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Sammanfattning 

Antalet godstransporter antas öka till följd av befolkningstillväxt samt ökning av 

inkomster och konsumtion. Transportsystemet är inte miljömässigt hållbart på grund av 

ökande koldioxidutsläpp, trängsel och överbelastning av den infrastruktur som påverkas 

av ökande godstransporter. För ett hållbart transportsystem krävs stora och långsiktiga 

åtgärder av inblandade aktörer: transportköpare, transportleverantörer och myndigheter.  

Syftet med projektet är att identifiera vilka faktorer som påverkar samt hindrar 

utveckling av hållbara godstransporter i Europa. För att finna ett svar undersöktes vilka 

faktorer som påverkar val av transportsätt, vilket ansvar olika aktörer har samt vilka 

hinder som finns för utveckling av hållbara transporter av gods. Arbetet utfördes ur 

olika aktörers perspektiv med fokus på transportköparnas ansvarstagande. 

Den empiriska studien beaktades Europeiska Unionen och företaget Sandvik Coromant 

som aktörer. Skriftliga källor från EU användes samt genomfördes semistrukturerade 

intervjuer med representanter från företaget Sandvik Coromant.  Sandvik Coromant är 

ett globalt företag som verkar inom ett område där Lean Production och 

produktionsstrategier som Just-in-time är viktiga.  Produktionsstrategier utgör krav som 

påverkar förutsättningar för andra aktörer vid utveckling av hållbara godstransporter. 

Projektet identifierar problem och hinder för utveckling av hållbara godstransporter i 

Europa. Inkompatibel infrastruktur i Europa är det mest begränsande hindret, vilket 

innebär att det primära ansvaret för utveckling ligger på den överstatliga myndigheten 

EU när det gäller förutsättningar för ett hållbart transportsystem. Hinder förekommer 

påtagligt i relation mellan transportköpare och transportleverantörer, där obalans mellan 

krav hindrar utveckling av ett potentiellt mer hållbart transportsystem. En slutsats är att 

samarbete mellan aktörer är en viktig förutsättning för att nya lösningar ska formas. 

Samarbete uppnås genom bättre informationsutbyte och öppen dialog om krav mellan 

aktörerna. Arbete för hållbara godstransporter kräver stora och långsiktiga investeringar 

vilket leder till att större företag har ett större ansvar och har möjlighet att påverka 

mindre företag. Transportköpare har identifierats att kunna påverka packningsgrad, 

produktdesign och logistiskplanering för att effektivisera samt att minska krav på 

leverantörer beroende av produktionsstrategier. Transportleverantörerna kan påverka val 

av bränsle, fordon och förarutbildning samt både förbättra teknologi och ersätta 

befintliga medel. Det ställs dock få krav på företag att arbeta med hållbara 

godstransporter. Arbetet bygger mer på initiativtagande. Tidigt initiativtagande kan 

eventuellt innebära konkurrensfördelar för företag angående ekonomi och varumärke i 

framtiden.  



 

 

Abstract 

The number of freight is expected to increase due to population growth and an increase 

in income and consumption. The transport system today is not environmentally 

sustainable with increasing carbon emissions, congestion and overload of infrastructure, 

caused by growing freight transportation. A sustainable transport system requires large 

and long-term measures of the actors involved: transport buyers, transportation 

providers and government agencies. 

The aim of the project was to identify the factors that influence and hinder the 

development of sustainable freight transport in Europe. To find an answer the following 

was investigated; factors that affect the choice of transport mode, the responsibilities of 

different actors, and what barriers exist in development of sustainable transport of 

freight. The work examined the various actors’ perspective with focus on transport 

buyers’ responsibility. 

The empirical study considered the European Union and the company, Sandvik 

Coromant as actors. Written sources from the EU were used and conducted semi-

structured interviews with representatives from the company Sandvik Coromant. 

Sandvik Coromant is a global company operating in an area where Lean Production and 

production strategies such as Just-in-time are important, which forms requirements that 

affect opportunities for other actors in the development of sustainable freight transport. 

The project identifies the problems and obstacles for the development of sustainable 

freight transport in Europe. Incompatible infrastructure in Europe is the most restrictive 

barrier, which means that the primary responsibility for development lays with the 

supranational authority EU in forms of conditions for a sustainable transport system. 

Obstacles occur notably in the relationship between transport buyers and transport 

providers, where imbalances between requirements hinder the development of a 

potentially more sustainable transport system. One conclusion is that cooperation 

between actors is an important prerequisite for new solutions to be formed. Cooperation 

is achieved through better information sharing and open dialogue in the requirements of 

actors. Working for sustainable freight transport requires large and long term 

investments which lead to larger companies having greater responsibility and ability to 

influence smaller companies. The transport buyers have been identified to influence the 

degree of compaction, product design and logistical planning to streamline and reduce 

demands, dependent on production strategies, on transport providers. Transport 

providers can affect the choice of fuel, vehicle and driver training, and improve both 

technology and replace existing funds. There are, however, few requirements for 

companies to work for sustainable freight transport. The work is based on initiative. 

Early initiative may create a competitive advantage for companies regarding economy 

and trademark in the future. 
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1. Introduktion  

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund till ämnet samt övergripande information 

om arbetets syfte, frågeställning, avgränsningar och val av metod. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

Det ökade flödet av kunskap, resurser, varor och tjänster mellan nationer som skett till 

följd av globaliseringen har lett till en kraftig ökning inom transportaktivitet. Detta har 

inneburit omställningar på flera olika sätt; genom förändringar i placeringen av 

produktion och verksamhet och genom utvecklingen i volym och vilken typ av 

transporter som krävs för att möta kraven på global handel (OECD, 2010).  

Globalisering har haft en påtaglig effekt inom Europeiska Unionen, EU. Globalt sätt, 

ökar det omsatta värdet av varor med i genomsnitt 11 % per år. Den interna handeln 

inom Europa står för nästan en tredjedel av världens handel vilket innebär att åtgärder är 

prioriterande för området för att minska utsläppen av koldioxid. År 2006 stod värdet av 

den interna handeln av varor inom Europa för 31,4% av världens totala handelsvärde, 

med ett värde av 3 651 miljarder USD. Företag har en potentiell ekonomiskt drivkraft 

för att effektivisera transporters miljöpåverkan genom att minska koldioxidutsläpp. 

Logistik så som transport och förvaring står för 10-15% av kostnaden av färdiga 

produkter för Europeiska företag, vilket innebär att företag. Transportsektorn, 

huvudsakligen vägfordon, står även för 28 % av EU: s koldioxidutsläpp (OECD, 2010).  

EU uppmärksammar att det mest synliga och miljöfarliga inslaget är den omfattande 

användningen av godstransporter. EU har identifierat utsläpp av växthusgaser och 

trängsel som den mest allvarliga av miljö- och hållbarhetsfrågor som rör godstransporter 

och logistik. Användningen av godstransporterna har ökat under det senaste decenniet 

(European Parliament, 2010). Ökningen av godstransporter beror på ökat behov av Just-

in-time-leveranser, utlokalisering och koncentration av produktion för att kunna dra 

stordriftsfördelar samt för ökat behov av omvänd logistik (Golinska & Hajdul, 2012). 

Omvänd logistik innebär transportrörelser för återvinning, återanvändning, demontering 

och användning av avfall för att utvinna energi och värme. Med ökande gods- och 

passagerartransporter är föroreningar och risk för trängsel förvärrade. Existerande 

problem är i nuläget allvarliga och förutspås bli värre med framtida tillväxt i befolkning, 

inkomster och konsumtion (European Parliament, 2010).  

1.1.1 Globalisering och företagsverksamhets betydelse för hållbara transporter 

Kostnader och tillförlitlighet är ledorden för globala affärer. Vid varuflödet över 

världshaven, genom hamnar och i anslutning till inhemska transportnät, kan det uppstå 

förseningar och osäkerhet av leveransscheman på grund av begränsningar i 

infrastrukturkapacitet. Dagens frakt måste flyta smidigt för att inte straffas angående tid, 

kostnad eller tillförlitlighet (Wakeman & Bomba, 2010). I den föreliggande 

konkurrenskraftiga globala miljön, krävs både snabbhet och tillförlitlighet av 

transporter. Bristande tillförlitlighet leder till en kostnad för att ersätta förlorat eller 

skadat gods men leder till en ännu högre kostnad i form av förlorad försäljning, minskad 

kundlojalitet, förlust av marknadsandelar, stillestånd av produktion och kostnader för 

ytterligare beställningar (Morash & Clinton, 1997).  

Globalisering innebär en större marknad för företagen i Europa (European Union, 

2011). I och med den växande marknaden måste företagen öka sin produktivitet. För att 
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öka produktiviteten på ett ekonomiskt hållbart sätt applicerar många moderna 

producenter metoderna Lean Production och Just-in-time i sin produktion (Hofer m.fl. 

2012). Med Lean Produktion identifieras och elimineras faktorer i en 

produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden genom att t.ex. eliminera 

tidförluster. Att införa Lean Production innebär att många företag minskar lagervolym 

och bundet kapital, vilket ställer höga krav på snabb och tillförlitlig leverans av gods. 

Lean Production kan dock innebära att koldioxidutsläppen ökar då varorna ofta 

transporteras med flyg menar Ahuja, R. (2013).  

En trend i samband med globalisering är i vilken takt handel sker. Globaliseringen har 

uppmuntrat transaktioner av varor och tjänster i mindre levererade paket med Just-in-

time-leverans. Med Just-in-time finns en strävan att producera och leverera varor i 

precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs (Andreoli m.fl. 2010). Detta har 

ökat "hastigheten av gods".  

In en global ekonomi finns möjligheten till integrerade transport av gods över flera 

lägen med containrar. Transporten med container innebär ofta en låg kostnad, vilket kan 

vara mindre föredraget än snabbare transportsätt om lasten är mycket tidskänslig. 

Långsammare och billiga transporter bär dock ofta mycket mer last och med rätt 

planering kan dessa lägen leverera stora mängder på ett tillförlitligt sätt för att möta 

behov av Just-in-time. Vissa konsumenter och företag är bekväma med att vänta på en 

produkt och betala mindre - vilket innebär ett järnväg- eller vattentransportsätt. Andra är 

villiga att betala mer för att få en produkt nästan omedelbart med hög tillförlitlighet - 

vilket ofta motsvarar ett mindre fördelaktigt transportsätt ur miljösynpunkt i form av luft 

eller lastbilstjänst (OECD, 2010).  

