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Abstract 

i 

Abstract 

Traditional product features such as price, quality and supply service have been 
extended and nowadays includes environmental aspects as well. It raises new 
and increasing demands on haulier companies. The transport sector is 
responsible for a large part of the pollutants causing today’s environmental 
problems. The business is being closely monitored and to operate 
environmental friendly is seen as one of the most important elements for the 
industry’s future development. Haulier companies must not only meet the 
restrictions of the government, but also respond to the customers’ demands on 
environmental performance. 

The aim of the study is to review the environmental demands of PNLs present 
customers and what they think their demands will look like in three years time. 
The scope of the survey is two-fold. The study will partly review if the 
changing environmental aspects can impact on supply service and price; and 
partly investigate the importance of an environmental certification. To reach 
the aim of the study qualitative interviews have been carried out with nine of 
PNLs present customers. The choice of customers has been made to represent 
an overall picture of PNLs customer portfolio.  

The study concluded that supply service and price is more important than 
environmental aspects today. The customers are prone to compromise on 
delivery time and price to the advantage of the environment. But it can not cost 
too much or take too long, and there must be a possible choice of transport. 

There are today no expressed environmental demands on transport, but the 
conclusion is that it is only a matter of time before they will prevail. The results 
prove that environmental issues are estimated to be fundamental for hauliers in 
the future. It is seen as a competitive advantage to be at the leading edge of 
offering green transportation alternatives. 

It is considered important today that hauliers pursue environmental issues 
aggressively. A certification according to ISO or other environmental 
management systems is considered less important. The results show that 
environmental management systems and an operative environmental 
framework will increase in importance in the future when choosing between 
hauliers.
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Sammanfattning 

Traditionella produktegenskaper så som pris, kvalitet och leveransservice har 
idag utökats till att även inkludera miljö. Det ställer nya och utökade krav på 
transportföretagen. Transportsektorn står idag för en stor del av luftförorening-
ar och andra miljöproblem. Branschen är hårt granskad och att aktivt driva mil-
jöfrågor betraktas som en av de viktigaste konkurrensfaktorerna i framtiden. 
Transportföretagen måste inte bara leva upp till myndigheternas krav, utan 
även följa kundernas ökade krav på miljöprestanda. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad PNLs befintliga kunder har för mil-
jökrav på transporter idag och vad de tror sig ha för krav om tre år. Uppsatsen 
har i huvudsak två undersökningsområden. Dels att undersöka om miljöaspek-
ten kan stå sig som konkurrensmedel mot faktorer som leveransservice och 
pris. Dels att ta reda på hur viktig en miljöcertifiering är för kundföretagen. För 
att uppnå syftet har kvalitativa intervjuer genomförts med nio av PNLs befintli-
ga kunder. Urvalet av kunder har gjorts så de representerar en helhetsbild av 
kundföretagen.    

Slutsatsen av undersökningen är att leveransservice och pris idag är viktigare 
än miljöaspekten. Kundföretagen säger sig vara beredda att göra avkall på leve-
ranstid och pris till förmån för miljön. Men det får inte vara för dyrt eller ta för 
lång tid, och de måste finnas en valmöjlighet. 

Det finns idag inga uttalade miljökrav på transporter, men en slutsats är att det 
är en tidsfråga innan det blir verklighet. Miljöfrågorna bedöms vara enormt 
viktiga för transportleverantören i framtiden och det anses som en konkurrens-
fördel för transportleverantören att vara tidigt ute och erbjuda gröna transport-
alternativ.  

Att en transportleverantör arbetar aktivt med miljöfrågor kan konstateras som 
en viktig faktor idag. En certifiering enligt ISO eller något annat miljölednings-
system har dock en mindre viktig betydelse. Av resultatet kan det utläsas, att 
miljöcertifiering eller ett aktivt miljöarbete i framtiden kommer att ha allt större 
betydelse vid val av transportleverantör.  
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1 Inledning 

Examensarbetet har utförts hos Pan Nordic Logistics och är en avslutande del i 

ingenjörsutbildningen med inriktning på logistik och ledning vid Tekniska Hög-

skolan i Jönköping. I detta kapitel beskrivs bakgrund, problemformulering, syf-

te och mål, avgränsningar samt hur rapporten är disponerad.  

Pris, kvalitet och leveransservice har länge varit avgörande faktorer vid köp av 
transporter. Men debatten i samhället och ett ökat miljöintresse har lett till att 
allt högre krav ställs på miljöprestanda. Traditionellt har miljökraven styrts av 
lagar och förordningar men idag måste företagen i allt större utsträckning även 
leva upp till kunders krav, till exempel i form av införande av miljöledningssy-
stem (Schwartz, 1997).  

Globaliseringen och den ökade tillväxten har lett till större efterfrågan på trans-
porter, vilket leder till ständigt ökade utsläpp. Transportbranschen står idag för 
en stor del av luftföroreningar och andra miljöproblem. År 2007 beräknades 
vägtransporter stå för 20 procent av växthusgaserna i EU (EEA, 2008). Bran-
schen är hårt granskad och att aktivt driva miljöfrågor betraktas som en av de 
viktigaste konkurrensfaktorerna i framtiden (Bjørnland m.fl, 2003). För att fort-
sätta vara konkurrenskraftiga på marknaden måste transportföretagen inte bara 
leva upp till myndigheternas krav, utan även följa kundernas ökade krav på 
miljöprestanda. Genom någon typ av miljömärkning kan företaget visa att de 
tar miljökonsekvenserna på allvar och profilerar sig inom miljö (Linnanen 
m.fl., 1996). 

1.1 Bakgrund 

Pan Nordic Logistics (PNL) erbjuder logistiklösningar till företag med trans-
portbehov av paket och pallar till, från och inom Norden. PNL grundades 1997 
och ägs av Post Danmark och Posten Norge. År 2006 var omsättningen 1,3 mil-
jarder SEK och företaget har cirka 170 medarbetare i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige. PNL anlitar i Sverige ett antal underleverantörer som distribuerar 
godset till kunderna. Allt gods inom Norden transporteras med lastbil (Pan 
Nordic Logistics, 2007).  

På senare tid har PNLs kunder blivit allt mer intresserade av hur de bedriver sitt 
miljöarbete. Det är främst vid upphandling av transporter och vid ett långsiktigt 
samarbete som frågor om miljö berörs. Kunderna är angelägna om PNLs stra-
tegi för framtiden och hur de är beredda att hantera miljöpåverkan som uppstår 
vid transporter. Denna uppsats är ett initiativ från PNLs sida att ta reda på vad 
kunderna har för tankar och önskemål på miljöaspekten av transporter. Trans-
portbranschen är dynamisk och hårt konkurrenssatt. För att fortsätta vara kon-
kurrenskraftiga vill PNL genom denna uppsats uppmärksamma kundernas öns-
kemål och använda dessa i sitt framtida miljöarbete.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad PNLs befintliga kunder har för mil-
jökrav på transporter idag och vad de tror sig ha för krav om tre år. Genom 
djupintervjuer med utvalda kundföretag ska huvudsakligen attityder och synsätt 
på miljöfrågorna sammanställas och analyseras.  

Uppsatsen har huvudsakligen två undersökningsområden. Dels att undersöka 
om miljöaspekten kan stå sig som konkurrensmedel mot faktorer som leverans-
service och pris. Dels att ta reda på hur viktig en miljöcertifiering är för kund-
företagen.  

Målet är att PNL med hjälp av resultatet av uppsatsen ska kunna planera, an-
passa och rikta in sitt miljöarbete efter kundernas behov och önskemål. 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen har av praktiska och tidsmässiga skäl avgränsats till att omfatta in-
tervjuer med nio av PNLs befintliga kunder. Kundföretagen har valts ut så att 
de representerar en helhetsbild av kundbasen.  

Uppsatsen kommer inte ingående förklara PNLs miljöarbete utan syftar till att 
ta reda på kundernas attityder, krav och behov inom miljö. De underleverantö-
rer som PNL anlitar för att transportera gods till och från kunderna i Sverige 
kommer inte att beröras i uppsatsen.  

Uppsatsen fokuserar på transporter från PNLs kunder till slutkund. 

Litteraturen har avgränsats till att endast innefatta facklitteratur och artiklar 
skrivna av välkända forskare och författare inom transportlogistik och miljö. 
För de mest aktuella fakta har vetenskapliga artiklar undersökts.  
 

1.4 Disposition 

I andra kapitlet presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsen. Här presenteras aktuell litteratur inom grön logistik samt förutsätt-
ningar för gröna transporter genom intermodala transporter och utsläppsrätter. 
Avslutningsvis beskrivs hur man arbetar med miljömanagement, miljöledning 
och miljömarknadsföring. 

I tredje kapitlet beskrivs de metodval som gjorts med utgångspunkt att resulta-
tet ska besvara problemformuleringen. Här presenteras litteraturstudiens om-
fång, intervjuernas utförande, kriterier vid urval av kundföretag, hur data har 
analyserats samt rapportens tillförlitlighet. 
 
I fjärde kapitlet presenteras det empiriska resultat som är insamlat genom djup-
intervjuer med nio utvalda kundföretag. Resultatet redovisas genom kategorier, 
och exemplifieras av relevanta citat från intervjuerna. 
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I femte kapitlet redovisas en resultatdiskussion utifrån det empiriska resultatet 
så att det svarar på uppsatsens syfte och undersökningsområden. Undersök-
ningens resultat återknyts till den teoretiska referensram som ligger till grund 
för uppsatsen. 
 

I sjätte och sista kapitlet dras slutsatser om syftet utifrån resultatet av under-
sökningen.  
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2 Teoretisk referensram 

Här presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av grön logistik, begreppen leveransservice 

och pris samt intermodala transporter och utsläppsrätter, för att sedan beskri-

va hur man arbetar med miljömanagement, miljöledningssystem och miljö-

marknadsföring. 

2.1 Grön logistik 

Logistik beskrivs av Jonsson och Mattson (2005) som planering och styrning 
av materialflöden från råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och retur-
flöden av framställd produkt. Logistik innefattar stora delar av företagets pro-
cesser och aktiviteter så som inköp, transport, ekonomi och marknadsföring. 

Grön logistisk är enligt Bjørnland m.fl. (2003) en utvidgning av det traditionel-
la begreppet logistik i den mening att logistiksystemet totala miljöpåverkan 
analyseras. Drivkraften bakom gröna initiativ är att reducering och effektivise-
ring av resurser ska leda till mesta möjliga output i form av värdeskapande för 
kunden. 

Bjørnland m.fl. (2003) pekar på inköp, distribution och eftermarknadsservice 
som tre viktiga områden för att realisera grön logistik. Genom att sträva efter 
att köpa in större partier mer sällan, minskar påverkan på miljön då fyllnads-
graden ökar. Det finns enligt Wu och Dunn (1995) en trade-off mellan att köpa 
in billigt material eller dyrare mer miljövänligt material. Allt eftersom kunder-
na kräver miljövänligare produkter och tjänster måste inköpare börja ta ansvar 
för det material som kommer in i företaget.  

Transport och distributionsfunktionen har länge varit den bristande faktorn för 
företag som vill erbjuda helt miljövänliga produkter. Rodriques m.fl. (2001) 
menar att genom att införa grön logistik erbjuds en grönare produkt där även de 
värdeadderande logistikaktiviteterna blir gröna och skapar ökat värde för kun-
den. 

I vinstdrivande företag finns det enligt Jonsson och Mattson (2005) ofta en 
målkonflikt mellan ekonomiska mål och miljömål. Mer frekventa transporter 
ger fördelar som lägre kapitalbindning och högre leveransservice, men påver-
kar miljön negativt då mer frekventa transporter kan leda till ökade utsläpp till 
följd av lägre fyllnadsgrader. För att leva upp till kraven på leveranstid, kost-
nadseffektivitet och servicegrad påverkar företag ofta miljön negativt. Jonsson 
och Mattson (2005) menar att genom att ställa miljömålen mot de traditionella 
ekonomiska målen tvingas företagen inkludera miljökonsekvenserna som en 
effektivitetsfaktor i logistiksystemet. 

