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Sammanfattning&
&
De senaste 30 åren har medeltemperaturen på jorden ökat kraftigt och beräknas även 
stiga i framtiden om vi fortsätter i denna takt, vilket kommer leda till bland annat 
klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Majoriteten av världens länder är 
därför överens om att en förändring måste ske får att få bukt med detta problem och att 
åtgärder måste tas. Hållbarhet har således blivit ett ämne som fått en allt mer central roll 
både i samhället i stort men även hos företagen. I den allt mer globaliserade värld vi 
idag lever i, så har företagens försörjningskedjor blivit allt mer globala på grund av den 
enkelhet som finns idag att transportera gods. Ökad global konkurrens innebär dessutom 
att företagens försörjningskedjor blivit längre och mer transportintensiva. Trots 
människors ökade efterfråga om hållbara produkter uppdagas sällan hur dessa produkter 
transporteras. Transporterna har nämligen en stor påverkan på miljön i form av utsläpp 
av växthusgaser, förtunning av ozonlagret, smog och en rad andra negativa påföljder. 
Hållbara transporter blir därmed en central del i denna studie där vi ämnar till att 
undersöka hur företag inom maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter 
genom att göra en kvalitativ fallstudie inom branschen maskinindustrin. För att kunna 
besvara denna problemformulering har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer där 
personer med god kännedom om transporter i de företag som representerar branschen 
intervjuats. 
 
För att skapa förståelse om varför arbetet kring hållbarhet kan variera mellan företag i 
samma bransch presenteras drivkrafter som en del i den teoretiska referensramen. Detta 
eftersom företagen som representerar branschen i denna studie är av varierad storlek, 
har olika ägarstrukturer och tillverkar olika produkter, vilka är faktorer som kan påverka 
i vilken utsträckningen ett företag arbetar med hållbarhet inom de olika områdena som 
teoretiska referensramen vidare tar upp vilket är viktigt för läsaren även att förstå. Dessa 
områden är val av leverantör och produktionsprocess som representerar ett mer 
strategiskt arbete, medan bränslen och fordon samt transportplanering står för ett mer 
operativt arbete. 
 
Resultatet i studien visade att företag inom maskinindustrin tenderar att vara positivt 
inställda till att arbeta med hållbarhet men att hållbara transporter var ett arbete som inte 
var speciellt utbrett. Vi har identifierat att maskinindustrin präglas av ekonomiska 
aspekter när det gäller transporter. Företag tenderar att fokusera på att 
kostnadsminimera sin försörjningskedja istället för att värdesätta hållbarhet som en 
viktig aspekt. Andra faktorer såsom flexibilitet, ledtider och kvalitét visade sig vara 
faktorer som värdesätts högre än att arbeta mer hållbara transporter. De 
hållbarhetsarbeten som företagen drev gällande transporter tenderade istället att vara 
indirekta effekter av genomförda kostnadsoptimeringar. Vidare fann vi att relativt enkla 
förbättringsmöjligheter finns genom att börja arbeta mer aktivt med transportplanering 
och samlastning eftersom det kan minska transportintensiteten utan att vara en ökad 
kostnad, vilket även blev vår praktiska rekommendation i studien.  
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1.!Inledning!

Detta kapitel kommer att inledas med problembakgrunden till vårt fortsatta arbete. En 
generell beskrivning av hållbarhet i samhället idag kommer inleda denna 
problembakgrund som sedan fortskrider med en grundlig introduktion till hållbara 
försörjningskedjor, hur transporter är en del i denna kedja samt hur detta är kopplat till 
maskinindustrin. Vidare kommer det identifierade forskningsgap, problemformulering, 
syfte och avgränsningar att presenteras, där begreppsförklaringar kommer avsluta 
detta kapitlet. 
______________________________________________________________________ 
  
1.1!Problembakgrund!

En av de största frågorna som belysts under 2000-talet inom näringslivet och likväl 
samhället i stort är hållbarhet (Christopher, 2011, s. 241; Carter & Laine Easton, 2011, 
s. 46). Begreppet hållbarhet har blivit något av ett slagord inom näringslivet och något 
som vi människor ofta blir påminda om det i det vardagliga livet, såsom i tidningar, 
butiker och skolan (Carter & Laine Easton, 2011, s. 46). Hållbarhet kan ha olika 
definitioner, men en av de mest erkända definitionerna, som många forskare använder 
än idag är tagen ur World Commission on Environment and Development (1987, s. 43) 
som lyder: “meeting the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs”. Förutom att naturresurserna är begränsade och att 
en överkonsumtion av dessa kan komma att påverka framtida generationer, så sker det 
även temperaturförändringar på vår jord som kan komma att påverka framtida 
generationer negativt. De senaste 30 åren har medeltemperaturen på jorden ökat kraftigt, 
och enligt FN:s klimatpanel beräknas medeltemperaturen öka mellan 1.5°C och 4.0°C 
under detta århundrade (IPCC, 2014, s. 15). För att få ett perspektiv på detta kan man 
dra paralleller till den senaste istiden för 12 000 år sedan då medeltemperaturen endast 
var 5°C lägre än vad den är idag (Henson, 2007, s. 30–31). Det här visar på att små 
skillnader i medeltemperaturen kan ha stora konsekvenser för klimatet på vår planet. 
Orsaken till en kraftig medeltemperaturökning på jorden är bland annat ökad 
population, ökad välfärd och inte minst 150 år av fossilberoende industri (Robertson, 
2014, s. 79). 
  