Behovet av godstransporter kommer att öka i framtiden och ha en betydande påverkan 

på halten av koldioxidutsläpp vilket kommer påverka miljön negativt. Att fortsätta 

arbeta med godstransporter utan att ta hänsyn till dess miljöpåverkan är inte hållbart. 

Det finns därför ett behov av att minska negativ miljöpåverkan för olika transportsätt, 

att använda mer miljövänliga transportsätt samt att minska behovet av transporter. För 

att detta ska uppnås finns ett antal hinder att överkomma, som går att koppla till olika 

aktörers begränsning och möjlighet att påverka. Flertalet studier bekräftar svårigheterna 

med att nå statliga uppsatta mål för reduktion transporternas miljöpåverkan och betonar 

behovet av att utveckla en kombination av olika åtgärder (Åkerman och Höjer, 2006, 

Piecyk och McKinnon, 2010). De olika aktörerna; transportköpare, transportlevererare 

och myndigheter har möjligheter att påverka på olika nivåer. Frågan är vilka hinder 

finns, vilka åtgärder är möjliga och vilken aktör bär ansvaret för införande av åtgärder 

för hållbara godstransporter? 

1.2 Frågeställning  

Projektet syftar till att undersöka vilka hinder som finns för utveckling av hållbara 

transporter. Utifrån bakgrundsbeskrivningen har en frågeställning för arbetet 

formulerats enligt följande: 

”Identifiera vilka faktorer som påverkar och hindrar utveckling av hållbara transporter 

av gods i Europa.”   

Följande frågor undersöktes för att kunna besvara en del av frågeställningen: 

 Vilka hinder finns för företag vid utveckling av hållbara transporter av gods i 

Europa?  
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 Vilka faktorer påverkar val av transportsätt? 

 Vilket ansvar kan transportköpare, transportleverantörer och myndigheter ta för 

att utveckla hållbara transporter av gods i Europa?  

1.3 Avgränsningar 

Koldioxidutsläppen är ett påtagligt växande problem som kräver åtgärder för en hållbar 

utveckling med tydlig koppling till godstransporter. Fokus ligger därav på att identifiera 

hållbarhet med avseende på koldioxidutsläpp och hur alternativ kan minska dessa. 

Projektet begränsas till att omfatta transporter av gods i Europa. Tyngdpunkten i arbetet 

ligger på företag inom industrin samt myndigheternas roll vid arbete för hållbara 

transporter. Problemet och hinder för hållbara godstransporter ses huvudsakligen ur 

transportköparnas synvinkel men också med hänsyn till andra aktörers roll. 

Undersökning av inbördes relationer mellan aktörer begränsas till att enbart innefatta 

slutkundens roll i förhållande till transportköpare och inte till transportleverantörer eller 

myndigheter.  

1.4 Metod 

Arbetet innebär en fallstudie som inbegriper företaget Sandvik Coromant som aktör. I 

projektet har även skriftliga källor från EU använts för empiriskt underlag vid analys av 

aktörens ansvarsområde. EU är den myndighet som har möjlighet att påverka 

förutsättningar för alla aktörer beaktade inom projektet. 

En fallstudie av Sandvik Coromants verksamhet i Europa med fokus på transporter till 

och från distributionscenter i Nederländerna innefattas i projektet. Vilket ansvar 

företaget tar för användning och utveckling av hållbara transporter vid frakt av gods 

samt vilka krav de måste uppfylla undersöks. Fallstudien genomfördes för att 

möjliggöra koppling mellan teoretiskt och empiriskt material. Sandvik Coromant är ett 

stort globalt företag där godstransporters snabbhet spelar en väsentlig roll för företaget 

med avseende på kundnöjdhet och konkurrenskraft. Det är ett företag inom en industri 

där Lean Production och Just-in-time är ledord. Företaget är även resursmässigt kraftigt 

med potential till förbättringsmöjligheter samt uppvisas ett tydligt ansvarstagande för 

hållbart miljöarbete vilket gör företaget lämpligt att studera. 

För att klargöra kopplingen mellan de olika hinder som finns för hållbara transporter i 

Europa samt aktörernas olika roller vid åtgärder har semistrukturerade intervjuer 

genomförts med företagsrepresentanter på Sandvik Coromant. För att förstå situationen 

för hållbara godstransporter och ansvarstagande för transportköpare har intervjuer 

genomförts med personer inom olika kompetensområden på Sandvik Coromant. 

Intervju med lagerchef på Sandvik Coromant i Gimo genomfördes med avseende att 

undersöka vilket transportsätt som används vid frakt av gods till och från 

distributionscenter i Nederländerna samt för att undersöka om hantering skiljer sig 

beroende på olika typer av krav från kunder.  Intervju med marknadsföringsansvarig 

genomfördes för undersökning av syfte med snabb leveranspolicy och upplevt 

kundvärde av företagets service samt argument för nuvarande leveranspolicy och 

service. Intervju med miljöexpert på Sandviks huvudkontor utfördes för att undersöka 

företagets ansvarstagande inom miljö och hållbara transporter.  

En figur över olika aktörers ansvarsområden har utvecklats, baserad på både empiriskt 

och teoretiskt material. Syfte är att klargöra situationen och koppling mellan olika 

aktörer vid möjliga åtgärder för hållbara godstransporter i Europa.  
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2. Hållbara transporter 

Kapitlet syftar till att ge en överblick av betydelsen av begreppet, vilket problematik 

som finns samt vilka aktörer som inkluderas i transportsystemet och i utveckling för 

hållbara transporter.  

2.1 Problematik i transportsystemet 

Europeiska Unionen definierar hållbara transporter som ''ett system som uppfyller 

samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga behov och samtidigt minimera dess 

oönskade verkningar på ekonomin, samhället och miljön'' (RDS, 2006).  

Något som är viktigt att erkänna är att befolkningstillväxt och betydande urbanisering är 

oundvikligt, vilket kommer att ha en betydande påverkan på behovet av godstransporter. 

Speciellt i stadsområden är framtida effekterna inte klargjorda. Det framtida ökade 

behovet av godstansport samt de miljöproblem som det medför kan underskattas. 

Inkomster ökar vilket kan komma att driva en ökad konsumtion och i sin tur öka 

mängden godstransporter. Av denna anledning bör större hänsyn tas till hur förbättring 

av hållbarhet för godstansporter inom städer ska uppnås. En överstatlig organisation 

som EU kan identifiera hur detta på bästa sätt uppnås men det finns en utmaning i att 

säkerställa att detta uppmuntras, främjas och genomförs på ett lämpligt sätt inom 

enskilda nationella gränser (European Parliament, 2010). 

Ökande utsläpp av koldioxid från transporter, beroendet av fossila bränslen och ökad 

överbelastning utgör problem för ett hållbart transportsystem. En påvisande trend är 

även att använda vägtransport vid frakt av gods. En analys av val av transportsätt visar 

att det varit lite aktivitet vid utveckling av nya och befintliga transportsätt för gods, 

vilket inneburit att vägtransport förblivit dominerande i brist på andra alternativ. Detta 

har dock varierat mellan olika länder där bland annat Storbritannien marginellt ökat sin 

järnvägstransport (European Parliament, 2010).   

Sedan 1990 har aktivitet inom transportsektorn ökat kraftigt. Energieffektiviteten hos 

transporter ökar men förbättringarna är inte tillräckliga för att väga över de stora 

transportvolymerna. Förändringshastigheten är för långsam för att nå upp till ett hållbart 

transportsystem i Europa (OECD, 2010).  

97 % av transporterna är beroende av fossila bränslen. Detta beror till stor del av att 

vägtransporter är dominerande. Enligt statistik från den Europeiska Kommissionen från 

2010 uppgår 76,4 % av de totala transporterna av vägtransporter och enbart 17,1 % står 

för järnvägstransporter samt består inre vattenvägar för 6,5 % för 27 länder inom EU, se 

Figur 1 (Eurostat, 2010).  
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Figur 1. Procentfördelning av transportsätt i Europa 

Vägtransport är således det mest miljöskadliga transportsättet som ökar och är klart 

dominerande jämfört med de mer miljöeffektiva transportsätten; vatten och järnväg. 

Den befintliga kapaciteten är dessutom inte tillräcklig för att möta det ökande behovet 

av transporter. Detta orsakar överbelastningar speciellt i städer, vid övergångar till 

vägtransporter samt vid en del flygplatser. Detta orsakar förlängda restider och att 

pålitligheten minskas vid transporter (Golinska & Hajdul, 2012). 

Att uppnå hållbara lösningar för godtransporter kan vara svårare att uppnå än för 

passagerartransporter. Detta beror på att det finns en högre grad av innovation inom 

utveckling av effektiva person- jämfört med godstransporter. Ett exempel på detta är nu 

väletablerade järnvägar inom EU för höghastighetståg för persontransporter men 

godstrafiken har ännu inte upplevt någon lika omfattande omvandling. Dessutom finns 

en lägre prioritet av godstransporter när det i synnerhet kommer till järnvägstransporter 

jämfört med persontransporter (Golinska & Hajdul, 2012).  

Det finns även ett växande behov av omvänd logistik, istället för att stjälpa av använt 

gods lokalt. Detta leder till en ökad efterfrågan av godstransporter, speciellt i de fall där 

den omvända logistiken inte redan är integrerad med existerande godstrafik.   

2.2 Aktörer  

Det är fler aktörer involverade i aktiviteter kring logistik och godstransporter. 

Relationen mellan dem är viktiga att förstå för att uppfatta effekten av olika 

förändringar för transportoperationer. Olika beslut angående logistik på en nivå skapar 

möjligheter och begränsningar för andra nivåer, t.ex. att val av planering och ledning 

skapar möjligheter och begränsningar för det operativa arbetet. Idag är outsourcing av 

transportjänster mycket vanligt. 95 % av tillverkande företag låter sina transporter 

organiseras av transportleverantörer (Santén 2013).  Aktörerna på marknaden har olika 

drivkrafter vid användning och utveckling av hållbara transportsätt. Aktörerna består av 

myndigheter, transportköpare och transportleverantörer. Myndigheter har som möjlighet 

att genom policys och bestämmelser påverka de ramar som både köpare och 

leverantörer av transport måste arbeta inom, se Figur 2 för förenklad bild av aktörer och 

deras inbördes relationer. 
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Figur 2. Aktörer inom transportsystemet med inbördes beroende 

Myndigheter, som EU, har sin främsta drivkraft i ett miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. EU vill reducera utsläpp av koldioxid och minska trängsel där det 

huvudsakliga målet för transportpolitiken är att uppnå en säker och miljövänlig 

mobilitet. Köparna och leverantörerna av transport har en drivkraft i att främst uppnå 

ekonomisk hållbarhet. De söker transportsätt till ett så lågt pris som möjligt med så hög 

kvalitet som möjligt och med kort ledtid för att möta kundernas krav (Golinska & 

Hajdul, 2012). Slutkunden spelar även en viktig roll i arbetet för hållbara transporter. 