Distributionsfunktionen är en mycket viktig del i företaget för att få ut företa-
gets produkter till kunderna (Bjørnland m.fl., 2003). Att transporter påverkar  
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miljön negativt genom emissioner med farliga substanser och buller är veten-
skapligt konstaterat och mycket omdiskuterat i samhället idag. Genom plane-
ring och dirigering kan ytan användas mer effektivt och färre lastbilar kan utfö-
ra samma transportarbete. Utveckla fordonstekniken för mindre utsläpp, utbild-
ning av chaufförer i resurssnål körning samt att påverka transportköparens be-
teende är andra faktorer som har positiv inverkan på miljön (Transportköparens 
miljöhandbok, 1998). 

Att synkronisera distribution med returgods är enligt Bjørnland m.fl. (2003) en 
typ av grön logistik som alltid funnits, men som inte har inkluderats i logistik-
systemet förrän på senare år. Returlogistiken gör logistiksystemet mer miljö-
vänligt, samtidigt som det leder till högre fyllnadsgrader, lägre kostnader och 
bättre service till kunderna. 

Grön logistik har blivit kritiserad på grund av dess omfattning och odefinierba-
ra natur. Men det finns mycket som tyder på att grön logistik är resurssparande, 
avfallsreducerande och produktivitetshöjande. Gröna initiativ kan inte bara 
minska företagets miljöpåverkan utan också öka effektiviteten, och skapa kon-
kurrensfördelar på marknaden (Porter och van der Linde, 1996). 

I Norden är det enligt Lumsden (2006) främst kundkrav som driver på arbetet 
med miljöanpassade logistiklösningar i form av grön logistik, medan det i övri-
ga Europa främst är myndigheter som driver på utvecklingen. 

2.1.1 Leveransservice 

Den intäktsskapande delen i logistik är kopplad till leveransservice menar Stor-
hagen (2003). Leveransservice är ett samlingsnamn för en rad olika element så 
som pålitlighet, leveranstid, leveranssäkerhet och lagertillgänglighet. En ökad 
service kan öka företagets intäkter och därmed omsättning, men kan också leda 
till ökade kostnader om servicen är för hög (Lumsden, 2006). För att vara kon-
kurrenskraftiga krävs en leveransservice som kunderna är nöjda med och som 
är bättre eller i nivå med konkurrenternas. Logistiken är dynamisk och i konti-
nuerlig förändring. Det som ansågs som nytänk för tio år sedan är idag en 
självklarhet. Lumsden (2006) menar att fokus har gått från kapitalrationaliser-
ing till att idag fokusera på förändringsprocesser och ledtider. Skälet är inte att 
kostnaderna har blivit ointressanta utan att tid idag är ett allt viktigare konkur-
rensmedel. 

Leveranstid kan ses som ett nyckelbegrepp inom logistiken, då kunderna vill ha 
snabba och pålitliga leveranser. I många fall kan det vara viktigare med leve-
ranspålitlighet än med en kort leveranstid. Exempelvis kan det vara viktigare 
att leverera exakt på timmen dag tre, istället för att lova leverans någon gång 
dag ett till två (Lumsden, 2006). Ett ökat antal dörr-till-dörr (DTD) leveranser 
och just-in-time (JIT), som bygger på eliminering av allt onödigt och att göra 
allting i exakt rätt tidpunkt, kan ses som bidragande anledningar till att leve-
ranstid och leveranspålitlighet har blivit allt viktigare (Storhagen, 2003). Wu 
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och Dunn (1995) säger att DTD- och JIT-strategierna skapar ett dilemma för 
transportföretagen i deras arbete med grön logistik. Ju mer DTD och JIT strate-
gier som tillämpas desto högre blir transportbehovet och lägre blir fyllnadsgra-
derna.  

2.1.2 Pris 

En förutsättning för all ekonomisk verksamhet är att kunden är beredd att beta-
la för företagets produkter eller tjänster. I takt med att kundens tillfredställelse 
ökar, ökar också företagets intäkter menar Ljung (2007). För att driva ett före-
tag lönsamt är det väsentligt att ha koll på kostnaderna. Erfarenhet tyder dock 
på att transportföretag har dålig kunskap om de faktiska kostnaderna 
(Bjørnland m.fl., 2003). Vägtransporter har en liten del fasta kostnader och 
högre enhetskostnader vid utförandet, beroende på tidsåtgång och geografi. 
Andra kostnader som ofta inte betraktas är kostnader för negativ påverkan på 
miljön. Miljökostnaderna tas ut av stat och myndigheter i form av olika typer 
av skatter, avgifter och förorenaren betalar principer. Alla dessa kostnader 
pressar transportleverantörens kostnader och de behöver ta ut kostnaderna på 
något håll, allra mest önskvärt i priset på transporten (Bjørnland m.fl., 2003). 

För kunden är priset på produkten eller tjänsten oftast den avgörande faktorn 
vid val mellan likartade produkter och tjänster menar Paulsson m.fl (2000). Det 
finns idag kunder inom de flesta branscher som är beredda att betala för miljö-
vänliga produkter och tjänster (Bjørnland m.fl., 2003). Om efterfrågan på 
marknaden inte är helt beroende av pris kan priset på en miljövänlig produkt 
sättas lika med standardprodukten. Då blir miljövänligheten den differentierade 
egenskap som avgör köpet och kunden får extra kvalitet på köpet Linnanen m. 
fl. (1996). 

2.2 Intermodala transporter 

Intermodala transporter definieras av Jensen (1987) som en fysisk förflyttning 
där en lastbärare överförs minst en gång från ett transportmedel till ett annat, 
mellan avsändningsorten och mottagningsorten. Med intermodala transporter 
försöker man kombinera tågets och flygets storskalighet med lastbilens till-
gänglighet och småskalighet (Bjørnland m.fl., 2003). 

En undersökning av 14 rapporter genomförd av Kreutzberger m.fl. (2003) visar 
att intermodala transporter är väsentligt miljövänligare än vägtransporter bara 
genom att se till energieffektivitet och koldioxidutsläpp. Vägs även olyckor, 
buller och övriga emissioner in blir resultatet än tydligare. I Sverige svarar väg-
transporter för 40 procent av transportarbetet och närmare 70 procent av trans-
portvolymen i ton. Järnvägen står för 22 procent av transportarbetet och sjöfar-
ten för 38 procent (SIKA, 2005). Om inga åtgärder för att minska miljöpåver-
kan sätts in kommer transportarbetet att öka med 50 procent de närmst 12 åren, 
och det kommer främst att innebära ännu mer vägtransporter säger Bjørnland 
m.fl. (2003).  
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Det finns ambitioner så väl nationellt som inom EU att överföra rena vägtrans-
porter till intermodala transporter, för att säkra en hållbar utveckling. Målet i 
Sverige var år 2000 att tio miljoner ton gods skulle transporteras med kombine-
rad lastbil- och järnvägstransporter, men siffran visade sig att stanna strax över 
fyra miljoner ton (Bjørnland m.fl., 2003). 
 
Att inte målet uppnåtts kan ses som en kombination av många faktorer. Lastbi-
len har på senare år fått konkurrensfördelar då den tekniska utvecklingen och 
ett utökat vägnät har gjort det möjligt att transportera allt mer och tyngre gods 
(Bjørnland m.fl., 2003). Lastbilens servicegrad, möjligheten med DTD-
leveranser och dess tillgänglighet har visat sig överlägsen i förhållande till tåg. 
Ökade krav på snabba och effektiva transporter skapar fördelar för lastbilen 
som till skillnad från tåget eliminerar omlastningar som är förknippade med 
extra kostnader och skaderisker (Storhagen, 2003). 

Konkurrensen mellan tåg och väg är olika för olika typer av gods samt för olika 
godsslag menar Lumsden (2006). Segmentet med lågvärdiga produkter trans-
porteras i regel med järnväg och sjöfart, i mellansegmentet dominerar landsvä-
gen och i segmentet för mycket högvärdigt gods används flyget. Kostnadsmäs-
sigt sätts godsets värde i relation med avståndet det ska transporteras. Vid gods-
transporter kortare än 300 km dominerar lastbilstransporter, medan sjö- och 
järnväg har större betydelse vid länge sträckor (Transportköparens miljöhand-
bok, 1998).  

För att intermodala transporter ska konkurrera mot rena vägtransporter krävs 
omfattande planering och ett väl uppbyggt godsflöde med omlastningspunkter. 
När beslut ska tas om intermodala transporter är lönsamt, bör miljöpåverkan 
vägas mot de ekonomiska faktorerna säger Wu och Dunn (1995).  

2.3 Utsläppsrätter 

Myndigheter kan tillämpa olika typer av ekonomiska styrmedel så som vägav-
gifter och miljöskatter för att reglera miljöpåverkan. McKinnon (1994) menar 
att polluter pays principle (förorenaren betalar) är det mest effektiva sättet att 
minska transporternas påverkan på miljön.  

År 2003 togs ett beslut inom EU att inleda handel med utsläppsrätter i syfte att 
minska unionens utsläpp. Inledningsvis omfattade handeln enbart koldioxid 
men sedan 2008 inkluderas även lustgaser i vissa länder. Utsläppshandeln om-
fattar idag ett begränsat antal industrigrenar, främst energianläggningar och 
vissa tunga industribranscher, men beräknas på sikt inkludera fler länder, sam-
hällssektorer och växthusgaser (Naturvårdsverket, 2003). 

Utsläppsrätter fungerar genom att ett tak sätts för hur stora utsläppen inom EU 
får vara under en viss period. Därefter delas ett antal utsläppsrätter ut till de 
företag som ska delta. Varje utsläppsrätt ger innehavaren rätt att släppa ut ett 
ton koldioxid. Företagen kan sedan välja att minska utsläppen eller köpa ut-
släppsrätter inom ramen för det uppsatta taket. Principen om utsläppshandel 
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bygger på att utbudet av utsläppsrätter är mindre än företagens efterfrågan. Bö-
ter utgår för de företag som vid den årliga kontrollen inte kan visa att de har 
tillräckligt många utsläppsrätter. Avgiften är på 100 Euro per ton koldioxidut-
släpp (Naturvårdsverket, 2003). 
 
Totalt berörs idag cirka 13 000 anläggningar inom EU vilket motsvarar cirka 
40 procent av de totala utsläppen av koldioxid i unionen. Även enskilda perso-
ner och organisationer kan handla med utsläppsrätter. Sammanställningen för 
2007 visade på 350 000 ton lägre utsläpp än 2005, de lägsta utsläppen sedan 
handelssystemet trädde i kraft. Minskningen anses bero på att klimatet har varit 
varmt under perioden men också på att handelssystemet påverkar företagen att 
vidta åtgärder för att minska sina utsläpp (Naturvårdsverket, 2008).  
 

2.4 Miljömanagement 

Främsta målet med att driva ett företag är att gå med ekonomisk vinst. Tradi-
tionella produktegenskaper så som pris, kvalitet och leveranstid har idag ut-
ökats till att även inkludera miljö menar Ammenberg (2004). Detta har ställt 
nya och utökade krav på företagen. Kunderna vill idag ha produkter som lever 
upp till traditionella produktegenskaper och som samtidigt är skonsamma mot 
miljön.  

Tidigare var enligt Schwartz (1997) myndigheten den främsta pådrivande in-
tressenten på företagens miljöhänsyn genom reglering av utsläpp i mark, luft 
och vatten samt avfallshantering. På 1980-talet tog miljödebatten fart och mil-
jöengagemanget är idag en organiserad social rörelse med värderingar, strategi-
er och resurser. Dagens utbredda miljödebatt ställer krav på företagen att mins-
ka sina produkters och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln, från vag-
gan till graven. Konkurrensen om marknadsandelar har lett till att företagen 
tvingas öka sin miljömedvetenhet och aktivt arbeta för att minska sin miljöpå-
verkan i kampen om kunderna (Schwartz, 1997).  

Flera studier visar att antalet miljömedvetna kunder stiger i de flesta branscher. 
Bjørnland m.fl. (2003) menar att miljöarbetet går från att tidigare ha opererat 
på nischorienterade marknader till att i framtiden genomsyra massmarknader 
där en stor del av kunderna kräver mindre miljöskadliga produkter och tjänster. 