Ökningen av jordens medeltemperatur har lett till att majoriteten av världens länder 
bestämt sig för att åtgärder måste vidtas för att förändra den rådande klimatsituationen. 
År 2015 fastställdes ett klimatavtal i Paris vars syfte är att fungera som ett ramverk i 
klimatarbetet för de länder som frivilligt valt att ingå avtalet med avsikt att minska 
klimatutsläppen och hålla den globala uppvärmningen under 2 grader (Regeringen, 
2015a). Vidare innebär avtalet att dessa länderna successivt även kommer att behöva 
skärpa sina åtgärder för att lyckas med detta. Trots att avtalet är frivilligt att ingå så 
visar det ändå på att många länder är villiga att ta itu med klimatfrågan och hitta en 
gemensam lösning för problemen. Med tanke på behovet att ta itu med frågor rörande 
klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, minskad tillgång på råmaterial och 
ökad energikonsumtion, blir hållbarhet ett allt viktigare koncept för politiker och 
styrande instanser (Ahi & Searcy, 2015a, s. 2884). Under de senare årtiondena har 
produktions- och konsumtionstakten ökat på grund av den teknologiska utvecklingen 
vilket gjort att strängare lagar för att skydda miljön införlivats, lagar som för länderna 
innebär en bindande miljölagstiftning (Rajeev et al., 2017, s. 300). 
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Denna utveckling har även bidragit till att den globala handeln ökat, och att företag har 
fler globala leverantörer än någonsin, vilket innebär att företagens försörjningskedjor 
blivit längre och allt mer transportintensiva (Oskarsson et al., 2013, s. 340). Länge har 
intresset legat i att optimera och effektivisera denna försörjningskedja för att skapa 
ekonomiska fördelar som överträffar ens konkurrenter (Christopher, 2011; Linton et al., 
2007), något som kan ses som ett föråldrat synsätt. En försörjningskedja kan beskrivas 
som en kedja där alla delar som behövs för att ta emot och uppfylla en kunds efterfrågan 
finns (Chopra & Meindl, 2006, s. 3). Idag har många företag fått ett annorlunda synsätt 
kring sin försörjningskedja, där de ser till fler aspekter än enbart den ekonomiska och 
som kännetecknas som sustainable supply chain management (SSCM). Många företag 
har i dag även ett betydligt högre krav på sig från olika samhällsintressenter 
(exempelvis; regeringen, aktivister, konsumenter, anställda etc.) där kraven skapat 
påtryckningar för företag att inte enbart fokusera på ekonomiska aspekter, utan även på 
miljömässiga och sociala aspekter i sin försörjningskedja (Meixell & Luoma, 2015, s. 
69; Danloup et al., 2015, s. 1050). Framför allt i Europa där hållbarhet hos företag inom 
tillverkningsindustrin och distributionsbranschen blivit en stor del av företagens 
försörjningskedja (Setlur, 2014). SSCM innebär nämligen att ett företag vid sidan av 
den ekonomiska aspekten även integrerar och arbetar aktivt med sociala och 
miljömässiga aspekter i sin verksamhet för att på så sätt blir mer hållbar. Detta ska göras 
på ett sätt där företaget kan bibehålla den effektivitet man tidigare hade, samtidigt som 
man tillgodoser intressenternas krav om hållbarhet som i sin tur även förbättrar 
organisationens lönsamhet och konkurrenskraft (Ahi & Searcy, 2013; Pagell et al., 
2009; Pagell & Shevchenko, 2014; Rajeev el al., 2017; Seuring & Müller, 2008) 
  
Man har dock inte alltid sett på hållbara försörjningskedjor på det sättet. I det 
traditionella synsättet inom företagsekonomi var begreppet hållbarhet förknippat med 
kostnader och inget som kunde gynna ens verksamhet (Ammenberg, 2012, s. 190). Det 
har dock visats sig ha förändrats med tiden. Ahi och Searcy (2015b, s. 360) har kommit 
fram till att företag under de senaste två årtiondena mer och mer börjat vidta åtgärder 
för att integrera hållbarhet både i deras kort- och långsiktiga affärsstrategier. En av 
många anledningar till detta är på grund av konsumenternas krav, som på ett bekvämt 
sätt som möjligt vill kunna köpa produkter som uppfyller så många 
hållbarhetsstandarder som möjligt (Ravet, 2013, s. 22). Vidare menar Ravet (2013, s. 
22) att företag som lyckas med att uppfylla dessa krav kommer att gynnas av minskade 
driftskostnader och ökade konkurrensfördelar genom att kunna erbjuda ett mervärde för 
kunderna. 
 
1.1.2!SSCM!

SSCM kan ses som en balansbräda där företagen hela tiden måste inneha en balans 
inom de tre hållbarhetsaspekterna för att fortfarande kunna bedriva sin verksamhet på 
ett konkurrenskraftigt och lönsamt sätt. Pagell och Shevchenko (2014, s. 46) menar att 
den ekonomiska aspekten i SSCM är ett föråldrat synsätt att bedriva en verksamhet på, 
vilket är i likhet med det som Carter och Rogers (2008, s. 369–370) menar, att SSCM 
inte kan uppnås om man ignorerar sociala och miljömässiga aspekter som en del i ens 
försörjningskedja, men att dessa måste genomföras på ett sätt som är i linje med 
företagets ekonomiska resurser. Företag kan alltså inte enbart fokusera på att skapa en 
försörjningskedja som minimerar dess negativa sociala- och miljömässiga påverkan, i 
och med att företag idag konkurrerar på en allt större marknad som innefattar fler 
kunder och fler konkurrenten än förr. Det innebär att ekonomin fortfarande är en 
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avgörande faktor, även om hållbarhet fått en allt tyngre och mer betydelsefull roll, även 
i ett konkurrerande syfte. 
 
1.1.3!Hållbara!transporter!

Transporten är en av flera delar som ingår i en försörjningskedja. Traditionellt var 
framgångsfaktorerna hos företagen ett effektivt distributionssystem som uppfyllde 
kravet från efterfrågesidan i deras försörjningskedja genom att leverera produkter med 
rätt kvalitet, till rätt plats, i rätt tid med hjälp av den mest optimala vägen till den lägsta 
kostnaden (Aghazadeh, 2004, s. 267).   
 
Transporter har en stor påverkan på miljön i form av förbrukning av energi, 
markanvändning, utsläpp av växthusgaser, förtunning av ozonlagret, smog samt 
försämrad hälsa på människor och djur (Ecotransit, 2016). Av dessa faktorer är utsläpp 
av växthusgaser i form av koldioxid den mest kritiska som på grund av sin bidragande 
orsak till växthuseffekten, vilket lett till förändringar på jordens klimat och som i sin tur 
påverkat oss människor (Bektaş & Laporte, 2011, s. 1232).  Samtidigt som trenden 
bland företag med att skapa en SSCM ökar, så är det inte alltid företagens egna vilja att 
driva hållbarhetsarbetet, utan snarare styrande organ i form av regeringar (Walker et al., 
2008, s.72). I Sverige exempelvis har regeringen tagit fram en lag för att minska 
utsläppen för transporter till år 2030 (Regeringen, 2017a). Lagen innebär att regeringen 
årligen ska presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och vart fjärde år 
komma ta fram en handlingsplan om hur klimatmålen ska uppnås. Vissa av klimatmålen 
ingår i EU:s ansvarsfördelningsområden medan målet och klimatlagen om bland annat 
inrikestransporter helt och hållet tagits fram av Miljömålsberedningen som i juni 2017 
röstades igenom av regeringen. Lagen kommer således påverka företag som bedriver sin 
verksamhet i Sverige till att utifrån handlingsplanerna ta sitt ansvar i arbetet med att 
minska utsläppen till 2030. 
  