Om transportleverantörerna ska börja erbjuda eller transportköparna ska börja efterfråga 

miljövänligare transporter krävs även att det finns ett visat intresse från slutkunden, 

således kundens kund (Hedin & Karstensdotter, 2010).  

2.3 Hinder för hållbara transporter 

Det finns många hinder som står i vägen för utveckling av ett hållbart transportsystem. 

De huvudsakliga hindren består i; inkompatibel infrastruktur, begränsat utbud från 

transportleverantörernas sida angående miljövänliga alternativ samt utgör 

produktionsstrategier så som Just-in-time begränsande krav från transportköparna. 

Dessutom finns en snedvridning av avgifter och priser jämför med miljöpåverkan för 

transportsätt (Golinska & Hajdul, 2012).   

Den existerande infrastrukturen är anpassat för nationella transporter och är inte 

kompatibelt med andra länders system. Effekterna blir flaskhalsar vid gränsövergångar 

vilket hämmar den ekonomiska integrationen inom Europa och EU. Det finns brist på 

heltäckande standarder för infrastrukturen angående strömförsörjning, trafikledning och 

datautbyte. Ett stort problem för utveckling av gränsöverskridande infrastruktur är att 

planering på nationell nivå inte är sammankopplat med planering på EU-nivå. Det finns 

en brist på gemensamma trafikprognoser, motstridiga tidslinjer vilket leder till en brist 

på gemensamma investeringar för utvecklingen av komparativ infrastruktur (Golinska 

& Hajdul, 2012). 

Enligt EU kan godstransporter i högre grad än passagerartransporter vara mer 

priskänsliga, särskilt när det kommer till tidkänsligt och värdefullt gods. Därav anses att 

så länge vägtransporter är billigare än järnvägstransporter kommer det att vara det 

dominerande transportsättet för gods (European Union, 2013).  

Avgifter och priser är snedfördelat, nuvarande avgifter överensstämmer inte med den 

samhälleliga kostnaden för den miljöpåverkan transporter utgör. Det finns 

inkonsekventa skatteregler mellan transportsätt och val av bränsle. Detta orsakar att 
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prissystemet varken stödjer eller styr behovet till mer miljövänliga transportval 

(Golinska & Hajdul, 2012).   

Användningen av godstransporter har varit relativt nära kopplad till den ekonomiska 

tillväxten, till skillnad från passageraretransporter som nyligen visats öka långsammare. 

Den totala mängden gods växer dock relativt långsamt medan distanserna vid transport 

tenderar att växa fortare med orsak av att den de genomsnittliga avstånden ökar, delvis 

på grund av utveckling mot industriell koncentration till följd av globalisering och 

centralisering av lager. Dessutom bidrar produktionsstrategier av Just-in-time inom 

industrier till en ökning av godstransporter. Lagren minimeras för kund och varor flyttas 

när det finns ett behov, vilket ofta innebär med kort varsel. Detta tenderar att minska 

storleken av varje leverans och istället öka antalet fordonsrörelser (Ahuja, R. 2013).  

I relationen mellan transportköpare och transportleverantörer råder brist på kompetens, 

resurser samt kunskap och information om hållbara transporter vilket sätter käppar i 

hjulen. Det finns begränsade krav från transportköparna vilket i sin tur påverkar brist på 

utbud från leverantörerna angående miljövänliga alternativ. Det råder låg prioritet hos 

köparna och det är svårt att följa upp den miljömässiga påverkan olika transportsätt har 

(Santén, 2013). Det råder såldes obalans mellan vad som prioriteras av köparna och 

leverantörerna av transporter. Transportleverantörerna behöver göra stora investeringar 

för att kunna erbjuda mer hållbara transportsätt och framförallt försäkra sig om att 

investeringen blir lönsam. Transportköparna i sin tur prioriterar pris vid val av 

leverantör vilket leder till problem för en sådan investering (Björklund, 2011). En 

undersökning av Van der Meulen och Kindt (2010) visade att transportköparnas 

viktigaste prioriterade kriterier vid val av leverantör är pris, pålitlighet, service, 

hållbarhet och innovation. Pris och pålitlighet är de högst prioriterade, se Tabell 1 för 

rankning av de olika kriterierna.  

Tabell 1. Prioriterade urvalskriterierna enligt transportköpare. 

Urvalskriterier  Vikt =100 

Pris 100 
Pålitlighet 94 
Service 72 
Hållbarhet 45 
Innovation 33 

Hållbarhet har en betydligt lägre prioritering för transportköpare jämfört med de andra 

kriterierna, därav följt av innovation för godstransporter. Detta utgör stora hinder för 

utveckling av hållbara godstransporter då det krävs båda dessa komponenter för 

framsteg och genomslagskraft. 

3. Ansvarstagande inom miljö 

I detta kapitel presenteras vad ansvarstagande för hållbara transporter innebär enligt 

begreppet CSR, vad som påverkar motivation för ett företags ansvarstagande samt 

problematik.  
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3.1 CSR – Corporate Social Responsibility 

CSR eller, Corporate Social Responsibility, är frivilliga åtaganden från företagens sida 

(Henriksson & Strömberg, 2012). Det finns ingen gemensam definition på CSR, dock 

kan det beskrivas som åtaganden som företag bedriver gentemot samhället och miljön 

(Ghaddab, Jonsson & Lindfors, 2013). Dessa åtaganden kan både vara interna mot 

arbetsmiljö och externa mot miljö och mänskliga rättigheter. För att kunna bedriva ett 

meningsfullt CSR-arbete krävs det nytänkande utöver arbete med förbättring av 

befintliga arbetssätt (Henriksson & Strömberg, 2012). 

För att underlätta företagens upplägg av CSR-arbete finns det riktlinjer och standarder 

som bland annat ISO 14001 (International Organization for Standardization) och GRI 

(Global Reporting Initiative). Dessa organisationer och standarder finns till för att 

uppmärksamma CSR och hjälpa företagen att sätta egna krav (Henriksson & Strömberg, 

2012). 

 

3.2 Motivation 

CSR är som redan nämnt ett frivilligt åtagande. Dock är det allt fler företag som väljer 

att arbeta med CSR och närmare bestämt miljöfrågor (Frenning & Hall, 2013). Motiven 

kan sammanfattas som ekonomisk vinning, starkare varumärke, stärkt eller ändrad 

position på marknaden, lagar och bestämmelser samt viljan att göra gott genom ett 

frivilligt ansvar (Johansson & Taefi, 2010). 

Det finns ingen tydlig koppling mellan ekonomisk vinst och CSR-arbete och företag 

som länge har arbetat med CSR menar att det inte heller finns några ekonomiska 

nackdelar. För att få ekonomiska fördelar krävs en kombination av kloka beslut både ur 

CSR- och ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska vinningen i CSR spås dock bli större då 

kunder blir mer medvetna och väljer företag med hållbarhetsinriktning. Om CSR-arbetet 

hos ett företag skapar Goodwill och därmed lockar nya kunder kommer företag få lägre 

kapitalkostnader och en ökad efterfrågan (Johansson & Taefi, 2010).  

CSR-arbete är mycket viktigt för företags varumärke och plats på marknaden. Genom 

att ha ett starkt varumärke kan företaget få konkurrensimmunitet vilket innebär att 

konsumenterna blir immuna mot konkurrenternas marknadskommunaktion oavsett 

deras marknadsföring (Johansson & Taefi, 2010). Ansvarstagande och att skydda 

varumärket är viktigare ju större företaget är och ju närmre slutkunden företaget arbetar 

då CSR- skandaler slår hårdare mot dessa typer av företag (Averstad & Eriksson, 2009).  

En självklar motivation för företagen för att arbeta med CSR är lagar. Detta gäller alla 

och kan ses som ett ofrivilligt motiv. Lagar tvingar företag att ta ett direkt ansvar och 

inte skjuta upp beslut om att arbeta med CSR (Averstad & Eriksson, 2009). Dock kan 

det vara ekonomiskt gynnsamt att investera i att undersöka och förutspå framtida trender 

i socialt ansvar innan bestämmelser från myndigheter då detta kan reducera kostnader 

för företagen (Dey m.fl. 2011). 

Företag arbetar inte nödvändigtvis med CSR endast för egen vinning. Många företag 

arbetar med CSR för att de helt enkelt vill göra gott och bidra till ett bättre samhälle att 

leva och verka i. Studier visar att företag som arbetar med CSR frivilligt vill göra mer 

än vad som krävs genom lagar och bestämmelser.  

Att arbeta med CSR är också ett sätt att motivera företagets personal och attrahera en 

större grupp intressenter (Averstad & Eriksson, 2009). Att ha goda värdegrunder leder 
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alltså till positiva medarbetare som i sin tur kan leda till ökad produktivitet (Johansson 

& Taefi, 2010). 

3.3 Problematik inom ansvarstagande 

Den största problematiken är, som tidigare nämnt, att innebörden av begreppet CSR är 

diffust. Definitionen kring CSR har länge diskuterats och det finns ingen generell 

överenskommelse. Däremot finns det en del förslag och det mest citerade är; ”CSR är 

det ekonomiska, juridiska, etiska samt filantropiska ansvaret hos företagen” av Archie 

B. Carrol (1991).  

Kraven på företagens CSR-arbete är tvetydliga och det finns en uppsjö av olika 

modeller som företag använder för arbete med CSR. Ett problem är att det inte går att 

ställa specifika krav som kan appliceras på alla företag då dessa har olika arbetsområden 

och sätt att arbeta på.  

CSR-arbete är frivilligt vilket också gör att kraven blir frivilliga. Därför kan många, 

särskilt mindre företag, välja att inte arbeta med CSR. Det finns en modell för företag 

vid val av arbete med CSR, Pyramiden av Corporate Social Responsibility, se Figur 3 

(Carroll, 1991).  

