det är 

som påverkar miljön inom livsmedelsbranschen. 

 

Figur 2. En minskning av koldioxidutsläpp kan påverkas av dessa faktorer hos livsmedelskedja och 

distributör. 
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4. Empirisk studie 

4.1. ICA 

ICA, Coop och Axfood står för 70 % av Sveriges dagligvaruhandelsmarknad varav 

resterande andel innefattar mindre lågpriskedjor som t.ex. Netto och Lidl(ICA 2011). 

ICA står ensamt för nästan hälften av marknaden och har ett överlägset rikstäckande 

logistiknätverk i Sverige. De är Sveriges och Nordens ledande aktör inom 

livsmedelsbranschen och har ett kontinuerligt CSR-arbete inom organisationen. Deras 

logistikavdelning är miljöcertifierad enligt ISO 14001. För några år sedan lanserade 

ICA en klimatstrategi, där de övergripande målen var att minska den direkta 

klimatpåverkan med 30 % till år 2020. (ICA 2011) 

ICA:s angreppspunkter för miljövänligare transport inom leverantörskedjan 

ICA har idag inte några egna lastbilar eller chaufförer, utan köper dessa tjänster av flera 

olika speditörer. Transporterna från lager till butik sker i stor del med lastbilar som bara 

kör på uppdrag för ICA och vars rutter planeras och optimeras av ICA med ett nytt 

nyligen infört transportplaneringsverktyg. ICA använder sig utav så kallade 

spridningspunkter som består av ett väl distribuerat nät av lager i Sverige dit 

leverantörer transporterar sina varor, varav ICA sedan med sina distributörer 

transporterar vidare till sina butiker/handlare.  

Till viss del distribueras varor med så kallad fri distribution, där transportören själv 

optimerar sina egna rutter, men måste följa ICA:s krav. Ett utav kraven är att 

lastbilschaufförerna ska köra miljövänligt och har genomgått en utbildning i detta. ICA 

är medlem i KNEG och har därmed åtagit sig att arbeta för fossilfri distribution i 

Stockholm.Distributionen sker främst med lastbil men varor som transporteras långväga 

från, till exempel Asien, kommer ofta med båt. Under 2011 har ICA tagit fram en ny typ 

av lastbilssläp/containrar i två plan som enkelt kan dras även på tåg. Lastbilarna som 

levererar varor kör cirka 10 000 mil per dag. Många av lastbilarna som kör för ICA är 

dubbeldäckare.  

ICA har även en transportutvecklingsavdelning som ser över alla transportmedel. ICA 

har tidigare haft externa resurser som reviderar deras transporter men har nu en egen 

intern division för det.  

En intressant punkt som Kirbe nämnde var att ICA-handlarna (butiksägarna) är egna 

företagare och får i viss mån bestämma om de vill köpa varor från ICA centralt eller 

köpa från egna leverantörer. ICA-handlarna har heller inga tvång att jobba för CSR. 

4.2. Distributör: Kyl och Frysexpressen 

Kyl och Frysexpressen är sedan 4 år en etablerad distributör till ICA. Kyl och 

Frysexpressen levererar varor till över 100 kunder varje dag. Deras logistik och 

transport handlar om att frakta kylda och frysta produkter i form av livsmedel. Deras 

geografiska område sträcker sig från Gävle i norr till Linköping i söder, från Stockholm 

i öst till Örebro i väst och med samarbetspartners kan de nå ut till nästan hela Sverige. 

Några av Kyl och Frysexpressens kunder är ICA, Coop, Axfood och Lidl. Kyl och 

Frysexpressen kör med volymmässigt vanliga lastbilar och följer en intern miljöpolicy. 
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Distributörens angreppspunkter för miljövänligare transport 

För att minska utsläpp arbetar Kyl och Frysexpressen med projektet Clean truck 

tillsammans med ICA och Stockholm Stad, vilket innefattar 12 etanollastbilar i 

Stockholms distrikt. Övriga lastbilar hos Kyl och Frysexpressen drivs även dem av 

alternativa bränslen; diesel och etanol. Vid utkörning av ICA:s varor kör Kyl och 

Frysexpressen bara till ICA:s butiker inom sin geografiska begränsning, medan 

exempelvis vid utkörning av andra varor till Linköping kan en körning göras till 10 

olika kunder/livsmedelsföretag i området.  

