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Sammanfattning 
Behovet av transportlogistik ökar i takt med samhällets globalisering, vilket leder till ökade 

påfrestningar av miljö och samhälle. Då dagens transportlogistik ej är hållbar i ett långt 

tidsperspektiv krävs stora förändringar inom detta område. Ett modeord som ofta omnämns i 

dessa sammanhang är hållbar utveckling. Detta är ett område som många företag gärna framstår 

som välutvecklade inom, men då detta kräver att företagen lägger resurser på ett utvecklat miljö- 

och samhällsarbete så kan frågan ställas hur väl företagens ekonomiska och hållbara utveckling 

samspelar med varandra.  

Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur svenska företag arbetar med frågor som rör den 

hållbara utvecklingen med avseende på transportlogistik. För att utgöra en grund till studien så 

har ett antal vetenskapliga artiklar som rör området transportlogistik behandlats, dessa 

kombineras sedan med en empirisk studie baserad på intervjuer med representanter från tre 

Svenska företag som har ett aktivt arbete inom hållbar utveckling. Rapporten innehåller en 

redogörelse för inom vilka områden det finns förbättringspotential samt inom vilka områden 

svenska företag arbetar för att skapa en mer hållbar transportlogistik. Det framgår tydligt att det 

finns stora förbättringsmöjligheter inom en mängd olika områden som rör transportlogistik. 

Slutsatser som kan dras är att de företagen arbetar efter tydligt uppsatta miljömål, men att det 

finns en osäkerhet i vilken riktning den hållbara utvecklingen går. Detta medför ekonomiska 

risker för företagen i och med att investeringar för att skapa hållbara transportkedjor som görs 

idag kan bli meningslösa i framtiden. Det är viktigt att storskaliga lösningar tas fram där allt från 

stadsplanering till lagstiftning från myndigheter skapar förutsättningar för ett ändrat beteende 

och ett konkret fokus på hållbarhetsfrågor. Den lösning som finns idag är att förbättringar inom 

många olika områden tillsammans bildar den totala lösning som ska till för att i framtiden skapa 

en hållbar transportlogistik. 

 

  



 

 

Abstract 
The need for transportation logistics is increasing as globalization of society is occurring. This 

leads to increased stress of the environment and society. Since current transport logistics are not 

sustainable in the long term, major changes in this area are required. A buzzword that is often 

mentioned in this context is sustainable development. This is an area that many companies are 

eager to appear in, and to be well developed in. But this requires companies to add resources to 

the work with environmental- and society aspects, so the question is how well an organizations 

economic- and sustainable development interact with each other.  

 

The purpose of this study is to provide an insight in how Swedish companies deal with issues 

regarding sustainable development, with respect to transportation logistics. To provide a basis 

for the study, a set of scientific articles related to the field of transportation logistics have been 

processed. These are then combined with an empirical study based on interviews with 

representatives from three Swedish companies that have active work in sustainable development. 

The report resulting from the work contains a description of the fields in which there are room 

for improvement as well as areas in which Swedish companies are working in to create a more 

sustainable transport logistics. It is clear that there are significant opportunities for improvement 

in a variety of areas related to transportation logistics. 

 

Conclusions that can be drawn are that the companies are working after clear environmental 

goals, but there is an uncertainty in which direction the sustainable development goes. This leads 

to economic risks for companies, since investment to create sustainable transport chains made 

today, may be useless in the future. It is important that large-scale solutions are developed where 

everything from urban planning to legislation by the authorities create possibilities for a change 

in behavior, and a specific focus on sustainability issues. The solution available today is that 

improvements in many different areas together form the overall solution to the system for future 

sustainable transport logistics. 
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel beskriver bakgrunden till varför arbetet har genomförts samt beskriver 

rapportens syfte och dess avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I dagens globaliserade industrisamhälle ställs höga krav på kostnadsminskningar och 

konkurrenskraft inom företagen. Denna ekonomiska press medför att många företag väljer 

outsourcing av delar av sin verksamhet. Outsourcing ställer höga krav på fungerande 

försörjningskedjor som leder till ett ökat behov av transporter. Med det ökade antalet transporter 

ökar transportindustrins påverkan på miljö och samhälle, vilket direkt kan ses i den ökande 

mängden växthusgaser som släpps ut samt den ökande andelen tung trafik på vägarna. Totalt 30 

procent av dagens transporter sker internationellt och dessa ökar dubbelt så snabbt som de 

nationella transporterna (Eurostat, 2012).   

 

Ett modeord som ofta omnämns i dessa sammanhang är hållbar utveckling. Hållbar utveckling 

definieras enligt Brundtlandkommissionen som "En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov" (Förenta Nationerna, 1987). Detta är ett område som många företag 

gärna vill framstå som framgångsrika och välutvecklade inom, men frågan är hur väl företagens 

ekonomiska och hållbara utveckling samspelar med varandra.  

 

Transport är idag en viktig faktor för ekonomisk tillväxt bland industriföretag och det märks på 

att transporten konstant har ökat det senaste decenniet. Det finns ingen annan sektor med en så 

markant ökning av utsläpp av växthusgaser som transportsektorn (Golinska & Hajdul, 2012).   

 

Den enda gången under det senaste decenniet transporterna inom industrin inte ökade var under 

krisåren 2008-2009 (Figur 1). De stora anledningarna till denna ökade transport är en ökning av 

”just in time” produktion, outsourcing och globalisering. (Golinska & Hajdul, 2012).    

 

 
Figur 1. Godstransporters utveckling mellan åren 1950-2011 (Trafikverket., 2012) 

EU lägger stor vikt vid att sätta upp miljömål och lägger ner miljontals kronor i projekt för att 

skapa en mer miljövänlig transportlogistik och minskade koldioxidutsläpp, men frågan är hur de 

svenska industriföretagen arbetar med dessa frågor.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur svenska industriföretag arbetar för att 

uppnå hållbara försörjningskedjor. Rapporten ska undersöka om det finns en 

förbättringspotential inom företagens transportkedjor och hur industriföretagen arbetar med 

frågor som rör just transportlogistik ur ett hållbart utvecklingsperspektiv, samt hur arbetet följs 

upp och vad företagen har för framtidsvisioner inom området hållbar utveckling. 

Frågeställningen som rapporten baserats på lyder: 

 

 Hur arbetar svenska industriföretag för att skapa en hållbar transportlogistik? 

1.3 Avgränsningar 
I och med att företagens försörjningskedjor är väldigt vidsträckta och täcker hela kedjan från 

råmaterial till slutkund, kommer denna rapport främst att behandla transportlogistik i form av 

godstransporter till och från kunder samt de interna transporterna inom företagens olika enheter.  

 

Rapporten kommer inte att behandla nya tekniska lösningar utan enbart se tekniska lösningar 

som en del av det system som i framtiden skall skapa hållbara logistikkedjor. Den hållbara 

utvecklingen grundar sig i de tre områdena samhälle, ekonomi och miljö. Fokus för denna 

rapport kommer ligga på miljö- och ekonomiaspekter, eftersom det är dessa delar som är direkt 

synliga och mätbara.  
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2. Metod 
Arbetet genomfördes i tre olika delmoment. Till en början samlades teori in för att utgöra en 

vetenskaplig grund för rapporten. Denna teori låg sedan till grund för den empiriska studien, då 

de intervjuer som genomfördes baserades på den insamlade teorin. Målet med litteraturstudien 

var att föra fram olika vetenskapliga teorier för hur företag bör arbeta för att uppnå hållbara 

logistikkedjor. Detta för att få en djupare förståelse för hur utvecklingen inom detta område ser 

ut i dagsläget.  
 