Orsaken till utsläppen från transporter varierar. En orsak som vi redan nämnt är den 
höga transportintensiteten. Den i sin tur kan bero på företagens olika 
produktionsstrategier. Inte minst Just-In-Time produktion som innebär att företag 
använder sig av mindre men mer frekventa leveranser för att minska lagerkostnader och 
få tillgång till produkterna i ögonblicket när de behövs i produktionen (Christopher, 
2011, s. 253). Den ökade transportintensiteten följt av ökade utsläpp har gjort att hållbar 
logistik fått allt större uppmärksamhet från regeringar och företag eftersom de befintliga 
produktions- och distributionsstrategier inte är hållbara på lång sikt (Lin et al., 2014, s. 
1118). Vidare menare Lin et al. (2014) att trots att ett perspektiv på hållbarhet tas med i 
beaktning i utformning av transportnätverk, måste transportnätverken förändras för att 
man ska lyckas minska koldioxidutsläppen som transporterna medför. Att skapa 
hållbara transporter blir således en viktig del i arbetet för att minska koldioxidutsläpp 
och för att göra det möjligt att även i framtiden kunna bedriva verksamheter. 
 
1.1.4!Drivkrafter!

Lagar och regler, krav från konsumenter, aktieägare och andra samhällsintressenter är 
samtliga drivkrafter som skapar incitament för företagen att arbeta med hållbarhet 
(Walker et al. 2008). Drivkrafternas påverkan kan variera företag emellan, men den 
starkaste drivkraften sett till dess direkta påverkan är lagar och regler som stiftas av 
regeringen, då det är tvingande för företag att efterfölja dessa (Zhu et al., 2005). I vilken 
utsträckning övriga typer av drivkrafter påverkar företag kan bero på en rad olika 
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faktorer. Ägarstrukturer och storlek på företaget är två sådana. Företag med starka 
interna drivkrafter i form av aktieägare skulle därmed kunna tänkas vara företag som 
kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än de som inte har den typen av drivkrafter. En 
annan faktor är storleken på företaget som skulle kunna påverka deras 
handlingsutrymme och forskning visar att större företag tenderar att arbeta med 
hållbarhet i större utsträckning än små företag (Hörisch et al., 2015, s. 765).   
 
1.1.5!Behovet!av!hållbara!transporter!

Trots att drivkrafterna skapar påtryckningar så krävs även faktiska förändringar i vårt 
samhälle för att skapa ett mer hållbart sådant för kommande generationer. Eftersom 
transporter och hållbarhet är två centrala områden i studien känns det lämpligt att 
studera en bransch som präglas av transportintensiva försörjningskedjor. En intressant 
bransch att studera när man talar om hållbarhet och dess framtid är därför 
tillverkningsbranschen. Många av industrianläggningar i Sverige är nämligen belägna 
på små orter runt om i landet vilket innebär stora utmaningar med transporter, och då 
inte minst till andra länder (Business Sweden, 2015, s. 37), i och med att hamnar och 
bangårdar (av- & pålastnings plats för tåg) inte finns tillgängligt på orterna. Christopher 
(2011) menar att en förändring måste ske i utformningen av våra logistiska plattformar 
genom att föra tillgångarna närmare efterfrågan för att reducera de omfattande 
transporterna som globaliseringen idag har lett till, exempelvis genom att etablera sig 
nära den marknad som man till största del försörjer med sina produkter.  
 
I vissa avseenden är dock inte distansen och tillförandet av tillgångarna närmare 
efterfrågan ett alternativ för företag, på grund av att internationella transportexpeditörer 
kan erbjuda transporter till ett lägre pris än kostnaden för att bygga upp en ny plattform 
närmare efterfrågan. Det gynnar i många avseenden de företag som är lokaliserade långt 
ifrån sina kunder genom att slippa binda upp kapital i ytterligare plattformar. Det är 
därför viktigt för supply chain managers att förstå hur framtiden kommer att ta form, att 
utformningen av deras försörjningskedja bygger på hur framtida samhället kommer att 
utformas och inte på hur samhället tidigare varit uppbyggt (Christopher, 2011, s. 257). 
Även om de långväga transporterna i vissa avseenden kan vara mer gynnsamt ur ett 
ekonomiskt perspektiv för företagen så är det missgynnande för jordens klimat främst i 
form av ökade halter av koldioxid i atmosfären. För att lösa problemet krävs att man 
hittar alternativa sätt att arbeta med. Exempel på alternativ till att göra transporter 
hållbara presenteras närmare i teorikapitlet, där vi tar upp tidigare forskning som berör 
just tillvägagångssätt till mer hållbara transporter.   
 
1.1.6!Sverige!som!referenspunkt!

Sverige är ett land som ligger i framkant vad gäller hållbarhet på grund av en strikt 
miljölagstiftning samt att det finns ett allmänintresse kring ämnet.  Sverige är idag 
rankad femma i världen inom Enviromental Performance Index vilket är ett mått på hur 
bra ett land presterar på 24 olika punkter gällande miljöhälsa och ekosystemets vitalitet 
(Yale Center, 2018). Trots detta så finns det förbättringsmöjligheter, inte minst när det 
kommer till transporter. Koldioxidutsläppen från transporter i Sverige uppgick nämligen 
år 2015 till 34% av de totala utsläppen (KNEG, 2017, s. 10, 12). För att ta itu med 
problemet kommer den externa drivkraften i form av den nya lagstiftningen som trätt i 
kraft innebära ett mer gediget arbete från företagens sida för att minska utsläppen om 
målen med en klimatneutral transportsektor i Sverige år 2045 ska nås (Regeringen, 
2017a).  
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I Sverige finns även ett samarbete mellan myndigheter, universitet, näringsliv, 
distributörer och drivmedelsföretag som kallas för Klimatneutrala godstransporter på 
väg (KNEG, 2017). I KNEG presenteras olika metoder för att skapa hållbara 
godstransporterna i Sverige genom bland annat alternativa bränslen, effektivare 
fordonsflotta samt förändrat körbeteende (KNEG, 2017, s. 20–22), vilket är ett kliv 
framåt i arbete mot att forma framtidens hållbara försörjningskedjor. Det finns även 
andra indikatorer som tyder på att Sverige kommit långt när det gäller logistik. Sverige 
är rankad trea i The global Logistic Performance Index (LPI) ranking av 163 länder 
(Arvis et al., 2016, s. 8) vilket påvisar hur långt man kommit i utvecklingen av 
transporter. Rapporten visar även en tydlig korrelation mellan ranking och välstånd i 
landet. Exempelvis hittar man majoriteten av de 10 länderna som har lägst ranking i 
Afrika, och de övriga i Sydostasien, Sydamerika och Mellanöstern. Trots att Sverige 
ligger i toppen när det kommer till LPI menar Setlur (2014) att det finns stora 
förbättringsområden inom svensk industri för att förbättra deras hållbara 
försörjningskedja främst på distributionssidan. Korrelationen mellan länders välfärd och 
länders LPI ranking, med Sverige i topp, gör att problemnivån i Sverige kan antas vara 
högre till skillnad mot länder som har en lägre LPI ranking som till exempel 
Mocambique. Vad det innebär är att utvecklingen kring transporterna i Sverige kommit 
betydligt längre än exempelvis i ett land som Mocambique där man kan göra större 
skillnad med färre medel än vad man kan göra i Sverige som redan har en väl utbyggd 
infrastruktur och där hållbarhetsarbetet kommit långt. Det gör att Sverige således blir 
intressant som undersökningsområde i fråga om hållbara transporter på grund av landets 
framstående arbete där resultatet i denna undersökning även skulle kunna vara till 
användning för andra marknader med liknande välstånd som Sverige.  
  