Traditionellt har miljöfrågorna hanterats som en sidoverksamhet i företagen 
och mer eller mindre utgjort ett hinder för kärnverksamheten, säger Ammen-
berg (2004). En förändring har skett och idag har miljöfrågorna blivit en strate-
gisk del i företagens affärsutveckling. Enligt Enarsson (2006) är miljöarbetet i 
ett företag dynamiskt och kan ses som en process av ständiga förbättringar. För 
att lyckas med sitt miljöarbete krävs att hela företaget engageras och att miljö-
frågorna genomsyrar alla aktiviteter. Ett lönsamt miljöarbete ger oftast positiva 
effekter och en vilja att driva frågorna längre.  
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Utgångspunkten för ett konkurrenskraftigt miljöarbete menar Wu och Dunn, 
(1995) är att både betrakta interna och externa synen på miljöfrågorna, dvs. att 
se till kompetensen inom företaget samtidigt som intressenter, främst kunders 
önskemål vägs in. Saknas extern koppling är det svårt att åstadkomma en bra 
extern miljökommunikation. 

2.4.1 Miljöledning och miljöledningssystem 

Det finns ett antal verktyg och miljöledningssystem (MLS) som företag tilläm-
par i syfte att underlätta miljöarbetet. I huvudsak används den internationella 
standarden ISO 14001 och EU-förordningen Eco-Management Audit Scheme 
(EMAS). MLS är ett frivilligt åtagande och en hjälp att fördela ansvaret, priori-
tera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö (Na-
turvårdsverket, 2007). Att ett företag arbetar efter ett MLS är viktig för många 
kunder och påverkar deras val av produkter eller tjänster (Ammenberg, 2004). 
Det finns inga krav på absoluta nivåer med tanke på miljöpåverkan i ett MLS, 
utan det viktigaste är att följa lagkrav och att ständigt förbättra sig (Ammen-
berg, 2004).  

Grundtanken med MLS är att det är kommersiellt lönsamt att bedriva ett bra 
miljöarbete. Att aktivt arbeta med miljöfrågor kan förbättra företagets image 
och säkra företagets plats på marknaden, samtidigt som det kan leda till mins-
kad resurs- och energianvändning vilket minskar företagets kostnader. Det kan 
dock vara svårt att bedöma kostnadsvinster och intäktsökningar i förväg och 
därför vara svårt att motivera de ekonomiska fördelarna. Om ett MLS leder till 
vinster eller förluster beror i stor utsträckning på hur de anpassas och används i 
företaget (Ammenberg, 2004). 

NUTEK (2000) har gjort en utredning om lönsamheten av införande av miljö-
ledningssystem i små och medelstora företag (SME). SME-företag definieras 
inom EU som företag med mindre än 250 anställda och som omsätter mindre 
än 40 miljoner Euro.  

Av de tillfrågade SME-företagen svarade 85 procent att införandet av miljöled-
ningssystemet har lönat sig. Ytterliggare 10 procent trodde att det kommer att 
löna sig inom något eller några år. Lönsamheten syns inte i företagens bokfö-
ring men fördelar som tas upp är högre intern effektivitet i och med ökad do-
kumentation och struktur, bättre leverantörs- och kundrelationer och ett större 
engagemang från personal. Med tanke på dessa företags storlek, är det inte all-
tid motiverande att införa ett miljöledningssystem om det inte finns indikatio-
ner på att kunderna kräver det (NUTEK, 2000). 



Teoretisk referensram 

10 

2.4.2 Att marknadsföra miljö 

Allt fler företag har på senare tid insett att det är viktigt att mer påtagligt intres-
sera sig för kunden och kundens problem. Enligt Ljung (2007) har fokus vid 
marknadsföring flyttats från produktorientering till kundorientering. På dagens 
föränderliga marknad är det en konkurrensfördel att upptäcka marknadens för-
ändringar tidigt och anpassa sin verksamhet där efter. För detta krävs en ömse-
sidig marknadskommunikation (Linnanen m.fl., 1996).  

Miljövänliga konsumenter som är beredda att betala för produkter och tjänster 
som påverkar miljön mindre, växer i de flesta branscher (Bjørnland m.fl., 
2003). För att nå ut till dessa kunder krävs en trovärdig miljömarknadsföring 
och kommunikation till kunden som skapar ett förtroende för den miljövänliga 
produkten eller tjänsten. Att marknadsföra miljövänliga produkter kan ur denna 
synvinkel vara en strategi för att öka sina intäkter (Linnanen m.fl., 1996). 

Ammenberg (2004) hävdar att ett företag som vill marknadsföra sig som mil-
jömässiga bör se till att genomföra ett bra miljöarbete internt innan de kommu-
nicerar sin miljöhänsyn externt. Företag som marknadsför produkter och tjäns-
ter utan att bedriva ett intern miljöarbete riskerar att förstöra trovärdigheten för 
varumärket om miljöprofileringen inte är trovärdig. Att marknadsföra en pro-
dukt eller tjänst som miljövänlig och sen inte kunna försvara påståendet är en 
klar orderförlorare.  

Vid prissättning av en miljövänlig produkt eller tjänst måste man se till den 
nytta eller mervärde kunden får av produkten eller tjänsten. Kundens upplevel-
se av ett lågt pris eller mervärde t.ex. i form av miljöhänsyn eller extra kvalitet 
ökar i regel produktens eller tjänstens konkurrenskraft (Paulsson m.fl., 2000).  
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3 Genomförande 
I denna del av examensarbetet beskrivs det tillvägagångssätt som valts för att 

uppfylla syftet. För att få fram ett önskvärt resultat bygger denna uppsats på en 

omfattande litteraturstudie samt djupintervjuer med ett urval av PNLs befintli-

ga kunder. Här redovisas vilka metoder som har används och varför just dessa 

har valts.  
 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien inriktades till att omfatta aktuell fakta inom området grön lo-
gistik och förutsättningar för att använda mer miljövänliga logistiklösningar 
genom intermodala transporter samt förhållandet mellan miljö och faktorer som 
leveransservice och pris. Uppsatsen syftade också till att se hur företag kan ar-
beta med miljömanagement, miljöledningssystem, samt hur ett företag mark-
nadsför sig miljömässigt.  

Som utgångspunkt för litteraturstudien har kurslitteratur från tidigare genom-
förda kurser, samt ytterligare facklitteratur rörande transporter och miljö an-
vänts. För att öka tillförlitligheten har vetenskapliga artiklar undersökts för de 
mest aktuella fakta.  
 

3.2 Intervjuer 

Det finns huvudsakligen två metoder att använda vid marknadsundersökningar; 
kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa undersökningen säger Christensen 
m.fl. (2001) registrerar framför allt siffror och fokuserar på mängd och antal, 
medan den kvalitativa undersökningen samlar in ord, text och symboler. Denna 
uppsats syftar till att ta reda på attityder och värderingar varför kvalitativ un-
dersökningsmetod har använts. Den ansats av kvalitativ karaktär som har valts 
är fallstudier, då ett mindre antal kunder har intervjuats grundligt. Av fallstudi-
er kan inte någon statistisk generalisering göras som vid användning av en 
kvantitativ metod, då endast ett mindre antal av kundbasen medverkar. Istället 
har de ingående och omfattande intervjuerna resulterat i en analytisk generali-
sering där ett generellt mönster och en förståelse för det komplexa sambandet 
har lyfts fram (Christensen m.fl., 2001). 

Intervjuer har genomförts med nio av PNLs befintliga kunder. Intervjuerna ut-
fördes hos kundföretagen med en person per företag, som intervjuades i cirka 
30-40 minuter. Respondenterna var chefer för försäljning, marknad och logistik 
samt i vissa fall VD för företagen. Vid intervjutillfällena användes en intervju-
guide i form av en lista på teman och frågor som skulle beröras under intervjun 
(se bilaga 1) (Christensen m.fl., 2001). Intervjuerna bedrevs på semistrukturerat 
vis. Vid den typen av intervju får respondenten tala fritt och intervjuarens upp-
gift är att hålla intervjun inom undersökningsområdet. Intervjuerna har haft 
som syfte att undersöka inte bara kundföretagens miljökrav utan även kundens 
kunds krav, då det ofta är slutkunden som har de uttalade miljökraven.  
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3.2.1 Urval av kundföretag 

Syftet med uppsatsen var att utreda vad kunderna har för krav på miljöaspekten 
av transporter idag och vad de tror sig ha för krav om tre år. För detta krävdes 
ett urval av ett antal kundföretag. Huvudkriteriet var att kunderna skulle repre-
sentera ett helhetsperspektiv av PNLs kundbas varför ett antal intressanta vari-
abler användes för urvalet; 

• SME (Small & Medium Enterprises); företag som oftast inte har utarbe-
tade miljökrav på sin transportleverantör. 

• Business to Business-företag (B2B) och 
Business to Consumer-företag (B2C) 

• Företag med olika omsättning 

• Företag inom skilda branscher 

• Företag med olika omfattande miljöarbete 

Urvalet gjordes av uppdragsgivaren, PNL och urvalsgruppen bestod av 17 
kundföretag. Ett paket innehållande ett brev skrivet av marknadsavdelningen på 
PNL (se bilaga 3) samt en PNL t-shirt skickades till samtliga 17 kundföretag 
för att öka intresset och tillförlitligheten på undersökningen. Den slutgiltiga 
gruppen av nio kundföretag grundar sig på undersökningens tidsmässiga av-
gränsning samt kundföretagens intresse att delta i undersökningen. Responden-
ternas namn samt de företag de företräder har anonymiserats då uppsatsen inte 
har som syfte att beskriva företagens miljöarbete utan miljökrav på transporter. 

3.3 Analys av data 
Intervjuerna spelades in på bandspelare och transkriberades för att inga fakta 
skulle gå förlorad. Enligt Widerberg (2002) är det att föredra inom kvalitativa 
metoder då transkriberingen utkristalliserar teman och underlättar analysen. 
Den transkriberade texten skrevs ut och lästes noga igenom för att skapa ett 
helhetsintryck från intervjuerna. Under läsningen kunde automatiskt likheter 
och skillnader urskiljas, vilket gjorde det möjligt att kategorisera textmassan. 
För att presentationen av resultatet från intervjuerna skulle bli så autentiskt och 
trovärdigt som möjligt valdes lämpliga citat från intervjuerna.  
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3.4 Rapportens tillförlitlighet 

Validitet handlar om giltighet, det vill säga att intervjun undersöker det som ska 
undersökas. Validitet uppskattas utifrån trovärdigheten i att insamlad data är 
seriös och relevant för den aktuella problemställningen. Reliabilitet innebär att 
undersökningen ger ett tillförlitligt resultat. Det betyder att den ska vara stabil 
och inte vara utsatt för slumpinflytelser. Reliabilitet bedöms efter om intervju-
undersökningen skulle visa samma resultat om den genomfördes i samma form 
vid ett annat tillfälle (Trost, 2005). 

3.4.1 Validitet 

I syfte att öka uppsatsen validitet genomfördes djupintervjuer med nio av PNL 
befintliga kunder. Respondenterna var personer på kundföretagen med ledande 
positioner inom försäljning, marknad och logistik varför svaren betraktas ha 
hög trovärdighet och tillförlitlighet. Att kundföretagen anses utgöra ett helhets-
perspektiv av kundbasen, utifrån vissa utvalda variabler, ses som väsentligt för 
att kunna dras slutsatser av undersökningen. 
 
Utifrån de genomförda intervjuerna har en arbetshypotes lyfts fram som kan 
förklaras som den för närvarande bästa sanningen (Christensen, 2001). Syftet 
har varit att inte ingående beskriva PNLs miljöarbete utan arbeta utifrån kun-
dernas generella miljökrav. Arbetshypotesen är därför inte unik för PNL, utan 
är tillämpbar för andra transportföretag på den svenska marknaden. Genom 
detta angreppssätt har en hög validitet eftersträvats. 
 
Den omfattande litteraturstudie som ligger till grund för uppsatsen bygger på 
facklitteratur och artiklar skrivna av forskare och författare inom transportlogis-
tik och miljö. Litteraturstudien har tillfört viktig kunskap och teorier inom äm-
nesområdet som legat till grund för utformningen av intervjuinnehållet, vilket 
ytterligare har ökat validiteten.  