 

Figur 3. Pyramiden av Corporate Social Responsibility, en modell för företags val av 

              arbete med CSR. 

Den grundläggande nivån i pyramiden är att företaget går med vinst. När detta är 

tillfredsställt följer företaget det grundläggande förväntningarna från samhällets sida i 

form av lagar och regleringar. Det tredje steget är att uppfylla ej lagstiftade 

förväntningar från omvärlden, dvs. göra det som är etiskt rätt. Den fjärde nivån är att 

företaget överträffar de mål som omvärlden har t.ex. genom att arbeta med välgörenhet. 

Enligt denna modell väljer företag alltså att arbeta med CSR vid tredje steget, då det inte 

är en skyldighet. En annan problematik är att CSR lätt blir en pappersprodukt utan 

innebörd eller tagna åtgärder. Detta kallas Greenwashing och är ett sätt för företag att 

marknadsföra sig med en grön profil utan att egentligen ta riktiga åtgärder för miljön 

(Averstad & Eriksson, 2009). 
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3.4 Möjliga förbättringsåtgärder 

Ett sätt att öka CSR-arbete skulle kunna vara att införa strikta lagar om CSR-arbete. 

Däremot skulle detta innebära att innebörden av företags CSR-initiativ skulle 

elimineras. Det kan även vara kontraproduktivt att införa en alltför formaliserad CSR-

policy då detta kan minska affärer som görs företag emellan (Averstad & Eriksson, 

2009). För att CSR ska bli en del av företagens långsiktiga strategi bör detta fortsätta att 

vara ett frivilligt ansvar menar Johansson & Taefi (2010). Däremot finns det åsikter om 

att regleringar skulle förhindra greenwashing och att betygssystem skulle hjälpa 

företagen att marknadsföra sig grönt på ett korrekt sätt (Henriksson & Strömberg, 

2012). 

Istället för att ställa krav kan företag motiveras att aktivera sig i CSR-arbete genom att 

göra dessa mer ekonomiskt gynnsamma. Detta kan göras genom att införa miljöskatter 

och subventioner då monetära förmåner är något som direkt påverkar företag. 

Subventioner anses vara mer effektivt än skatter då skatter pressar företagen att minska 

sina utsläpp medan subventioner kan användas som en motivation att formatera hela 

verksamheten (Henriksson & Strömberg, 2012). 

För att öka antal, särskilt mindre, företag som arbetar med CSR bör företag ställa krav 

på varandra. De större och mer inflytelserika företagen har ett mer omfattande ansvar 

eftersom dessa har bättre förutsättningar att arbeta med CSR. Mindre företag med 

mindre resurser har mer begränsade förutsättningar vilket medför en annan kravbild. 

Om det mindre företaget är underleverantör till det större är det vanligt att det mindre 

behöver acceptera ett avtal som innehåller det större företagets bestämmelser. De större 

företagen kontrollerar de mindre företagen under samarbetets gång för att behålla 

trovärdigheten hos deras egen verksamhet. Stora företags agerande har även ett stort 

inflytande på resten av samhället då de kan påverka konsumenters och konkurrenters 

miljöbeslut (Henriksson & Strömberg, 2012). 

4. Åtgärder för utveckling av hållbara transporter  

I kapitlet presenteras olika åtgärder som är möjliga för utveckling av hållbara 

transporter samt vilka olika roller olika aktörer spelar vid åtgärdernas realisering.  

4.1 Mål för hållbara transporter 

EU har ambitiösa mål för reduktion av miljöpåverkan av transporter som kräver insatser 

från alla aktörer. Utveckling av policys och bestämmelser inom EU för mer 

miljövänliga transporter skapar förutsättningar som aktörer måste förhålla sig till. EU: s 

långsiktiga mål för utsläpp av växthusgaser är en minskning på 20 % till år 2020 och en 

minskning på 80-95% vid år 2050 jämfört med år 1990 (European Commission, 2011). 

Målet är alltså att reducera miljöpåverkan för transportsätt, att använda mer 

miljövänliga transportsätt samt att minska behovet av transporter. För att uppnå dessa 

finns det olika åtgärder att vidta. Åtgärder kräver förutsättningar angående ekonomisk 

omställning och framtida investeringar (Geurs mfl. 2011).  

4.2 Åtgärder och aktörers ansvarsområden 

Olika åtgärder har uppmärksammats för ett mer hållbart transportsystem. Samtliga 

aktörer har olika möjligheter att påverka olika problem och hinder. I Figur 4, ses en 

översiktlig bild över olika aktörer samt ansvarsområden. 
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Figur 4. Aktörers ansvarområde och roll för utveckling hållbara transportsystem 

Myndigheter har möjlighet att skapa förutsättningar genom att reglera lagar och 

bestämmelser som både transportköpare och transportleverantörer måste följa. 

Transportköpare kan påverka packningsgrad av leveranser, produktdesign av produkter 

för att både använda så lite material vid tillverkning som möjligt samt att anpassa design 

av produkt och förpackning för effektiv logistik. Produktionsstrategier så som Just-in-

time samt planering av logistik och lägesoptimering av distributionscenter och lager är 

även påverkningsbara av transportköparna. Transportleverantörerna har möjlighet att 

välja alternativa bränslen från fossila bränslen, förarutbildning med avseende på 

miljövänligt körsätt, tekniska förbättringar av befintliga fordon och utrustning, samt 

ersätta befintliga transportmedel för att uppnå mer hållbara transporter. Mellan 

transportleverantörer och transportköpare spelar informationsteknik en viktig roll för 

kommunikation och för att möjliggöra samarbete mellan aktörer. De organisatoriska 

förutsättningarna består i att öka kvalitén för miljöarbete inom organisationen, öka 

samarbetet mellan organisationer, ökat fokus på krav samt utformning av kontrakt och 

villkor aktörer emellan. De organisatoriska förutsättningarna är således grundstenen i 

arbetet för möjligheten och inställningen till hållbart miljöarbete och således hållbara 

transporter, vilket påverkar alla inblandade aktörer. 

4.2.1. Myndigheter 

Det är vitalt att EU tar en ledande roll för att minska utsläpp från transporter. En global 

strategi är mest effektiv när det handlar om gränsöverskrivande transport. Ett effektivt 

system från EU:s sida är nödvändigt som ett första steg mot ett globalt hållbart system. 

EU bär ett tydligt ansvar i att införa den politik och ramverk som tillåter och ger andra 

aktörer möjlighet att uppfylla sina roller. En starkare koppling mellan utveckling, 

prissättning och klimatmål är viktigt vid EU:s beslut om utveckling av kompatibel 

infrastruktur med transeuropeiskt transportnät, TEN-T. TEN-T, omfattar infrastruktur 
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av transport, trafikstyrningssystem samt positionering och navigering. 

Transportinfrastrukturen inkluderar vägar, järnvägar, nät av inre vattenvägar, 

motorvägar till sjöss, kusthamnar och inlandshamnar, flygplatser och andra 

förbindelsepunkter mellan olika transportnät (Geurs m.fl. 2011).  

Detta innebär att EU bör ge ekonomiska fördelar för utveckling av miljövänliga 

transportsätt, vilket innebär investeringar i infrastruktur för järnvägtransport till nackdel 

för vägtransport (Geurs m.fl. 2011).  

Prissättning är en viktig faktor för att åstadkomma förändring. Att införa skatter 

och/eller avgifter i ett globalt system för utsläppsrätter för att öka priset av kol som 

bränsle. Att koppla kolintensiteten av bränslen till fordonets effektivitet är möjligt för 

vägtransporter. Att vägtransporter ska täckas av ett utsläppssystem. Dessutom är en 

effektiv prissättning viktigt för att stödja innovativ koldioxidsnål transportteknik för att 

främja ny teknik för framförallt tunga väg- och sjötransporter. Att effektiv teknik även 

ska innebära framtida standarder för utvecklingsländer som har svårt att uppfylla mål 

om låga koldioxidutsläpp (Geurs m.fl. 2011).   

Det som prioriteras av aktörer angående åtgärder för hållbara godstransporter av 

myndigheter är incitament av stödsystem för förnybara bränslen samt förmån för längre 

och tyngre fordon (Santén 2013). 

EU arbetar med åtgärder för att främja alternativa, mer miljövänliga, transportsätt samt 

arbete för främjande av intermodala transporter. Intermodala transporter innebär 

användning av en kombination av olika transportsätt så som järnväg, fartyg eller lastbil 

för att uppnå minskade utsläpp vid frakt. Den nuvarande strategin inom EU för hållbara 

transporter lägger stor vikt vid den fortsatta utvecklingen av TEN-T korridorer 

(European Commission, 2005). Ett alternativ är att utveckla dessa till ”gröna korridorer” 

där intermodalitet för både person- och godstrafiken uppmuntras och att användning av 

mer hållbara transporter blir norm. Utvecklingen av enskilda korridorer är lika viktigt 

som sammankopplingen mellan dem för att kunna ligga till grund för en integrerad 

intermodalt ”grönt strategiskt nätverk”. Slutförandet av projektet kräver 550 miljarder 

euro, varav 220 miljarder hänvisas till de största flaskhalsarna, fram till år 2020. Med 

tanke på de stora investeringarna krävs även förstärkt samordning med nationella 

myndigheter (European Commission, 2011). 

Vägtransporterna är som tidigare nämnt dominerande inom godstransport vilket ger 

stort utrymme för förändring av transportsätt för mer hållbara transporter men som 

historiskt sätt visats sig vara svårt. En fortsatt utveckling av TEN-T korridorer med ett 

ökat fokus på hållbara metoder så som järnväg- och vattentransport kommer att bidra till 

processen. Större servicekvalitet, flexibilitet och mer konkurrenskraftiga prissättningar i 

och med att järnvägstransport för gods interoperabilitet liberaliserar och underlättas. 

Större kapacitet och eliminering av flaskhalsar för järnväg- och vattentransportsätt 

kommer även att krävas för att tillräckliga volymer ska kunna fraktas för att uppnå en 

förändring av transportsätt (European Parliament, 2010).  