Som tidigare nämnt är tillverkningsindustrin en stor bransch som utgör en stor del av 
många länders BNP. Maskinindustrin som är en underkategori i tillverkningsbranschen 
är den viktigaste delen av svensk export och innefattar kraftalstrande maskiner, 
maskiner för industrier, metallbearbetningsmaskiner och andra icke elektriska maskiner 
och apparater (Business-Sweden, 2015). Här finner vi flertalet stora, äldre svenska 
företag som SKF, Atlas Copco, Alfa Laval, Husqvarna med flera. Maskinindustrin 
kännetecknas av den höga mängd komponenter som företag inom branschen är 
beroende av för att kunna tillverka färdiga produkter (Ando & Kimura, 2014, s.122; 
Yadaw, 2014, s. 291). Vidare visar forskning inom maskinindustrin att komponenterna 
till största del importeras av företagen inom branschen från andra länder (Ando & 
Kimura, 2014, s. 128). Eftersom att branschen präglas av en hög omfattning av 
komponenter som till största del även importeras från andra länder innebär det att 
komponenterna även måste transporteras från ett annat land till landet som produkten 
ska tillverkas i. Förutom att maskinindustrin kan beskrivas som en transportintensiv 
bransch när det gäller leveranser från leverantör till fabrik, så råder även liknande 
förhållanden även när det kommer till transporter på utgående leveranser, från fabrik till 
kund. 
 
1.2!Tidigare!forskning!

Hållbara försörjningskedjor har blivit allt mer erkänt och är ett område där forskningen 
fått ett uppsving de senaste åren. Före 2010 fanns begränsad forskning inom området 
(Rajeev et al., 2017, s. 310, Ahi & Searcy, 2013, s. 333) eftersom begreppet var diffust 
och en generell och gemensam definition kring ämnet saknades (Ahi & Searcy, 2015, s. 
374). Efter en genomgående litteratursökning inom området upptäckte vi att majoriteten 
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av den publicerade forskningen kring SSCM fokuserar på hållbara strategier, hållbara 
mått på resultat, hållbara inköp, samt många andra områden som exempelvis 
litteraturanalyser där man försöker identifiera gemensamma definitioner kring ämnet. 
Rajeev et al. (2017) har i sin forskning undersökt utvecklingen av SSCM inom ett flertal 
olika områden för att se vad som är gemensamt kring SSCM och inom vilka områden 
det saknas forskning. Vidare har författarna skapat en modell som visar vad forskning 
från 2000 till 2015 har fokuserat på kring sustainable supply chain management. I 
modellen som presenteras senare har Rajeev et al. (2017) beskrivit de områden som 
ingår i SSCM, exempelvis hållbara transporter, hållbar produktdesign, hållbar 
produktion, hållbar affärsstrategi och hur många vetenskapliga artiklar som publicerats 
inom områdena mellan 2000 och 2015. 
  
Tidigare forskning inom hållbara transporter har främst fokuserat på livsmedelsindustrin 
(Validi et al. 2014; Aghazadeh, 2004) vilket skapar incitament till att undersöka andra 
områden, som i detta fall maskinindustrin. Forskning visar även på att företag som 
arbetar med tredjepartsleverantörer har svårt att integrera transporter inom sin egen 
hållbarhetsstrategi, då det är svårt att ställa krav som en ensam aktör på transportören 
om att dem ska börja transportera på ett mer hållbart sätt (Seuring & Wolf, 2010, s. 85). 
Vi är idag medvetna om transporternas negativa påverkan på miljön och människan. 
Isaksson och Huge-Brodin (2013, s. 216) menar att det finns en bristande kunskap i hur 
företag ska integrera hållbarhet i transporter och att det finns bristande forskning inom 
området. Skapandet av hållbara transporter är även något som Rajeev et al. (2017) i sin 
forskning kommit fram till är ett område med lite forskning inom och att områden 
såsom hållbara inköp, hållbarhetsstrategier och hållbar marknadsföring där forskningen 
kommit längre och där idéer om hur arbetet kring integrationen är mer tydlig. 
 
1.3!Problemformulering!

Hur arbetar företag inom maskinindustrin för att skapa hållbara transporter? 
 
1.4!Syfte!

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag inom maskinindustrin i Sverige 
arbetar med att skapa hållbara transporter som en del i deras försörjningskedja. Studien 
syftar vidare till att undersöka hur de företag som idag inte har ett utbrett 
hållbarhetsarbete skulle kunna arbeta för att skapa hållbara transporter. 
 
1.5!Avgränsningar!

Denna studie avgränsar sig till att studera hur företag inom maskinindustrin i Sverige 
arbetar för att skapa hållbara transporter. Vidare har vi avgränsat oss till att endast 
undersöka transporterna för inkommande gods, från leverantör till fabrik. 
Avgränsningen till Sverige å andra sidan innebär att företagen endast måste vara 
verksamma i Sverige men att de inte behöver vara svenskägt. Anledningarna bakom 
dessa avgränsningar är för att se till hur denna transportintensiva bransch, som är 
importberoende, arbetar med att göra transporterna i sin materialanskaffning hållbara i 
ett land som möjligtvis har de strängaste regleringarna om vad gäller utsläpp från just 
transporter. Maskinindustrin utgör även fallet för denna studie och för att få en så 
verklighetstrogen bild av branschen som möjligt har företagen som ingår i urvalet olika 
ägarstruktur och storlek, samtidigt som de tillverkar olika typer av produkter. 
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1.6!Begreppsförklaring!