Utbildning i miljövänlig körning minskar även bränsleanvändningen. Dock har inte alla 

deras chaufförer utbildning i miljövänlig körning enligt Barkensjö, administrativ chef 

för Kyl och Frysexpressen. Barkensjö påpekar dock att en ny lag skall införas, år 2012-

2016, som innebär att alla förare inom transportverksamheten skall ha genomgått en 

utbildning i miljövänlig körning. Kyl och Frysexpressen mäter körsätt och 

bränsleanvändning i alla sina fordon via en fordonsdator som kontinuerligt kontrolleras 

och följs upp.  

För att minska körsträckor planeras dessa noga i förväg. Detta kräver mycket fokus i 

företaget vilket i gengäld sparar på både pengar och miljöpåverkan. Kyl och 

Frysexpressen bestämmer och optimerar sina rutter själva. Rutterna bestäms utefter var 

kunder har sina gods, samt Kyl och Frysexpressens geografiska begränsning. 

Lastbilarna åker från lager till butik och vice versa. På returkörningen tas tomma pallar 

och burar etc. med tillbaka till lager. 
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5. Analys 

CSR-arbete inom ett företag är en viktig och gynnsam verksamhet gällande många 

aspekter, varav miljöaspekten har analyserats nedan.  

5.1. CSR inom livsmedelsbranschen 

I och med den utbredande trenden och den snabba framväxten av CSR har all ökad 

kunskap om implementering av CSR ett stort värde för att öka kvalitén av företagens 

CSR-arbete.  Det faktum att CSR-begreppet inte verkar vara ett fokusområde på Kyl 

och Frysexpressen kan ses som ett tecken på att CSR trenden fortfarande upplevs diffus 

(Grankvist 2009).  

Miljöansvaret kommer inte ensamt vilket Kirbe bekräftade då den ekonomiska aspekten 

inverkar på framtida beslut inom ICA:s miljöarbete inom logistik. Det stärker även 

teorin om att CSR-ansvaren inte är gynnsamma ensamma utan kommer kopplade till 

varandra (Grankvist 2009). Kopplingen här på ICA gör att miljöarbetet begränsas av att 

det måste driva in vinst till företaget. 

Leverantörskedjans utmaningar 

ICA:s transporter är baserade på outsourcing, vilket är vanligt inom 

livsmedelsbranschen (Bourlakis och Weightman 2008). Risken som ICA tar när de 

outsourcar verksamheten är att CSR-arbetet kan skifta företagen emellan, vilket 

upplevdes från intervjun med Kyl och Frysexpressen. (Hartmann 2011; Maloni och 

Brown 2006) Kyl och Frysexpressen har inget eget aktivt CSR-arbete utan tillgodoser 

istället sina kunders CSR-arbete via miljökörningskrav i arbetsavtalen. Då Barkensjö 

från Kyl och Frysexpressen uppger att största drivkraften för CSR-arbetet med de 12 

Clean Trucks lastbilarna i Stockholm kom från ICA och Stockholm Stad stärks 

meningen att Kyl och Frysexpressen inte har ett lika aktivt miljöarbete. (Hartmann 

2011; Maloni och Brown 2006)  

En ytterligare faktor till det varierande CSR-arbetet inom leverantörskedjan inom 

livsmedelsbranschen (Hartmann 2011), kan ses vid ICA:s handlare, som är egna 

företagare. De styr och sköter sina butiker självständigt. Detta kan utgöra ett hinder för 

ICA koncernens CSR-arbete då en handlare kan motsäga sig att implementera CSR. 

Handlarna får såklart fördelaktiga villkor från ICA centralt, då ICA vill att alla handlare 

ska vara eniga, men en eller flera handlare kan alltid välja att inte införa dessa. En fördel 

o andra sidan är att handlare kan samarbeta med lokala tillverkare eller distributörer, 

vilket gör att fraktkilometrarna vid transport med lastbil minskas (Ubeda et al. 2011). 

Transportens utmaningar 

ICA lägger mycket fokus på sitt logistiksystem av transporter genom att planera 

uppbyggnaden av distributionskanaler, optimera lastvolym och transportdistanser, vilket 

både Bhatnagar (2009) , Maloni och Brown (2006) påpekar är viktigt i 

livsmedelsbranschen, både ekonomiskt och för miljön. Det finns två typer av områden 

gällande implementering av CSR inom logistiken vilka ICA uppfyller (Ubeda et al. 