Den empiriska studien genomfördes med underlag från tre intervjuer med representanter från tre 

olika organisationer som alla arbetar aktivt med att utveckla sina försörjningskedjor. De företag 

som valdes var ett stort svenskt industriföretag, en tredjeparts logistikleverantör och den 

fristående organisationen NTM (Nätverket för Transporter och Miljön), som är en ideell förening 

som arbetar för att skapa en värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska 

beräknas. Valet att genomföra intervjuer med tre olika organisationer beror på att rapporten 

syftar till att ge olika vinklar på hur företag kan arbeta och arbetar med dessa frågor. Intervjuerna 

med NTM och tredjeparts logistikleverantören genomfördes genom semistrukturerade intervjuer 

vid personliga möten, medans intervjuen med det svenska industriföretaget genomfördes som 

strukturerad intervju via telefon.  

 

Tillsammans med den insamlade teorin och det empiriska materialet lades grunden för 

rapportens diskussionsdel där innehållet analyserades och diskuterades. 
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3. Litteraturstudie 
För att se vad som kan göras rent praktiskt för att skapa hållbara logistikkedjor har ett antal 

vetenskapliga artiklar, innehållandes drivare och styrande parametrar för hållbar transportlogistik 

lyfts fram och kommer här att presenteras. Denna information kommer sedan att jämföras med 

hur de företag som undersöks arbetar kring dessa frågor i avsnitt 4. Empirisk studie. 

 

3.1 Utmaningar och möjligheter för att nå en hållbar transportlogistik  
EU-kommissionen definierar hållbar transport enligt: ”ett system som uppfyller samhällets 

ekonomiska, sociala och miljömässiga behov samtidigt som det minimerar dess oönskade 

effekter på ekonomi, samhället och miljön” (RDS, 2006). De oönskade effekter som menas i 

denna definition är oljeberoende, olyckor, trängsel, oljud och landfragmentering orsakad av 

infrastruktur. Av de oönskade effekterna har flera förbättrats de senaste åren, till exempel 

olyckor och oljud. Det stora problemet är att dagens transporter fortfarande till stor del är 

beroende av fossila bränslen som i sin tur leder till en stor påverkan på miljön. Enligt Europeiska 

miljöbyrån står transportsektorn för 19,5 procent (Eurostat, 2012) av det totala utsläppet av 

växthusgaser.  

 

Idag är 97 procent av all transport beroende av fossila bränslen och EU:s mål för 2020 är att 

högst 90 procent av transporten skall vara beroende av detta (Golinska & Hajdul, 2012). En stor 

anledning till att en så stor del av transporten idag är beroende av fossila bränslen är att nästan 77 

procent av all transport inom EU sker med hjälp av vägtransport (Eurostat, 2012). Vissa 

satsningar har gjorts av Europakommissionen för att få en mer jämn fördelning av transporten, 

exempelvis att den första sträckan körs med hjälp av ett transportsätt för att sedan använda ett 

annat den sista sträckan fram till slutstation, så kallade intermodala transporter. Trots 

satsningarna på att få en förändrad logistik bakom transporterna kunde Europakommissionen inte 

övertyga företagen att omorganisera deras transportlogistik trots att detta skulle medföra stora 

förbättringar för miljön och samhället. Den största orsaken till att företagen inte var villiga att 

ändra sin logistik var att de var rädda för att det skulle få konsekvenser för deras ekonomiska 

resultat (Golinska & Hajdul, 2012). 

 

I en rapport (Mårtensson, L., Nilsson, L. & Dubois, A., 2011) beskrivs inom vilka områden det 

finns störst möjlighet att erhålla en förbättrad transportlogistik ur ett miljöperspektiv fram till år 

2020.  I denna rapport har siffror tagits fram för hur stor förbättringspotential det fanns inom 

olika områden av logistiken för att till 2020 uppnå de satta målen. De områden som tagits med i 

denna rapport presenteras i Tabell 1. De två områdena med störst möjlighet att reducera 

koldioxidutsläppen är ”förnybar energi” och ”Energieffektivisering av fordon och transporter” 

som båda har en potential att minska CO2-utsläppen med 35 procent. Det område som är mest 

intressant för denna rapport är det som betecknas som ”Förbättrad logistik och överflyttning till 

mer energieffektiva trafikslag”. Inom detta område finns det 25 procent förbättringspotential och 

det är genom lösningar som inte kräver ny teknik (Mårtensson, L., Nilsson, L. & Dubois, A., 

2011). 
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Tabell 1. Områden med förbättringspotential fram till 2020 (Mårtensson, L., Nilsson, L. & Dubois, A., 

2011). 

Område Förbättringspotential till 2020 

Energieffektivisering av fordon och transporter 35 procent 

Förnybar energi 35 procent 

Förbättrad logistik och överflyttning till mer 

energieffektiva trafikslag 

25 procent 

Utbildning av förare i sparsam körning 15 procent 

Planering av logistik 11 procent 

 

 

Tabell 1 visar att det finns stor förbättringspotential inom flera områden. Som tidigare nämnts 

sker idag 77 procent av Europas transporter med hjälp av vägtransport. Det finns inom 

vägtransporten stora förbättringsmöjligheter.  För att få ett konkret exempel på hur olika faktorer 

samspelar med varandra presenteras här ett räkneexempel för vägtransporten (Tabell 2). Detta 

räkneexempel bygger på hur lastbilstransport kan effektiviseras med avseende på sänkta 

koldioxidutsläpp. De siffror som exemplet beräknas på är satta efter dagens utveckling och 

förutspådda förbättringar som kommer genomföras. Det ska klargöras att detta enbart är ett 

exempel och visar vilka resultat som skulle erhållas om utvecklingen sker enligt dessa 

förutsättningar. 

 
Tabell 2. Räkneexempel för att minska CO2 utsläpp (Swahn & Peterson, 2012) 

 
Exemplet är indelat efter stegvisa förbättringar (Incremental improvments) och övergång till 

utvecklad teknik (Technical shifts). Det ses att en stegvis förbättring av motorer, ökad 

fyllnadsgrad och större andel alternativa bränslen tillsammans minskar CO2–utsläppen med 30 

procent. Skulle man också övergå till utvecklad teknik så som hybridteknologi, större 

lastkapacitet i fordon, förarutbildning och rutt-planering kan utsläppen av koldioxid minskas 

med hela 58 procent till år 2020.  
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3.2 Drivare för att skapa förutsättningar för hållbara logistikkedjor 
I artikeln A Structured Approach for Assessing Sustainable Best Practices in Supply Chains 
publicerad av Wojciech Piotrowicz och Richard Cuthbertson beskrivs hur man på bästa sätt kan 

uppnå en grön logistik inom områdena samhälle, ekonomi och miljö. Syftet med denna artikel är 

att undersöka hur transportlogistikens negativa aspekter gällande miljö ska minska medan det ger 

en ekonomisk vinst på längre sikt. Författarna menar att utan en positiv inverkan på ekonomin är 

det omöjligt att skapa en hållbar grön transportlogistik. Kortsiktiga lösningar kan enbart 

användas som marknadsvapen genom att ge allmänheten en bild av att företaget satsar grönt.  