Just-in-Time är en princip som bygger på idén om att vänta med att en aktivitet ska äga 
rum tills att aktiviteten verkligen behövs (Christopher, 2011, s. 104). 
                                                                                
Försörjningskedja innefattar tillverkare, leverantörer, transporter, lager, återförsäljare 
samt kunder. I en försörjningskedja finns alla delar som behövs för att ta emot och 
uppfylla en kunds efterfrågan (Chopra & Meindl, 2006, s. 3). 
                                         
Supply Chain Management innefattar hantering av flödet av tillgångar, produkter, och 
information på ett sätt som maximerar lönsamheten i försörjningskedjan. 
  
Sustainable Supply Chain Management är det engelska ordet för hållbar 
försäljningskedja som innebär att integrerar förutom ekonomiska, även sociala och 
miljömässiga aspekter i sin befintliga försörjningskedja för att på så sätt tillgodose 
intressenternas krav, samt förbättra organisationens lönsamhet och konkurrenskraft (Ahi 
& Searcy, 2013; Pagell et al., 2009; Pagell & Shevchenko, 2014; Rajeev el al., 2017; 
Seuring & Müller, 2008). I den här studien har vi valt att använda oss av det engelska 
ordet, Sustainable Supply Chain Management (SSCM). 
  
Maskinindustri - maskinindustri, den del av den mekaniska verkstadsindustrin som 
avser tillverkning av maskiner och maskinsystem (Nationalencyklopedin, U.Åa) 
  
Transporter - “Förflyttning av gods eller personer. För gods gäller även tillhörande 
hantering såsom av- och pålastning”. Transporter kan ske via exempelvis tåg, flyg, båt 
och lastbil och en viktig förutsättning för transporter är en väl fungerande infrastruktur. 
(Nationalencyklopedin, U.Åb) 
  
Hållbarhet innebär och definieras som “Möta dagens behov utan att äventyra framtida 
generationers förmåga att möta sina egna behov". (World Commission on Environment 
and Development, 1987, s. 43) 
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2.!Vetenskapsteoretisk!utgångspunkt!

I detta kapitel kommer vi att förklara bakomliggande faktorer till valet av ämnet som 
studien kommer att belysa samt hur våra teoretiska och praktiska förkunskaper har 
påverkat studien. Vi kommer vidare presentera vår verklighets- respektive kunskapssyn 
och därefter vårt angreppssätt. Kapitlet avslutas med en presentation kring valet av 
teori samt litteratursökning och avslutningsvis källkritik. 
______________________________________________________________________ 
  
2.1!Ämnesval!

Anledningen till att vi valt att skriva om hur företag inom maskinindustrin arbetar för att 
skapa hållbara transporter som en del i deras försörjningskedja är på grund av intresset 
för hållbarhet som väcktes under kursen Supply Chain Management II, som ägde rum 
precis innan examensarbetet tog fart. Dessutom är vi båda genuint intresserade av 
tillverkningsföretag där intresset vuxit fram under studietiden från gästföreläsningar, 
studiebesök och arbetslivserfarenhet inom branschen. Utöver det, upptäckte vi även 
under kursen supply chain management II att hållbarhet är en stor fråga, inte bara i 
samhället i stort, utan även inom tillverkningsindustrin. Det som vi däremot har reagerat 
på när vi har läst litteratur inom området är att hållbarhet inom produktionsprocessen 
och själva framtagandet av en produkt är det som oftast belyses när man pratar om 
hållbarhet inom tillverkningsföretag, medan hållbara transporter inom branschen inte 
alls tas upp i samma omfattning. En anledning till detta kan vara att dessa två områden 
ses som egna sektorer trots att de är starkt sammankopplade med varandra. Det här 
gjorde att vi fick mersmak för att leta vidare om transporter och dess påverkan på miljön 
i termer av utsläpp och överkonsumtion av naturresurser. Undersökningen av tidigare 
forskning gjorde att vi kunde finna ett gap där det inte fanns någon tidigare forskning 
om hur tillverkande företag arbetar med hållbara transporter som en del av deras 
försörjningskedja. Detta tillsammans med intresset för tillverkningsföretag i 
kombination med hållbarhet gjorde att vi valt att göra en kvalitativ studie om hur 
tillverkningsföretag, närmare bestämt hur företag inom maskinindustrin arbetar för att 
skapa hållbara transporter som en del i deras försörjningskedja. 
 
2.2!Förkunskaper!eller!förförståelse!

Förförståelse är den kunskap forskare besitter sedan tidigare. Forskaren har nästan alltid 
egna uppfattningar och preferenser inom forskningsområdet (Alvesson & Sköldberg, 
2017, s. 155). Så är även fallet i vår studie, som faktiskt blev inriktad mot hållbarhet och 
hållbara transporter på grund av kännedom om utmaningarna inom området. Forskning 
inom förförståelse visar på att det finns två delar av förförståelse, nämligen 
förstahandsförståelse och andrahandsförförståelse (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
Förstahandsförståelse menar Johansson-Lindfors (1993, s. 76) är personliga 
självupplevda erfarenheter medan andrahandsförförståelse är de erfarenheter och 
kunskaper man får genom studier. I vårt fall finns en antydan att vi besitter båda typer 
av förförståelse. Förstahandsförförståelsen skulle nog bäst beskrivas kommer från 
nyheter och andra forum där saker och ting runt ämnet hållbarhet och transporter tagits 
upp, vilket skapat fördomar och förutfattade meningar om det. Även våra tidigare 
arbetslivserfarenheter går under denna typ av förförståelse och blir därför direkt knuten 
mot vår studie då båda författarna arbetar inom logistik. Andrahandsförförståelsen 
ligger däremot betydligt närmare till hands och grundar sig till största sannolikhet i det 
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som vi fått lära oss på universitetet, närmare bestämt i kurser som berör just dessa 
områden såsom supply chain management I och II, marknadsföring, ledarskap, statistik, 
organisation, inköp och förhandling. Denna studie kommer att omfatta både 
förstahandsförförståelse som kan ses som en praktisk förförståelse, samt teoretisk 
förförståelse som kan ses som andrahandsförförståelse. 
  