2011). Det första området innefattar logistikoptimeringen med planeringen av volym 

och distans som i grunden handlar om kostnadseffektiva strategier som i efterhand 

besvarar på miljöfrågan. Det andra området att implementera en så miljövänlig hållbar 

logistik i praktiken som möjligt uppfyller ICA med sina 12 etanolbilar som direkt 

minskar koldioxidutsläppen jämfört med andra lastbilar. 
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5.2. Angreppspunkter för miljövänligare transport 

Vad gäller livsmedelsbranschens angreppspunkter för miljövänligare transport är det en 

slutgiltig åtgärd som både vår sammanställda teorimodell visar, och ICA:s miljö- och 

logistikarbete jobbar för nämligen; minskning av koldioxidutsläpp.  Minskningen av 

koldioxidutsläpp kan påverkas av flera åtgärdande faktorer enligt  teorin. En slutsats 

som vi gjort är att logistikoptimering och CSR-implementering ur miljöaspekten går 

hand i hand, vilket kan ses i vår sammanställning  i figur 3. Där visas ICA:s vidtagna 

åtgärder för miljön inom transporten utifrån vår teoretiska modell. 

 

Figur 3. ICA:s åtgärder för minskning av koldioxidutsläpp. 

ICA:s spridningspunkter kan ses som optimering av sträckor då det erbjuder handlarna 

en distributionsmöjlighet från större lager/samlingspunkter, vilket minskar 

transportdistansen. ICA använder också transport med tåg till dessa punkter vilket gör 

att större volymer kan fraktas. (Bhatnagar 2009; Kotzab et al. 2011) 

För att minska antalet transporter, optimerar ICA lastvolymen per tur genom bland 

annat två åtgärder (Bhatnagar 2009; Kotzab et al. 2011; Ubeda et Al. 2011). Det första 

är en ny container som enkelt och effektivt kan lastas, på både tåg och lastbil och den 

andra är införandet av dubbeldäckade lastbilar. Detta leder oss in på ICA:s  val av 

fordon, vilket ytterligare är en faktor för minskning av miljöpåverkan. ICA använder sig 

av tåg och båt, där möjlighet finns. En orsak till att tågtransporter inte används i den 

utsträckning som t.ex. lastbilar beror på tillförlitligheten av tågen (Jones et al. 2005) 

men även på svårigheten med varor med korta ledtider, som färskvaror enligt Kirbe. 

Hela 40 % av ICA:s varor är färskvaror och kan alltså förstöras om tågen inte kommer i 

tid. Tåg- och båtlasttransport utnyttjar mindre mängd fossila bränslen än motsvarande 

lastbilstransport. 

För att minska ICA:s fossilbränsleanvändning inom transport i Stockholm har 12 

etanollastbilar införts, vilket är ett medvetet bränsleval som ger mindre koldioxidutsläpp 

(Westphal 2000). ICA satsar även på minskad fossilbränsleanvändning i Göteborg där 

Optimera 

sträckor 

Minska antal 

transportturer m.h.a 

volym 

Minska ”tomma” 

returlaster 

 

Använder dubbeldäckare och 

inför effektiva tåg-och lastbils 

containrar 

Använder spridningspunkter samt 

att lastbilarna tar med sig tomma 

burar och pall tillbaka på returlasten 

Val av bränsle: 

ICA använder bl.a. 12 st. 
etanollastbilar och 2 st. 

metandiesellastbilar 

 

Minska 

bränsleanvändning 

ICA använder; 

tåg och båt där 

möjlighet finns 

utöver lastbilar 

Krav på distributörer att 

dess chaufförer har 
utbildning i miljövänlig 

körning 

Använder spridningspunkter 

 

Minska 

koldioxidutsläpp 



13 

 

distributionen snart sker med två helt nya hybridlastbilar som drivs av metandiesel. 

Dock så begränsas framtida transporter med fossilfritt bränsle i övriga Sverige på grund 

av den knappa distributionen av alternativa bränsletankstationer (Kirbe 2012; Barkensjö 

2012; Malakoff et al. 2010; Westphal 2000). 

Då Ubeda et al. (2011) poängterar hur stort problem tomma returlaster är inom 

livsmedelsbranschen kan en satsning för ett närmare samarbete mellan transportörer, 

underleverantörer och andra livsmedelskedjor gynna CSR-arbetet, inom just minskning 

av tomma returlaster. Ett direkt samarbete inom leverantörskedjan ger även andra 

positiva effekter som minskade transaktions kostnader och ökad flexibilitet på 

marknaden (Markley och Davis 2007). ICA minimerar sina tomma returlaster genom att 

erbjuda sina handlare gemensamma transporter från lager/spridningspunkter vilket ökar 

volymerna i deras lastflöden som resulterar i färre lastbilar per tur. De tomma 

returlasterna minskar ytterligare, genom att ICA returnerar tompall och tomma 

förvaringsburar från butik till lager efter avlastning av varor (Bourlakis och Weightman 

2008). 