 

Slutsatsen av studien var att det inte finns något ”bästa sätt” att utföra logistik. Det som spelar 

roll på hur ett företag ska använda sin logistik beror på inom vilket område företaget verkar och 

hur infrastrukturen är uppbyggd.  De kom dock fram till vissa riktlinjer som kan användas för att 

få fram en grönare logistik. Genom att få över delar av transporten från vägtransport till järnväg 

besparar man miljön stora CO2-utsläpp, vilket också är ekonomiskt hållbart. Dock så kan denna 

intermodala lösning inte införas hos alla företag beroende på att de har olika utgångspunkter med 

avseende på last och produkter. Detta är en lösning som är lättare att implementera för stora 

företag med stora logistikflöden, god planeringsförmåga och möjligheter att förhandla med 

ägarna av järnvägsnätet. I Tabell 3 presenteras ett antal drivare och begränsningar för övergång 

till järnvägsfrakt. 

 

Tabell 3. Drivare samt utmaningar och begränsningar för övergång till järnvägsfrakt (Piotrowicz, 2012) 

 Drivare Utmaningar och 

begränsningar 

Sociala Efterfrågas av kunder som letar 

efter miljövänliga lösningar. 

Stor kunskap i planering och 

samarbeta mellan olika parter. 

Tekniska Ny design av tågvagnar och 

trailer kan behövas. IT-system 

spelar en stor roll i planeringen 

Produkten måsta vara anpassad 

för järnvägstransport. 

Miljömässiga Införande av ett miljötänk inom 

organisationen ger ett fokus på 

att byta vägtransport till järnväg. 

Närhet till järnvägsnät är 

nödvändigt.  

Ekonomiska Möta kundernas behov samtidigt 

som det blir en 

kostnadsminsking. 

Stora volymer behövs för att 

göra detta ekonomiskt hållbart. 

Det krävs också kapacitet på 

järnvägsnätet. 

Politiska Olika föreskrifter och skatter 

som gör det ekonomiskt hållbart 

att använda järnväg. Projekt som 

sammankopplar världens 

järnvägsnät hjälper till.  

Att regler gällande 

järnvägstransport skiljer sig 

mellan länderna och gör det 

svårare att planera. 

 

Att använda sig av ett gemensamt lager där produkter samlas från olika företag för att sedan 

tillsammans skickas genom gemensamma logistikkedjor är ett sätt att öka utnyttjandet av 

transporterna. Detta sätt att öka utnyttjandet av transport kan användas av stora och medelstora 

företag, där de stora kan använda sig av järnvägstransport och båt medan de mindre företagen 

kan minska antalet lastbilar på vägarna genom att utnyttja deras lastkapacitet mer effektivt 

genom samtransport. För att få detta att fungera gäller det att industriföretagen och 

transportföretagen samarbetar och går in med en positiv bild av ett gemensamt transportsätt.  

I vissa fall behövs det en omkonstruktion av hela transportlogistiken. Ofta gäller det för företag 

som har en snabb tillväxt och där behovet för en fungerande logistik ökar med att företaget 

växer. Vid dessa tillfällen kan det krävas en omkonstruktion av hela logistikkedjan med allt från 

lager till transportföretag. Genom att genomföra en omkonstruktion av logistiken skapar 

företaget framförallt ekonomiska vinningar, de miljömässiga vinningarna skapas om 
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omkonstruktionen medför en logistiklösning liknande de två tidigare punkterna (Piotrowicz, 

2012). 

  

Ett annat sätt att förbättra sin transportlogistik är att arbeta med den fysiska utformningen av 

produkten och förpackningen, för att på så sätt underlätta transport och öka utnyttjandegraden. 

Med en högre utnyttjandegrad kommer antalet lastbilar minska med en följd av förminskade CO2 

utsläpp. För att få till denna ändring krävs det att resurser läggas på utveckling, och för att det 

ska bli ekonomiskt hållbart krävs det att företaget i fråga har stora frakt-volymer (Piotrowicz, 

2012). 

 

Att införa IT-baserade planeringssystem är en stor del i att effektivisera sin logistik och få den 

mer hållbar. Detta är ett mycket nyttigt verktyg för planera logistiken och få med alla tillgängliga 

logistiksätt. Det finns dock än idag stor utvecklingspotential i de logistiksystem som finns 

tillgängliga. Vid planeringen av transportsystem är det väldigt många företag inblandade och i 

länder som är olika utvecklade, därför krävs det en stor arbetsinsatts för att få dessa verktyg att 

fungera felfritt. Dock så ger dagens verktyg tillräcklig hjälp för att kunna förbättra och 

effektivisera logistiken och på så sätt ge en vinning för både ekonomin i företaget och miljön. 

Problemet för mindre företag är att dessa IT-system kostar mycket pengar och det kan då vara 

svårt att se en kortsiktig ekonomisk vinst (Piotrowicz, 2012).  

 

3.3 Miljöpåverkande parametrar vid transport 
I artikeln Operations Research for green logistics – An overview of aspects, issues, contributions 

and challenges, publicerad av Rommert Dekker, Jacqueline Bloemhof och Ioannis Mallidis, 

presenteras ett antal parametrar som har stor betydelse vid utformandet av en hållbar 

logistikkedja. De parametrar som bör ses över vid planeringen för att skapa hållbara 

logistikkedjor enligt denna artikel är följande:  

 

 Transportsätt 

 Intermodal transport 

 Val av transportutrustning 

 Val av bränsle 

Valet av transportsätt är ett av de mest centrala delarna vid utformandet av en transportkedja. 

Olika transportsätt har olika för- och nackdelar med avseende på miljö, kostnad, snabbhet och 

tillgänglighet. De parametrar som styr valet av transportsätt är vilken typ av produkt som skall 

levereras (till exempel om produkten är fast eller flytande och dess volym) samt vilka avstånd 

produkten skall transporteras. Om produkten skall transporteras mellan olika kontinenter 

används ofta flygfrakt eller sjöfrakt som huvudsakligt transportalternativ. Vid interkontinentala 

transporter står alternativen mellan långtradare, tåg eller mindre fraktfartyg (Dekker et. al, 2011).  

För att få en överblick över de olika transportsättens miljöpåverkan presenteras här data över 

koldioxidutsläpp och andra miljöfarliga gaser och partiklar. Dessa data presenteras i Tabell 4 och 

kommer från Nätverket för Transporter och Miljön, som är en förening vars syfte är att ”skapa en 

gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas” (NTM, 

2013) 
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Tabell 4. Mängden utsläpp för olika transportsätt (NTM, 2013) 

Energianvändning 

samt utsläpp  

g/t/km 

Fraktfartyg av 

PS-typ 

(11,000 TEU) 

Fraktfartyg av 

S-typ (6,600 

TEU) 

Järnväg: 

El 

Långtradare Boeing 

747-400 

kWh/t/km 0.014 0.018 0.067 0.18 2.00 

CO2 7.48 8.36 17 50 552 

SOx 0.19 0.21 0.35 0.31 5.69 

NOx 0.12 0.162 0.00005 0.00006 0.17 

 

Tabell 4 visar hur många gram växthusgaser som släpps ut för varje ton gods som fraktas en 

kilometer, samt den motsvarande energianvändningen. TEU är ett standarmått för containrar och 

en TEU motsvaras av en 20 fots container. 

