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Sammanfattning  

 

Dagens konsumtionssamhälle med ökade krav på efterfråga och leveransservice från konsumenterna 

har resulterat i ett ökat transportbehov. Detta bidrar till ökade utsläpp och således en ökad negativ 

miljöpåverkan. I ett försök att minska utsläppen har myndigheterna upprättat miljöcertifiering vilka 

de företag som uppnår gällande krav kan erhålla och på så sätt bli certifierade på miljöarbete.  

 
En stor del av transportörerna i Sverige innehar idag någon form av ISO certifiering som påvisar att 

de följer och uppnår myndigheternas krav på miljöarbete. De arbetar aktivt med att genomföra egna 

åtgärder för att minska transporternas utsläpp. Detta görs främst genom att försöka uppnå en ökad 

fyllnadsgrad i lastbilarna, uppdatera sina fordonsflottor med de nyaste miljöklassade motorerna samt 

använda sig av alternativa drivmedel. En barriär för att uppnå en minskad negativ miljöpåverkan är de 

högre kostnaderna ovan nämnda åtgärder medför för transportörerna. Det är därför av stor vikt att 

även transportköparna tar ansvar för att försöka minska utsläppen genom att beakta ställda miljökrav 

och därmed även uppnå en ökad villighet att betala ett högre pris för att erhålla mer miljöfokuserade 

transporttjänster.  
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån transportörernas syn undersöka i vilken utsträckning de anser att 

transportköpare visar miljöhänsyn vid inköp av lastbilstransporter. Vidare har uppsatsen även till 

syfte att undersöka vilka miljökrav som ställs på transportörerna och i vilken utsträckning de beaktas 

vid det slutliga valet av transportör. 
 
I den teoretiska delen av arbetet har författarna lagt fokus på lastbilstransporternas negativa 

miljöpåverkan samt logistiksystemets aktörer och deras inverkan på transporterna. Allt fler 

transportörer har insett konkurrensfördelarna med att ha en ISO certifiering och antalet utfärdade 

certifikat har ökar kraftigt under de senaste åren. Slutligen behandlas området gällande inköp av 

tjänster.  

 
Uppsatsens empiriska undersökning bygger på en enkätstudie som skickats ut till en specifik grupp 

respondenter inom åkeribranschen i Sverige. Genom resultatet av enkätstudien ska författarna kunna 

besvara uppsatsens frågeställning och syfte gällande vilka miljökrav transportköparna sätter vid ett 
transportköp samt vilken miljöhänsyn transportköparna tar vid inköp av transporttjänster. 

 
I analysen av enkätstudien och den teoretiska referensramen framgår det att miljöcertifieringarna har 

en central roll i miljöarbetet hos både transportörerna och transportköparna. Det är den mest 

efterfrågade miljöåtgärden från transportköparna och efterfrågan på certifieringar har gjort att hela 
branschstandarden har höjts. 

 
I slutsatsen kommer författarna fram till att miljöarbetet har fått en allt större roll vid valet av 

transportör men att det inte alltid beaktas i det slutliga valet utan att det fortfarande återfinns en 
målkonflikt mellan de ekonomiska och miljömässiga målen. 

  

Nyckelord:  

Transporter, Miljöhänsyn, inköp transporter  
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Abstract  

 

Today’s consumer society with increasing requirements on demand and delivery service from the 

consumers has resulted in a higher need for transportation. This contributes to increasing 

emissions thus an increasing negative effect on the environment. In an attempt to decrease the 

emissions, the authorities have created environmental certificates which the companies that meet 

the current requirements can receive and get environmentally certified. 

  

A huge part of the transporters in Sweden today has some kind of ISO certification that proves 

that they comply and achieve the requirements from the authorities. They are actively working 

with their own environmental actions to accomplish a decrease in the emissions from their 

transports. Mainly this is done by obtaining a higher filling ratio, get the latest vehicle fleets and 

to use biomass fuel. The higher cost that this causes is a barrier to achieve the decrease in the 

environmental impact. Due to this, it is of great importance that the transport buyers take their 

responsibility when it comes to pay a higher price to get a more environmentally positive 

transport. 

  

The purpose with this master thesis is to see how far the transport buyers show environmental 

concerns when buying a transport, from the transporters point of view. Furthermore the purpose 

of the thesis is to explore which environmental requirements that are placed on the transporters 

and to which extent these are considered when it comes to the final decision of which transporter 

to choose.  

  

In the theoretical part the authors has placed the focus on the negative environmental impact that 

the transports create and also the impact on the transport from the different operators in the 

logistics system. More transporters have seen the competitive benefits with being certified with 

ISO and the yearly issued certificate has increased very much during the last years. Finally the 

areas about purchasing services are treated. 

  

The empirical part of the thesis is built on a web survey that has been sent out to an amount of 

transporters in Sweden. By the results of the survey the authors should be able to answer the 

research questions and the purpose regarding which the environmental demands and 

environmental concerns the transport buyers place when buying a transport service.  

In the analysis of the questionnaire study and the theoretical frame of reference it is shown that 

the environmental certifications has a central role in the environmental activities for both 

transporters and the transport buyers. The certification is the most requested environmental 

operation from the transport buyers and the request for certifications from the transport buyers 

has made that the lowest level has risen.    

 

In the conclusion of the thesis the authors have come to the conclusion that the environmental 

efforts to a greater extent makes matters in the choice of which transporter to choose, though it is 

not always taken into consideration when the final choice is made, then it is always a matter of 

the price.  
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1. INTRODUKTION 
 

 
I det inledande kapitlet kommer författarna att introducera det valda ämnet. Kapitlet inleds med 

en bakgrundsbeskrivning och en problemdiskussion för att därefter mynna ut i uppsatsens 

forskningsfråga och syfte. Slutligen behandlas uppsatsens avgränsningar och disposition. 

 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

 

Det konsumtionssamhälle som i hög grad karaktäriserar dagens samhälle runt om i stora delar av 

världen ligger till grund för den aktuella miljödiskussionen om vår världs negativa 

miljöpåverkan. Ett samhälle där vi producerar och konsumerar allt mer varor och tjänster. Detta 

bidrar till ökade krav på dagens logistiksystem med processer såsom produktion, lagring och 

distribution, vilka ses som bidragande faktorer till den negativa miljöpåverkan. Dess negativa 

miljöpåverkan genom föroreningar, utsläpp och buller kan ses som direkta konsekvenser på de 

miljökrav som samhället, näringslivet och kunderna ställer (Jonsson et al, 2011). 

 

Då dagens logistiksystem involverar flertalet aktörer såsom kunder, samhälle, varuägare samt 

varuförflyttare har en diskussion gällande vem eller vilka som ska ta ansvar för den negativa 

miljöpåverkan systemet bidrar till uppstått (Jonsson et al, 2011). Detta har resulterat i att det idag 

finns en konflikt mellan varuägarna och samhället på ena sidan, vilka är de aktörer som ställer 

kraven gällande bland annat logistiksystemets utformning och utförande, och varuförflyttarna, 

vilka är de aktörer som utför processerna, på andra sidan. En konflikt där varuägarna anser att det 

är varuförflyttarna, det vill säga logistikföretagen, ansvar att planera transporterna på ett så 

miljöeffektivt sätt som möjligt medan varuförflyttarna menar att varuägarnas service- och 

leveranskrav är barriärer för miljöeffektiva transporter (Björklund, 2012; Jonsson et al, 2011).  