För inter-kontinental frakt har EU gjort stora framsteg i utvecklingen av en 

sammanhängande strategi för hamnar, även om det är känt att stora utmaningar kvarstår 

för exempel anslutning av sådana portar till inlandet på ett hållbart sätt (European 

Parliament, 2010). Ett problem som uppenbart inte fått tillräcklig uppmärksamhet i 

frågan är hur man ska hantera miljöfrågor med anknytning till den kraftiga ökningen av 

långväga flygfrakt. 
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Vid utvecklingen av intermodala transporter är det viktigt att gods kan överföras smidigt 

mellan olika transportsätt. Detta uppnås genom användning av standardiserade 

lastenheter, behållare. Det finns ett behov av att upprätthålla och enas om standarder 

angående kompabilitet mellan olika transportsätt samt om enheternas storlek. För 

utveckling av ”gröna korridorer” och ”motorvägen till sjöss” krävs sådana 

bestämmelsen för att de ska få stor genomslagskraft som möjligt. Det är även 

nödvändigt att dessa standarder upprätthålls inom en snar framtid för att möjliggöra 

relevanta investeringar för framtiden (European Commission, 2009). 

Många olika åtgärder går att vidtas inom EU för att uppmuntra och utveckla hållbara 

transporter angående policy och bestämmelser. Beslutsfattningen vid godstransporter 

har uppmärksammats vara kostdriven. Prissättning är således lämpligt att angripa för att 

försöka ändra beteenden. Priser för godstransporter kommer troligtvis att stiga på grund 

av ökade bränslepriser. Ökande transportkostnader på grund av energipriser är generellt 

sätt inte önskvärt eftersom det kommer att minska fördelar med internationell handel 

och den inre marknaden inom EU. Det är istället en stor fördel att främja mer 

energieffektiva transportsätt som järnvägs- och vattentransport till nackdel för den 

mindre hållbara väg- och lufttransporter (OECD, 2010).  

Järnvägspriser anses kunna falla eftersom fördelar med avreglering av interoperabilitet 

och konkurrens realiseras. Det är dock inte troligt att det är tillräckligt att förlita sig på 

marknadsledda prisförändringar. Det är därav viktigt för politiker och beslutsfattare att 

genomföra andra restriktioner som påverkar priset av transportsätt, genom att 

exempelvis direktkoppla elektroniska vägavgifter och koldioxidskatter till 

vägtransporter. Dessa avgifter och skatter främjar användning av mer hållbara 

transportsätt. Avgifter i en kombination av ekonomiskt stöd kan även vara aktuellt. En 

nytta av vägavgifter är att i främst städer kunna tillämpa undantag för mer gröna fordon 

och transporter. Detta är fallet i dagsläget för trängselavgifter, vilket uppmuntrar ett 

miljövänligare val av vägfordon (Transport for London, 2009). 

Inom forskning och utveckling börjar EU fokusera på tekniska förbättringar för att 

möjliggöra längre godståg, frakt vid högre hastigheter samt med högre axellast för 

järnvägstransport. Snabbare godståg skulle innebära en likvärdig konkurrent till det nu 

snabbaste fraktalternativet flyg, både inom och utanför Europa. Alternativet skulle 

kunna vara att använda höghastighetsjärnväg även för gods, som i nulägen enbart 

används för persontransport. Detta kan innebära en omställning av godsens rutt, vid 

omställning från väg till järnväg. Exempelvis används den transibiriska järnvägen som 

en blygsam grund för förflyttning av containrar mellan Europa och Kina. Längs rutten 

finns interoperabilitetsproblem men det är en halvvägs lösning när det gället transitering 

mellan hav och luft. Användningen av järnvägen anses öka i framtiden. Det finns även 

andra rutter mellan Europa och Asien (t.ex. Pakistan till Europa via Iran och Turkiet) 

som också har betydande potential (European Parliament, 2010). 

4.2.2 Transportköpare 

Uppkomsten av stora lager, distributionscenter, i många delar av världen är ett resultat 

av ett samspel mellan globalisering och ny teknik, vilket har tillåtit lager att växa i 

storlek och dra nytta av stordriftsfördelar. Genom att utvidga den geografiska 

omfattningen av marknadsområdet, genom att centraliserade platser av lager som 

optimerar åtkomst till flera marknader, minskar osäkerheten i prognoserna av 
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efterfrågan och behov (Andreoli m.fl. 2010). Krav på Just-in-time leveranser kräver att 

schemaläggning av resan från distributionscenter till platsen för slutleverans är flexibel.  

Den sista delen av leveranskedjan till kund utförs därför ofta med lastbil - den mest 

kostsamma, energikrävande och förorenande form av marktransport räknat per ton mil 

(Muller, 1999). Bowen (2008) belyser tillväxt av lagerindustrin under perioden 1998 

och 2005, och visar att geografisk plats för lager föredrar att sammanfalla med tillgång 

till vägar och flygplatser, men mindre så med järnvägsterminaler. Med beroendet av 

marktransport med lastbil i sista delen av leveranskedjan menar Andreoli m.fl. (2010) 

att det finns en risk för att stora distributionscenter är känsliga för fluktuerande 

bränslepriser. Stigande bränslepriser kan minska det verkliga och upplevda fördelar av 

att organisera leverantörskedjor runt logik av stora distributionscenter. Det gör 

transportköpare ansvariga för att lägesoptimera enheter för att effektivisera transporter i 

huvudsak och för att möjliggöra val av mer miljövänliga alternativ som så som järnväg 

och vattentransport.  

För att minska behovet av transporter krävs bland annat att produktionsstrategier som 

Just-in-time och leveransens frekvenser effektiviseras, att packningsgrad för varje 

leverans optimeras, logistikens struktur samt vilka åtgärder organisationer väljer med 

avseende på samarbete med andra organisationer och ansvarstagande för miljöpåverkan 

påverkar även. Angående produktionsstrategier anser aktörer att den viktigaste 

identifierade åtgärden är mer flexibla tidsbegränsningar för att plocka upp och leverera 

gods, medan att reducera Just-in-time strategier och frekvensen genom att kombinera 

stora kvantiteter i en order anses ha lägre prioritet (Santén, 2013).  

Att öka packningsgraden och reducera antalet tomma frakter är möjliga åtgärder samt 

anses det viktigaste vara att sammanslå olika företags gods vid frakt för att uppnå 

effektiv packningsgrad enligt transportköparna. Att designa produkter med minimal 

materialåtkomst och för anpassning för effektiv logistikhantering tillhör även 

transportköparnas ansvar. Detta skulle resultera i färre och mer optimerade transporter 

samt lägre vikt och således mindre koldioxidutsläpp vid transport (Santén, 2013).   

Transportköparna har en möjlighet att ställa krav på transportleverantörerna. Deras krav 

är dock mycket begränsande för ett sådant arbete från leverantörernas sida. Men för 

framtida konkurrenskraft är det viktigt för transportköpare att ha ett mer långsiktigt 

tänkande än det idag mer kortsiktiga ekonomiskt lönsamma synsättet. Ett mer 

långsiktigt förhållningssätt kommer innebära konkurrenskraft i och med att till exempel 

högre miljömässiga och sociala krav ställs från slutkunden strängare politik och 

lagstiftning antas införas av myndigheter samt att kostnader för godstransport kommer 

att öka (Dey et al., 2011). 

4.2.3. Transportleverantörer 

För transportleverantörer finns stora möjligheter till åtgärder för att minska 

miljöpåverkan för befintliga transportsätt genom att bland annat påverka val av bränsle, 

förbättra fordon ur miljösynpunkt, förarutbildning angående miljömässig körning samt 

åtgärder inom informationsteknik. 

För alternativa bränslen till fossila bränslen är problem kostnad, vikt, effektiv räckvidd 

och batteritid för elfordon. Dessa problem berör även biobränslen.  Trots detta anses el- 

och biobränsle spela en viktig roll för godstransporter i framtiden, särskilt för 

distribution inom städer. I städer är sträckorna ofta kortare och mer präglade av negativa 
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miljöeffekter orsakade av exempelvis trängsel. Ett problem för vägbaserade transporter 

är dock att sådana bränslen ger utrymme för en relativt marginell fördel jämfört med 

nuvarande bränslen (Santén, 2013).  

Den nuvarande strategin fokuserar till stor del på att uppnå betydande förbättringar i 

hållbarheten i befintliga transportsätt av godstransporter. Ur ett kortsiktigt perspektiv 

bör befintliga transportsätt för gods effektiviseras och minska miljöpåverkan. Ur ett mer 

långsiktigt perspektiv krävs utveckling av nya transportsätt för gods. Befintliga 

transportsätt för väg kan effektiviseras genom att informera och förarutbildning (Eco-

driving) för mer miljövänlig körning, effektivare lastning, dirigering och 

schemaläggning. Fordonsmotorer kan effektiviseras och med bättre aerodynamisk 

design reduceras bränsleåtgången. Dock uppfattas Eco-driving och alternativa bränslen 

vara som viktigast identifierad åtgärd av transportleverantörer enligt Santén (2013). 

Dessa åtgärder ger både miljömässiga och ekonomiska fördelar men det är inte 

tillräckligt för att nå uppsatta mål om reducering av koldioxidutsläpp med 20 % till år 

2030. Det är enbart en partiell lösning på problemet och är inte tillräckligt för att nå upp 

till krav på minskade koldioxidutsläpp.  

4.3 Ansvarsområden i relation mellan aktörer 

Transportleverantörerna har en möjlighet att erbjuda mer miljövänliga alternativ för 

transportköpare. I relation till Tabell 1, där pris uttryckligen är den högst prioriterande 

faktorn vid val av leverantör samt är hållbarhet lågt prioriterat är detta inte någon 

efterfrågan från köparna i dagsläget. Leverantörerna har ingen ekonomisk vinning i att 

investera i ett miljövänligt utbud om efterfrågan inte finns.  För att överkomma hindren 

som finns i relation mellan aktörerna; transportköpare och transportleverantörer krävs 

såldes samarbete. En förbättrad dialog mellan aktörerna är viktig för förståelse för olika 

systemen och för att finna sätt att överkomma identifierade hinder. Brist på kunskap och 

information mellan transportköpare och brist på resurser och kompetens hos 

transportleverantörer kommer att påverkas positivt av en ökad dialog och ett utökat 

informationsutbyte mellan aktörerna.  Att exempelvis öka transportköparnas kunskap 

om godstransporter kräver nödvändig information från leverantörer, vilket gör det 

möjligt att följa upp miljömål eller motivera inköp av miljövänliga föredragna 

transporttjänster. För att öka kompetens och resurser hos leverantörerna krävs även en 

högre prioritet för transsporter. Diskussioner och öppenhet av kraven för transporter 

aktörer emellan skulle främja en bättre miljö för att ge lönsamma lösningar för 

aktörerna som reducerar den miljömässiga påverkan från godstransporter (Santén, 

2013).    