 

Den andra aspekten som behandlas är intermodal transport. Intermodal transport ökade kraftigt 

då man började utnyttja containrar för att transportera varor, eftersom varuhanteringen då 

förenklades.  Att använda intermodal transport är väldigt fördelaktigt för miljön eftersom dessa 

ofta utgår från terminaler där järnväg, sjö, och vägnät sammanbinds (Dekker et. al, 2011).   Detta 

medför att järnvägsfrakt i många fall kan vara aktuellt att välja, vilket reducerar 

koldioxidutsläppen eftersom lastbilar då inte används. Det som kan ses som en negativ aspekt 

vid intermodal transport är att det kräver mycket planering och koordination för att uppnå ett bra 

flöde i logistiken. 

 

Det som styr valet av transportsätt är som tidigare nämnt vilken typ av produkt som skall 

transporteras och dess storlek. Dessa parametrar har även inverkan på valet av 

transportutrustning, som i sin tur påverkar miljö, lastkapacitet, hastiget och transportekonomi. 

Transportutrustning med modern och utvecklad teknik har en bättre bränsleeffektivitet vilket 

medför att fordonen kan köras en längre sträcka och samtidigt förbruka mindre bränsle än de 

äldre. Här finns dock ett ekonomiskt problem hos företagen; nyare utrustning är dyrare att 

införskaffa än den äldre vilket innebär att företagen måste ta med den ökade kapitalbindningen i 

planeringen av transportkedjan, vilket leder till att ett grönare transportalternativ kan medföra 

ökade kostnader (Dekker et. al, 2011).   

 

Den fjärde och sista aspekten som behandlas är valet av bränsle. De bränslen som i dagsläget är 

aktuella att välja mellan för olika transportalternativ är fossila bränslen, biobränslen och 

elektricitet. Ur ett miljöperspektiv är biobränslen mer gynnsamma vid användning än fossila 

bränslen. Ett problem med biobränslen är dock att det vid framställningen av dessa krävs en 

väldigt stor mängd fossila bränslen. Fordon drivna av elektricitet är väldigt miljövänliga 

eftersom de i princip inte släpper ut några växthusgaser alls. Ur ett transportperspektiv finns det 

dock nackdelar med elfordonen eftersom de har en begränsad räckvidd och därmed endast 

lämpar sig för kortare transportsträckor, till exempel innerstadstransporter. 

 

3.4  Miljöpåverkande drivare vid utformandet av transportkedjan 
Precis som det finns drivare att skapa en ekonomiskt lönsam transportkedja, finns det nackdelar 

ur ett miljöperspektiv med vissa av dessa drivare. Den första drivaren är produktens källa, det 

vill säga varifrån produkten skall levereras. Outsourcing till lågkostnadsländer kan som tidigare 

nämnt skapa stora transportbehov som sträcker sig över långa avstånd. Den huvudsakliga 

drivaren för outsourcing är den sänkta lönekostnaden. Här föreslås därmed att företagen söker 

mer närbelägna alternativ för att tillgodose behovet av sänkta produktionskostnader, samtidigt 

som behovet av långa transporter minskar (Dekker et. al, 2011). 
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Den andra drivaren är vilket produktionskoncept företaget ifråga använder. I dagens 

produktionsindustri är begreppet just in time (JIT) vanligt förekommande. JIT innebär att 

företagen skall minimera sina lagerhållda varor och endast tillgodose det kortsiktiga behovet av 

produktionsmaterial för att minimera den icke värdeskapande tiden i produktionen. Just in time 

produktion kan medföra att antalet transporter ökar vilket i sin tur kan leda till en minskad 

utnyttjandegrad av transportmedlen eftersom leveranserna blir mer akuta. Detta har mindre 

betydelse om leverantören av produktionsmaterial är närbelägen, men har en stor miljöpåverkan 

om så inte är fallet (Dekker et. al, 2011).   

 

Den tredje drivaren är placeringen av, och antal distributionscentraler. Detta kan vara en fråga 

för en tredjeparts logistikleverantör att hantera eftersom det oftast är de som driver dessa 

knutpunkter för att skapa en gemensam central för in- och utgående leveranser. Antalet 

distributionscentraler har en stor miljöpåverkan i och med att de ingående leveranserna till dessa 

ofta består av färre och fullastade transportenheter, medan de utgående leveranserna ofta är flera 

där lastutrymmet ej är maximalt utnyttjat. Det innebär att ett stort antal distributionscentraler 

medför större utsläpp av växthusgaser (Dekker et. al, 2011).   

 

En av de viktigaste delarna som kommer in vid planeringen av transportkedjan är valet av rutt, 

som är den fjärde drivaren. Att välja en direkt eller indirekt rutt kan ha stor miljöpåverkan. Till 

exempel kan ett mer miljövänligt alternativ vara att frakta varor till närmaste hamn och använda 

sig av sjöfrakt större delen av transportsträckan, eftersom sjöfrakten släpper ut minst koldioxid 

per ton som fraktas (Tabell 4). Detta kan dock leda till längre ledtider för transporten i och med 

att den rutt som väljs kanske inte är den snabbaste. 

 

När valet av transportmedel och rutt har gjorts så kommer ännu en viktig detalj in vid 

planeringen: hastigheten för transportmedlet. Det har visats att under finanskrisen mellan åren 

2008-2009 minskades utsläppen med 11 procent till följd av en sänkt hastighet för fraktfartygen 

(Cariou, 2010). Detta belyser det faktum att en minskad transporthastighet medför minskade 

utsläpp av växthusgaser. 

 

3.5 Myndigheternas roll i att koordinera logistiken 
I dagsläget, när företagen ställs inför ständiga förändringar och krav på kostnadseffektivisering 

är det viktigt att nya logistikmodeller tas fram. För att dessa nya logistikmodeller ska fungera ur 

ett långsiktigt och hållbart perspektiv har myndigheterna en stor roll att leda företagen i denna 

riktning. Under det senaste seklet har Europakommissionen lagt resurser på att stimulera små 

och medelstora företag att samarbeta gällande logistikfrågorna. Samarbete mellan företag ger 

större förmåga i förhandlingar och skapar också bättre förutsättningar för att uppnå en effektiv 

och hållbar logistik (Hajdul, 2012).  

 

De prioriteringar som myndigheterna bör ha är att skapa alternativ till vägtransport och på så sätt 

öka konkurransen mellan de olika transportsätten. En minskad transport på väg leder till 

minskade CO2-utsläpp och luftföroreningar samt en ökad säkerhet på vägarna. Myndigheterna 

bör se till att det finns en specialiserad avdelning som arbetar med att lösa de problem som idag 

finns inom logistiken. Det bör också finnas lagar och bestämmelser både på internationell- och 

på lokal nivå för att gynna en hållbar utveckling inom logistiken. För att skynda på utvecklingen 

mot en mer hållbar logistik kan det vara bra att ge företag som arbetar efter att uppnå hållbar 

logistik visst finansiellt stöd (Hajdul, 2012). 
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4. Empirisk studie 
En empirisk studie med två företag och en ideell förening gjordes för att få insikt i hur svenska 

företag arbetar med det som tagits upp i litteraturstudien. De intervjuade personerna har valt att 

vara anonyma. Frågorna som ställdes under intervjun återfinns i Bilaga 1. Intervjufrågor. 