3.4.2 Reliabilitet 

Intervjuerna har spelats in på bandspelare och skrivits ut i löptext innan sam-
manställning och analys har genomförts. Detta har ökat reliabiliteten i och med 
att inga data har gått förlorad. Genom att författaren inte har behövt föra an-
teckningar har följdfrågor blivit en naturlig del i intervjuerna och det har lett till 
ett önskvärt djup. Enligt Christensen (2001) kan en bandspelare ha en häm-
mande inverkan på respondenten att resonera fritt. Men det är författarens upp-
fattning att respondenterna som är yrkesverksamma inte var bekymrade av att 
spelas in. Tvärtom så skapade bandspelaren en möjlighet till ett öppet och fritt 
samtal. I syfte att ytterligare öka reliabiliteten skickades intervjuguiden ut till 
respondenterna innan intervjun. Det gav dem möjlighet att förbereda sig och 
eventuellt samla in fakta hos annan sakkunnig på kundföretaget. 
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4 Resultatredovisning 
I detta kapitel redovisas det empiriska resultatet från djupintervjuer som har 

genomförts med nio av PNLs befintliga kunder. Rubrikerna i kapitlet har ur-

skiljts genom analysering av transkriberad data från intervjuerna. Diagram-

men i kapitlet ska inte tolkas som statistiskt riktig data, då endast nio respon-

denters svar ligger som grund. De har som syfte att beskriva tendenser ihop 

med kvalitativ data ifrån intervjuerna. 

4.1 Översikt av kundföretagen 

Tabell 1 presenterar en översikt av kundföretagen utifrån de variablerna som 
använts vid urvalet av kundföretagen.  

Företag Säljstruktur Omsättning  Antal anställda Bransch Omfattning av 

    2006 (tkr) 2006   miljöarbete 

A B2C 11 112 8 Textil & möbler Hög 

B B2B/B2C 6 826 962 355 Läkemedel Hög 

C B2C 284 824 45 Fotoutrustning Låg 

D B2B/B2C 156 646 84 Sport & fritidsartiklar Medel 

E B2B 769 686 168 Elektronikartiklar Låg 

F B2B/B2C 247 093 65 VVS-artiklar Medel-Hög 

G B2B 69 572 5 Uppvärmningssystem Låg 

H B2B 118 623 63 Tryckeri Hög 

I B2B 169 417 38 Kontorsartiklar Medel 

Tabell 1: Sammanfattning av kundföretagen efter urvalskriterierna 

4.2 Miljöarbetet i kundföretagen 
De intervjuade kundföretagen har kommit olika långt i arbetet kring miljö. Sex 
av de nio kundföretagen anser att miljö är en viktig fråga i deras företag. De 
företagen har medel eller hög omfattning på sitt miljöarbete (se figur 1). I figu-
ren har omfattningen på företagens miljöarbete uppskattats utifrån vad som 
framkommit på intervjuerna, samt företagens miljökommunikation via sina 
hemsidor. Företagen som klassats som hög, är miljöcertifierade och miljöfrågor 
genomsyrar hela företagen. Medelföretagen anser att miljö är en viktig fråga i 
företaget, men har inte kommit speciellt långt i sitt miljöarbete. Företag med 
låg omfattning på miljöarbetet anser inte att miljö är viktigt i deras verksamhet 
och de arbetar inte med miljöfrågor. 

 
Figur 1: Miljöarbetets omfattning på kundföretagen 
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Miljöchefen på företag H säger att miljö är viktigt men att det finns gränser;  
 

”Miljö är en viktig fråga. Sen får den inte ta överhanden och tulla på 

kvalitet och sådana saker… men i absolut största möjliga utsträckning 

så är miljö viktigt för oss ja.”  

De övriga tre kundföretagen, C, E och G arbetar inte med miljö och har heller 
inte några planer på att införa ett miljöarbete inom en snar framtid. Kundföre-
tag E och G har åsikten att de inte är beredda att minska företagets marginaler 
för att göra miljöinvesteringar. Vice VD:n på företag C säger att miljö inte är 
något de har diskuterat tidigare. 

”Jag satt och funderade på det när jag läste igenom intervjuguiden 

och fick lite dåligt samvete kan jag erkänna… att det inte är något 

som vi har funderat jättemycket på.”  

 

Kundföretag D, F och H talar om miljöprofilering som en drivkraft till deras 
miljöarbete, då de ser det som ett säljargument som kan öka företagets intäkter. 
Kundföretag A säger att viktiga drivkrafter till deras miljöarbete var god ar-
betsmiljö i fabriker samt att naturen runt omkring fabrikerna inte ska påverkas 
av företagets verksamhet. Miljöarbetets omfattning skiljer sig åt beroende på 
vilken bransch kundföretagen var verksamma inom. Säljchefen på företag F 
pekar på branschtillhörigheten som en viktig anledning till deras aktiva miljö-
arbete.  
 

”Vi är i en bransch där vi förr i tiden var miljöbovar så för oss är det 

jätteviktigt att vi försöker bygga upp en image av att vara miljö-
vänliga.”  

 

Kundföretag B och H är ISO-certifierade inom miljö och beskriver sig som ge-
nerellt miljömedvetna. Transportchefen på företag B anser att miljöarbetet är 
lönsamt på grund av ökad effektivitet, till följd av det ständiga förbättringsarbe-
tet. Kundföretag A har utarbetat ett eget miljöledningssystem, och företag F har 
vissa miljökriterier i företagets affärssystem. Kundföretag A och H har andra 
typer av miljömärkningar på sina produkter som svanen, FSC- och PEFC-
märkning. Sex av nio har inte ett miljöledningssystem och har inte några planer 
på att införa det. Anledningen är främst den finansiella aspekten.  
VD:n på företag D uttrycker sig så här; 
 

”Det kan ju faktiskt vara självvalt att man inte har certifierat sig. Det 

kan ju dels bero på att det är ett jättestort jobb internt, dels att pris-

lappen på en certifiering är hög. Därför tror jag tyvärr att det är 

många företag och där ibland oss själva, som väljer att vänta med en 

certifiering för att vi tycker inte att vi är beredda att betala dem peng-

arna för att ha ett papper att visa upp i princip.”  
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4.3 Miljökrav på transportleverantören 

4.3.1 Idag 

Endast kundföretag B ställer idag miljökrav på sina transportleverantörer. De 
består i en checklista med kriterier kring däck, ålder och skick på fordonsflotta, 
euroklasser på bilar med mera. Denna checklista får transportleverantören fylla 
i vid upphandling av transporter och sedan leva upp till. Transportchefen på 
företag B erkänner dock att de har hänt att de anlitat transportleverantörer som 
inte levt upp till deras ställda miljökrav. Kundföretaget, som själva blir revide-
rade av en statlig myndighet, genomför också årligen en leverantörsutvärdering 
på alla transportleverantörer där det ingår kriterier kring miljö. De tittar på hur 
transportleverantörerna arbetar med miljö idag och vad de har för planer för 
framtiden. Samtidigt säger transportchefen på företag B, att mycket är upp till 
transportören själv.  
 

”Det är mest aktuellt för transportörerna själva. Det är dem som får 

kraven på sig. Så vi behöver egentligen inte som företag ställa krav, 

för man får redan kraven legalt sett. Det hjälper nog inte så mycket 

som företag att ställa för höga krav eller högre krav än de som redan 

finns.”  

Övriga åtta kundföretag anser att de, på grund av sin storlek inte i någon större 
utsträckning kan påverka en transportleverantör genom att ställa miljökrav. 
Säljchefen på företag F tror att det krävs att flera företag går samman och stäl-
ler liknande miljökrav, för att en transportleverantör ska ta hänsyn till dem. 
Säljchefen på företag G säger att de inte ställer några miljökrav för att de räk-
nar med att transportleverantören arbetar för miljön på bästa sätt.  

”Vi ser det som en naturlig sak att kör man med de stora fraktbolagen 

så är det ju det bästa man kan göra för miljön” 

4.3.2 Perspektivet tre år framåt 

Samtliga av kundföretagen uttrycker tankar om att de troligen kommer att ställa 
miljökrav på sina transportleverantörer i framtiden. De är dock inte säkra på om 
de kommer att göra det inom tre år. Kundföretagen är delade i sina tankar om 
vad som kommer att ligga bakom deras miljökrav. Kundföretag B, C och E 
förmodar att myndighetskrav kommer att styra deras miljökrav, kundföretag G 
och H tror att deras kunder kommer att vara pådrivande och kundföretag A, D 
och F tror att det som omtalas i mediadebatten kommer ha stort inflytande. 
Kundföretag I tror på det egna ansvaret och menar att företag bör arbeta proak-
tivt för att föregå miljökrav. Säljchefen på företag F uttrycker sin framtidsvi-
sion så här; 

”Om tre år är jag ganska övertygad om att samhället i stort ställer 

högre krav på miljöaspekten.” 
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Företag B som idag ställer miljökrav på sina transportleverantörer har planer på 
att se över dessa krav och eventuellt införa högre miljökrav. Miljöchefen på 
företag H som arbetar mycket med miljöfrågor trodde eventuellt att de kommer 
att införa någon typ checklista vid upphandling av transporter samt försöka 
köpa gröna transportalternativ.  
 

”Vi har ju börjat och titta lite på det här med gröna mil och sådana 

saker som börjar kännas mycket angeläget.” 
 

Sex av de nio kundföretagen tror att de om tre år kommer att titta mer på gröna 
transportalternativ och värdera det som viktigt att transportleverantören erbju-
der dessa tjänster. Kundföretag B och H tror att de kommer fråga efter hand-
lingsplaner och strategier för transportleverantörens framtida miljöarbete. 
Kundföretag I och F tror att de kommer att lägga större vikt på att transportle-
verantören är certifierad enligt ISO eller något annat miljöledningssystem. Lo-
gistikchefen på företag I som precis har börjat arbeta med miljö, har förhopp-
ningar om att deras interna miljöarbete kommer bli ännu mer omfattande i 
framtiden. De kommer då att börjar ställa miljökrav på sina transportleverantö-
rer.  

4.4 Beslutsfaktorer vid val av transportleverantör 
Vid intervjutillfället fick kundföretagen uppskatta miljöaspekten mot en rad 
andra faktorer (se figur 2 samt bilaga 2). Faktorerna har arbetats fram i samråd 
med uppdragsgivaren. Kundföretagen rangordnade faktorerna på en skala mel-
lan 1-7 där siffran 7 var ”mycket viktig” och siffran 1 var ”inte alls viktig”. 
Varje kundföretag delade därmed ut 28 poäng vilket betyder totalt 252 poäng 
(28*9). Poängen har räknats om till procentsatser för att göra det överskådligt. 
Tabellen ska inte ses som statistiskt riktig data utan visar endast tendenser 
bland de medverkande kundföretagen.  
 

 
Figur 2: Miljöaspekten i förhållande till en rad andra faktorer 
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Figur 2 visar att genomsnittet av kundföretagen anser att leveranspålitlighet, 
leveranstid och pris är de tre viktigaste faktorerna vid val av transportleverantör 
idag. Leveranspålitligheten rankas av alla som en mycket viktig faktor. På mit-
tenpositionen placerade sig miljö. Minst viktigt anses att transportören är en 
global aktör och att transportören finns förankrad nära kundföretaget. 

VD:n på företag D motiverar sitt svar så här; 
 

”Leveranspålitlighet och är ju givetvis viktig för klarar inte transpor-

tören den biten så klarar inte vi vår verksamhet… och för att kunna 

fullfölja sin verksamhet så är det ju givetvis det här med täckningen 

viktigt eftersom vi jobbar i hela Norden. Sen kommer väl miljön där 

någonstans på en tredje fjärde plats… givetvis är ju priset viktigt men 

priset är bara en parameter… det handlar ju inte bara om kronor och 

ören. Priset är ju givetvis kopplat till dom andra bitarna här… så att 

det kommer väl också någonstans i mitten. Det här huruvida det är en 

global transportör tycker jag kommer ganska långt ner på skalan för 

vår del i alla fall. Lokala förankringar räcker ju egentligen att dom 

kommer hit och hämtar grejerna och ser till att det kommer dit de ska. 

Det är ju egentligen det de handlar om.” 