Informationsteknik spelar en nyckelroll i relation mellan olika aktörer. Mycket utrymme 

har identifierats för ICT, Information and Communication Technologies, i alternativ för 

hållbara godstransporter. Det har dock erkänts att sådana tillämpningar har kommit på 

efterkälken angående godstransporter och det är inte tydligt hur tekniken kommer få 

spridning i framtiden. Det finns en något begränsad syn på möjliga framtida 

tillämpningar. Det finns mycket liten uppmärksamhet för tillämpning av utveckling och 

främjande av elektroniskt fraktutbyte, vilket skulle kunna användas för att uppmuntra 

intermodalitet genom att erbjuda ledig kapacitet mellan olika transportslag. Det finns 

mycket som tyder på att en bredare användning av ICT är användbart; att länka ihop 

samarbetspartners längs en försörjningskedja kan resultera i potentiellt mycket större 

förbättringar inom transporter än vad som kan vinnas på enskilda tillämpningar. Ett 
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exempel skulle vara smartare system av prognoser av efterfrågan som kan minska 

onödiga transporter. Informationsteknologin möjliggör även större planeringsåtgärder 

för transportleverantörer vid planering av rutter. Att utföra transporter under 

tidsperioder då trafiken är gles är exempelvis att föredra i främst städer (European 

Parliament, 2010).  

5. Fallstudie av Sandvik Coromant 

I detta avsnitt behandlas den information som inhämtats hos det studerade företaget. 

Först presenteras en bakgrundsbeskrivning av Sandvik Coromant, sedan hur transport 

hanteras samt vilka åtgärder företaget åtagit för mer hållbara transporter. 

5.1 Företaget Sandvik Coromant 

Sandvik Coromant är en leverantör av verktyg och verktygslösningar för 

metallbearbetningsindustrin. Företaget har 8000 anställda och finns representerat i 130 

länder. För att kunna möjliggöra snabb leverans finns centrala distributionscenter i 

Nederländerna, Singapore och USA.  

5.2 Godstransport i Europa 

Sandvik Coromant har en leveranspolicy som innebär att kunden ska få sina produkter 

inom 24 timmar efter order oavsett var de befinner sig. Enligt Sandvik är detta mål inte 

möjligt med lastbilstransporter för alla destinationer, då det inte finns tillräckligt bra 

distributionskanaler i vissa länder. Detta är ett problem även i norra delar av Sverige. 

Företaget har valt att inte flyga varorna med anledning att det inte är ekonomiskt 

hållbart. Vid särskilda situationer då kunden kräver omedelbar transport flygs varorna 

på kundens bekostnad.  

Tidigare flög företaget sina gods till distributionscentret i Nederländerna och fraktade 

de tyngre varorna med lastbil. Den huvudsakliga frakten som anländer till 

distributionscentret är i syfte att fylla på lagret av gods. För att alla produkter ska finnas 

tillgängliga för snabb leverans till kund. När det konstaterades att detta kan göras 

relativt snabbt med lastbil valde företaget att frakta godsen med det billigare och mer 

miljövänliga transportsättet. Sandvik Coromants transport av producerat gods från 

Sverige till distributionscentret i Nederländerna sker uteslutande med lastbil oberoende 

av typ och storlek av gods med ytterst få undantag då situationen kräver extra snabb 

transport i form av flyg. 

All gods i Sverige samlas till en enhet där godsen förvaras för vidare transport till 

distributionscentret i Nederländerna. Lastbilarna åker fyra gånger i veckan och resan tar 

36 timmar och det fraktas ca 200 ton gods per månad. Påfyllnad av lager styrs av ett 

kommunikationssystem. Produktion i fabriker styrs av lagernivå i 

distributionscentrerna. Minskad lagernivå av en vara innebär ökad produktion eller 

förflyttning mellan distributionscenter för att öka nivån.  

Marknadsområdet Europa svarar för 45 % av Sandvik koncernens omsättning. Området 

är såldes högt prioriterat av företaget. Detta är också ett mått på vart fokus för 

tillverkning och transport ligger hos företaget vilket gör det intressant att studera 

godstransporter i Europa.  



17 

 

5.3 Sandvik Coromant om hållbara transporter 

På senare år har Sandvik insett vikten i att förbättra sina godstransporter ur ett 

miljöperspektiv. För att möjliggöra arbete med miljövänliga godstransporter har de 

inlett med att undersöka sina transporter genom att ta fram modeller för att mäta 

miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.  

Sandvik förutspår en ekonomisk förtjänst i att optimera sina godstransporter ur ett 

miljöperspektiv då transporterna förmodligen kommer att bli mindre kostsamma med 

bland annat reducerade utsläpp och använt bränsle. Att förbättra godstransporters 

miljöpåverkan anses påverka företagets varumärke positivt. Företaget förutspår att 

strängare regleringar kommer att införas från EU:s sida vad gäller miljöpåverkan vid 

godstransporter, vilket innebär att Sandvik kan drabbas ekonomiskt om det krävs stora 

omställningar och investeringar för att nå upp till nya krav. Att arbeta med att reducera 

miljöpåverkan innan det blir krav kan därav vara av ekonomisk fördel.   

Sandvik har beaktat alternativa medel så som järnvägstransporter men menar att detta 

inte är ett alternativ i dagsläget då det tar för lång tid i och med att järnvägarna i de olika 

länderna inte har samma standarder. Varorna måste lastas om vid varje landsgräns från 

och med Tyskland för transporter från Sverige, vilket både påverkar snabbhet och 

pålitlighet av transporter negativt.  

Företaget har insett att geografiskt läge av distributionscenter och fabriker påverkar 

miljön. Därför har de satsat på att placera dessa så nära flygplatser som möjligt för att 

minska det avstånd som gods behöver transporteras med lastbil. Ett exempel på detta är 

fabriken i Gimo. När läget av fabriken planerades togs flera faktorer i åtanke så som 

geografiska förutsättningar och avståndet till flygplatsen Arlanda. De senaste 15 åren 

har Sandvik Coromant arbetat med att planera så att deras verksamheter i Europa ligger 

så nära distributionscentret i Nederländerna som möjligt samtidigt som de ligger lägligt 

med förbindelse till viktiga transportnav. 

All transport av gods utförs av externa bolag. Sandvik Coromant menar att de ställer 

miljökrav på sina transportleverantörer. De bytte nyligen åkeri då det föregående 

bolaget hade omoderna lastbilar som släppte ut mycket avgaser, vilket inte 

överensstämmer med deras miljöpolicy. För företaget är det ett krav att 

transportleverantörerna är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. 

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som innefattar miljökrav som måste uppfyllas för 

certifiering. Kraven som ställs av företaget gäller huvudsakligen effektiva motorer och 

val bränsle. Företaget ser även till att transporterna sker med hög packningsgrad för att 

minska miljöpåverkan genom att minimera antalet transporter. 

Det finns problem som måste beaktas vid optimering av godstransporter, enligt Sandvik. 

Det finns en problematik i att leverera varorna snabbt för att bemöta behovet av Just-in-

time samtidigt som transportsätten ska vara miljövänliga. Särskilt Sandvik Coromant 

står inför problematiken med sina metallbearbetningsverktyg som ofta kräver snabb 

leverans. Det är en ständig vägning mellan miljö och affärssnitt. För att kunna arbeta 

med problematiken håller Sandvik på att undersöka sina transporter för att hitta 

områden och produktsegment där krav på snabb transport inte är vital för att sedan se 

över åtgärder som kan tas för optimering.  

Det finns även yttre hinder för miljöarbete med godstransporter. Infrastrukturen är 

begränsad i många områden. Det är svårt att arbeta med järnväg och intermodala 
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transporter då det inte finns standardiseringar vid förflyttning mellan transportsätt. Det 

går heller inte att kringgå användning av lastbil vid första sträckan från fabriken till 

nästa transportsträcka på grund av geografiskt läge.  

5.4 Sandvik Coromant om ansvartagande inom miljö 

Sandvik koncernen arbetar med miljöfrågor centralt på huvudkontoret och sätter 

standarder för alla enheterna. Enheterna ser till att miljöarbetet förverkligas, att riktlinjer 

följs och att miljöstandarden hålls. Det största arbetet inom hållbar utveckling som 

bedrivs är inom återvinning, omvänd logistik. Sandvik Coromant köper till exempel 

tillbaka kundernas förbrukade verktygstillbehör och återanvänder materialet.  

Det finns flera anledningar till varför Sandvik frivilligt väljer att investera i miljöarbete. 

De menar att miljöarbete är en så kallad branding-fråga. Att arbeta med miljöfrågor gör 

att Sandvik blir betraktat som ett resursstarkt och seriöst företag. Företaget vill även ta 

ansvar och vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Att arbeta frivilligt med 

dessa frågor betyder nödvändigtvis inte att Sandvik gör en ekonomisk vinst men genom 

att stärka varumärket kan de behålla sina affärer och vidareutveckla dem utan att 

äventyra sitt rykte. Sandvik menar också att deras miljöarbete har en positiv inverkan på 

de anställdas motivation och gör även att de kan attrahera en bredare skara av 

potentiella medarbetare.  

När Sandvik satte sina standarder var det lyckosamt att CSR var frivilligt. Frivilligheten 

innebar att de fick mer stöd från fackföreningar och organisationer med bredare 

uppslutning än om det hade innefattat regleringar från myndigheter. Dock tror Sandvik 

att CSR kan komma att bli krav i framtiden vilket motiverar att de redan nu arbetar med 

frågorna i framkant. Sandvik är inte orolig om CSR skulle bli krav då de anser att de 

inte skulle ha några problem med att uppfylla kraven som det ser ut idag.  

6. Analys av Sandvik Coromants och EU:s ansvarstagande 

Företagen i industrin är medvetna om den påverkan deras godtransporter har på miljön 

och har börjat ta åtgärder. Allt fler, framför allt stora företag, har insett fördelen med 

CSR-arbete och särskilt miljöfrågorna prioriteras allt mer. Sandvik Coromant har under 

de senaste 10 åren utvecklat standarder vad gäller miljöfrågor för hela koncernen och 

utvecklat sin CSR-avdelning. Företaget arbetar med att undersöka hur framtiden 

kommer att se ut för att minimera risken för oväntade ekonomiska drabbningar. Sandvik 

tror att det kommer bli strängare regleringar från myndigheters sida angående 

miljöpåverkan vid transporter.  