4.1 Intervju med en tredjeparts logistikleverantör 
I en intervju med en Miljöchef på en tredje parts logistikleverantör framkom det att de arbetar i 

enlighet med ett globalt miljöprogram. Detta program är implementerat globalt i hela företaget 

med syfte att uppnå hållbar logistik. Efter ett beslut 2007 sattes tydliga mål upp för att till år 

2020 åstadkommit 30 procents minskade CO2-utsläpp. Detta mål lägger företaget stort fokus på 

att uppnå och idag är miljöstrategin implementerad i deras affärsidé.  

 

Det nämndes i intervjun ett antal svårigheter med att få över transporterna från vägtransport till 

mer hållbara transportmetoder, så som tåg- och sjöfrakt. Godset är för det första inte alltid 

möjligt att frakta på annat sätt än med lastbil, men också att kunderna har väldigt stora krav på 

att varan skall levereras så fort som möjligt. De osäkerheter som i Sverige finns när det gäller 

förseningar på järnväg och det högt belastade järnvägsnätet gör det svårare att sälja in dessa 

typer av lösningar till kunderna. Inom de intermodala transporterna, där det finns lösningar som 

medför att man paketerar en container som går att transportera på både lastbil, järnväg och båt, 

finns det också problem som behöver en lösning. Dels är det kundernas krav på korta 

leveranstider som ställer till problem, men det behövs också fler på- och avlastningsplatser för att 

få till kostnadseffektiva intermodala transporter som inte medför ett för stor tids- eller 

kostnadstillägg.  

 

Det ses inom företaget en ökad efterfrågan på hållbara transporter och denna ökning har medfört 

att de nu säljer transporter som garanterar att det någonstans i nätverket används fordon som går 

på alternativa bränslen och producerar motsvarande transportarbete ”grönt”. Denna typ av 

transport kostar i dagsläget mer vilket medför att vissa kunder trots önskan om hållbara 

transporter ändå väljer andra alternativ. Det som skulle kunna vara intressant för kunderna är att i 

framtiden känna till hur mycket en viss vara har bidragit med i utsläpp av växthusgaser. För att 

kunna genomföra dessa mätningar skulle det krävas att alla transporter utrustas med 

mätinstrument som dels visar hur mycket transporten släpper ut och hur långt den kört samt  den 

faktiska vikten och hur välfylld transporten har varit. Med dessa mätvärden kan det sedan räknas 

ut hur mycket utsläpp en viss vara har varit bidragande till. Men observera att samma paket nästa 

gång kan få helt andra mätvärden om det är en annan chaufför som kört och andra rutter nyttjats.  

 

Under intervjun diskuterades vilka metoder som kan användas för att öka utnyttjandegraden. 

Detta var en fråga som företaget arbetade aktivt med, dock nämndes att det fanns vissa 

svårigheter att arbeta med detta i praktiken. De stora utmaningar som finns är att en stor del av 

transporterna går på speciella linjer där de kör efter ett specifikt schema och på så sätt är det 

svårt att beräkna exakt hur välfyllda lastbilarna är, samt att typen av det gods som skall 

transporteras varierar. Det nämndes också ett exempel där företag kommit med förslag om 

samtransport som medfört mindre effektiva körningar på grund av att helt nya linjer var tvungna 

att skapas och det medförde att vissa körningar hade sämre utnyttjandegrad än vad som skulle 

skett utan samtransport. 

 
Det finns idag IT-system vars syfte är att hjälpa till vid utformningen av en logistikkedja. Dessa 

system skulle dock behöva utvecklas för att kunna bidra till en mer effektiv planering. Om 

sådana IT-system infördes skulle det också gå att planera transporterna bättre och på så sätt 

uppnå en större utnyttjandegrad men också möjliggöra att man kan sätta in färre bilar. Dessa 

transporter skulle i så fall kunna fungera precis som inom brevindustrin (A- och B-post) att en 
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billigare transport kan erbjudas med lägre miljöpåverkan. I intervjun framkom också att det finns 

vissa svårigheter att mäta hur välfylld en transport är. Detta beror på vissa varors känslighet 

medför att de till exempel inte kan lastas ovanpå varandra och att visst gods helt enkelt är mer 

komplicerade att transportera. Dessa problem skulle kunna lösas genom att utveckla fler 

möjligheter med så kallade dubbeldäckare och en mer effektiv paketering av varorna men detta 

finns och används redan.  

 

Under intervjun kom det fram att det idag finns flera hinder som begränsar möjligheten att uppnå 

en hållbar logistik. Ett problem som nämndes var att det är väldigt små marginaler i 

transportbranschen, vilket gör att det finns mindre utrymme att investera i de idag mycket dyrare 

fordonen som går på förnyelsebara bränslen. Ett annat problem som nämndes är att 

infrastrukturen för förnyelsebara bränslen och järnvägen är begränsad och för ostabilt som det 

ser ut i dagsläget. Ett annat intressant perspektiv som diskuterades är att då EU till en viss gräns 

möjliggör olika nationella miljöbestämmelser inom Europa kan det få som konsekvens att man 

sätter in, för miljön och hälsan, sämre fordon för transporter i Sverige då andra länder har mer 

rigorösa krav och kan utnyttja dessa som konkurrensfördel. På grund av denna 

konkurrenssituation krävs det miljöbestämmelser från en högre instans, som gäller för samtliga 

EU-stater, för att uppnå tydliga regler och direktiv om hur en hållbar logistik skall utformas. 

Detta skulle medföra att samma regler gällde för alla och att transportföretagen kunde gynnas av 

att ha ett större miljötänk i sin organisation.  

 

Gällande framtidsvisioner finns det en stor osäkerhet åt vilket håll utvecklingen är på väg.  

Företagen kan ej förutspå vilka drivmedel som kan komma att bli aktuella i framtiden, vilket 

medför stora risker vid investering av ny teknik. Detta genomspeglar många områden inom 

utvecklingen för mer hållbara transporter. Det testas på alla håll, men det finns ingen tydlig 

lösning hur dessa problem ska handskas med i framtiden. Detta leder i sin tur att det finns många 

lösningar, men ingen som det satsas fullt ut på. Det intervjuade företaget använder sig redan idag 

av lastbilar som körs på alternativa drivmedel så som DME (Dimetyleter), biodiesel och 

metangas. Problemet är att det enbart är vissa specifika sträckor som detta kan utnyttjas på 

eftersom det finns en stor brist på tankstationer som tillhandahåller denna typ av bränsle. Skulle 

fler oljebolag gå in och satsa på en mer utbredd distribution av alternativa drivmedel skulle det 

kraftigt underlätta för transportbolaget att i större del köra sina transporter med mer miljövänligt 

bränsle. 