 

Samtliga kundföretag betonar vikten av att transportleverantören lever upp till 
deras krav på leveransservice. Det är den mest förekommande beslutsfaktorn 
vid val av transportleverantör. Fem av kundföretagen säger att deras kunder 
ställer höga krav på leveransservice, varför det är otroligt viktigt att transport-
leverantör lever upp till det. Säljchefen på företag H säger att de flera gånger 
bytt transportleverantör för att de inte klarade av deras krav på leveranspålitlig-
het och leveranstid. Kundföretag E och I belyser vikten av att transportleveran-
tören är lätt att arbeta med och är kommunikativ.  

”Det är ju alltid viktigt hur tillgänglig transportleverantören är när 

man ringer, vilken kontakt man har med dem och vilken respons man 

får när man har problem. Skulle jag ringa till dem och aldrig få nåt 

svar då kan jag ju inte fortsätta att använda den transportleverantö-

ren.” 

Alla kundföretagen tar upp pris som en beslutsfaktor men fyra av kundföreta-
gen tycker inte att priset är avgörande. De anser att de är beredda att betala för 
att få en högre leveransservice samt belyser att de oftast får det de betalar för. 
Transportchefen på företag B uttrycker sig så här; 
 

”Med dom tre nycklarna leveranspålitlighet, leveranstid och leverans-

säkerhet som är viktigast för våra kunder, så för att få dem så är de 

beredda att betala för det.” 

 

För övriga fem kundföretag är pris avgörande eller en mycket viktig beslutsfak-
tor vid val av transportleverantör. Miljöchefen på företag H anser att spårbarhe-
ten och kommunikation av status på försändelser till sina kunder är otroligt vik-
tig för deras verksamhet. Säljchefen på företag A som arbetar aktivt med miljö-
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frågor belyser att det är viktigt att chaufförerna har en bra arbetsmiljö. VD:n på 
företag D säger att de anlitar den transportleverantör som finns tillgänglig och 
är tillämplig för tillfället.  
 

4.5 Kundföretagens kunders miljökrav 

4.5.1 Idag 

Ingen av de nio tillfrågade kundföretagen har idag tagit emot miljökrav ifrån 
sina kunder vad det gäller transporter. Företag D och F tror att deras kunder 
säkerligen har tankar och önskemål på transporter men att de inte har uttalat 
dem. Kundsegment har betydelse för miljökravens utformning säger VD:n på 
företag D som uttrycker sig så här; 
 

”Vi vet att den kundgrupp vi riktar oss till är generellt miljömedvetna. 

Men än så länge har vi inte märk av något rent praktiskt uttryck eller 

förfrågningar ifrån kunder när det gäller det här med miljö… jag tror 

inte att kunden upplever att det vi sysslar med så att säga skulle vara 

miljöpåverkande. Allting är det… men vi sysslar ju inte med produkter 

som i sig självt är miljöpåverkande.” 
 

Fem av kundföretagen säger att deras kunder ställer miljökrav på de produkter 
som företaget tillverkar eller tillhandahåller. De tror inte att kunderna tänker så 
långt som på godstransportens miljöpåverkan eftersom det inte är kundföreta-
gets huvudsyssla. Logistikchefen på företag E säger att kundernas bristande 
miljökrav medförde att de inte arbetar med miljöfrågor. 
 

”Ingen kund har någonsin sagt några sådana önskemål så att… därför 

är det väldigt svårt att få igång ett miljöarbete.” 
 

Kundföretag B blir reviderad av sin uppdragsgivare och då ingår det kriterier 
kring miljö, men inga absoluta miljökrav på just transporter. Uppdragsgivaren 
ställer höga krav på säkerhet och med säkerheten får man ofta miljön på köpet 
till exempel genom nyare lastbilar, ansåg transportchefen.  

4.5.2 Perspektivet tre år framåt 

Alla nio kundföretag är övertygade om att deras kunder kommer att ställa mil-
jökrav på transporter om tre år. De anser det dock svårt att uppskatta hur omfat-
tande de kommer att vara samt hur det kommer att se ut. Tre av kundföretagen 
(A, D och F) anser att det som omtalas i media kommer ha stor inverkan på 
deras kunders miljökrav. Kundkraven är svåra att förutse, säger VD:n på före-
tag D. 

”Det är alltid svårt att säga vilka krav, för kraven som ställs från kon-

sumenter är oftast styrda av det som förekommer i mediadebatter.”  
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Kundföretag G och H tror att deras kunder inom en snar framtid kommer att 
kräva miljövänligare transporter, medan kundföretag B, C och E tror att det är 
myndigheterna som kommer att ställa allt hårdare krav på miljöhänsyn och 
tvinga transportföretagen att anpassa sig. Logistikchefen på företag I tror på det 
egna ansvaret och anser att företag bör arbeta proaktivt i stället för att vänta tills 
myndigheterna ställer miljökrav som företagen måste rätta sig efter.  
 
Fem av kundföretagen tror att kunderna i framtiden kommer att efterfråga grö-
na transportalternativ i allt större utsträckning. Logistikchefen på företag E ut-
trycker sig så här;  

 

”Utvecklingen har ju gått ganska snabbt hittills … det är ju en opini-

on för mer miljövänliga transporter idag så jag tror att det kan vara 

ganska stor skillnad om tre år... framförallt att kunderna har krav på 

att det ska vara miljövänliga transporter.”  

 

Säljchefen på företag F tror i förlängningen att alla branscher måste anpassa sig 
efter miljön oavsett verksamhet och grad av miljöpåverkan. Logistikchefen på 
företag E tror att det i framtiden kommer bli viktigt att ha ett gott miljörykte och 
det kommer också att vara betydande för transportleverantörens konkurrenskraft 
på marknaden.   
 

4.6 Gröna transporter 

Vid intervjutillfället fick kundföretagen uppskatta hur viktigt det är att en 
transportleverantör erbjuder gröna transportalternativ (se figur 3 samt bilaga 2). 

 

Figur 3: Vikten av att transportleverantören erbjuder gröna transporter 

Av figur 3 kan utläsas att fyra av nio kundföretag anser att det är viktigt att 
transportleverantören erbjuder gröna transporttjänster idag. Fem av kundföreta-
gen belyser vikten av att transportleverantören erbjuder ett brett utbud av trans 
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porttjänster, både gröna och icke-gröna, så att kunden själv kan välja. Kundfö-
retagen A, F, H och I talar för att gröna transporter kan vara positivt för företa-
get i deras arbete med att profilera sig inom miljö. Att gröna transporter är ett 
bra försäljningsargument anser fyra av kundföretagen. Miljöchefen på företag 
H uttrycker sig så här; 
 

”Jag tror att det skulle kunna bli ytterliggare ett försäljningsargument 

för oss… och jag är övertygad om att det blir ett mervärde för oss att 

bidra till det också.” 
 

Det finns några skeptiska åsikter bland kundföretagen vad det gäller gröna 
transporter. Säljchefen på företag F anser att utbudet av gröna transporttjänster 
i dagsläget är begränsade vilket gör att vissa uppoffringar måste göras, när man 
väljer den miljömässiga vägen. Men i framtiden räknar han med att steget att 
välja gröna transporter inte kommer att vara så långt och att det mer eller mind-
re kommer att bli standardlösningen. Transportchefen på företag B höjer en 
kritisk röst för att gröna transporter kan innebära en risk för transportleverantö-
ren, om inte kunderna i slutändan är beredda göra avkall på leveranstid och 
pris.  

Logistikchefen på företag E tror att det krävs myndighetskrav för att gröna 
transporter ska bli ett faktum; 
 

”Jag tror faktiskt inte att det är viktigt med gröna transporter idag. I 

och med att vi aldrig har hört önskemålet från våra kunder, men samti-

digt så kanske det kommer, men jag tror att det krävs ett lagkrav för att 

det ska bli aktuellt med gröna transporter.”  
 

Kundföretagen B, C och F ser gröna transporter som en möjlighet att påtala 
eller skapa ett behov hos kunderna, som de inte riktigt är medvetna om att de 
har. Säljchefen på företag F uttrycker sig så här; 
 

”Slutkunden kommer inte med det kravet för han vet inte riktigt att det 

är någonting som han vill ha, men om han erbjuds två alternativ så väl-

jer han aktivt det miljömedvetna. Det är jag säker på för så fungerar i 

alla fall jag. Jag är också slutkund i många fall. Så det gäller helt en-

kelt att påtala det behovet.”  

4.6.1 Intermodala transporter 

Fem av de nio kundföretagen ställer sig positiva till intermodala transporter 
med biogasbil och järnväg. De tror att deras kunder skulle uppskatta denna typ 
av grön transport då järnvägstransporter ses som ett mycket miljövänligt alter-
nativ. Att intermodala transporter innebär en längre leveranstid ser samtliga 
kundföretag som en nackdel då snabbheten är en viktig konkurrensfaktor. Fyra 
av kundföretagen, A, C, F och H hävdar dock att det finns tillfällen då leverans-
tiden inte är lika viktig. Att använda detta gröna transportalternativ fullt ut ses 
dock inte som genomförbart idag. Säljchefen på företag F uttrycker sig så här; 
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”Vi lever i den världen att det som vi skickar med paket oftast är re-

servdelar och då är det ganska så ofta bråttom… så är det kris och 

panik då har vi helt enkelt inte möjlighet att tillgodose miljöaspekten. 

Men sändningarna som är lagerbeställningar och så vidare skulle jag 

utan tvekan skicka med ett miljövänligt alternativ. Det skulle jag.”  
 

Kundföretag B och D är tydliga med att poängtera att en marginellt längre leve-
ranstid inte har någon större betydelse. Den kan rationaliseras bort i andra delar 
av flödet och döljas så att kunden inte skulle bli påverkad. Två andra kundföre-
tag påvisar vikten av att informera sina kunder om att transporten är grön och 
att det därför tar längre tid. Säljchefen på företag A anser att en längre leverans-
tid inte skulle vara avgörande för deras konkurrenskraft då de tillverkar kund-
specifika produkter. Hennes åsikt är att JIT har börjat få en ganska negativ 
klang, medan miljöchefen på företag H har uppmärksammat att det blir allt kor-
tare ledtider.  

En stor ökning i leveranstid ses som väldigt negativt och samtliga kundföretag 
menar att deras kunder då skulle handla hos konkurrenten. VD:n på företag D 
uttrycker sig så här; 

”Alltså det beror ju lite på att när man pratar längre leveranstid. För 

det klart förlänger man leveranstiden från tre till fyra dagar så kanske 

det går att dölja så att säga. Men hamnar leveranstiden helt plötsligt 

att istället för tre till fyra dagar att det tar en vecka… då tror jag att 

man konkurrensmässigt tappar väldigt mycket om inte konkurrenterna 

så att säga går samma väg.” 

Kundföretagen B, E, I och G är negativa till intermodala transporter med järn-
väg av olika anledningar. Kundföretag B och G är kritiska till järnvägstranspor-
ter då de är måna om att godset lastas om så få gånger som möjligt, på grund av 
skaderisk och minskad säkerhet. För kundföretag B och I är järnvägstransporter 
inte aktuellt i dagsläget på grund av den konkurrensnackdel en längre leverans-
tid skulle innebära. Säljchefen på företag I menar att de i dagsläget inte har 
möjlighet att effektivisera bort en längre leveranstid. Kundföretag E och G har 
fasta leveranstider som de kommunicerar ut till sina kunder och anser att en 
längre leveranstid skulle vara svår att motivera för kunderna.  

Tre av företagen anser att järnvägstransporter idag inte är ett alternativ som kan 
konkurrera med vägtransporter då infrastrukturen inte är tillräckligt utarbetad. 
Säljchefen på företag A uttrycker sig så här; 
 

”Tågtransporter är ett alternativ idag som vore väldigt bra för våra efter-

drivare. Men det sätter press på stat och regering att bygga ut järnvägen 

som idag till stora delar är enkelspåra… men järnvägen ska samtidigt inte 

påverka människors leverne med buller och så vidare” 
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4.6.2 Miljöaspekten i förhållande till leveranstid 

Vid intervjutillfället fick företagen uppskatta hur viktig miljöaspekten är i för-
hållande till leveranstiden idag och hur viktig de tror att den är om tre år (se 
figur 4 och 5 samt bilaga 2).  