Den praktiska förförståelsen är de erfarenheter som vi besitter från tidigare arbeten, 
praktik, sommarjobb samt extraarbete vid sidan om studierna. Den praktiska kunskapen 
har gett oss en förförståelse kring hur en försörjningskedja fungerar och är utformad 
samt utmaningarna med att integrera någonting nytt i något som länge varit utformad på 
samma sätt. Erfarenheten inom branschen har även skapat fördomar när det kommer till 
vad personer som arbetar i dessa verksamheter tänker om just hållbarhet. Hållbarhet är 
något som vi båda även har erfarit ofta blandas ihop med miljö, som vi i sin tur från 
arbetserfarenheter delvis upplevts som något negativt bland de organisationerna vi 
arbetat i. Ena författare besitter även ett par års erfarenhet inom tillverkningsindustrin, 
och har arbetat inom två större globala företag i branschen. Det i sin tur innebär att vi 
har en del förutfattade meningar om tillverkningsindustrin, då en av oss själv upplevt att 
kostnaden är den viktigaste aspekten när det kommer till transporter i en 
försörjningskedja och där hållbarhet bortprioriteras. Det skulle kunna innebära att vi blir 
trångsynta vid letandet av teorier kopplade till vår problemformulering. Risken finns 
alltså att vi blir bias och uppmärksammar bara det som vi själva anser passar studien 
baserat på våra förutfattade meningar och våra egna uppfattningar om problemet. Våra 
arbetslivserfarenheter kan således ha inverkan på vår studie i den mening att vi har svårt 
att vara fullständig objektiva. Vi vill med detta visa på att vi är väl medvetna om hur vår 
förförståelse kan komma att spegla studien men att vi under hela studien kommer 
reflektera över effekten som förförståelsen kan komma att ha på vår studie. 
 
2.3!KunskapsO!och!verklighetssyn!

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag i maskinindustrin arbetar för att 
skapa hållbara transporter, vilket innebär att vi kommer att studera människor och 
organisationer. Detta är givetvis förenat med en risk att de inte är objektiva i sina svar 
kring frågorna vi kommer att ställa. För att undvika detta på bästa sätt har vi lagt ner 
mycket tid kring arbetet med att hitta personer som arbetar inom områdena logistik och 
inköp för att på så sätt kunna få svar kring deras arbete med transporter som speglar 
verkligheten på bästa sätt och för att undvika en försköning av den. Vårt synsätt enligt 
epistemologin kommer således närmast det positivistiska synsättet som handlar om att 
genomföra datainsamling för sin studie av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 
2015, s. 28). Målet med denna studie är nämligen att undersöka hur företag inom 
maskinindustri arbetar för att skapa hållbara transporter, samt hur de skulle kunna arbeta 
mer med detta. Då hållbarhet fått en allt mer central roll i samhället och påverkar i allt 
större utsträckning företagens verksamhet så kan det hända att respondenterna som ska 
intervjuas väljer att försköna bilden av verksamheten som de arbetar i för att framstå 
som bättre än vad de egentligen är. För att förhindra detta har vi informerat företagen 
via telefon, i samband när vi frågat om deras vilja att medverka om att vi är ute efter att 
undersöka verkligheten och inte att hänga ut företag som inte arbetar med hållbara 
transporter, eller på något som helst sätt ifrågasätta deras moral kring den verksamhet de 
bedriver. 
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Till skillnad från att studera något icke levande så är det till fördel som författare att 
förstå att människor skiljer sig åt i deras roller som sociala aktörer. I denna studie 
kommer vi däremot inte att studera den sociala aktören (människan) i huvudsak, utan 
snarare hur företaget som organisation arbetar samt skulle kunna arbeta, för att skapa 
hållbara transporter. Eftersom företaget inte kan tala för sig själv, eller besluta om 
sådant så krävs det att personen som ansvarar för transporterna på företaget vill 
medverka i vår studie för att ge oss svaren kring detta. Däremot går vissa data som vi 
använt oss av för denna studie att erhålla på andra sätt än intervjuer, exempelvis data 
kring CO2 utsläpp, fordonstyper och transportintensitet. Vi har dock valt att samla in all 
vår data genom intervjuer. Det innebär dock att objektiviteten för denna studie riskerar 
att falla mellan fingrarna på oss eftersom personerna i fråga kan försköna svaren om hur 
de arbetar och ger oss en bild som är bättre än vad verkligheten faktiskt är. Däremot 
präglas hållbara transporter av objektivistiska faktorer såsom utsläpp (CO2), pengar, 
och objekt i form av fysiska fordon (tåg, flyg, båt och lastbil) vilket respondenten i fråga 
inte kan påverka i den subjektiva mening som de kan påverka sig själv som social aktör 
(Bryman & Bell, 2017, s. 49). Med andra ord kommer denna studie att ha en 
positivistisk syn medan verklighetssynen speglar objektivismen. 
 
2.4!Angreppssätt!

I denna studie kommer ett deduktivt angreppssätt att tillämpas. Deduktion kännetecknas 
av att forskaren utgår ifrån det generella och allmänna för att därefter applicera det på 
enskilda och specifika företeelser menar Patel och Davidson (2011, s. 23) som är i likhet 
med vad Bryman och Bell (2017, s. 42–43) menar, att man utgår från teori för att sedan 
göra observationer som genererar ett resultat baserat på teorin. I denna studie kommer vi 
att använda oss av utvalda teorier om hur företag kan skapa hållbara transporter som 
kommer att undersökas på branschen maskinindustri som i sin tur representerar den 
verkliga kontexten i studien. Teorierna kommer alltså att fungera som en grund för vår 
empiriska datainsamling som vi i ett avslutande skede utifrån tolkningar av detta ska 
deducera en slutsats av.  
 
2.5!Forskningsstrategi!

Det finns två typer av forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa 
metoden är utformad för att förklara för forskaren hur och varför saker och ting utspelar 
sig som dem gör (Cooper & Schindler, 2011, s. 160). Medan den kvantitativa 
forskningsstrategin går ut på att göra exakta mätningar för att besvara frågor såsom, hur 
mycket, hur ofta, hur många, när och vem (Cooper & Schindler, 2011, s. 161–162). 
Tillvägagångssätten inom forskningsstrategierna är också olika. För att kunna besvara 
frågor som hur och varför, krävs svar som är mer förklarande än frågor som, hur många 
och när. Denna studie ämnar åt att få svar på frågor som hur företagen arbetar med att 
skapa hållbara transporter inom de olika områden som presenteras i den teoretiska 
referensramen. Datainsamlingen vid en kvalitativ studie skiljer sig därmed från en 
kvantitativ. Bryman och Bell (2017, s. 373–374) menar att det finns olika 
tillvägagångssätt av kvalitativ datainsamling där intervjuer är ett tillvägagångssätt och 
även den datainsamlingsmetod som kommer att tillämpas i denna studie. Anledningen 
till att en kvalitativ studie kommer att genomföras är för att vi vill skapa en djupare 
förståelse och få kunskap om hur företagen inom branschen maskinindustri arbetar med 
hållbara transporter, samt hur ett sådant arbete skulle kunna se ut bland det företag inom 
branschen som idag inte arbetar aktivt med detta. Som Holme och Solvang (1997, s. 94) 
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även beskriver så är syftet med kvalitativa studier att man ska få bättre kunskap och 
förståelse om de områden man valt att undersöka vilket även är målet med denna studie. 
Den kvalitativa metoden ger oss möjlighet att ställa följdfrågor kring deras arbete 
utifrån de frågor som kommer lyftas fram i intervjuguiden. Vidare har tidigare forskning 
inom området också utförts enligt den kvalitativa forskningsstrategin (Paulraj et al., 
2017, s. 239), vilket även stärker vårt val av den kvalitativa forskningsstrategin som vi 
kommer att använda oss av i denna studie. 
  