 

Den del inom logistiksystemet som har fått extra fokus är distributionen, transporterna. I och med 

att samhället blivit allt mer globaliserat har transportsträckorna för att nå nya kunder och 

marknader blivit allt längre. Globaliseringen har också bidragit till en ökad tillgänglighet. Det har 

blivit enklare att köpa in varor och tjänster från länder som ligger geografiskt långt bort samt 

lägga produktion i så kallade lågkostnadsländer, vilket resulterar i längre transportsträckor. Den 

rådande globaliseringstrenden hos dagens företag har således resulterat i ett allt hårdare 

konkurrensklimat där företag kontinuerligt försöker förbättra sin position på marknaden, vilket i 

sin tur bidragit till att företag i allt större utsträckning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet 

(Björklund, 2012). 

 

Att företag i allt större utsträckning väljer att fokusera på sin kärnverksamhet beror till stor del på 

möjligheterna att uppnå kostnadsbesparingar. En av de mest förekommande aktiviteter som 

företag väljer att lägga ut, outsourca, på en extern aktör är distributionen, transporterna till och 

från företaget eller dess olika lager (Jharkharia, 2005 ). Att outsourca kräver ett kontinuerligt 

arbete med att kartlägga, söka och utvärdera potentiella aktörer och tidigare studier visar på att de 
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externa aktörerna främst utvärderas utifrån kriterier gällande kvalitet, leveransprecision samt pris 

(Björklund, 2012; Aissaoui et al, 2006). 

 

Idag är vägbunden lastbilstrafik det vanligaste sättet att transportera gods på, både vid korta och 

medellånga transporter. Lastbilens popularitet beror till stor del på dess förmåga att som enda 

transportslag kunna erbjuda transporter direkt mellan leverantör och kund, så kallade dörr- till- 

dörr transporter (Jonsson et al, 2011). Även vid längre transporter där det är billigare att använda 

andra transportslag, till exempel järnväg, krävs i stor utsträckning lastbilstransporter för att få 

godset till och från järnvägen. 

 

I Sverige transporteras omkring 80 % av allt gods med lastbil och de svenska 

lastbilstransporterna står för omkring 8-9% av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Den svenska 

transportsektorn är den enda sektorn där andelen utsläpp idag påvisar en kontinuerlig uppgång 

och samtidigt ökar mängden transporterat gods (Sveriges åkeriföretag, 2013). I och med att 

lastbilstransporterna är helt avgörande för samhällsutvecklingen står transportsektorn inför stora 

utmaningar för att lyckas möta de uppskattade klimatmål och därmed häva den ökande trenden 

med ständigt ökande godsvolymer och minska dess negativa miljöpåverkan (Smidfelt Rosqvist et 

al, 2009). 

 

1.2 Problemdiskussion  

 

Transporters miljöpåverkan är en ständig fråga som diskuteras i de flesta miljöforum, men trots 

detta ökar godsvolymerna i Sverige. Björklund (2012) menar att för att kunna minska 

miljöpåverkan måste mer hållbara godstransporter skapas genom att använda mindre 

energikrävande transportslag samt effektivare planering av de redan rådande transporterna 

(Björklund, 2012; Smidfelt Rosqvist et al, 2009).  

 

Logistiksystemets, och då främst distributionens, miljöpåverkan hamnar i dagens samhälle ofta i 

en målkonflikt där de företagsekonomiska målen i stor utsträckning prioriteras före uppsatta 

miljömål. Jonsson et al(2011) menar att till exempel en snabbare och mer frekvent transport kan 

leda till lägre kostnader och högre leveransservice men detta sker då på bekostnad av mer 

transportarbete, lägre fyllnadsgrad och således mer utsläpp. Vidare menar Jonsson et al (2011) att 

kundernas krav på korta leveranstider innebär i stor utsträckning att snabba transporter prioriteras 

istället för att försöka uppnå effektivare transportplanering och därmed en mindre negativ 

miljöpåverkan (Jonsson et al, 2011).  

 

Vem eller vilka av logistiksystemets aktörer som bör ta ansvaret för den negativa miljöpåverkan 

dagens transporter bidrar till råder det idag delade meningar om. Det finns enligt Björklund 

(2012), en utveckling som tyder på att logistiksystemets aktörer idag beaktar miljöpåverkan i allt 

större utsträckning och den gröna logistikmarknaden är på uppgång. Många logistikföretag 

erbjuder till exempel mer miljöfokuserade transporttjänster såsom miljöberäkning (Björklund, 

2012). Men allt ansvar kan inte ligga på logistikföretagen utan även myndigheter, kunder samt 

konsumenter är viktiga aktörer i utvecklingen mot mer klimatsmarta transporter. I en studie gjord 

av Björklund(2012) framkom det att svenska företag visar mer miljöhänsyn än vad lagen kräver 
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vid inköp av transporter. Dock visar studien på att många företag bara undersöker och värderar 

miljöaspekten men att den inte beaktas vid det slutliga valet. 

  

1.3 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån transportörernas syn undersöka i vilken utsträckning de anser 

att transportköpare visar miljöhänsyn vid inköp av lastbilstransporter. 

 

1.4 Frågeställning 

 

 Vilka miljökrav ställer transportköparna på transportörerna? 

 Anser transportörerna att ställda miljökrav beaktas vid det slutliga valet av transportör? 

 

1.5 Avgränsningar  

 

I och med uppsatsens tidsram krävs det en avgränsning av uppsatsens undersökningsområde. 

Författarna har således valt att fokusera på inrikes lastbilstransporter i Sverige. Således ämnar 

uppsatsen endast undersöka åkeriföretag registrerade i Sverige med en omsättning från 50 000 

Tkr eller mer. Författarna har valt att göra den avgränsningen då de ansåg att dessa åkeriföretag i 

större utsträckning har ekonomiska möjligheter att arbeta med miljöarbete och således vara med 

och ställa miljökrav. Vidare ämnar uppsatsen att endast beakta transportörernas perspektiv samt 

deras syn på i vilken utsträckning transportköparna visar miljöhänsyn vid inköp av 

transporttjänster. 

 

1.6 Definition  

 

Transportör   - avser i denna uppsats den part som utför transporterna. 
Transportköpare  - avser den part vilken köper in transporttjänsten från en extern aktör. 
Transporttjänster  - syftar på lastbilstransporter 
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1.7 Disposition  

 

1.  Inledande kapitel. Det inledande kapitlet beskriver uppsatsens ämne, syfte och 

frågeställningar samt avgränsningar.  

 

2.  Metod. I metodkapitlet redogörs valda metoder och enkätrespondenter.  

 

3.  Teoretisk referensram. Under den teoretiska referensramen presenteras valda teorier som 

sedan ligger till grund för analyskapitlet.  

 

4.  Empirisk undersökning. I empirikapitlet presenteras resultatet av den genomförda  

enkätstudien.  

 

5.  Analys. Under analyskapitlet genomförs en sammanställning av det empiriska materialet 

med den teoretiska referensramen. 