 

Figur 4: Miljöaspekten i förhållande till leveranstid idag 

Figur 4 visar att samtliga kundföretag bedömer leveranstiden som viktigare än 
miljöaspekten vid val av transportleverantör idag. Den övervägande delen, fem 
av de nio kundföretagen anser att miljöaspekten inte är viktig i förhållande till 
leveranstid. Endast ett kundföretag bedömer miljöaspekten som viktig.  
 

 
Figur 5: Miljöaspekten i förhållande till leveranstid om tre år 

Som man kan se av figur 5 tror kundföretagen att leveranstiden fortfarande 
kommer att vara viktigare är miljöaspekten om tre år. Men den övervägande 
delen av kundföretagen, sex av nio uppskattar att miljöaspekten kommer att 
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vara viktig i förhållande till leveranstiden. Trenden av de två diagrammen visar 
att miljöaspekten kommer att vara viktigare i förhållande till leveranstid om tre 
år än vad den är idag.  
VD:n på företag D uttryckte sig så här; 
 

”Jag tror att fortfarande det är så att majoriteten av kunderna ställer 

leveranstiden på en skala högre än vad de sätter miljön. Men det 

kommer säkert att förändras över tiden.” 

4.6.3 Utsläppsrätter 

Sex av nio kundföretag ställer sig positiva till att betala ett miljötillägg för ut-
släppsrätter, men tre av dem poängterade att det inte får bli för dyrt. Transport-
chefen på företag B anser att om transportleverantören agerar och tänker på ett 
grönt sätt så spelar inte priset någon roll, utan då är de beredda att ta sitt ansvar 
och betala lite mer. Vice VD:n på företag C tror att de kunder som beställer 
produkter via deras näthandel många gånger skulle välja gröna transportalterna-
tiv. 

”På vår näthandel där kunden ofta sitter lite mer i lugn och ro och 

shoppar och i slutändan väljer ett fraktsätt där tror jag att det skulle 

fungera väldigt bra att ha en grön stämpel på ett fraktsätt som kostar 

lite mer. Men det skulle noga vara svårare att argumentera för en sån 

sak vid telefonförsäljning.” 

 

Kundföretag D och E är direkt tveksamma till att en majoritet av deras kunder 
skulle vara beredda att betala ett miljötillägg. Logistikchefen på företag E tror 
inte att det finns något intresse hos deras kunder att betala mer till förmån för 
miljön. Det beroende på att kunderna aldrig har uttryckt några miljökrav på 
transporter. VD:n på företag D framhäver att det negativa med miljötillägg är 
att det inte syns för kunden. 
 

”Jag har förstått att ta betalt för något som så att säga inte syns är 

svårt att motivera… en grön transport är ju ett mervärde i sig men jag 

tror inte att kunden upplever mervärdet på samma sätt, för hon får 

inget extra i handen.”  

 

Transportchefen på företag B ställer sig skeptisk till om pengarna för utsläpps-
rätter kommer att användas till forskning och utveckling eller om de lika gärna 
kan investeras i vägbyggen. Han ifrågasätter om utsläppsrätter är den rätta vä-
gen att komma tillrätta med miljöproblemen och talar mer för proaktiva åtgär-
der. 
 

 ”Innebär utsläppsrätter att man betalar sig fri för att kunna köra i 

samma hjulspår och förväntar sig att myndigheten ska göra någonting 

eller?”  
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4.6.4 Miljöaspekten i förhållande till pris 

Kundföretagen upplever det som mycket svårt att uppskatta hur mycket de är 
beredda att betala för miljövänligare transporter. Logistikchefen på företag A 
uttrycker att företagets marginaler inte klarar en större prisökning än en till två 
procent. Säljchefen på företag F menar att ett miljötillägg inte fick vara mer än 
några procent, upp till maximalt fem procent. Miljöchefen på företag H säger 
att om det blev för dyrt så skulle det inte vara intressant längre och att tre till 
fem procent skulle vara skäligt. Samtidigt poängterar hon att några av deras 
större globala kunder säkerligen är beredd att betala lite mer.  

4.6.5 Gröna transporter i marknadsföringen  

Åtta av de nio kundföretagen är positiva till att använda transportleverantörens 
gröna transporter, i marknadsföringen till sina kunder. Företag E är det enda 
företag som inte tror att de kan använda gröna transporter i marknadsföringen. 
Anledningen är att transportchefen inte tror att fanns något intresse hos kunder-
na av gröna transporter i dag. Han påpekar dock att det troligen kommer se an-
norlunda ut om tre år. Vice VD:n på företag C är mycket positiv och uttrycker 
sig så här; 

”Ju mer jag tänker på det så skulle det vara väldigt positivt att tala om 

att vi kan erbjuda den tjänsten” 

Logistikchefen på företag I tror att gröna transporter upplevs som ett mervärde 
för kunden vid val mellan två i övrigt likvärdiga transportleverantörer. Säljche-
ferna på företag A och F anser att marknadsföra gröna transporter skulle vara 
ett sätt för företaget att ytterliggare profilera sig inom miljö, men är tveksam till 
om det skulle generera mer intäkter. Medan kundföretag C, D och H ser det 
som ett mycket bra försäljningsargument och en klar konkurrensfördel. VD:n 
på företag D menar att om de kunde bevisa att transporten är miljövänlig och 
göra det trovärdigt för kunden, så skulle det upplevas som ett mervärde.  
 

”Jag tror att kan man påvisa att det verkligen är miljövänligt då får 

man helt plötsligt ett mer generellt säljargument… där man kanske 

kan våga tala om för kunden att vi har en dag längre leveranstid än 

vad vi har haft tidigare men det är för att från och med nu så går våra 

paket till er grönt så att säga hela vägen.”  

 
Två av kundföretagen är positiva till att använda gröna transporter i marknads-
föring av den anledningen att de tror att de påtalar eller skapar ett behov hos 
kunderna. Kunderna kommer börja fråga efter denna typ av tjänster och det är 
då en konkurrensfördel för kundföretaget att kunna erbjuda dem. Säljchefen på 
företag F är inne på samma spår och menar att om transportleverantören mark-
nadsför gröna transporter skulle det skapa ett behov hos kunderna.   
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”Jag ser det lite som en utmaning för transportleverantören att skapa 

det intresset för att idag frågar kunderna inte efter det men om trans-

portleverantören marknadsför det här och talar om att vi satsar på 

gröna leveranser så kommer man skapa den efterfrågan och då kom-

mer kunderna att fråga oss om sådana tjänster.”  

 

4.7 Miljöledningssystemets betydelse 

Tre av kundföretagen, B, F och I anser att det är viktigt att transportleverantö-
ren är certifierad enligt ISO eller något annat miljöledningssystem. Vikten av 
att vara certifierad menar de är de nya infallsvinklarna som en certifiering ger 
transportleverantören. Transportchefen på företag B utrycker det så här; 

”Man kan jobba internt själv i samma hjulspår men om man har ett 

miljöledningssystem så har man en extern kontakt som sätter upp ett 

antal kriterier som ska uppfyllas och sen blir man även reviderad. Så 

på så sätt förbättrar du dig själv varje gång. Dom letar ju fel kan man 

säga… så ett miljöledningssystem är ett förbättringssystem på ett 

sätt.”  

Tre av kundföretagen (A, C och H) anser att ett aktivt miljöarbete är viktigare 
än en miljöcertifiering. Säljchefen på A påtalar att det inte är själva certifie-
ringen som avgör om en transportleverantör har ett bra miljöarbete. 

”Man bör arbeta med miljö i någon form, men det behöver inte vara 

någon certifiering som ISO för att ja, det är bara ett namn, så därför 

känns inte det viktigt. Men att man arbetar med miljöfrågor känns vik-

tigt. Att man berättar vad man har för typ av bilar och bränslen.”  

 
De övriga tre kundföretagen (D, E och G) upplever inte det som viktigt att 
transportleverantören är miljöcertifierad eller arbetar aktivt med miljöfrågor. 
De hävdar att eftersom de själva inte hade kommit så långt i sitt miljöarbete 
och var miljöcertifierade, inte kan ställa det som krav på transportleverantören. 
Logistikchefen på företag E uttryckte sig så här; 
 

”Nej, eftersom vi inte har något miljöarbete själva så kan vi inte ställa 

det kravet på transportleverantören. Vi tar ju med det i avvägningar-

na om vi väljer mellan två likvärdiga leverantörer. Om den ena är 

miljöcertifierad och har ett pågående miljöarbete så klart vi väljer 

den över den andra men det är inte högsta prioritet.”  

Inget av kundföretagen ställer certifiering som krav på sin transportleverantör 
idag, men kundföretag A, B, och H frågar efter det och företag I tar med det i 
sin bedömning. Kundföretag I och F bedömer att en miljöcertifiering kan 
komma att bli en avgörande faktor vid val av transportleverantör i framtiden. 
De framhäver framförallt att det kommer vara ett konkurrensnederlag för den 
transportleverantören som inte är certifierad. Kundföretag B och H tror att det 
kommer att vara viktigt för transportleverantören att kunna visa upp långtgåen-
de handlingsplaner och strategier för det framtida miljöarbetet.  



Resultatdiskussion 

27 

5 Resultatdiskussion 

I detta kapitel presenteras en resultatdiskussion med utgångspunkt i resultatre-

dovisningen. Kapitlet inleds med en diskussion kring uppsatsens syfte; Vad har 

PNLs befintliga kunder för miljökrav på transporter idag och vad tror de sig ha 

för krav om tre år? Därefter följer en liknande diskussion kring de två under-

sökningsområdena; Om miljöaspekten kan stå sig som konkurrensmedel mot 

leveransservice och pris samt hur viktig en miljömärkning är för kunderna. 

5.1 Diskussion kring syftet 

5.1.1 Miljökrav idag 

Endast ett av de nio tillfrågade kundföretagen ställer idag specifika miljökrav 
på sina transportleverantörer utöver svensk miljölagstiftning. Lumsden (2006) 
resonerar att det i Norden främst är kundkrav som driver på arbetet med miljö-
anpassade logistiklösningar. Att undersökningens resultat skiljs från denna teori 
bedöms bero på att undersökningen adresserar kundsegmentet SME-företag. De 
undersökta SME-företagen anser att de på grund av sin mindre storlek inte kan 
påverka en transportleverantör genom att ställa miljökrav. En annan anledning 
var att de kundföretag som idag inte arbetar med miljöfrågor, ansåg sig inte ha 
rätt att ställa miljökrav på transportleverantören. 

Denna begränsade undersökning visar att leveransservice betraktas som det 
absolut viktigaste kriteriet en transportleverantör måste leva upp till. En god 
leveransservice var kundföretagen beredda att betala för, och en otillräcklig 
medförde att de bytte transportleverantör. Det kan relateras till Storhagen 
(2003), som säger att den intäktsskapade delen av logistik är kopplat till just 
leveransservice. Att transportleverantören har en leveransservice, som är i linje 
med kundernas önskemål är en förutsättning för att lyckas inom transportbran-
schen. Undersökningen visar att kundföretagen värderar leveransserviceele-
mentet leveranspålitlighet högre än leveranstid. Det är i enlighet med Lumsden 
(2006) som säger att det ofta är viktigare att leverera på ett bestämt klockslag 
dag tre än någon gång under dag ett till två.  Pris utgjorde också en viktig be-
slutsfaktor och majoriteten av kundföretagen ansåg att pris är en avgörande 
faktor vid val av transportleverantör. Det resultatet är i linje med Paulsson m.fl. 
(2000), som menar att pris ofta är den avgörande faktorn vid val mellan likarta-
de produkter och tjänster.   
 
Ingen av de tillfrågade kundföretagen hade miljöhänsyn som beslutsfaktor vid 
val av transportleverantör, trots att den övervägande delen av kundföretagen 
ansåg att miljö var en viktig fråga i deras företag. Ammenberg (2004) anser att 
traditionella produktegenskaper som pris, kvalitet och leveranstid har utökats 
till att även omfatta miljö.  Detta kan inte anses vara tillämpbart inom trans-
portlogistik. Undersökningen visar att kundföretagens kunder inte har utryckt 
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några miljökrav vad det gäller transporter. Kundföretagens kunder ställer än så 
länge endast miljökrav på de produkter företaget tillverkar eller tillhandahåller. 
Men att de har tankar och önskemål på transporter kan inte uteslutas. Bjørnland 
m.fl. (2003) resonemang om att miljövänliga kunder idag finns inom de flesta 
branscher kan inte uteslutas. 