 

Av det som framkom i intervjun anser företaget att ansvaret för att i framtiden uppnå en hållbar 

logistik är delat mellan alla inblandade parter, från EU hela vägen ner till privatkunder. EU bör 

dock vara de som kommer med direktiv som medför att lika krav ställs i alla medlemsländer för 

att på så sätt kvarhålla en sund konkurrenssituation samtidigt som ett större miljötänk införs. Det 

är viktigt att få till en infrastruktur som medför att så stor del som möjligt av transporterna kan 

läggas på mer miljövänliga transportmetoder så som fraktfartyg, tåg och lastbilstransport med 

alternativa drivmedel.  
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4.2 Intervju med ett Svenskt industriföretag 
För att skapa en mer beskrivande bild av hur svenska industriföretag i praktiken arbetar med att 

uppnå en hållbar logistik kontaktades även stort svenskt industriföretag. Med detta företag 

genomfördes två intervjuer, den ena med en chef på en av företagets logistikavdelningar och den 

andra intervjun genomfördes med en person ansvarig för SHEQ (Safety, Health, Environment & 

Quality) 

 

Det som framkom i dessa intervjuer var att företaget som helhet inte arbetar efter någon specifik 

modell för att uppnå hållbara logistikkedjor. Detta beror till stor del på att de olika divisionerna 

inom företaget har olika förutsättningar när det gäller krav och möjligheter. Dock så arbetar 

samtliga divisioner efter koncernens huvudsakliga hållbarhetsmål för att uppnå en hållbar 

utveckling både inom logistik och andra områden. Det mål som var satt för logistiken inom 

denna division var att mellan åren 2010-2020 minska deras utsläpp av CO2 med 20 procent.  

 

Drivkraften till att arbeta med hållbarhet inom företaget är, enligt personen ansvarig för SHEQ 

området, både marknadsmässiga och ekonomiska. Det ska synas utåt att företaget arbetar med 

hållbarhet, men det ska i längden också generera en ekonomisk vinning. Denna division arbetar 

tätt med gruvindustrin, som har ett väldigt stort fokus på miljö och säkerhet. Att detta fokus är så 

stort för företagets kunder medför att de själva också behöver ha ett omfattande miljötänk för att 

tillfredsställa sina kunders önskemål. Personen på logistikavdelningen anser att den ekonomiska 

vinningen är det som är den primära drivkraften, utan ekonomisk vinning kommer aldrig en 

hållbar logistik kunna bli aktuell över ett längre tidsperspektiv. Via försök som gjorts har man 

sett en ökad ekonomisk vinning och miljöbesparingar genom samtransporter, då dessa sänker 

kostnaderna för leveranser. 

 

För att transporterna i framtiden ska bli mer miljövänliga och energieffektiva är det viktigt att 

företagen känner till vilka varubehov deras kunder har för att kunna planera logistiken och öka 

antalet samtransporter. Idag är det stort fokus på ”just in time” produktion och snabba leveranser, 

detta medför att en stor del av alla transporter sker efter dessa förutsättningar vilket ökar behovet 

av expressfrakt. Skulle företaget gemensamt kunna utnyttja transporterna bättre skulle en större 

utnyttjandegrad kunna uppnås och med en större utnyttjandegrad också en mer miljövänlig 

transport. Här skulle det krävas, enligt personen på logistikavdelningen, att stora globala företag 

går samman och börjar samarbeta. Ett ökat samarbete mellan större företag skulle kunna medföra 

att även mindre företag kan se konkurrensfördelar genom samtransport och samarbete inom 

logistik. För att kunna effektivisera samtransporten i sig är det viktigt med en effektiv 

produktdesign som medför enkel förpackning och transport. Personen på logistikavdelningen, 

som har tidigare erfarenhet från IKEA, ansåg att det inom produktdesignen fanns en stor 

förbättringspotential som kan öka utnyttjandegraden på transporterna avsevärt. För att kunna 

utnyttja samtransport och de bästa möjliga transportsätten fullt ut, anser den SHEQ ansvariga 

personen att det kommer behövas utvecklade planeringshjälpmedel i form av IT-system som gör 

det mer lättillgängligt att samarbeta med andra företag. 

 

På frågan om vem som har ansvaret för att uppnå en hållbar logistik svarar båda två att ansvaret 

är delat. Den SHEQ-ansvariga nämner att kunderna har ett ansvar när det gäller planering av 

transporterna och företaget för frakten inom företaget. Ett utökat samarbete mellan kund och 

företag skulle underlätta planeringen av transporten betydligt vilket medför att transportalternativ 

med mindre miljöpåverkan kan väljas. Personen på logistikavdelningen menade att eftersom 

ansvaret är delat finns det en risk att ingen tar sitt ansvar. Därför skulle han vilja att de stora 

globala företagen hade en ledande roll i dessa frågor och tog ett större ansvar för att på så vis få 

med sig andra mindre företag. För att företagen i framtiden skall uppnå en hållbar logistik är det 

viktigt att det skapas en ekonomisk vinning. Hållbarhetsfrågorna måste finnas med som en del av 

företagsledningens strategi. Det finns idag stor förbättringspotential att uppnå inom dessa 
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områden utan att det kommer fram nya tekniska lösningar. Ett utökat samarbete mellan företagen 

kommer att medföra större möjlighet för en ökad effektivitet som i sin tur ger ekonomiska 

vinningar och en mer hållbar logistik. 

 

4.3 Intervju med NTM 
En intervju genomfördes slutligen med NTM (Nätverket för Transport och Miljö) där flera av 

Sveriges stora industriföretag samt logistikleverantörer är medlemmar. Intervjun genomfördes 

med Magnus Swahn. 

 

Under intervjun framkom det att företaget bör arbeta med alla aspekter i hållbar logistik 

(ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter). Två av dessa går alltid hand i hand, men det är 

ofta en som det måste jobbas extra med för att få fungerande lösningar. Ett exempel som 

nämndes under intervjun var en körsträcka från Sverige till Norge där man med hjälp av sänkt 

hastighet minskade utsläppen drastiskt problemet var dock att med sänkt hastighet tog det så lång 

tid att en förare inte kunde köra hela sträckan själv. Detta visar på att miljö och ekonomi går 

hand i hand, men den sociala biten kom i kläm.  

 

Företagen bör arbeta med kortsiktiga lösningar då det där finns saker att göra. Det finns idag 

konkreta lösningar på lång sikt, därför bör dessa gå i andra hand. Ett exempel som nämndes var 

att företagen bör arbeta med att minska behovet av bränsle, när detta behov väl har minskat så är 

det lättare att gå över alternativa bränslen som minskar utsläppen av växthusgaser. Det finns 

redan idag stor potential att effektivisera logistikkedjor utan att ny teknik och nya lösningar 

kommer till. Framtida lösningar kommer också lättare kunna implementeras om dagens logistik 

uppnått en högre grad av utveckling. 

 

Drivkraften idag är ofta att företag i framtiden ser att stärkta lagändringar kan komma och de vill 

därför vara väl förberedda för dessa typer av lagändringar genom att redan nu utveckla 

klimatsmarta och hållbara logistikkedjor. En ökad medvetenhet i samhället skapar också en press 

på företagen att arbeta med dessa frågor och på så sätt skapa sig marknadsmässiga vinningar. Så 

även om det i många fall kan se ut som att det är marknaden som styr är det ofta så att 

bestämmelser och oron för framtida bestämmelser är det som i realiteten styr företag att arbeta 

mer med dessa frågor. 

 

En ny standard (SS-EN 16258:2012)  har under år 2012 tagits fram. Denna sätter standarder för 

hur arbetet för att skapa hållbar logistik och beräkna utsläpp av växthusgaser ska gå till, detta är 

första gången det kommer en standard från EUs håll vilket gör det svårt att i dagsläget dra några 

slutsatser hur väl denna standard kommer slå igenom. Det finns också andra regler som driver 

utvecklingen av mer hållbar transportlogistik som till exempel euroklassning av motorer. 