  

6.  Slutsatser. Här presenteras de slutliga resultaten av analysen baserat på uppsatsens 

frågeställningar. 
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2. METOD  
 

 
I metodkapitlet redogörs uppsatsens forskningsansats samt tillvägagångssätt. Författarna 
redogör för valet av respondenter till enkätstudien och avslutningsvis förs en diskussion 
kring källkritik.  

 
 

2.1 Forskningsansats  

 

En undersökning kan bedrivas utifrån två olika angreppssätt, den kvantitativa och den kvalitativa. 

Den kvantitativa metoden utgår i de flesta fall från en teori baserat på tidigare forskning där 

tolkning av genomsnittliga och gemensamma variabler sker genom systematiska och 

strukturerade observationer. Den kvalitativa metodens primära syfte är att skapa en djupare 

helhetsförståelse genom mer ostrukturerade observationer för att på så sätt få en så fullständig  

bild som möjligt (Holme et al, 1997; Olsson et al, 2007).  

 

Då uppsatsen har till syfte att undersöka hypoteser som uppkommit utifrån tidigare forskning 

inom ämnet har författarna valt ett kvantitativt angreppssätt för att på så sätt möjliggöra en 

tolkning av gemensamma variabler. 

 

2.2 Insamling av primärdata  

 

Primärdata är en förstahandsrapportering där informationen samlas in för första gången till 

exempel genom intervjuer eller enkäter (Patel et al, 2003). Primärdata i denna uppsats har samlats 

in genom en enkätstudie, vilken skickades ut till en specifik inriktad grupp av respondenter. 

 

2.2.1 Enkätundersökning  

 

Då syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning transportörer upplever att 

transportköpare beaktar ställda krav gällande miljöhänsyn vid inköp av transporttjänster samt att 

undersöka vilka miljökrav som ställs, anser författarna att det är lämpligt att belysa denna 

frågeställning med en enkätstudie.  Författarna valde att använda sig av en enkätstudie för att på 

så sätt kunna ta del av ett större antal respondenters åsikter och därmed kunna dra en mer generell 

slutsats. Vidare valdes även en enkätstudie då det innebär en mindre personlig kontakt med 

respondenterna vilket gör att begränsningar gällande tid upphävs. 
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2.2.2 Utformning av formulär  

 

Vid utformning av ett enkätformulär finns det en del regler och riktlinjer att ta hänsyn till, såsom 

entydighet, enkelhet och begriplighet. Vidare bör frågor som kan anses ledande, dubbla eller 

förutsättande undvikas (Olsson et al, 2007). Redan vid utformningen av enkätformuläret bör 

författarna fundera över formuleringar samt hur svaren förväntas analyseras. Även uppsatsen 

viktigaste områden bör identifieras för att säkerställa att endast relevanta frågor är med i 

formuläret (Bell, 2006). 

 

Författarna har vid utformningen av enkätformuläret tagit hänsyn till de riktlinjer litteraturen 

rekommenderat gällande entydighet, enkelhet och begriplighet samt försökt undvika ledande 

frågor (Olsson et al, 2007). Baserat på uppsatsens syfte och frågeställning samt ovan nämnda 

riktlinjer har författarna arbetat fram en enkät med tio frågor, se bilaga 1. 

 

2.2.3 Val av respondenter  

 

Författarna har i uppsatsen valt att fokusera på svenska åkeriföretag med en omsättning på över 

50 000 tkr. Detta för att få respondenter vilka har både stora och små kunder inom flera olika 

branschsegment. Genom att utforma en avgränsning baserat på omsättning kunde en enklare och 

en tydligare selektering göras. Författarna har använt sig av hemsidan allabolag.se och där 

sorterat på bransch, åkeri, och omsättning, 50 000- 499 999 tkr, vilket slutligen gav en lista på 

omkring 170 åkeriföretag. Efter att sorterat bort icke relevanta respondenter såsom inaktiva och 

åkerier som förekom fler gånger skickades enkäten ut till totalt 97 respondenter. 

 

2.2.4 Genomförande av enkätstudien 

 

Författarna påbörjade enkätstudien med att identifiera de områden enkätstudien skulle komma att 

undersöka. Respondenternas egna verksamhet, transportköparnas miljökrav samt hur 

respondenterna upplever transportköparnas miljöhänsyn. Baserat på dessa områden upprättades 

frågor vilka sedan skulle ha till avsikt att hjälpa författarna svara på uppsatsens syfte och 

frågeställning. Parallellt med att frågorna utformades skapades även en första kontakt med ett 

fåtal av enkätstudiens respondenter samt insamling av kontaktuppgifter till samtliga respondenter 

på listan.  

 

När frågorna var utformade valde författarna att använda sig av den webb- baserade tjänsten 

SurveyMonkey, sv.surveymonkey.com, vilket är ett verktyg för att skicka ut webbenkäter via e-

post. Det finns ett flertal tjänster att välja mellan vilka ger olika utbud av antal frågor som kan 

inkluderas i enkäten, även hur många respondenter som kan svara och under hur lång tid 

respondenterna kan svara osv. Författarna valde att använda SurveyMonkeys plustjänst I den här 

uppsatsen, detta var nödvändigt för att kunna ta ner de olika diagrammen och få ner alla svaren 

som respondenterna har angivit. Bastjänsten av SurveyMonkey tillåter endast att se svaren på 
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nätet. Tjänsten är väl fungerande och ger tillgång till tydliga och bra diagram samt 

sammanställningar, vilka är enkla att tolka och analysera.  

 

Efter att enkätformuläret skapats i SurveyMoneky skickades den ut via e-post till respondenterna 

med en direktlänk till webbenkäten samt en kort inledande text med information om författarna 

och syftet med undersökningen.   

 

Efter två veckor skickades en påminnelse till respondenterna i hopp om att de som ej hade 

besvarat enkäten skulle göras det. Efter ytterligare en vecka ansåg författarna att inga fler 

respondenter hade för avsikt att besvara enkätformuläret, vilket gav respondenterna totalt tre 

veckor på sig att färdigställa studien. 

 

2.2.5 Svarsfrekvens på enkätstudien  

 

Författarna insåg snabbt att det skulle bli vissa svårigheter att få tag i respondenterna då det 

visade sig att många företag inte hade någon hemsida med kontaktuppgifter samt att flertalet 

företag främst såg att man kontaktade dem via telefon eller fax. Detta skapade vissa svårigheter 

då enkätstudien var webb- baserad. Den slutliga svarsfrekvensen blev 29 stycken. Detta kan i viss 

utsträckning bero på att flertalet respondenter inte frekvent använder sig utav e-post och därför 

inte uppmärksammat att de fått en studie skickad till sig.  

 

Författarna är medvetna om det stora bortfallet och dess påverkan på det slutliga resultatet. I och 

med att de inkomna svaren tyder på en viss entydighet anser författarna att generella slutsatser 

kan utläsas. 

 

2.3 Insamling av sekundärdata  

 

Sekundärdata är information som samlats in vid ett tidigare tillfälle till exempel olika 

publikationer och befintliga dokument (Patel et al, 2003). Den sekundära data i denna uppsats 

består av tryckta källor, tidskrifter samt information hämtad från Internet som behandlar de 

områden uppsatsen ämnar att undersöka. De tryckta källorna har funnits genom KTH 

universitetsdatabas Primo samt DiVA.  