Några av kundföretagen tog med miljöhänsyn och miljöcertifiering i sin be-
dömning av en transportleverantör. Det är i enlighet med Ammenberg (2004), 
som anser att ett miljöledningssystem anses som viktigt för många kunder och 
att det påverkar deras val av produkter och tjänster.  

5.1.2 Miljökrav om tre år 

Kundföretagen trodde att de om tre år kommer att ställa miljökrav på sina 
transportleverantörer. De hade dock svårt att uppskatta hur de kommer att se ut 
och hur omfattande de kommer att vara. Det mest konkreta uttrycket som kan 
urskiljas från intervjuerna, är att kundföretagen tror att de kommer efterfråga 
gröna transportalternativ i allt större utsträckning. De tror även att de kommer 
titta mer på om transportleverantören är miljöcertifierad samt har långtgående 
planer för miljöhänsyn. Det kan styrkas med Bjørnland m.fl. (2003), som reso-
nerar som att miljö i framtiden kommer genomsyra massmarknader där en stor 
del av kunderna kommer att kräva miljövänliga produkter och tjänster. 

Resultatet av undersökningen visar att kundföretagen uppskattar att miljöhän-
syn om tre år kommer vara en konkurrensfördel på marknaden både för det 
egna företaget och för transportleverantören. Det är i enlighet med Müllern-
Aspegren (1992), som talar om de företag som ser miljöhänsyn som en möjlig-
het, som vinnare och de företag som ser det som ett problem, som förlorare.  

De flesta kundföretagen betonade vikten av att de lever på sina kunder och att 
det är kundernas miljökrav som kommer att styra omfattningen på deras miljö-
krav. Kundens miljökrav beskrevs i sin tur som styrd av vad som omtalas i 
samhället och i mediadebatter. Det styrks av Schwartz (1997) som säger att 
dagens utbredda miljödebatt ställer krav på företagen att minska sina produk-
ters och tjänsters miljöpåverkan i kampen om kunderna. Linnanen m.fl. (1996) 
anser att det på dagens föränderliga marknad är en konkurrensfördel att upp-
täcka förändringar tidigt och anpassa sin verksamhet efter dem.  

En skillnad kan urskildas mellan de kundföretagen som arbetade aktivt med 
miljö och de som inte hade inkluderat miljö i sin verksamhet. De miljöaktiva 
företagen hade ambitionen att arbeta proaktivt för att föregå miljökrav från sina 
kunder, medan de icke-miljöaktiva hade en mer restriktiv inställning. Av resul-
tatet tolkas att de som arbetar aktivt med miljö idag kommer att ställa högre 
miljökrav om tre år än de som inte arbetar med miljöfrågor.  
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5.2 Diskussion kring de två undersökningsområdena 

5.2.1 Gröna transporter som konkurrensmedel 

Undersökningen tyder på ett stort intresse för gröna transporter bland de tillfrå-
gade kundföretagen. Rodriques m.fl. (2001) menar att gröna transport-
alternativ skapar ett ökat värde för kunden, då även de värdeadderande logis-
tikaktiviteterna blir gröna. Resultatet visar framförallt att kundföretagen värde-
satte att transportleverantören kan erbjuda gröna transporter utöver de traditio-
nella lastbilstransporterna. Det finns då en önskvärd valmöjlighet att använda 
det transportalternativ som passar bäst för tillfälle och kund. Det är i linje med 
Wu och Dunn (1995), som hävdar att man endast bör använda gröna transporter 
i den utsträckning det anses försvarbart. De ekonomiska faktorerna måste vägas 
mot den minskade miljöpåverkan, och en alltför stor kostnad anses sällan moti-
verad.  

Av resultatredovisningen framkommer att den övervägande delen av kundföre-
tagen säger sig vara beredda att göra avkall på pris eller leveranstid till förmån 
för miljön. Men att generellt öka priset eller öka leveranstiden för samtliga 
transporter anses inte som genomförbart idag. Det kan kopplas till Lumsden 
(2006), som hävdas att fokus har gått från kapitalrationalisering till att fokusera 
på ledtider. Resultatet av undersökning visar på att leveranstid idag anses som 
en mycket viktig konkurrensfördel för kundföretagen. De målar upp en bild av 
att de lever i en tidspressad värld där leveranstid och framförallt leveranspålit-
lighet är avgörande faktorer för att tillfredställa och bibehålla sina kunder. När 
det är bråttom finns det inget som helst utrymme för miljöhänsyn. Många av 
kundföretagen befinner sig även i prispressat läge och att betala ett miljötillägg 
måste betyda ett mervärde för kunden för att vara motiverat. Linnanen m.fl. 
(1996) resonerar att kundens upplevelse av mervärde avgör produkten eller 
tjänstens konkurrenskraft. En grön transport kan därmed endast vara en konkur-
rensfördel om kunden betraktar det som ett mervärde. Kundföretagen påtalar 
den risk gröna transportalternativ kan innebära om konkurrenter inte går sam-
ma väg eller om uppoffringarna anses vara för stora.  

 Det var svårt för kundföretagen att uppskatta intresset och genomslaget för 
gröna transporter hos sina kunder, då de idag inte uttryckt några tankar eller 
önskemål på miljövänliga transporter. Porter och van der Linde (1996) talar om 
gröna initiativ som en konkurrensfördel på marknaden samt en möjlighet att 
spara resurser och höja produktiviteten i företaget. Det är i linje med undersök-
ningens resultat, som visar att kundföretagen anser att en transportleverantör 
som ligger långt framme inom gröna transportalternativ, potentiellt har en stor 
fördel gentemot konkurrenter. Då den övervägande delen av kundföretagen tror 
att det finns en grön marknad som växer och blir allt större. I ett längre per-
spektiv trodde kundföretagen att gröna transporter kommer att bli standardlös-
ningen och att man då inte nödvändigtvis måste göra avkall på faktorer som 
leveranstid och pris.  
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5.2.2 Miljöaspekten som konkurrensmedel mot leveranstid 

Intermodala transporter med biogasbil och järnväg ansåg kundföretagen gene-
rellt som ett mycket positivt alternativ. Men faktorer som att järnvägen inte är 
tillräckligt utbyggd och att det innebär fler omlastningar beskrivs som väsentli-
ga nackdelar. Storhagen (2003) menar att lastbilens har betydande konkurrens-
fördelar gentemot järnvägen på grund av högre servicegrad och att vägnätet på 
senare tid har förstärkts. 

Den delen av kunderna som säger sig vara beredda att göra avkall på leverans-
tid menar att det bara får vara en marginell skillnad från idag, som till exempel 
från tre till fyra dagar. Den marginella skillnaden kan de hitta vägar att rationa-
lisera bort i tillverkningen eller i andra delar av flödet. Samtidigt måste det fort-
farande erbjudas transportalternativ med dagens kortare leveranstider för tillfäl-
len då de har tidsbrist och akuta transportbehov. Jonsson och Mattson (2005) 
beskriver den målkonflikt som finns mellan ekonomiska mål och miljömål. 
Höga krav på leveranstid, kostnadseffektivitet och servicegrad medför ofta ne-
gativ påverkan på miljön. 

För den andra delen av kundföretagen är en längre leveranstid ett betydande 
nackdel gentemot konkurrenter som kommer att innebära att de förlorar kunder. 
De har idag pressat leveranstiderna och kommunicerar dem kraftigt till sina 
kunder. De företag är ofta verksamma inom branscher där de är en part mellan 
tillverkare och kund varför de måste leva upp till höga krav på leveransservice. 
Storhagen (2003) anser att ett ökat antal dörr-till-dörr (DTD) leveranser och 
just-in-time (JIT) är bidragande anledningar till att leveranstid och leveranspå-
litlighet har blivit allt viktigare. 

5.2.3 Miljöaspekten som konkurrensmedel mot pris 

Att betala ett miljötillägg för gröna transportalternativ som utsläppsrätter såg 
merparten av kundföretagen som positivt samtidigt som de betonade att kost-
naderna måste gå ihop. De poängterade även att de idag inte fått några miljö-
krav ifrån sina kunder på transporter och därför inte känner till hur stor efter-
frågan är för denna typ av tjänster. Linnanen m. fl. (1996) säger på en marknad 
där efterfrågan inte är helt beroende av pris kan miljövänligheten bli den diffe-
rentierade egenskap som avgör köpet. Kunden får då en positiv återköpskänsla. 
Det kan kopplas till resultatet från underökningen som visar att kundföretagen 
överlag trodde att deras kunder var beredda att betala för en bättre miljö. De 
ansåg att kunderna upplever miljöhänsynen som ett mervärde de är beredda att 
betala lite mer för.  
 
För den andra delen av kundföretagen var pris en mycket viktig faktor som idag 
inte kan konkurreras ut av miljöaspekten. De företagen är ofta en part mellan 
tillverkare och kund varför de befinner sig i ett mycket prispressat läge. Ljung 
(2007) menar att förutsättningen för all ekonomisk verksamhet är att kunden är 
beredd att betala för företagets produkter eller tjänster. Att erbjuda denna 



Resultatdiskussion 

31 

kundgrupp ett miljötillägg skulle, utefter detta resonemang, innebära ett klart 
konkurrensnederlag. Både för kundföretagen genom minskad försäljning och 
för transportleverantören genom färre antal sålda transporter.  

Sammantaget var de tillfrågade kundföretagen beredda att betala från några 
procent upp till fem procent där den övre gränsen för gröna transportalternativ 
verkar landa. De kundföretag som inte trodde att majoriteten av deras kunder 
var beredda att betala mer för miljön besvarade inte denna fråga.  

5.2.4 Gröna transporter i marknadsföringen 

Undersökningen visar på ett mycket stort intresse från kundföretagen att an-
vända transportleverantörens gröna transportinitiativ i marknadsföringen till 
sina kunder. Att marknadsföra gröna transporter sågs som ett sätt att miljöprofi-
lera sig eller att bygga på sin redan existerande miljöprofilering. De flesta 
kundföretagen ansåg att en sådan typ av marknadsföring skulle innebära ett 
konkret försäljningsargument om det gjordes trovärdigt för kunden att transpor-
ten verkligen är miljövänlig, medan några var tveksamma till att det skulle 
gynna dem ekonomiskt. Det är i linje med Linnanen (1996), som menar att det 
krävs trovärdig marknadsföring för att skapa förtroende för den miljövänliga 
produkten eller tjänsten. Linnanen (1996) anser vidare att marknadsföring av 
miljövänliga produkter kan vara en lönsam strategi för att öka sina intäkter. 

Många av kundföretagen trodde att en marknadsföring av gröna transporter 
skulle påtala eller skapa ett behov hos kunderna som de inte var medvetna om 
att de hade. Om transporleverantören marknadsför gröna transporter antogs det 
i sin tur skapa ett behov hos kunderna, som skulle efterfråga gröna transportal-
ternativ hos kundföretagen.  

Sammantaget visar granskningen av resultatet att kundföretagen inte ser några 
negativa effekter med att marknadsföra gröna transporter. Ammenberg (2004) 
belyser dock vikten av att ett företag som marknadsför sig som miljömässiga 
bör se till att genomföra ett bra miljöarbete internt innan de kommunicerar sin 
miljöhänsyn externt. Annars finns en risk för att varumärket skadas. 