Transportköparna uttrycker oro för brist på erfarenhet och full kontroll över de interna 

transportflödena samt bristande information om miljömässig påverkan av 

godstransporterna. Många transportköpare har inte en klar bild av vilka utsläpp som 

uppkommer vid transportflödena (Santén, 2013). Som en aktion mot uppmärksammad 

okunskap samt för att förebygga vad strängare regleringar innebär ekonomiskt, har 

Sandvik Coromant inlett ett projekt att undersöka vilken miljöpåverkan företaget utgör. 

Projektets syfte är att dela in produktsortimentet med avseende på olika krav istället för 

att, som idag, hantera alla produkter likartat oavsett typ.  
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Många företag, likväl Sandvik Coromant, arbetar med produktionsstrategier så som 

Lean production och Just-in-time inom industrin idag och det innebär krav på snabba 

leveranser som ger lite utrymme för arbete med alternativa transportsätt (Andreoli, 

2010). Företagen måste se över sina krav och omarbeta sina produktionsstrategier för att 

kunna skapa utrymme för alternativa transportsätt (Santén, 2013). Det viktigaste för ett 

företag är lönsamhet (Björklund, 2011). Dock ligger det i företags intresse att göra detta 

utan att riskera en minskad leveransprecision som inverkar negativt på företagets 

konkurrenskraft. Därav finns en anledning att undersöka möjlighet att minska krav som 

utgörs av produktionsstrategier för att kunna välja mer miljövänliga alternativ.  

Det viktigaste för ett företag är att gå med vinst. Ett företags prioriteringar går att se i 

pyramiden av CSR, Figur 4, (Carroll, 1991). Dessa prioriteringar genomsyrar Sandvik 

Coromants arbete med hållbara godstransporter. De valde exempelvis att minska sin 

miljöpåverkan genom att använda sig av lastbilar istället för flygplan vid frakt av gods. 

Lastbilstransporter är förvisso mindre miljöskadliga men de är också billigare. Detta 

visar på att företag först och främst prioriterar pris och pålitlighet, före hållbarhet och 

innovation (Björklund, 2011) vilket transportköpare även uttryckligen visar i Van der 

Meulens och Kindts undersökning (2010). 

Frivillighet uppmuntrar företag att sätta sina egna standarder. Sandvik ser detta som en 

fördel vid deras arbete med standarder. På så sätt har de kunnat sätta krav på sig själv 

utefter vad de vill prestera. Det kan diskuteras huruvida frivilligheten gör att företagen 

blir mer ambitiösa i sitt arbete eller om kraven som sätts inte motsvarar företagens 

möjligheter till påverkan. Att det inte finns bestämda krav på företagen vad gäller 

miljöpåverkan vid godstransporter innebär också att det blir svårt att följa upp hur pass 

miljövänliga transporterna är. Detta möjliggör Greenwashing, alltså att företagen kan 

skylta med att de har miljövänliga standarder vid exempelvis prissättning men att deras 

verksamhet i själva verket har en hel del utrymme för miljömässig förbättring. Att det 

inte finns strikta krav kan också innebära att företagen nöjer sig med att undvika det 

värsta alternativet, till exempel genom att ersätta flygplanstransporter med lastbil, 

istället för att investera i att minska sin miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt 

(Averstad & Eriksson, 2009). 

Det är särskilt viktigt att stora företag arbetar med hållbarhet. Sandvik uppmärksammar 

sitt arbete med hållbara godstransporter som betydande för samhället. De är ett stort 

företag med stark ekonomi och ett brett nätverk av kunder och underleverantörer. 

Genom att ställa krav på transportleverantörer och andra företag kan de göra ett 

betydande arbete för hållbara godstransporter (Henriksson & Strömberg, 2012). Sandvik 

påvisar utnyttjad möjlighet att ställa krav vid byte av leverantör då föregående inte var 

certifierade enligt ISO-14001.  

Att infrastrukturen, som den ser ut idag, är underutvecklad för utökat arbete med 

hållbara transporter, är något som både myndigheter och företag i industrin håller med 

om (Golinska & Hajdul, 2012). Transportleverantörer och transportköpare måste ta sitt 

ansvar för hållbara godstransporter men det är ofrånkomligt att det råder otillräcklig, 

inkompatibel infrastruktur i Europa. En myndighet som har möjligheten att påverka 

samtliga länder inom Europa bär EU det primära ansvaret (Geurs, 2011). Eftersom 

transportköparna och transportleverantörerna prioriterar pris och pålitlighet måste EU:s 

drivkraft vara innovation och hållbarhet, något som annars kommer att bortprioriteras 

och innebära problem för arbete med hållbarhet (Van der Meulens & Kindt, 2010). 
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Passagerartransporter har visats öka långsammare än godstransporter (Ahuja, R. 2013). 

Medan det uppmärksammats att den innovativa nivån är högre när det kommer till 

utveckling av förbättringar för passagerartransporter med exempelvis höghastighetståg 

(Golinska & Hajdul, 2012). Det visar på att resurser i dagsläget inte föreligger den 

dominerande delen av transportsektorn till mängden koldioxidutsläpp.  

7. Slutsats 

I projektet behandlades frågeställningen; 

”Identifiera vilka faktorer som påverkar och hindrar utveckling av hållbara transporter 

av gods i Europa.”   

och följande frågor besvarades: 

 Vilka hinder finns för företag vid utveckling av hållbara transporter av gods i 

Europa?  

De största hindren för utveckling av hållbara transportsystem i Europa är inkompatibel 

infrastruktur, begränsande krav på transportleverantörer från transportköpare, begränsat 

utbud på hållbara transporter från transportleverantörernas sida samt snedvridning av 

avgifter och priser jämfört med miljöpåverkan. Inkompatibel infrastruktur anses inte 

kunna påverkas av transportleverantörer eller transporköpare. Det krävs långsiktiga och 

stora investeringar under en lång period för att möjliggöra ett hållbart transportsystem. 

Inkompatibel infrastruktur utgör det största hindret vid utveckling av hållbara 

transporter och begränsar möjlighet för aktörerna att uppfylla sitt ansvar. 

 Vilka faktorer påverkar val av transportsätt? 

Transportköparnas val av transportsätt påverkas av pris och pålitlighet för 

konkurrenskraft. Val av mer miljövänligt alternativ kan göras om det inte inverkar 

negativt på fraktens pålitlighet och därigenom kundnöjdhet. Prioriteringar av pris och 

pålitlighet gör att valet blir mycket begränsat samtidigt som inga särskilda krav på 

hållbara transporter finns från slutkundens eller myndigheters sida. Det transportsätt 

som bäst uppfyller dessa krav i dagsläget i Europa är lastbilstransporter, vilket är 

anledningen till sin dominans.  

 Vilket ansvar kan transportköpare, transportleverantörer och myndigheter ta för 

att utveckla hållbara transporter av gods i Europa?  

Möjliga åtgärder från aktörernas sida består i att reducera miljöpåverkan av 

godstransporter, att använda miljövänligare alternativ samt att minska behovet av 

godstransporter. Användning av mer miljövänliga alternativ begränsas dock av 

inkompatibel infrastruktur. EU måste därav ta en ledande roll vid ansvar för utveckling 

av hållbara godstransporter. Prioriteringarna hos övriga aktörer drivs av pris och 

pålitlighet, vilket inte är tillräckligt för att skapa ett hållbart transportsystem. Även om 

företag arbetar med CSR-frågor är lönsamhet och pris grundläggande vid arbete för 

hållbara transporter, vilket innebär en begränsning. Innovation och hållbarhet prioriteras 

inte av transportköpare och transportleverantörer. Myndigheterna, EU:s, främsta ansvar 

står därav i att utveckla en landsöverskridande infrastruktur som är hållbar i den 

bemärkelsen att intermodala transporter är möjliga utan att äventyra företags 

konkurrenskraft och lönsamhet. Myndigheter har även ansvar för att skapa 
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förutsättningar angående framtida investeringar och ekonomiska åtgärder i form av 

subventioner och skatter. Framtida investeringar ska vara långsiktiga med stöd för 

forskning för utvecklade av miljövänliga alternativ till nackdel för förbättring av 

befintliga medel för transport. Utvecklande av TEN-T korridorer krävs för främjande av 

hållbara transportsystem och tillhör EU:s ansvarsområde.  

Transportköparnas ansvarsområden identifieras i att effektivisera packningsgrad och 

produktdesign för effektiv logistik för att minska behovet av transporter. 

Transportköparna bör även se över sina produktionsstrategier som innebär snäva krav 

för transportleverantörerna. Transportköparna bör planera geografiskt läge för sina 

enheter för att kunna minska transportsträckor eller skapa förutsättningar för 

miljövänliga transportsätt med belägenhet nära järn- och vattenväg.  

Transportleverantörernas ansvar består i att använda alternativa bränslen och utbilda 

sina förare i Eco-driving. De bör även sträva efter att förbättra sina tekniska medel till 

att vara mer miljövänliga. Det långsiktiga ansvaret som transportleverantörerna bör ta är 

att ersätta sina befintliga medel med mer miljövänliga alternativ.  

Det gemensamma ansvaret består i samarbete mellan olika aktörer. Samarbete är 

nödvändigt för informationsutbyte om miljöpåverkan och för att reducera behovet av 

antalet transporter genom att konsolidera transporter aktörer emellan. Sådana åtgärder 

leder till potentiellt större reducering av koldioxidutsläpp än vid enskilt miljöarbete.  

8. Diskussion 

Att möjliggöra hållbara godstransporter är ett långsiktigt projekt som kräver enorma 

resurser och planering (Geurs, 2011). Det anses vara svårare för mindre företag att ta 

ansvar för hållbara godstransporter då de har mer begränsade resurser. Det är även 

viktigt att stora företag, liksom Sandvik Coromant, tar ansvar för framtida hållbara 

godstransporter och CSR i övrigt då de har en påverkan på andra företag och samhället.  