 

De begrepp som författarna använt vid sökning av sekundärdata har varit “miljö”, “hållbara 

transporter”, “inrikestransporter”, “inköp”, “transporttjänster” samt ”val av leverantör”. 

Begreppen har sökts både ensamma och tillsammans samt på svenska och engelska. 
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2.4 Tillvägagångssätt  

 

Baserat på en tidigare doktorsavhandling vilken behandlar ett liknande ämne men utifrån 

transportköparens perspektiv, vilket författarna fann intressant, påbörjades arbetet med att 

definiera och avgränsa denna uppsats undersökningsområdet, vilket slutligen resulterade i 

uppsatsens syfte och frågeställning.  

 

Därefter genomfördes en sökning inom området gällande tidigare studier och litteratur inom det 

valda området. Vidare införskaffades relevant information gällande teori och forskningsansats. 

När författarna läst in sig på relevant teori och tidigare studier påbörjades utformningen av 

enkätformuläret. Parallellt med detta upprättades en lista med potentiella respondenter och en 

första kontakt med ett fåtal av dem etablerades. Detta gjordes främst för att undersöka intresset 

för deltagandet samt komma i kontakt med rätt person hos respondenterna för deltagande i 

enkätstudien. Genom att upprätta en första kontakt med några av respondenterna fick även 

författarna en uppfattning om enkätstudiens syfte var relevant. 

 

När enkätformuläret var upprättat var det dags att genomföra den empiriska undersökningen. En 

e-post med en kortare inledning där studiens syfte presenterades samt en direktlänk till 

webbenkäten. Därefter analyserades det empiriska materialet tillsammans med den teoretiska 

referensramen för att slutligen resultera i uppsatsens slutsatser. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

  

Validitet är ett mått på giltighet och mäter huruvida en viss fråga beskriver det man har för avsikt 

att mäta eller beskriva, det handlar således om hur författarna valt att designa undersökningen 

(Bell, 2000). Reliabilitet i sin tur är ett mått på uppsatsens tillförlitlighet. En hög reliabilitet 

innebär att samma tillvägagångssätt och enkätstudie resulterar i att samma resultat kommer att 

uppnås vid olika tillfällen och oberoende på författare eller undersökare (Bell, 2000).  

 

Författarna anser att uppsatsen uppnår en tillfredsställande tillförlitlighet då uppsatsens insamlade 

data, den empiriska tillsammans med den teoretiska referensramen bidragit till att författarna 

kunnat besvara uppsatsens frågeställningar och syfte. Dock anser författarna att en ökad validitet 

kan uppnås om en första kontakt tas med respondenterna för att säkerställa att rätt person på 

företaget är med och besvarar enkätformuläret.  

 

I och med att författarna utarbetat frågorna i enkätformuläret baserat på de riktlinjer som 

rekommenderas i litteraturen anser de att uppsatsen reliabilitet är tillfredsställande. Författarna 

anser att, då sammanställning och analys av den empiriska undersökningen stämmer överens med 

tidigare teorier, har uppsatsen metodval varit korrekt.   
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2.7 Källkritik  

 

Vid användning av både primära och sekundära källor bör författaren alltid kritiskt analysera och 

granska det valda materialet. Syftet med att kritiskt granska en källa är för att upptäcka huruvida 

källan är äkta eller inte (Bell, 2006). Författaren bör således alltid ifrågasätta huruvida rätt data 

har samlats in och om de primära källorna är tillförlitliga.  

 

Uppsatsens primärdata har samlats in med hjälp av en webbenkät som skickats ut till 

respondenterna via e-post. Författarna har således inte någon kontroll på vem hos respondenten 

som besvarat enkätstudien. Denna risk för felaktig data är författarna medvetna om. Även 

respondenternas olika intressen och motiv kan påverka resultatet av det insamlade data. Dock 

anser författarna att innehållet i enkätstudien är av neutral karaktär och de kan endast utgå från att 

de respondenter som valt att besvara enkätstudien besitter rätt kompetens.  

 

Sekundärdata är data andra författare och forskare samlat in och ett av problemen med den här 

typen av data är att författaren sällan vet ändamålet med den insamlade data samt hur den samlats 

in. Det är således av stor vikt att författaren kritiskt granskar det valda data och dess motiv samt 

ifrågasätter dess tillförlitlighet. Författarna har i denna uppsats kritiskt granskat valda källor samt 

hittat andra källor som styrker informationen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
 

 
I teorikapitlet kommer författarna att redogöra valda teorier vilka berör uppsatsens ämne. 
Kapitlet kommer således att behandla områden gällande miljö, inrikestransporter och 
slutligen inköp av tjänster. 

 
 

3.1 Hållbar utveckling 

 

Dagens konsumtionssamhälle ligger i stor utsträckning till grund för den rådande miljödiskussion 

världen över och samhället har kommit att identifiera transportnäringen som en stor bidragande 

orsak till den negativa miljöpåverkan (Lumsden, 2007; Björklund, 2012). I och med detta har 

intresset för att försöka upprätthålla en mer hållbar utveckling ökat det senaste decenniet 

(Björklund, 2012; Mallard et al, 2008). Begreppet hållbar utveckling sägs främst ha fått sin 

spridning via Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid där begreppet 

definieras enligt:  

 

“en utveckling som tillåter nuvarande generationer att tillgodose sina grundläggande behov utan 

att äventyra kommande generationers miljö, hälsa och möjlighet att försörja sig.”  

 

Sedan 1990-talet har även begreppet hållbart transportsystem börjat förekomma i allt större 

utsträckning i miljödiskussionen. Begreppet har kommit att bli ett övergripande synsätt inom 

transportpolitiken där hållbarhetsaspekten endast är en av flera aspekter. Det finns i dagsläget inte 

någon uttalad definition gällande vad hållbart transportsystem innebär men det råder däremot en 

enighet gällande vilka olika aspekter som bör uppfyllas för att uppnå ett hållbart transportsystem. 

Främst handlar det om att minska både transportefterfrågan och transportberoendet samt utnyttja 

de mer hållbara transportslag i större utsträckning och slutligen upprätta mer miljöanpassade 

fordon och infrastruktur (Smidfelt Rosqvist et al, 2010). 

 

3.1.2 Logistiksystemets aktörer 

  

Ett logistiksystem kan beskrivas som ett system uppbyggt bestående av flertalet funktioner såsom 

transportplanering, inköp och externa godstransporter, vilka definieras av dess resultat, output 

(Jonsson et al, 2011).  

 

Logistiksystemet påverkar och involverar flertalet aktörer vilka, för att kunna skapa en effektiv 

varuhantering måste ta hänsyn till de andra aktörerna och således upprätta relationer och 

samarbeten. De aktörer som ingår i ett logistiksystem är kunden, samhället, varuägaren samt 

varuförflyttaren (Jonsson et al, 2011). 
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Det framförallt är kunden och samhället som ställer krav på varuförflyttaren gällande hur de 

önskar att transporterna ska genomföras. Kunden med sina krav gällande ledtid, säkerhet och pris 

medan samhället sätter lagar och regleringar gällande miljöutsläpp. Det blir således 

varuförflyttarens uppgift att baserat på de olika kraven skapa en så effektiv varuhantering där 

samtliga krav, lagar och regleringar tas i beaktning (Jonsson et al, 2011). 