5.2.5 Miljöledningssystemets betydelse  

Att en transportleverantör arbetar med miljöfrågor i någon form bedömde den 
övervägande delen av kundföretagen som viktigt. Resultatet är i linje med 
Ammenberg (2004), som säger att ett aktiv miljöarbete kan förbättra företagets 
image och säkra företagets konkurrenssituation. En certifiering enligt något 
miljöledningssystem så som ISO eller EMAS ansågs dock ha en mindre bety-
delse generellt sett.  
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Kundföretagen var tredelade i sina bedömningar av miljöledningssystemets 
betydelse. En tredjedel tyckte att det var viktigt att transportleverantören är mil-
jöcertifierade enligt ISO, EMAS eller liknande miljöledningssystem. Vikten av 
att vara certifiering beskrevs med de nya infallsvinklarna, samt det ständiga 
förbättringsarbetet en certifiering innebär. Enligt Naturvårdsverket (2007) in-
nebär ett miljöledningssystem just en hjälp att följa upp och kontrollera insat-
serna för en bättre miljö. En tredjedel av kundföretagen betonade vikten av att 
transportleverantören arbetar aktivt med miljöfrågor. De ansåg att en miljöcer-
tifiering inte behöver vara bättre än andra metoder för miljöarbete. Det kan an-
ses i linje med Ammenberg (2004), som säger att det inte finns krav på absoluta 
nivåer med tanke på miljöpåverkan i ett miljöledningssystem, utan bara ford-
ringar om ständig förbättring. De övriga kundföretagen upplevde inte det som 
viktigt att transportleverantören arbetar aktivt med miljöfrågor eftersom de inte 
gjorde det själva.  

Resultatet av undersökningen visar att kundföretagen trodde att kommer att 
lägga större vikt vid att transportleverantören är miljöcertifierad eller arbetar 
aktivt med miljöfrågor. Att inte vara miljöcertifierad konstateras som ett kon-
kurrensnederlag i framtiden. Av detta resultat tolkas att en miljöcertifiering 
kommer att bli allt viktigare.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel dras slutsatser med utgångspunkt i uppsatsens resultatredovis-

ning och diskussion. Kapitlet avslutas med förslag till vidare arbete inom äm-

nesområdet. 

 

6.1 Miljöaspekten som konkurrensmedel mot leverans-
service och pris 

Slutsatsen av undersökningen är att leveransservice och pris idag är viktigare 
än miljöaspekten. De intervjuade kundföretagen är SME-företag som lever i en 
miljö där kostnadseffektivitet och kundfokusering är oerhört viktigt. Leverans-
service och pris är därför viktiga konkurrensmedel i kampen om kunderna. 
Kundföretagen säger sig generellt vara beredda att göra avkall på leveranstid 
och pris till förmån för miljön. Men bara vid utvalda tillfällen och det finns re-
striktioner. Det får inte vara för dyrt eller ta för lång tid, och de måste finnas en 
valmöjlighet mellan transportalternativ. Undersökningens resultat visar på ett 
stort intresse för miljöfrågor idag. Det finns i den intervjuade kundgruppen en 
vilja att vara med och göra uppoffringar för en bättre miljö och en hållbar ut-
veckling. En sannolik förklaring är att ingen uppsåtligen vill påverka miljön 
negativt. Miljöaspekten är dock inte så viktig att de är beredda att riskera sin 
verksamhets konkurrenskraft. 

Undersökningen visar att branschtillhörighet har betydelse för hur hårt pressade 
kundföretagen är vad det gäller leveranstid och pris. Mest tidspressade är de 
kundföretag som är en part mellan tillverkare och slutkund. Minst pressade är 
tillverkande företag som fogar över hela eller större delar av flödet, från råma-
terialinköp till leverans till kund. De företagen kan i större utsträckning göra 
rationaliseringar i andra delar av flödet och rent hypotetiskt sett lägga mer tid 
och pengar på transporter. 

Det kan konstateras att miljöaspekten kommer att få allt större betydelse i för-
hållande till leveransservice och pris i framtiden.  Det talas om en framtid där 
miljöaspekten blir allt väsentligare gentemot leveranstid, men hur det ser ut om 
tre år är osäkert. Idag finns inga uttalade miljökrav på transporter från kundfö-
retagen, men en slutsats är att det endast är en tidsfråga innan det blir verklig-
het. En rad faktorer så som debatten i samhället, myndighetsutövning och 
transportföretagens gröna initiativ konstateras påverka kundföretagen och deras 
kunders miljökrav. 

En huvudsaklig slutsats är att miljöfrågorna bedöms vara enormt viktiga för 
transportleverantören i framtiden. Kundföretagen ser det som en konkurrens-
fördel för transportleverantören att vara tidigt ute och erbjuda gröna transport-
alternativ. I ett längre perspektiv anses gröna transportalternativ som standard-
lösningen och att man då inte behöver göra avkall på faktorer som leveranstid 
och pris.   
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6.2 Vikten av en miljöcertifiering 

Att en transportleverantör arbetar aktivt med miljöfrågor kan konstateras som 
en viktig faktor idag. Undersökningens resultat visar dock att en certifiering 
enligt ISO eller något annat miljöledningssystem har en mindre viktig betydel-
se generellt sett.  

Av denna begränsade undersökningen kan inte några långtgående slutsatser 
dras om miljöledningssystemets betydelse för en transportleverantörs konkur-
renskraft. De tillfrågade kundföretagen har idag inte miljöcertifiering som krav 
på sina transportleverantörer varför det tolkas att en miljöcertifiering har mind-
re betydelse. Men av resultatet kan det utläsas att kundföretagen i framtiden i 
allt större utsträckning kommer att värdera en miljöcertifiering vid val av trans-
portleverantör. En slutsats som kan dras är att avsaknaden av miljöcertifiering i 
framtiden kommer vara ett konkurrensnederlag.  

6.3 Förslag till fortsatt arbete 

Det undersökta ämnesområdet är intressant och mycket aktuellt i samhället 
idag. Alla är överrens om att miljöpåverkan från transporter är ohållbar och att 
vi måste hitta vägar för att minska dem, varför vidare forskning inom miljövän-
liga transporter behövs.  

Med en annan metod än den som använts i den här undersökningen, exempelvis 
enkätundersökning, kan intresset för gröna transporter och kunders benägenhet 
att göra avkall på leveransservice och pris kartläggas statistiskt. Det skulle även 
vara intressant att kartlägga kundföretagens kunders verkliga intresse för miljö-
vänligare transporter. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
Bilaga 2 Kundföretagens svar på intervjufrågor 6, 10, 11 och 12 
Bilaga 3  Miljöbrev  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Kundföretagets miljöarbete 
 
1. Är miljö en viktig fråga i ert företag?  
 
2. Vilka drivkrafter ligger bakom ert miljöarbete? 
 
3. Har ni implementerat något miljöledningssystem, så som ISO 14001 eller 
EMAS? 
 
Transporterleverantören 
 
4. a Ställer ni specifika miljökrav på era transportleverantörer utöver svensk 
miljölagstiftning? 
 
    b. Om ja, har ni någon gång anlitat en leverantör som inte lever upp till era 
ställda miljökrav? 
 
5. Vilka beslut ligger bakom ert val av tranportleverantör?  
 
6.  Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till nedan listade faktorer? 
Svara på en 7 gradig skala där siffran 7 är ”mycket viktig” och siffran 1 är” 

inte alls viktig”.  

• Global transportör 
• Lokal förankring 
• Leveranstid 
• Pris  
• Miljö 
• Leveranspålitlighet 
• Täckning i Norden – utlämningsställen 

 
7. Är det viktigt att transportleverantören arbetar efter ett miljöledningssystem; 
t.ex. ISO 14001 eller EMAS?  
 
Gröna Transporter 
 
8. a Om PNL köper utsläppsrätter och därmed kan erbjuda en grön produkt 
med ett miljötillägg på priset, skulle ni vara intresserade att betala mer för en 
miljövänlig produkt? 
 
      b. Om ja, hur stor prisökning?  
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9. Om PNL inför en grön produkt med: 
• Upphämtning med biogasbil hos er i Göteborg 
• Fjärrtransport med järnväg 
• Utkörning med biogasbil till er kund i Stockholm 

 
Priset är samma som en lastbilstransport. 
Leveranstiden är en dag längre. 
Påverkan på miljön är mindre.  
 
    Skulle denna produkt vara intressant för er? 
 
10. Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till leveranstid vid val av trans-
portleverantör idag? Svara på en skala från 1 till 5, där siffran 5 är ”mycket 

viktigt” och siffran 1 är ”inte alls viktigt”. 

 
11. Hur viktig tror du att miljöaspekten kommer att vara i förhållande till leve-
ranstid vid val av transportleverantör om tre år? Svara på en skala från 1 till 5, 

där siffran 5 är ”mycket viktigt” och siffran 1 är ”inte alls viktigt”. 

 
12. Hur viktigt är det att transportleverantören kan erbjuda s.k. gröna transpor-
ter idag? Svara på en skala från 1 till 5, där siffran 5 är ”mycket viktigt” och 

siffran 1 är ”inte alls viktigt”. 
 
Kundens kund 
 
13. Har era kunder några miljömässiga krav på hur godset transporteras?  
(T.ex. vilket transportslag, avstånd, fordonsteknik, bränsle) 
 
14. Hur tror du att era kunders miljömässiga krav kommer att se ut om 3 år? 
 
15. Kan ni använda PNLs införande av gröna transporter i marknadsföringen 
till era kunder? 
 
Övrigt 
 
16. Har du några synpunkter på PNLs miljöarbete? 
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Bilaga 2 – Kundföretagens svar på fråga 6, 10, 11 och 12 
 

6.  Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till nedan listade faktorer? 
Svara på en 7 gradig skala där siffran 7 är ”mycket viktig” och siffran 1 är” 

inte alls viktig”.  

• Global transportör 
• Lokal förankring 
• Leveranstid 
• Pris  
• Miljö 
• Leveranspålitlighet 
• Täckning i Norden – utlämningsställen 

 
Kundföretagens svar: 

 A B C D E F G H I 
Global transportör 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

Lokal förankring 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Leveranstid 5 6 7 4 6 6 6 6 5 

Pris 4 5 5 3 7 4 7 4 7 

Miljö 6 4 3 5 4 3 4 5 3 

Leveranspålitlighet 7 7 6 6 5 7 5 7 6 

Täckning i Norden 1 3 4 7 3 5 3 2 4 

 
 10. Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till leveranstid vid val av trans-
portleverantör, idag? Svara på en skala från 1 till 5, där siffran 5 är ”mycket 

viktigt” och siffran 1 är ”inte alls viktigt”. 

 
Kundföretagens svar: 

A B C D E F G H I 

4 3 2 3 2 2 2 3 2 

 
 11. Hur viktig tror du att miljöaspekten kommer att vara i förhållande till leve-
ranstid vid val av transportleverantör, om tre år? Svara på en skala från 1 till 5, 

där siffran 5 är ”mycket viktigt” och siffran 1 är ”inte alls viktigt”. 
 
Kundföretagens svar:  

A B C D E F G H I 

5 5 4 4 4 4 3 4 4

 
12. Hur viktigt är det att transportleverantören kan erbjuda s.k. gröna transpor-
ter? Svara på en skala från 1 till 5, där siffran 5 är ”mycket viktigt” och siffran 

1 är ”inte alls viktigt”. 
 
Kundföretagens svar:  

A B C D E F G H I 

4 4 3 3 2 3 2 4 4
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Bilaga 3 – Miljöbrev  
2008-04-22 

 
 
 
 

Hej! 

 
Vi på PNL är måna om att ständigt utvecklas för att kunna tillgodose våra kunders 
behov inom logistik. Ett område som är högaktuellt för PNL just nu är miljö och där-
för vill vi undersöka hur våra viktigaste kunder ser på miljöaspekten av transporter. 
Som ett led i detta har vi bestämt oss för att samarbeta med Frida Ericson som läser en 
ingenjörsutbildning vid Jönköpings Tekniska Högskola. Frida Ericson skriver just nu 
sitt examensarbete inom Industriell Ekonomi och Organisation och kommer att utföra 
en undersökande studie för PNLs räkning.  
  
Du är utvald som en av våra viktigaste kunder i Göteborgsområdet och vi är intresse-
rade av att höra var du står i miljöfrågan. Därför har du valts ut som respondent i stu-
dien och kommer eventuellt att bli kontaktad under april månad för att svara på ett 
antal frågor. Vi hoppas att du har tid och engagemang att hjälpa PNL att bli ett ännu 
bättre logistikföretag i framtiden. 
  
Vi ser med glädje fram emot ett gott miljösamarbete med dig. Om du har några frågor, 
vänligen kontakta mig! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
  
 
 
Säljarens namn 
TITEL 
Kontaktuppgifter 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