Det finns delade meningar om huruvida fler regleringar och bestämmelser från 

myndigheternas sida skulle kunna främja CSR och därmed också arbete för hållbara 

transportsystem från transportköpare och transportleverantörers sida. En del menar att 

företag tar större ansvar och har en mer hållbar organisationsstruktur då CSR- arbete är 

ett frivilligt åtagande (Johansson & Taefi, 2010; Avestad & Eriksson, 2009). Andra 

menar att krav på CSR-arbete skulle innebära att fler företag, särskilt mindre, skulle 

arbeta med CSR (Henriksson & Strömberg, 2012).  

Det finns dock en antydan att företag som ligger före arbete med miljöfrågor innan 

införande av lagar och regler från myndigheter kommer att dra ekonomisk vinst av detta 

(Dey m.fl. 2011). Andra fördelar finns i att locka nya kunder genom att företag får lägre 

kapitalkostnader och att efterfrågan ökar (Johansson & Taefi, 2010). Sandvik Coromant 

uppmärksammar även att deras CSR-arbete dels utgör en del av deras branding, 

marknadsföring av varumärket. Dessa faktorer innebär att ett företag inte skulle förlora 

vid strategiska investeringar för miljöarbete och hållbara godstransporer. Det påvisar 

möjligheten till större ansvarstagande i och med att det till viss del utgör en del av de 

ekonomiska förutsättningarna för företag (Carroll, 1997).  

Transportköparna anser att leverantörernas utbud över miljövänliga alternativ är 

begränsade medan leverantörerna själva anser att köparna ställer för begränsande krav 
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för att göra miljöutveckling möjlig (Santén, 2013). Sandvik Coromant uppmärksammar 

inte några särskilda krav på hållbara transporter förutom krav på ISO-certifiering hos 

transportleverantörer. ISO-standarder kan vara en begränsning av vidareutveckling av 

hållbara transporter då transportköpare och kunder endast nöjer sig med befintliga krav 

och stävar inte efter att överträffa dem då detta inte är ett uttryckligt krav från kunder. 

Utan efterfrågan utvecklas inget utbud för att möta kraven, ty aktörerna är kostdrivna.  

Den låga prioriteringen gällande hållbar utveckling av godstransporter kan bero på 

avståndet till slutkunden av denna del av produktkedjan. Slutkundens roll betonas av 

Hedin och Karstensdotter (2010) vid utveckling av både utbud och efterfrågan för 

hållbara godstransporter. Då slutkunden inte ställer några krav på aktörerna angående 

miljövänlighet leder detta till en mindre villighet för företag att betala mer för 

miljövänliga alternativ i nuläget. 

Att införa strängare krav från myndigheternas sida för arbete med hållbara 

godstransporter skulle kunna innebära att företag väljer att flytta sin verksamhet utanför 

EU. Detta skulle utgöra en stor ekonomisk påverkan på handeln inom Europa, vilket 

inte ligger i myndigheternas intresse. Det mest effektiva sättet att utveckla arbete med 

hållbara transporter från EU:s sida är således att främja och inte hindra dem. Främjandet 

av hållbara transporter med subventioner och kampanjer driver företag att anpassa hela 

sin organisationsstruktur medan hinder riskerar att företag väljer att minska det som är 

negativt eller väljer att flytta sin verksamhet utanför Europa.  

Det finns en viktig åtgärd som alla aktörer måste ta för att möjliggöra en miljömässig 

förbättring av godtransporterna vilket är att lära sig mer om den miljöpåverkan 

transporterna har och hur dessa kan reduceras. Okunskap om godstransporternas 

påverkan är ett uppmärksammat problem idag (Santén 2013). Sandvik Coromant insåg 

sin okunskap inom området och införde därför ett projekt för att kartlägga sina 

koldioxidutsläpp. Det som inte uppmärksammats av företaget är undersökning och 

utveckling av samarbete mellan aktörer. Samarbete har en potentiell större effekt för att 

uppnå förbättringar med reduktion av koldioxidutsläpp. Det påpekas exempelvis att 

information från aktörer emellan är nödvändigt för att motverka okunskap om 

miljöpåverkan (Santén 2013).  

En möjlighet för större påverkan är således samarbete. Samarbete mellan företag för att 

utnyttja ledig kapacitet vid frakt, ställa krav på både transportleverantörer och 

transportköpare samt möjlighet att utnyttja varandras resurser för investeringar. 

Samarbete möjliggörs med förbättrad kommunikation och utveckling och användning 

av informationssystem är ett hjälpmedel i detta.  En obalans av krav råder idag mellan 

olika aktörer som behöver kommuniceras för att begränsade krav ska minskas (Santén, 

2013). I dagsläget hindrar dessa krav utveckling mot mer hållbara godstransporter. 

Företaget Sandvik Coromant har exempelvis ett internt kommunikationssystem för att 

möjliggöra kontroll av lagersaldo samt utbud och efterfrågan, vilket styr produktion och 

påfyllning av samt förflyttning emellan olika distributionscenter. Det visar att företag 

internt har fokuserat på samordning av organisation och produktion men att det inte 

finns tillämpat i samarbete med andra aktörer. ICT har uppmärksammats som ett 

verktyg för att förbättra kommunikation. ICT kan således användas som ett behändigt 

hjälpmedel vid förbättring av kommunikation mellan aktörer.   

Anledning till att ett etablerat samarbete mellan olika företag angående hållbara 

transporter inte finns har att göra med företags behov av att skydda sitt varumärke. 
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CSR-arbete uppfattas som ett konkurrensmedel (Henriksson & Strömberg, 2012). Det 

finns inga starka fördelar, utöver hållbar utveckling, som motiverar att företag med 

starkare varumärke att samarbeta och hjälpa andra för förbättring av godstransporter ur 

miljösynpunkt. Det måste vara minst lika motiverande för parterna för att samarbete ska 

främjas. Konkurrens är ett måste för utveckling och är en verklighet som måste beaktas. 

Det är inte realistiskt att förvänta sig att företag hjälper sina konkurrenter med ett 

konkurrensmedel som CSR. Drivkraften för utveckling av hållbara transporter kan 

antingen bestå i att transportköparna börjar ställa högre krav på transportleverantörerna 

eller att transportleverantörerna erbjuder miljövänliga transporter och därigenom 

initierar en konkurrensmarknad. 

Ett hinder för företag att förbättra sina transportsätt ur miljöperspektiv är tidigare beslut 

som geografisk placering av enheter. Dessa är oftast mycket besvärliga att ändra och 

påverkar företagens val av transportsätt. Exempelvis är Sandvik Coromant tvungen att 

använda sig av lastbil åtminstone i något skede av transportsträckan på grund av 

enheternas läge. Företaget har placerat sina enheter med hänsyn till flygplatsers läge. 

Flygfrakt är i dagsläget inte aktuellt för företaget utan andra transportsätt används men 

fabrikens läge kommer inte att ändras då detta innebär en stor kostnad och utgör istället 

begränsning för tillgänglighet av alternativa transportsätt. För att kunna förbättra 

situationen är det viktigt att EU utvecklar intermodalitet för olika transportsätt. 

Standarder och investeringar ses mest lämpliga för en överstatlig myndighet som kan 

verka över ländernas gränser för att upprätthålla dessa. Dessutom kan intermodalitet 

medföra att placering vid järnväg och vattenväg blir mycket fördelaktigt för placering 

av nya enheter eventuellt förflyttning av befintliga. 

En förändring av prioriteringar inom EU är nödvändigt. EU bör prioritera att minska 

miljöpåverkan orsakat av godstransporter istället för att fokusera på innovativa 

lösningar för passagerartransporter. Godstransporter utgör ett större problem som 

inverkar negativt på miljön i större utsträckning än passagerartransporter samtidigt som 

godstransporterna fastställts öka snabbare. Det är en motiverad prioritering för att nå 

upp till de ambitiösa mål som fastställts (Geurs mfl. 2011). 

Det empiriska materialet inbegriper transportköpare och myndigheter som aktör. Genom 

intervjuer med flertalet på Sandvik Coromant har en bild skapats om hinder och 

förutsättningar för transportköparnas ansvarstagande för hållbara transporter. EU:s 

skriftliga rapporter har använts som empiri för att identifiera vilket ansvar aktören tar i 

dagslägen. Studien innefattar dock inte intervjuer av personal inom EU i jämförelse med 

Sandvik Coromant, vilket innebär att studien har stort fokus på transportköparna som 

aktör.  

Den industri som beaktats i studien påverkar även resultatet och det kan inte 

generaliseras till att gälla för alla områden. Sandvik Coromants produkter är relativt 

små, där krav på snabb frakt är stora och relativt enkla att hantera på grund storleken. 

Hantering av frakt skiljer sig sannolikt från andra industrier med större produkter både 

med avseende på krav och frakthantering.  

Transportleverantörer har inte beaktats i fallstudien. Detta innebär en begränsning i 

uttalande om aktörens ansvarstagande, då enbart teori tillämpats. 

Transportleverantörernas synvinkel på samarbete, krav och begränsningar från både 

transportköpare och myndigheter har inte beaktats. För att göra en rättvis bedömning av 
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relationen mellan främst transportköpare och transportleverantörer krävs således 

utrymme för aktören i fallstudien.  

Slutkunden har endast beaktats i sin roll i relation till transportköparna. Hur slutkunden 

har möjlighet att påverka transportköparna och ställa krav för utveckling av hållbara 

godstransporter har beaktats. Transportsköparna kan å andra sidan ha möjlighet att 

påverka slutkunden. Att erbjuda miljövänliga alternativ utan att detta är ett krav är en 

möjlighet. Det har påvisats att utbud och efterfrågan styr relationen mellan 

transportköpare och transportleverantörer men det finns möjlighet att relation mellan 

slutkund och transportköpare är av liknande karaktär med rådande obalans mellan olika 

krav. Detta innebär att transportköparnas ansvarsområde växer i och med ansvar för 

tillgänglighet av miljövänliga alternativ för slutkunden. Empiriskt material angående 

slutkundens krav och åsikter om aktörerna har inte inbegripits i studien. Antydan om att 

slutkundens krav påverkar samtliga aktörer är även en möjlighet.  

Slutligen finns andra aktörer, än de beaktade i projektet, som påverkar utveckling av 

hållbara godstransporter. Exempelvis finns aktörer som fordonstillverkare och företag 

eller organisationer som bedriver utveckling och forskning i den privata sektorn för mer 

bland annat miljövänliga och effektiva transportsätt. Möjlig koppling mellan dessa 

aktörer i förhållande till de beaktade har inte undersökts, vilket ger konsekvenser i form 

av ofullständig undersökning.  
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