 

3.3 Lastbilstransporter  

 

Under det sista decenniet har antalet lastbilstransporter i Sverige ökat som ett resultat av 

kundernas ökade krav på tillgänglighet. Varan måste finnas tillgänglig för kunderna när de 

efterfrågas för att inte företag ska riskera att gå miste om en potentiell kund, vilket gjort att 

transportsektorn idag lägger allt större fokus på kunderna istället för att effektivisera 

transporterna gällande till exempel fyllnadsgraden (Trafikanalys, 2012) 

 

Den rådande trenden gällande centralisering är en ytterligare anledning till ett ökat antal 

lastbilstransporter i Sverige. Företag väljer att i allt större utsträckning centralisera sina 

lagerverksamheter för att på så sätt uppnå kostnadsbesparingar trots att deras kunder är 

lokaliserade över stora geografiska områden. Att detta är ekonomiskt hållbart beror till stor del på 

att det idag är relativt billigt att distribuera ut varor via lastbilstransporter i Sverige. Vidare gäller 

även att infrastrukturen i Sverige har utvecklats samt att dagens lastbilar blivit bättre och därmed 

mer tillförlitliga (Oskarsson et al, 2006).  

 

3.2.1 Sveriges åkerinäring  

 

Den svenska åkerinäringen är ytterst nödvändig för att få dagens samhälle att fungera och är en 

förutsättning för handel och företagande. Åkerinäringen består av omkring 7 800 åkeriföretag 

som tillsammans aktivt bidrar till Sveriges utveckling och har en omsättning vilket motsvarar 

omkring fyra procent av Sveriges BNP (Sveriges Åkeriföretag, 2013).  

 

Genom att samlasta gods bidrar åkerinäringen till minskade koldioxidutsläpp jämfört med om 

samtliga företag skulle stå för sin egen distribution. Idag transporteras omkring 80 % av allt gods 

i Sverige med lastbil och en majoritet av det godset transporteras endast på avstånd som 

understiger 30 mil (Sveriges Åkeriföretag, 2013). 
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3.3 Godstransporters miljöpåverkan  

 

De senaste tio årens utveckling inom transportnäringen, såsom lättare fordon och alternativa 

drivmedel har bidragit till att de i allt större utsträckning har fått möjlighet att tillmötesgå 

omgivningens krav på mer miljövänliga transportlösningar men trots detta ökar utsläppen inom 

transportsektorn (Björklund, 2012). I Europa beräknas 7 500 km väg vara blockerad till följd av 

trängsel, vilket påverkar miljön negativt genom bland annat föroreningar, förslitning på 

infrastruktur och säkerhet (Mallard et al, 2008).  

 

I Sverige uppgick antalet transporterade ton till 405 miljoner ton och omkring 80 % av godset 

transporterades med lastbil, vilket resulterar i att vägtransporter idag står för en stor del av de 

totala utsläppen av koldioxid, partiklar och buller. Man uppskattar att lastbilstransporterna står 

för cirka åtta-nio procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I ett försök att minska den 

negativa miljöpåverkan bör samtliga aktörer i dagens samhälle arbeta mot en mer miljöanpassad 

logistik (Jonsson et al, 2011; Sveriges Åkeriföretag, 2013). 

  

Sedan 2009 arbetar den svenska transportpolitiken mot ett gemensamt övergripande mål att 

säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för 

medborgare och näringsliv i hela landet. Att uppnå en långsiktigt hållbar transportförsörjning 

försvåras i stor utsträckning av de målkonflikter som finns. Den kravbild gällande kundservice, 

kostnader och kapitalbildning som många transportföretag idag möter resulterar ofta i en ökad 

negativ miljöpåverkan. Det finns således en målkonflikt där de ekonomiska målen ska vägas mot 

de samhälleliga och miljömässiga målen (Jonsson et al, 2011; Smidfelt Rosqvist et al, 2010).  

 

För att kunna uppnå målet om mer hållbara godstransporter krävs det bland annat att man flyttar 

transporterna från väg till mer energieffektiva transportslag samt en mer effektiv planering av 

transporterna. För att genomföra detta har man kartlagt potentiella åtgärder, vilka har till syfte att 

minska koldioxidutsläppen och även vara genomförbara (Smidfelt Rosqvist et al, 2010). 

 

Fordonens tekniska kvalitet är en bidragande faktor som styr dess påverkan på miljön. 

Lastbilarna i Sverige har en förhållandevis hög och bra kvalitet där motorerna är indelade i olika 

typer av miljöklasser, vilka är uppdelade från Euro 3 till Euro 6. Det är baserat på dessa klasser 

som Sverige grundar sina lagar, vilka har stiftats i EU för utsläppskrav gällande regleringar av 

emissioner. Utvecklingen inom fordonstekniken har resulterat i att motorerna på dagens lastbilar 

blivit omkring 90 % renare under de senaste 15 åren (Sveriges Åkeriföretag, 2013)  

 

Under de senaste åren har motorer tagits fram för användning av alternativa drivmedel. Många 

gånger är det så att det är svårt att ersätta det gamla drivmedlet helt, men det går att blanda äldre 

drivmedel med de nyare, till exempel elhybrider. Etanolbränsle är ett av de alternativa bränslen 

som fått störst genomslag inom fordonsindustrin., vilket innebär att bensin och diesel blandas ut 

med etanol. Att alternativa drivmedel inte fått större genomslag beror i stor utsträckning på att de 

fortfarande är relativt dyra i jämförelse med vanlig bensin och diesel.  
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En relativt effektiv åtgärd för att minska lastbilstransporternas miljöpåverkan är att öka 

fyllnadsgraden i varje fordon. Detta skulle innebära mindre utsläpp per tonkilometer utan att 

några ytterligare åtgärder krävs. Det som försvårar införandet av en ökad fyllnadsgrad är 

konsumenternas ökande behov av tillgänglighet. I och med att de förväntar sig att en vara ska 

finnas när de efterfrågar den har fyllnadsgraden istället gått åt motsatt håll och idag uppskattas 

fordonens fyllnadsgrad ligga omkring 40-60 % (Lumsden, 2012). 

 

3.3.1 Miljöcertifieringar  

 

Miljöcertifieringar har blivit ett allt starkare konkurrensmedel för transportsäljarna och är idag 

något som både efterfrågas och erbjuds vid inköp av transporttjänster. ISO, International 

Organization for Standardization, är den organisation som bestämmer hur de olika ISO 

certifikaten ska se ut och vad de ska innehålla. De certifieringar som främst förekommer inom 

transportindustrin är ISO14001 och ISO9001, vilka båda är inriktade på miljöcertifieringar men 

ISO9001 är mer inriktat mot producerande företag. Utfärdandet av ISO certifikat har under 

senare år ökat markant och enligt siffror från www.certifiering.nu så har utfärdade certifikat för 

ISO14001 nästan fördubblats mellan åren 2007 och 2012. Utfärdade ISO9001 certifikat under 

samma period har ökat med 76 % medan utfärdandet av EMAS, ett miljöledningssystem infört av 

EU som bygger på ISO14001, inte alls fått samma genomslag i Sverige. 