Från distributörens sida kan, förutom val av fordon och bränsle, en utbildning i 

miljövänlig körstil minska koldioxidutsläpp. ICA har som krav i arbetsavtalen med sina 

distributörer att förarna ska ha genomgått en utbildning i miljövänlig körning. Det är ett 

tecken på att ICA visar CSR-ansvar genom att försöka implementera sitt CSR-arbete 

inom övriga funktioner inom leverantörskedjan. Uppföljningen av chaufförernas 

körbeteende görs sedan via fordonsdatorer hos Kyl och Frysexpressen. Huruvida övriga 

distributörer följer upp sina chaufförers körstil är okänt. I dagens läge är inte alla 

transportörer inom transportbranschen utbildade i miljövänlig körstil enligt Kyl och 

Frysexpressen.  Inom snar framtid kommer dock en lag införas om att förare skall ha 

genomgått en miljökörningsutbildning. Detta är ett bevis på att miljöansvaret vuxit de 

senaste åren (Hartmann 2011). 
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6. Slutsats och förslag till förbättringar 

Denna studie kan konstatera att det finns ett aktivt CSR-arbete inom 

livsmedelbranschen i Sverige och även i andra länder. Studien påvisar även att 

kunskapen om, och implementeringen av CSR är varierande. Samt att CSR ansvaren har 

en koppling till varandra vid beslutstaganden om CSR-arbete. 

För att återkoppla till frågeställningen så har arbetet kommit fram till att: 

 De huvudsakliga miljöpåverkande faktorerna inom livsmedelsbranschens 

leverantörskedja är de faktorer vi identifierat och definierat i vår modell om hur  

koldioxidutsläpp kan minskas. Modellen som togs fram i teorin kan inte bara 

användas inom livsmedelsbranschen utan även inom andra branscher som använder 

sig av transportverksamhet. 

 ICA vidtar många utav åtgärderna för att minska sin miljöpåverkan, som 

omdefinierats i vår teoretiska modell i analysen. Implementering av CSR-arbete 

och logistikoptimering går hand i hand vilket projektet Clean Truck, de nya 

containrarna och dubbeldäckarna påvisar med dess logistikoptimering av distanser 

och volymflöden. 

Förslag till förbättringar och vidare forskning 

 Ett utrymme för förbättringar kan göras inom logistikkedjan genom ett mer 

utvecklat och närmare samarbete mellan funktionerna; transportörer, leverantörer, 

lager och handlare i leverantörskedjan. En åtgärd för ICA att vidta där är att försöka 

engagera sina handlare att aktivt delta i CSR-arbete inom transport, genom att 

uppmuntra dem att utnyttja ICA:s egna samtransporter, som också är gynnsamt för 

minskningen av tomma returlaster. ICA kan även uppmuntra handlare till att driva 

sina egna CSR-projekt som t.ex. Clean Truck.  

 Ytterligare utrymme för eventuell förbättring men främst granskning finns vid 

uppföljningen av förarnas körstil hos distributören. Vid laginförandet av krav på 

miljökörningsutbildning kan uppföljningen av detta vara av intresse.  

 Det finns även utrymme för CSR-förbättring inom användandet av alternativa 

bränslen. För att förbättra de infrastrukturella problemen här kan staten och 

kommunerna visa sitt miljöansvar genom att utveckla ett större nät av 

miljöbränsletankstationer som gör att hela landet tillåts använda alternativa 

bränslen. Ett område värt att forska vidare om, förutom CSR inom 

livsmedelsbranschen, är därför utveckling av infrastrukturen av 

miljöbränsletankstationer, då den inte bara begränsar livsmedelsbranschens 

miljöarbete utan även miljöarbetet i hela Sveriges transportverksamhet. 
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Bilaga A 
 

Intervju-guide för intervju med ICA den 2012-03-06  
Vi är två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan som skriver ett kandidatexamensarbete om 

CSR-arbete inom livsmedelsbranschen. Examensarbetets frågeställning är:  

”Hur ser CSR-arbetet ut inom livsmedelsbranschen när det gäller transport av varor?”  
 