 

Det ses en stadig ökning av intresset för hållbar transportlogistik. Framförallt ses att det globala 

intresset för dessa frågor ökar och att fler och fler länder blir engagerande. Att utvecklingen 

vidgas globalt är en mycket viktig del i en framtida hållbar logistik.  

 

När det gäller fyllnadsgrad bör företagen arbeta efter att skapa rätt balans mellan fyllnadsgrad 

och service. Det går inte att bara arbeta efter en så hög fyllnadsgrad som möjligt och på så sätt 

riskera varornas säkerhet under frakt. En stor del i energiåtgången för produkter är under 

tillverkningen. Så om man för exempel har en hög fyllnadsgrad, men som samtidigt medför en 

större potentiell skaderisk för godset kan det innebära att den totala energiåtgången är högre än 

att köra med mindre fyllnadsgrad och mer skyddat gods. Detta då ett skadat gods ofta behövs 

fraktas tillbaka och en ersättningsprodukt ska skickas till kunden. 
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Detta leder in på hur varorna bör förpackas för att få en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Det är 

inte säkert att en förpackning som tar mindre plats och ökar fyllnadsgraden är en bättre lösning 

då det kan medföra större risk för skada under transport. Istället bör lösningar i form av 

produktdesign för transport och anpassade transportfordon ses över i högre utsträckning. Så 

kontentan av detta är att kvalitén på transporten spelar en viktig roll i att få till en mer hållbar 

logistik.  

 

De största hindrena som idag ses för att i framtiden få till en hållbar logistik är framförallt att 

gamla mönster och vanor måste brytas. Att införa nya system och effektivisera logistikflöden är 

en trög process med många inblandade parter. I intervjun nämndes ordet ”energigap” som syftar 

till att företagen ofta vet vad som ska göras men ändå så arbetar de inte konkret i den riktningen. 

En stor anledning till detta tros vara just de inbitna vanor som företagen arbetet efter under lång 

tid. Ett sätt att verkligen göra stor skillnad för transportindustrin är framtiden är att elektrifiera 

till större del. Det finns redan idag teststräckor där lastbilar körs med hjälp av en strömavtagare 

ovanför motorvägen.  

 

Bristen på långsiktiga lösningar är också ett hinder för att uppnå en hållbar logistik. Det arbetas 

idag inom väldigt många olika områden, men det finns ingen utstakad väg för beroendet av 

fossila bränslen ska kunna minskas. Idag omsätter jordens befolkning en väldigt stor mängd olja 

varje dag. Att få över denna stora konsumtion till biobränslen är i praktiken omöjligt. Därför är 

det som nämnts tidigare viktigt att det första steget ska vara att effektivisera dagens bränsle för 

att minska det totala åtgången av olja. När den totala åtgången av olja är minskad är det lättare 

att hitta alternativa lösningar. Att företag satsar mer och mer på dessa frågor märks tydligt. NTM 

har varit med och tagit fram mätningar på detta och det ses att intresset ökar stadigt över hela 

världen. Och inte bara intresset ökar utan fler och fler seriösa och avancerade satsningar görs 

inom detta område. 

 

Vems är då egentligen ansvaret för att skapa en hållbar logistik? Här anses ansvaret vara delat, 

men de stora globala företagen är de som har störst möjlighet att påverka och bör därför ta det 

största ansvaret. Om stora företag sätter upp egna standarder som de arbetar efter kommer de 

kunna sätt press på myndigheter att ge en gynnsammare konkurrens via regleringar och 

bestämmelser. Det nämndes också under intervjun att den enskilda människan inte kan ta ett 

tillräckligt stort ansvar i dessa frågor. Det behövs därför initiativ från myndigheter att ändra 

mönster i samhället som medför en snabbare utveckling mot ett mer hållbart samhälle.   

 

 

 

  



15 

 

5. Diskussion 
I denna del presenteras en jämförande diskussion och analys baserad på litteraturstudien och den 

empiriska studien som har genomförts. Intervjuerna med företagen visar att arbetet med grön 

logistik är ett väldigt aktuellt ämne då samtliga har satt upp mål och framtidsvisioner för att 

arbeta i riktningen mot hållbar logistik.  

 

De företag som intervjuats under arbetet med denna rapport har båda satt upp tydliga mål om en 

koldioxidreducering till 2020. Flera av de riktlinjer som presenterades i avsnitt 3. 

Litteraturstudie tas i beaktning av företagen i praktiken, dock så är det svårt att arbeta utifrån en 

generell modell i och med att alla företag har olika grundförutsättningar och befinner sig i olika 

konkurrenssituationer.  

 

Att företagen arbetar olika med logistikfrågorna kan mycket väl bero på den osäkerhet som finns 

i vilken riktning utvecklingen mot en mer hållbar logistik går och vilka bestämmelser som 

kommer att gälla i framtiden. Logistikleverantören som intervjuades satsar mycket på alternativa 

bränslen, medan industriföreraget försöker se över systemet i helhet samt arbeta med 

förpackningslogistik, där de ansåg att det fanns stor förbättringspotential. Det finns ingen enkel 

lösning på dessa problem utan ett målinriktat arbete inom flera områden är det som i slutändan 

kommer att minska utsläpp och skapa en mer hållbar transportlogistik. Detta kan tydligt ses i det 

räkneexempel (Tabell 2) som presenteras i litteraturstudien.  

 

Även om vissa förbättringar har gjorts de senaste åren för att få fram mer miljöeffektiva fordon 

och effektivisera logistiken så hänger denna utveckling inte med i det ökande transportbehovet. 

Detta medför en negativ spiral som gör det svårt att få till ett hållbart transportsystem. Det 

behövs därför, som Magnus Swahn på NTM nämnde, förändringar av mönster och vanor för att 

skapa en större förståelse och kunskap inom detta område.  

 

Det skall klargöras att samtliga parter av en försörjningskedja innehar ett ansvar för att på sikt 

sträva mot en hållbar varutransport. Kunden har ett ansvar för att planera sina köp och därmed 

tillåta en transport som inte behöver vara av expresstyp, då dessa som tidigare nämnt har en 

väldigt stor miljöpåverkan. En bättre planering öppnar upp möjligheterna för andra transportsätt 

som dock kan medföra längre ledtider, men samtidigt ha en stor potential att minska 

koldioxidutsläppen. Företagen har ett ansvar för att koordinera sina transporter inom företagen, 

då stora svenska industriföretag transporterar stora mängder gods varje år, vilket innebär att det 

finns stora möjligheter att även här sänka koldioxidutsläppen om dessa interna transporter 

utformas på effektivast möjliga sätt. Slutligen spelar direktiv från en högre nivå (EU-nivå) in för 

att driva på företag och kunder i den hållbara utvecklingen. Här sker dock ett aktivt arbete vid 

EU:s transportorgan med att ta fram mål och riktlinjer för att koldioxidutsläpp och andra 

miljöpåverkande aspekter skall begränsas. Ett tydligt tecken på detta är den nya standarden (SS-

EN 16258:2012) som tagits fram för beräkningen av utsläpp samt hur företagen bör arbeta för att 

minska dessa utsläpp. 