 

Tabell 3.1 Utveckling av ISO  
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3.3.1.1 Varför ska ett företag certifiera sig?  

 

Efter en telefonintervju med Intertek som är ett av de företag som utfärdar certifikat både i 

Sverige och internationellt förstår vi att det slår högt ur ett konkurrensperspektiv att ha en 

miljöcertifiering. Ett miljöcertifikat blir ett erkännande på att ett företag klarar av de gränser och 

regler som har framtagits av de olika organisationerna. De olika standarderna är gångbara på 

internationell bas och alla talar därför samma språk, detta blir en stor fördel då gränserna tenderar 

att suddas ut när affärer görs på mer global nivå. 

 

3.4 Inköp av transporttjänster 

 

I och med det allt hårdare konkurrensklimatet företag möter i dagens samhälle har företagens 

beslutsfattare uppmärksammat fördelarna med att fokusera sig på företagets kärnverksamhet, 

vilket innebär att man väljer att köpa in övriga tjänster från externa aktörer (Björklund, 2012). 

Idag lägger företag omkring hälften av sin omsättning på inköp av material och tjänster så att 

genomföra effektiva inköp kan få en positiv påverkan på det slutliga resultatet (Van Weele, 

2010). 

 

3.4.1 Val av leverantör  

 

Inköpsprocessens steg gällande val av leverantör innebär samtliga aktiviteter vilka har till syfte 

att säkerställa så att rätt leverantör väljs. Steget delas sedan in i fyra steg, val kontraktstyp, 

preliminära kvalifikationer, förberedelse av offertförfrågans och slutligen val av leverantör (Van 

Weele, 2012). 

 

Inköp av tjänster är något som på senare tid har ökat markant. En av de största svårigheterna med 

att köpa in tjänster istället för material är att översätta de interna önskemålen till en konkret 

specifikationslista på vad företaget vill få ut av sin leverantör (Van Weele, 2010). Leverantörerna 

av tjänster är även i stor utsträckning med och direkt påverkar företagens kvalitet gentemot 

slutkunden, vilket resulterar i att valet av rätt leverantör har kommit att bli allt viktigare 

(Jharkharia et al, 2005). För att kunna selektera bland möjliga externa aktörer som kan leverera 

den tjänst företagen efterfrågar upprättas ofta ett flertal kriterier, en så kallad kravspecifikation, 

vilka företaget anser behövs för att kunna tillfredsställa deras önskemål. Kriterier som ofta 

beaktas är pris, kvalitet, kommunikationssystem samt leveranstillförlitlighet (Jharkharia et al, 

2005; Weber et al, 1991). 
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3.4.1.1 Transportör  

 

En av de vanligaste tjänsterna att köpa in av en extern aktör är transporter. Traditionellt har 

företag vid val av transportör främst fokuserat på de mer materiella kriterierna såsom kostnader 

och leveranskapacitet men för att kunna skapa sig en helhetsbild över transportören krävs det att 

man även beaktar de immateriella, service relaterade, kriterierna (Kontio, et al, 2011).  

 

De kriterier ett företag väljer att utvärdera sina leverantörer och transportörer efter beror i stor 

utsträckning på vilken bransch och vilka produkter det är som ska transporteras (Parthiban et al, 

2012). I och att med transporter är en tjänst som en extern aktör utför åt en uppdragsgivare 

beaktas i stor utsträckning liknande kriterier som vid inköp av andra tjänster. Som nämnts ovan är 

det framförallt kriterier såsom pris, kvalitet och leveransförmåga vilka frekvent förekommer i 

litteraturen men även produktivitet, service och miljöarbete har blivit allt mer förekommande 

kriterier (Weber et al, 1991; Jharkharia et al, 2005; Parthiban et al 2012). 
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4. EMPIRISK UNDERSÖKNING  
 

 
I den empiriska undersökningen kommer författarna att sammanställa resultatet av den  

genomförda enkätstudien samt ge en kortare analys av resultatet.  

 
 

4.1 Enkätstudie  

 

Enkätstudien för uppsatsen är upprättad med syfte att skapa en generell bild över hur 

transportörer idag ser på transportköparna och i vilken utsträckning de visar miljöhänsyn vid 

inköp av transporttjänster. Enkäten innehåller även frågor gällande transportörens egen 

verksamhet för att på så sätt kunna bilda en uppfattning gällande deras egen verksamhet och vilka 

miljöfokuserade transporttjänster de erbjuder sina kunder, transportköparna. 

 

4.1.1 Svarsfrekvens  

 

Enkätstudien skickades ut till 97 företag, 29 av företagen svarade på enkäten, varav 28 svarade på 

alla frågorna. Det ger en svarsfrekvens på närmare 30 %. Förhoppningarna var att få in lite fler 

svar men författarna anser ändå att det går att dra generella slutsatser då många av svaren blir 

väldigt entydiga. Hade större spridning mottagits hade det blivit svårare att analysera svaren. 
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4.2 Resultat av enkätstudien  

 
Tabell 4.1 Fråga 1 Enkätstudie  

 
 

Enkätens inledande fråga hade till syfte att skapa en bild över respondenternas kunder och 

därmed deras egen verksamhet. Olika branscher kräver i stor utsträckning olika 

transportlösningar och fordon, vilket kan påverka hur respondenterna hanterar sin egen 

verksamhet. 

Det var framförallt tre branscher som utmärkte sig, det var bygg-, tillverknings- och 

livsmedelsbranschen, vilka stod för 34 %, 30 % respektive 26 % av respondenternas kunder.  
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Tabell 4.2 Fråga 2 Enkätstudie  

 
I fråga två ville författarna se om transportörerna erbjuder sina kunder transporter där ett större 

miljöhänsyn tas.  

Närmare 76 % av respondenterna erbjuder sina kunder transporter med någon from av 

miljöfokusering medan 24 % svarade att de inte erbjuder transporter med miljöfokusering. De 

respondenter som svarat Ja erbjuder miljöfokusering i form av mer miljövänliga drivmedel, nyare 

fordon och motorer samt emissionsuträckning. 

Om ett säljande företag vill rikta in sig på en miljöprofil är det viktigt att visa att man gör det 

genom att skaffa sig olika miljöcertifieringar. Vi ställde följande fråga för att få reda på vilka 

certifikat det säljande företaget har. 

 

Tabell 4.3 Fråga 3 Enkätstudie  

 
 

Majoriteten av respondenterna angav att deras företag är certifierade efter ISO14001 medan tre 

respondenter har angett att de har ISO9001. Företag kan på olika sätt arbeta med 

miljöförbättringar och fråga tre har därmed till syfte att kartlägga vilka förbättringsåtgärder 

uppsatsens respondenter arbetar främst med. 
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Tabell 4.4 Fråga 4 Enkätstudie  

 
 

Det certifikat som uteslutande är mest efterfrågat av respondenternas kunder är ISO14001. Ett 

företag nämner även att ISO9001 efterfrågas i viss mån och en respondent påstår att certifikat i 

princip aldrig efterfrågas från kunderna, respondenten i det här fallet är verksam inom 

livsmedelsbranschen.  