Allmänna frågor  
1. Vad är din befattning inom ICA?  

2. Hur ser du på ICAs miljöarbete inom CSR?  

3. När började ICA satsa på CSR?  

4. Hur upplever du att miljöarbetet påverkat din vardag och dina arbetsuppgifter på ICA?  

5. Vilka intressenter tror du det är som pushar på CSR-arbetet i organisationen?  

 

Transportmedel  
6. Vilken faktor tror du påverkar miljön mest gällande transport? (ex, transportsträckan, 

returtransporten, typ av transportmedel etc.) Varför? Ge exempel.  

7. Enligt er hemsida har ni satt upp standarder för era handlare om bl.a livsmedelshantering. Har ni 

någon standard i era butiker för hur transporten ska skötas ur miljösynpunkt? Hur tror du införandet 

av en standard kan påverka?  

8. Hur många lastbilar per dag använder ni idag?  

9. Vilka typer av miljölastbilar har ni?  

10. Hur stor andel lastbilar kontra andra transportmedel har ni?  

11. Vad är det för prisskillnad mellan dem?  

12. Hur många leveranser tar en vanlig ICA Kvantum respektive Maxi butik emot per dag? Och per 

vecka?  

13. ICA använder främst lastbilar men använder även båt och tåg. När använder ni dessa? Till vilka 

varor, sträckor?  

14. Hur ser ICA på ett samarbete med andra livsmedelskedjor i CSR-arbetet inom transport? Skulle 

ni kunna samarbeta med samma speditörer att att leverera gemensamma varor som t.ex mjölk? 

Varför/ varför inte?  

15. Är det koncernen eller de enskilda handlarna som anlitar speditörer och vilka miljökrav ställs det 

på speditörern?  

16. På vilket sätt arbetar era speditörer med miljöfrågan och hur kontrollerar ni det? Finns det några 

svårigheter?  

17. Vad ser du för problem i att transportera gods med tåg?  

18. Hur stor andel av tjänsteresorna sker med flyg, tåg och bil per år?  

 

Kapacitets utnyttjning  
19. Hur utnyttjas kapaciteten i lastbilarna? Finns det förbättringspotential?  

20. Hur ser er returtransport ut efter en leverans och vad är en optimal returtransport ur ditt 

perspektiv?  

21. Hur agerar ni då en efterfrågad produkt i butiken tagit slut och nästa leverans är väntad om 3 

dagar? Kör ni ut extra leverans? Hur anpassar ni sådana problem för att minska miljöpåverkan?  

22. På hemsidan nämns det att ICA har tagit hand om leverantörernas godstransporter för att öka 

användningen av förnybart bränsle och för att minska antalet ”tomma” lastbilar från butik. Hur stor 

andel transporterar era leverantörer godstransporter till handlarna? Hur stor andel av godstransporter 

har era speditörer?  
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23. Vi har läst att ni ställer vissa krav på era leverantörer gällande transport, hur ser dessa krav ut 

mer exakt?  

24. Hur fördelar ni varorna i era olika typer av transportmedel med hänsyn av tyngden av varorna? 

(läst att ni transporterar drycker i Sverige med tåg t.ex)  

25. Vad för typ av förvaringssystem har ni i lastbilarna? Lastpall, plast eller kartonglådor?  

 

Utsläpp  
26. Hur stora mängder koldioxidutsläpp av godstransporter mellan lager och butik hade ni 2011? 

Hur mäter ni det?  

27. På era utsläppsdiagram ur er GRI-redovisning 2010, ser man att ni ökat era utsläpp från 

godstransporter mellan lager och butik med ca 12000 ton koldioxid. Vad säger du är orsaken till det?  

28. ICA har ett mål att minska företagets utsläpp med 30% till 2020. Nästa delmål har ni 2012, då 

två tredjedelar av totalmålet ska vara uppnått. Hur har det gått? Vad har ni för vidare satsningar 

utöver byte till förnybar-el hos era butiker?  

 

Logistiksystem  
29. Vad har ni för system när ni väljer ut transportsträckor? Hur ser det ut? Vilka faktorer väger 

starkast vid val av sträcka?  