Den kvalitativa forskningsstrategin är till för att kunna se hur resultaten av studien är 
överförbara på andra kontexter, eller till och med samma, men i en senare tidpunkt 
(Bryman & Bell, 2017, s. 382). Överförbarheten i en kvalitativ studie handlar inte om 
huruvida resultatet går att generalisera. Det visar i vilken utsträckning resultatet samt de 
begrepp och tolkningar som gjorts i studien kan användas i andra sammanhang utöver 
denna studie (Johannessen & Tufte, 2010, s. 125). Förutom företag inom 
maskinindustrin så vill vi med denna studie även skapa en överförbarhet till andra 
branscher inom tillverkningsindustrin, även i andra välfärdsländer vars samhälle och 
infrastruktur går att jämföra med Sveriges. 
 
2.6!Val!av!teori!

I det följande kapitlet kommer de valda teorierna som är aktuella mot vår 
problemformulering att presenteras. I problembakgrunden har de bakomliggande 
problemen i vår undersökning presenterats och som även ligger till grund för valet av 
vår teoretiska referensram. Som Johansson Lindfors (1993, s. 87) menar ska 
utgångspunkterna i valet av teori vara starkt förknippat med problembakgrunden 
eftersom den ger indikationer på vilka problemområden som forskaren kommer belysa. 
Vår teoretiska referensram har konstruerats genom att läsa och använda de material vi 
fann tillgänglig via Umeå universitets databas. Genom detta valde vi att använda oss av 
teorier som är förankrade till hållbara transporter, hållbarhet och/eller SSCM som är 
kopplade mot vår problemformulering: hur arbetar företag inom maskinindustrin för att 
skapa hållbara transporter. Den teoretiska referensramen kommer inledas med de 
bakomliggande drivkrafter som leder fram till de strategiska och operativa valen som vi 
kommer att presentera i kapitel 3. Presentationen av drivkrafterna är till för att ge 
läsaren en djupare förståelse kring studien och vad det är som driver företag till “hur” 
de arbetar för att skapa hållbara transporter. Då olika ägarstruktur och storlek på 
företaget kan ha olika påverkan på detta, anser vi att drivkrafterna är viktiga att beskriva 
för att få läsaren att förstå anledningen till varför vissa företag arbetar med hållbarhet 
mer eller mindre än andra och att arbetet även kan se olika ut. Således kan vi få läsaren 
att förstå att hållbarhetsarbetet ofta drivs av saker runt om ens verksamhet. Som Harms 
(2013) lyfter fram i sin modell (se figur 3, kapitel 3) så finns det olika anledningar och 
drivkrafter till varför ett företag arbetar med hållbarhet i sin försörjningskedja. 
Drivkrafterna bakom arbetet med hållbarhet blir således en viktig bakomliggande faktor 
i denna studie.  
  
Vidare i teorikapitlet tar vi upp två områden av mer strategiska perspektiv i form av val 
av leverantör samt val kring produktionsprocessen. Forskning visa nämligen att valet av 
leverantörer är en viktig del i skapandet av en hållbar försörjningskedja (Sarkis & 
Dhavale, 2015, s. 177), samtidigt menar Pålsson och Johansson (2016) i sin forskning 
att avståndet har en inverkan på företagens val av leverantör och att kostnaden till stor 
del är det som styr. Även vad som ska tillverkas av vem har stor påverkan på 
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transportintensiteten i företags försörjningskedjor, vilket gör strategiska beslut i 
produktionsprocessen blir centralt för denna studie eftersom det i stor utsträckning 
påverkar företags miljöpåverkan. Därmed blir dessa två områden det som speglar de 
strategiska perspektiv som lyfts fram i den teoretiska referensramen då det är två viktiga 
delar inom SSCM som företag med ett aktivt arbete inom kan skapa hållbara transporter 
genom på sikt. 
  
Även påtagliga, operativa åtgärder som påverkar transporter och dess hållbarhet, såsom 
val av bränslen och fordon, fyllnadsgrad och ruttoptimering kommer att lyftas fram i 
teoriavsnittet. Pålsson och Johansson (2016) har i sin forskning, där de studerat större 
företag etablerade på den svenska marknaden, sett att tre huvudsakliga aspekter för att 
skapa hållbara transporter utmärker sig gentemot andra. Dessa tre aspekter menar 
Pålsson och Johansson (2016, s. 688) är transportplanering, byte av transportsätt samt 
minska användandet av fossila bränslen. Eftersom vi kommer att studera 
maskinindustrin på den svenska marknaden, har vi därför valt att lyfta fram dessa tre 
aspekter i den teoretiska referensramen för att utgöra företagens operativa perspektiv för 
att skapa hållbara transporter. Teorin kommer att användas i ett jämförande syfte för att 
se om arbetet för att skapa hållbara transporter skiljer sig mellan maskinindustrin och 
det som teorin lyfter fram som möjliga arbetssätt för att skapa hållbara transporter.  
 
2.7!Litteratursökning!

Inför studien gjorde vi en genomgående litteratursökning inom SSCM och hållbara 
transporter eftersom en av det viktigaste delarna när det kommer till forskning är 
genomgång av befintlig litteratur, på grund av att man som forskare vill se vilka 
kunskaper och befintlig forskning som finns inom det område som man vill undersöka 
(Bryman & Bell, 2017, s. 115). Ett tillvägagångssätt för att hitta relevant och uppdaterad 
forskning inom området är att använda sig av olika parametrar för att avgränsa 
sökningen till exempelvis publiceringsspråk, ämnesområde, bransch, geografiskt 
område samt typ av litteratur (Saunders et al., 2012, s. 91). Vi har konstruerat vår 
teoretiska referensram, kapitel 3, genom att använda material som vi fann tillgänglig i 
olika databaser via Umeå universitet. De databaser vi framförallt använt oss av vid 
litteratursökning är; Business Source Primer, Web of science, samt Umeå 
universitetsbiblioteks egen sökmotor. I samtliga sökmotorer och databaser som vi 
använt oss av är filtrering på parametrarna möjligt. 
  