 

Tabell 4.5 Fråga 5 Enkätstudie  

 
På frågan gällande hur transportörerna arbetar med sina miljöfrågor, märks en stor fördel för 

alternativ som samtidigt sänker kostnaderna för transportören. Fyllnadsgrad, samlastning och 
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ecodriving delar första platsen när det kommer till vad respondenterna har svarat om hur det 

arbetar med miljöfrågor inom deras företag. Därefter kommer alternativa drivmedel.  

 
Tabell 4.6 Fråga 6 Enkätstudie 

 
I och med den rådande miljödiskussionen ville författarna se om transportörerna anser att det 

blivit ett större miljöfokus i samhället under de senaste åren. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att fokus har ökat på grund av större miljökrav från 

kunderna, närmare 60 %. 19 % av respondenterna har svarat att fokus ökat på grund av större 

miljökrav från samhälle/myndigheter. En tredjedel av respondenterna svarar att de inte känt av 

några ökade miljökrav de senaste fem åren. Några respondenter har även kommenterat att kraven 

finns men när det kommer till att välja mellan pris och miljö så väljs miljödelen bort. Ett företag 

nämner att det finns krav men att det är mest för “syns” skull.  
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Tabell 4.7 Fråga 7 Enkätstudie  

 
 

Dagens miljökrav kommer från flertalet aktörer och enligt respondenterna påverkas de i störst 

utsträckning av de krav som kunderna ställer. Därefter påverkas man av de krav som 

myndigheterna ställer och sist de krav som kommer från samhället. 

 

Tabell 4.8 Fråga 8 Enkätstudie  

 
 

 

I fråga åtta ville författarna se vilka krav som kunderna framförallt ställer på transportörerna för 

att se om de efterliknar de miljöarbete transportörerna själva arbetar mot. Det krav som flest 
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kunder, enligt respondenterna, efterfrågar är miljöklassning på lastbilsflottan samt 

miljöcertifieringar. Ecodriving och miljökompenseringsarbete ställs det inte lika stora krav på.  
 

Tabell 4.9 Fråga 9 Enkätstudie  

 
 

 

Uppsatsen bygger i stor utsträckning på den rådande miljödiskussionen som förs mellan 

samhällets olika aktörer, vilka även påverkar logistiksystemets aktörer. Författarna vill därför se 

om en miljöfokusering hos transportörerna kan fungera som ett konkurrensmedel.  

 

Endast 3 % av respondenterna anser att de transportköpare som ställer miljökrav beaktar dessa 

vid det slutliga valet. Närmare 36 % anser att de ställda miljökraven inte beaktas vid det slutliga 

valet och 61 % ansåg att kunderna i ”viss mån” beaktar ställda miljökrav.  

 

Tabell 4.10 Fråga 10 Enkätstudie  
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Enkätstudien avslutas med en fråga gällande hur transportören upplever kundernas villighet att 

betala ett högre pris för transporter om de skulle visa mer miljöhänsyn. En stor majoritet av 

respondenterna, 93 %, anser att kunderna idag inte är villiga att betala mer för 

miljökompenserade transporter. Resterande respondenter anser att kunderna till viss mån är 

villiga att betala för miljökompenserade transporter. 

 

4.3 Sammanställning av enkätstudie  

 

Utifrån ovan enkätstudie kan tolkningar dras gällande att många transportörer idag arbetar i större 

utsträckning med miljöfokusering än vad de själva anser sig göra. 76 % av respondenterna säger 

att de aktivt arbetar med miljöfokuserade transporter i någon form men hela samtliga 

respondenter är certifierade enligt ISO14001 eller ISO9001, vilket är ett miljöledningssystem. Så 

att 25 % anser att de inte erbjuder transporter med miljöfokusering är ett något missvisande 

resultat eller att dagens definition av miljöfokuserade transporter inte är helt tydlig. I stort sätt 

samtliga respondenter angav att deras kunder efterfrågar någon form av ISO-certifiering, vilket 

troligen kan vara en anledning till att majoriteten av respondenterna själva även väljer att aktivt 

arbetar ISO-certifieringar. Förutom miljöcertifiering handlar respondenternas miljöfokusering i 

stor utsträckning om fordonsutnyttjning, motorstandarder samt alternativa drivmedel. Några av 

respondenterna nämner även mer avancerade miljölösningar så som emissionsrätter.  

 

Vidare tyder enkätundersökningen på att respondenterna väljer att arbeta  med miljöfrågor 

främst i form av fyllnadsgrad, samlastning och ecodriving, vilka även kan ha en positiv inverkan 

på transportörens kostnader då det kan leda till effektivare transporthantering. Så även om inte 

miljöfokusering kan ses som ett konkurrensmedel ut mot kunderna så kan transportörerna aktivt 

arbeta med miljöfokusering utifrån eget intresse och därmed uppnå lägre driftskostnader. Dock 

tyder undersökningen på att de i stor utsträckning är kunderna som styr och påverkar 

utvecklingen gällande efterfrågade miljötjänster.  

 

Myndigheter och samhälle är enligt respondenterna inte de som ställer de avgörande miljökraven 

men samtidigt anser de att kraven från kunderna i viss mån endast ställs som en retorisk fråga och 

när det slutligen kommer till priset så är man inte villig att betala för en mer miljöfokuserad 

transport. Det är myndigheterna som upprätthåller ISO-certifieringarna och dess innehåll samt 

sätter de krav gällande till exempel motorstandarder, vilka både kunderna efterfrågar och 

respondenterna erbjuder. Det går således att dra en koppling mellan vad kunderna efterfrågar och 

de krav som myndigheterna sätter. 
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5. ANALYS  
 

 
I detta kapitel kommer författarna analysera den insamlade empirin tillsammans med den 

teoretiska referensramen för att besvara uppsatsens frågeställning och syfte.  

 
 

Dagens konsumtionssamhälle är i allra högsta grad beroende av lastbilstransporter men i den 

rådande miljödiskussionen anses transporter vara en bidragande orsak till ökade utsläpp vilka 

påverkar miljön negativt. Detta har resulterat i ett ökat behov att upprätta ett mer hållbart 

transportsystem, vilket kräver att samtliga aktörer i logistiksystemet samarbetar.  

 

Enligt Smidfelt Rosqvist et al finns det ett antal åtgärder transportörer kan vidta för att försöka 

minska sin negativa miljöpåverkan. Dessa åtgärder gällande fyllnadsgrad, alternativa drivmedel 

och effektivare körning är något som även återspeglas i svaren från enkätstudiens respondenter. 

Flertalet av respondenterna angav att de erbjuder mer miljöfokuserade transporttjänster såsom 

ecodriving samt renare och mer miljövänliga fordon. Dock tyder enkätstudien även på att flertalet 

transportörer i dagsläget inte anser sig erbjuda miljöfokuserade transporttjänster trots att samtliga 

respondenter angav att de har någon form av miljöcertifiering. Myndigheterna i sin tur försöker 

på olika sätt minska transporternas negativa miljöpåverkan genom olika krav och bestämmelser 

gällande fordon och infrastruktur. Vidare menar Smidfelt Rosqvist et al att det även krävs en 

nedgång av dagens transport efterfråga, vilket innebär att även transportköparna måste ta ett ökat 

ansvar. 