30. Jobbar ni något för att minska transportsträckan till butikerna för kunderna?  

31. Jobbar ni något för att minska transportsträckan till butikerna från era lager?  

32. Hur många lager har ICA i Sverige? Hur är spridningen av lagerlokaler i landet?  

33. Har ni har någon plan för vidareutveckling av CSR-arbetet inom logistiken? Berätta!  

34. Vad möter ni för problem när ni vill införa nya miljöförbättringar för era enskilda 

handlare/butiker när det gäller transporter och leveranser?  

 

Framtiden / Utveckling  
35. Hur ser er utveckling på framtida transportmedel?  

36. Hur ser du att CSR har påverkat arbetet kring transporten inom företaget?  

37. Hur påverkar CSR arbetet, positivt/negativt?  

38. Hur ser du att arbetarna har påverkats av CSR arbetet?  

39. Känner du att ni är pressade av CSR arbete från konkurrenter?  

40. Vad tycker du ICA borde förbättra gällande CSR-arbete?  

41. Vad har ICA för framtida planer gällande transportarbetet?  

42. Vad vet kunderna om ert CSR arbete?  

43. Hur sköter ni avfallshanteringen på transportavdelningen?  

 

CSR-arbetet generellt  
44. Varför tror du att ICA och era konkurrenter inom livsmedelsbranschen har kommit olika långt i 

CSR-arbetet?  

45. När är det lätt respektive svårt att arbeta för förbättringar inom transport?  

46. När kostar det som mest avseende arbete och pengar för att få igenom en hållbar förändring inom 

transporten inom organisationen?  

47. I en artikel; ”Test om matjättarnas hållbarhets arbete, Miljöaktuellt 2009” nämns det att ICA 

uppfyller förväntningarna som branschgigant men att organisationen är beroende av den enskilde 

handlarens engagemang, vilket gör att förändringar kan ske i olika grad. Hur möter ni den kritiken?  

 

Avslutande  
48. Vilka resultat har CSR-arbetet gett för företaget och vilken respons har ni fått? 
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Bilaga B 

Intervju-guide till transportör Kyl och Frysexpressen 2012-04-12 

Vi är två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan som skriver ett 

kandidatexamensarbete om CSR-arbete inom livsmedelsbranschen. Examensarbetets 

frågeställning är: 

 ”Hur ser CSR-arbetet ut inom livsmedelsbranschen när det gäller transport av 

varor? 

Allmänna frågor 

1. Vilken befattning har du? 

2. Hur länge har du jobbat på Kyl & Frysexpressen? 

3. Hur länge har ni samarbetat med ICA? 

4. Har företaget ett etablerat CSR miljöarbete? hur ser detta ut? 

5. Vilka intressenter ser du som pushar på för CSR-arbete i företaget? 

6. När är det lätt respektive svårt att arbeta med förbättringar inom transport? 

7. När kostar det som mest (avseende pengar och arbete) att få igenom en hållbar 

förändring inom transporten inom organisationen? 

8. Hur jobbar ni för att minska koldioxidutsläppen idag? 

9. Vad gör ni för att minska bränsleanvändning? 

10. Vad gör ni för att optimera körsträckor? 

11. Hur avgör ni valet av bränsle till era transportfordon? 

12. Hur avgörs vilka rutter fordonen åker? 

Transport 

1. Vilken typ av varor levererar ni för ICA? (hur lång ledtid?) 

2. Vad för typ av transportmedel använder ni? Bränsle? 

3. Hur ser förvaringsutrymmet ut i transportmedlet? 

4. Hur sker på- och avlastning av varor från transportmedel? (gör chauffören det?) 

5. Hur ser era sträckor ut? (Är de från lager till butik, eller leverantör till lager?) 

6. Hur många mellanstopp vid butiker/lager gör ni vid leverans av varor från en 

lastbil? 

7. Hur ser ert företags returkörning/last ut? 

8. Ser du att potentiella förbättringar behöver göras för miljön när det gäller 

transportmedel och sträckor? Ge exempel på vad om där finns. 

Chaufförer 

1. Har alla era chaufförer en utbildning i miljövänlig körning? 

2. Hur kontrollerar ni era förare angående körsätt? 

3. Använder era förare motorvärmare? 

Avslut 

1. (Om du jobbat länge i transportbranschen) Vad skulle du säga är den största 

skillnaden med dagens arbete och arbetet för ca 5-10 år sedan ur miljösynpunkt? 

2. Hur följer ni upp ert arbete att minska utsläppen? Hur ser den framtida utvecklingen 

inom arbetet ut? 

3. Vilka resultat har CSR-arbetet gett företaget och vilken respons har ni fått? 