 

Inom transportsektorn finns många olika aspekter där förbättringsmöjligheter finns. De som 

oftast omnämns är utvecklingen av ny, miljövänligare teknik och andra mer miljövänliga 

bränslealternativ. Detta är dock ett väldigt stort område i sig och denna rapport har fokuserat mer 

på planeringsperspektivet av transportkedjan och de vinningar som kan göras där. Enligt Tabell 1 

påvisas att det även i planeringen av logistiken finns stora möjligheter att reducera 

koldioxidutsläppen. Planeringen i detta fall handlar om att effektivisera logistiken, det vill säga 

att ta fram solida logistikmodeller för till exempel samdistribution av interna transporter inom 

företagen, men även hur utomstående transporterna kan kombineras med utomstående aktörers 

transporter, för att öka fyllnadsgraden. Inom detta område finns en potential att sänka utsläppen 

med 11 procent (Tabell 1). Förarna av transportfordonen spelar en viktig roll i att effektivisera 
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energianvändandet när transporterna körs genom att planera sin körning utifrån 

hastighetsefterlevnad och en bränsleeffektiv körstil. Om förarna utbildas inom detta område kan 

bränsleförbrukningen minska med 15 procent, det krävs dock att transportföretagen kontinuerligt 

motiverar sina anställda att eftersträva en energieffektiv körstil, annars finns det risk för att 

denna endast tillämpas kort efter utbildningstillfället.  Att förbättra logistiken genom att byta till 

mer energieffektiva trafikslag så som sjöfart och järnväg, det vill säga intermodal transport, kan 

utsläppen minska med 25 procent (Tabell 1). 

 

I dagsläget finns det uppenbara svårigheter som sätter begränsningar för arbetet mot en hållbar 

transportlogistik. För att kunna övergå till andra transportalternativ med lägre miljöpåverkan, 

från till exempel vägfrakt till järnvägsfrakt krävs en utvecklad infrastruktur. Här spelar därmed 

myndigheterna en viktig roll i att utveckla denna för att kunna erbjuda företagen andra 

transportlösningar och därmed sänka sina koldioxidutsläpp. Det är viktigt att det läggs resurser 

på att utöka infrastrukturen och därmed möjligheterna till en intermodal transport, för att minska 

andelen vägfrakt som är den enskilt största utsläppskällan inom transportsektorn. Ett sätt att 

minska utsläpp av koldioxid är att bättre utnyttja de olika transportsättens styrkor och att få de att 

fungera tillsammans. Det finns idag inga fördelar rent ekonomiskt att använda sig av mer 

miljövänliga transportsätt. Detta då olika länder har olika skatter och det medför att det i 

slutändan inte kostar extra om man använder mer miljöpåverkande transportmedel 

 

För att företagen skall fortsätta arbeta effektivt med logistikfrågorna ur ett grönt perspektiv är det 

viktigt att de kan se den ekonomiska vinningen ur ett långsiktigt perspektiv, och inte bara arbeta 

med dessa frågor för att kraven ställs från en högre nivå. Det har visat sig i de intervjuer som 

genomförts att man kan sänka transportkostnaderna med hjälp av en välutvecklad planering, 

eftersom antalet transporter då kan minska. En annan tänkbar möjlighet för att stimulera 

företagens arbete med dessa företag är att från en EU nivå erbjuda någon form av kompensation 

till företag som påvisat att de genom aktivt arbete sänkt sin miljöpåverkan från transporter. Ett 

möjligt problem med detta är dock att det kan vara svårt att mäta koldioxidutsläpp från enskilda 

transporter. Alltså skulle det krävas ett stort arbete för att ta fram en modell för hur eventuella 

kompensationer för väl utfört miljöarbete skulle se ut. En annan anledning för företagen att 

arbeta med hållbarhetsfrågor är att stärka sitt ansikte utåt och framstå som en ansvarsfull 

organisation. Detta kan skapa vinningar utöver de ekonomiska i form av goodwill. Att samhället 

ställer krav på företagen inom dessa frågor ses som en stor drivkraft och är en av de bidragande 

anledningarna till att utvecklingen drivs framåt. 
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6. Slutsats  
Denna rapport har gett en inblick i hur det arbetas med att skapa en hållbar logistik inom svenska 

företag. Det har framkommit att det idag finns en osäkerhet i vilken riktning utvecklingen 

kommer att gå, vilket medför en risk för företagen i och med att investeringar i utrustning som 

bidrar till minskade utsläpp som görs idag, kan bli meningslösa i framtiden. Företagen arbetar 

inom flera olika områden såsom energieffektiv körning, ökad utnyttjandegrad, bättre 

planeringsverktyg, förpackningslogistik och produktdesign. Ansvaret är delat men de stora 

företagen och myndigheterna bör vara ledande i att förändra de beteendemönster som finns, och 

driva den hållbara utvecklingen framåt. Företagen bör sätta en press på myndigheterna genom att 

sätta tydliga normer för hur en hållbar transportlogistik skall utformas, för att på så sätt få 

myndigheterna att anpassa gällande regler för att tillgodose företagens behov. Myndigheternas 

roll bör vara att skapa förutsättningar för företagen, genom att lagstifta och ge finansiellt stöd i 

arbetet med hållbar utveckling.  

För att uppnå en hållbar transportlogistik i framtiden är det viktigt med storskaliga lösningar, där 

allt från stadsplanering till regler från myndigheter ingår, som skapar förutsättningarna för ett 

ändrat beteende och ett mer konkret fokus på hållbarhetsfrågorna. Den lösning som finns idag är 

att förbättringar inom många olika områden tillsammans bildar den totala lösning som ska till för 

att i framtiden skapa en hållbar transportlogistik. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor  
 
Frågor ställda till de intervjuade företagen: 

 

 Hur arbetar ni för att skapa en hållbar logistik? Efter någon speciell modell? 

 

 Vad är drivkraften till att arbeta med hållbarhetsfrågor? Ekonomisk vinning eller marknadsmässig? 

 

 Har ert tankesätt kring hållbar logistik ändrats de senaste åren? 

 

 Hur arbetar ni för att få en så hög utnyttjandegrad som möjligt på era transporter? 

 

 Vad anser ni är de största hindren för att få en hållbar logistik? 

 

 Har grön-logistik en stor betydelse för val av plats vid outsourcing av nya enheter?  

 

 Vart anser ni att ansvaret ligger för att skapa en hållbar logistik? Skulle tex ändrade utsläpsregler 

påverka? 

 

 Hur ser ni på framtidens logistik? Vilka tekniska lösningar behövs för att minska CO2-utsläppen ? 

 

Frågor ställda till NTM: 

 

 Hur anser ni att man bör arbeta inom företagen för att skapa en hållbar logistik? Efter någon speciell 

modell? 

 

 Vad är drivkraften till att arbeta med hållbarhetsfrågor? Ekonomisk vinning eller marknadsmässig? 

 

 Har tankesättet kring hållbar logistik ändrats de senaste åren? 

 

 Hur bör företagen arbeta för att få en så hög utnyttjandegrad som möjligt på sina transporter? 

 

 Vad anser ni är de största hindren för att få en hållbar logistik? 

 

 Hur stor vikt lägger företag i allmänhet på att utforma gröna logistikkedjor? 

 

 Vart anser ni att ansvaret ligger för att skapa en hållbar logistik? Skulle tex ändrade utsläpsregler 

påverka? 

 

 Hur ser ni på framtidens logistik? Vilka tekniska lösningar behövs för att minska CO2-utsläppen ? 