 

Miljöaspekten har tidigare inte varit en del av den kravspecifikation transportköparna upprättat 

vid valet av transportör men på senare år har även miljöarbete blivit ett allt mer vanligt 

förekommande krav från transportköparna (Weber et al, 1991; Jharkharia et al, 2005; Parthiban et 

al 2012). De miljökrav som transportköparna främst ställer är miljöklassning på fordonsflottan 

samt miljöcertifiering. Dock ansåg respondenterna att de miljökrav som transportköparna ställer 

inte beaktas vid det slutliga valet. 

 

Att miljökraven inte beaktas vid det slutliga valet kan i stor utsträckning bero på att kunderna 

idag, när det kommer till att välja mellan pris och miljö, inte är villiga att betala ett högre pris för 

att på så sätt bidra till minskad miljöpåverkan. Detta är något som stämmer väl överens med den 

målkonflikt mellan de ekonomiska och miljömässiga målen vilka Jonsson et al (2011) nämner. 

Detta är något som stämmer väl överens med de svar respondenterna angett i enkätstudien där i 

stort sett samtliga respondenter upplever att transportköparna idag inte är villiga att betala för mer 

miljöfokuserade transporttjänster.  

 

Av svaren att döma så ligger utbud och efterfrågan på olika nivåer, transportörerna är mer aktiva i 

sina miljöåtaganden och författarna anser att transportköparna måste möta transportörerna på 

halva vägen. 



 

 

26 

 

 

Författarna anser att i och med att transportköparna fortsätter att ställa krav och efterfrågar 

miljöfokuserade transporter har detta gjort att den lägsta nivån på utbudet av miljötjänster från 

transporsäljarnas sida har höjts. Detta kan åskådligöras genom att analysera fråga 2 och 3. På 

fråga 2 anser hela 25 % av respondenterna att de ej erbjuder en transporttjänst med 

miljöfokusering. På fråga 3 däremot svarar alla att de är miljöcertifierade. Det kan tolkas som att 

många transportörer inte anser att de erbjuder en miljöfokuserad transport trots att de är 

miljöcertifierade.  

 

Vad författarna då frågar sig är om denna utveckling kan fortsätta? Om alla transportörer om 5 - 

10 år erbjuder sina transportköpare det som idag räknas som miljöfokuserade transporter kommer 

de då anses vara miljöfokuserade transporter eller kommer de att börja ses som standard precis 

som miljöcertifieringen görs idag? Det hade varit intressant att ställa samma fråga om 5 - 10 år 

för att se vad responsen blir. 

 

Enkätsvaren visar att respondenterna anser att kraven på miljöfokusering kommer från kunderna, 

men det är myndigheterna som sätter kraven. Vem är det då som initierar miljötänket hos 

transportörerna? 
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6. SLUTSATSER  

 
I det avslutande kapitlet kommer författarna presentera de slutsatser som dragits baserat på det 

man kommit fram till i analyskapitlet. Slutligen kommer författarna ge förslag på vidare 

forskningsfrågor. 

 
 

Enkätstudien och den teoretiska referensramen tyder på att transportörerna aktivt arbetar mot att 

minska sin negativa miljöpåverkan genom att erbjuda mer miljöfokuserade transporttjänster men 

att transportköparna i stor utsträckning fortfarande väljer transportör baserat på priset. Sådledes 

kan en slutsats dras att transportörerna i dagsläget erbjuder mer miljöfokuserade transporttjänster 

än vad transportköparna efterfrågar. 

 

Att miljöarbete ändå har blivit en del av transportköparnas kravspecifikation tyder på att 

utvecklingen går i rätt riktning men för att minska transporternas negativa miljöpåverkan krävs 

det dock att transportköparna i större utsträckning beaktar och tar hänsyn till de uppsatta 

miljökraven. 

 

Samtliga respondenter i enkätstudien angav att det har någon form av miljöcertifiering och att det 

även är miljöcertifiering som transportköparna i störst utsträckning efterfrågar. Trots att samtliga 

respondenter angav att de innehar någon form av miljöcertifiering var det ändå närmare 25 % av 

respondenterna som ansåg att de inte erbjöd miljöfokuserade transporttjänster. Detta kan troligen 

i stor utsträckning bero på att den lägsta nivån gällande miljöarbete har höjts. 

 

6.1 Vidare forskning  

 

För vidare forskning anser författarna att det skulle vara intressant att vinkla frågorna i enkäten så 

att även transportköparnas perspektiv beaktas. Vidare skulle de även vara intressanta att 

undersöka intresset och möjligheterna att utnyttja multimodala transporter även vid kortare 

transporter. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Enkätfrågor 

 

1. Vilken bransch är mest förekommande bland era kunder? 

 

2. Erbjuder ni transporttjänster med miljöfokusering till kunderna? 

 

3. Vilka miljöcertifikat har ert företag? 

 

4. Vilka certifikat är de mest efterfrågade vid ett transportköp från kund? 

 

5. Hur arbetar ni inom ert företag med miljöfrågor? 

 

6. Upplever ni att det blivit ett ökat fokus på inköp av mer miljömässigt hållbara transporter 

idag, jämfört med för 5 år sedan? 

 

7. Vilka externa aktörer påverkar hur ert företag arbetar med mer miljöfokuserade 

transporter? 

 

8. Vilka är de mest efterfrågade kraven era kunder ställer på er som transportör? Ranka, (1- 

efterfrågas i stor utsträckning, 4- efterfrågas i liten utsträckning), 

 

9. Av de transportköpare som ställer krav på miljöhänsyn vid inköp av transporttjänster, 

anser ni att transportköparen beaktar de ställda miljökraven i det slutliga valet av 

transportör? 

 

10. Upplever ni att kunderna idag är villiga att betala mer för miljökompenserande 

transporter? 
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8.2 Mail till respondenter 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter vid KTH som studerar logistik på magisternivå. Vi håller just nu på att avsluta 

våra studier och enkätlänken i slutet på mailet är en del av vår insamling för den avslutande 

uppsatsen. 

 

Syftet med undersökningen är att se hur den rådande miljödiskussionen påverkar Er som är 

verksamma i transportbranschen och vi vill utifrån Ert perspektiv se hur transportköpare idag 

visar och ställer sig till miljöhänsyn. Vilka miljökrav dem ställer och i vilken utsträckning dem är 

villiga att betala för det. Svaren i enkäten kommer att behandlas anonymt och endast användas 

som underlag för att kunna utläsa en generell statistik. 

 

Undersökningen uppskattas ta lite drygt 5 minuter att fylla i. Om ni kan/vill fylla i enkäten senast 

22 april vore vi väldigt glada. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss, 

 

Markus Petersson, 

 

0702-336444        mackan76@kth.se 

 

Daniella Hållander, 

 

0735- 362519        daniella.hallander@gmail.com 

 

 

 

Enkätlänk    http://www.surveymonkey.com/s/NSMZJQ6 
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