I litteraturgenomgången av den befintliga forskningen har vi använt oss av ett flertal ord 
för att finna relevanta och fackgranskade artiklar för vår studie främst inom våra 
huvudområden SSCM och hållbara transporter. De sökord vi främst använt oss av är: 
Supply chain management, Sustainable Supply chain management, Sustainable supply 
chain management strategies, Sustainable supply chain management drivers, 
Sustainable transportation, Sustainable freight transportation, Transportation, 
Sustainable purchasing, Supplier selection, Key drivers, Fuels, Fill rates, Global, 
Export, Import, Manufacturing industry. Dessa ord har använts kombinerat med 
varandra tillsammans med vissa andra biord för att smalna av sökresultatet ytterligare. 
Genom dessa sökord har vi funnit forskning och teorier som vi baserat vår teoretiska 
referensram och som vi även anser hjälper oss att svara på vår problemformulering och 
uppnå syftet med studien. 
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Vi har även i de artiklar som varit intressanta för vår studie, studerat referenslistan för 
att finna ytterligare artiklar inom området samt för att finna primärkällan i största 
möjliga utsträckning. Det har gjort att vi även kunnat fördjupa oss ytterligare inom 
området, hitta välciterade forskare och artiklar inom vårt område samt att vi fann 
flertalet författare som återkommande i flera artiklar inom områdena SSCM och 
hållbara transporter. I många fall har artiklar som vi hittat refererat till tidigare 
forskning, vilket gjort att vi fått gå vidare för att hitta primärkällan. På så sätt har vi 
kommit åt artiklar som vi inte fått träff på vid sökning men som ändå varit relevanta och 
aktuella i studien som vi ska genomföra. Vi har även försökt att använda så aktuell 
forskning som möjligt på grund av att hållbarhet är ett område som är i en 
utvecklingsfas vilket innebär att det skett mycket inom forskningen under kort tid. 
  
Med vissa undantag har även äldre forskning använts eftersom vi ansett att i vissa 
hänseenden har en äldre källa ingen påverkan på tillförlitligheten. När det gäller 
hållbarhet som är ett relativt nytt område där det, som tidigare nämnt i kapitel 1.2 
Tidigare forskning, finns lite forskning innan 2010 vilket lett till att de flesta 
vetenskapliga artiklar vi använt är relativt nyligt publicerade. Vetenskapliga artiklar ger 
störst eftertryck i den teoretiska referensramen där forskning inom olika områden inom 
SSCM som kan skapa hållbara transporter tar upp relevanta diskussioner inom området. 
Vid sidan av vetenskapliga artiklar har även böcker använts när förklaringar av begrepp 
och ren faktabaserad information presenterats. Böckerna i fråga har främst varit 
tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek men även ett fåtal via Umeå stadsbibliotek. 
 
2.8!Källkritik!

Typen av litteratur som vi använt oss av är blandad. Vi har främst använt oss av 
vetenskapliga artiklar. Även böcker, webbsidor, webbartiklar samt rapporter utgör en 
del av de källor som vi använt oss av. De vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av 
är fackgranskade (peer reviewed) vilket bekräftar dess tillförlitlighet för studien som ska 
genomföras. Däremot är de böcker, webbsidor/artiklar samt rapporter som använts inte 
fackgranskade, men kan ändå anses som tillförlitliga i och med att de använts i syfte för 
att beskriva begrepp, branscher och statistiska fakta kring de område som ska studeras. I 
majoriteten av den facklitteratur som använts har det huvudsakliga syftet varit att 
användas som mer grundläggande och informativ nivå. Att artiklarna som vi använt oss 
av blivit fackgranskade är som sagt ett sätt att göra klart för sig att litteraturen är 
tillförlitlig, men det finns även andra sätt att mäta denna tillförlitlighet på nämligen 
genom att se till olika kriterier såsom äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 
(Thurén, 2013, s. 7–8). 
 
Äktheten för källorna kan ses som uppfyllt då vi varit noggranna med att hitta litteratur 
som publicerats av personer som är kända inom det ämnesområde som vår studie berör. 
I flera av artiklar som vi använt oss av är utgivare och författarnamn återkommande 
vilket innebär att vi således kan bekräfta att äkthetskriteriet tillämpats för den litteratur 
som vi använt oss av. Vår kännedom om att ämnet hållbarhet fortfarande är i en 
utvecklingsfas har gjort att vi varit noggranna med att hitta forskning som är gjort nära 
inpå vår studie som möjligt för att få så tillförlitliga källor som möjligt. Denna 
utvecklingsfas speglar även tydligt våra källor som till stor del är publicerade detta 
decennium, med vissa enstaka referenser från det föregående decenniet. Därmed kan 
tidssamband ses som fullbordat. 
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När det kommer till källors oberoende kan även detta ses som uppfyllt. Vi har helt och 
hållet undvikit att använda oss andrahandsreferenser. I de fallen där vi råkat ut för detta 
scenario har vi letat upp ursprungliga källan och därmed refererat till denna forskning. 
Huruvida det sista kriteriet, tendensfrihet är uppfyllt tål att diskuteras. Då flera av 
författarna är återkommande i olika artiklar och är dessutom erkända forskare inom 
ämnesområdet samtidigt som all deras forskning blivit fackgranskad, skulle man kunna 
anta att även kriteriet tendensfrihet uppfylls. Däremot är det svårt att fastställa att 
kriteriet helt och hållet skulle vara uppfyllt.  
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3.!Teori!

Detta kapitel kommer att presentera de teorier och den forskning vi anser är relevanta 
för vår studie. Vi kommer att inleda kapitlet kring SSCM och därefter lyfta fram 
drivkrafter som en bakomliggande faktor i företags hållbarhetsarbete. Därefter kommer 
två olika huvudområden att presenteras, nämligen strategiska- och operativa 
överväganden som i sin tur belyser två områden vardera. 
______________________________________________________________________ 
 
3.1!SSCM!

Allt högre krav ställs på företagen idag att arbeta med hållbarhet, att de ska ta ansvar för 
miljön och människan genom hela sin försörjningskedja (Ashby et al., 2012, s. 497). 
Detta har gjort att den klassiska försörjningskedjan genomgått en förändring då man 
integrerat hållbarhet som en del i ens försörjningskedja. Integrationen mellan supply 
chain management och hållbarhet har blivit ett område som får allt mer uppmärksamhet 
även inom forskningen (Ahi & Searcy, 2015a, s. 2893). Sustainable supply chain 
management (SSCM) är ett begrepp som är vidareutvecklat från det mer vanligt 
förekommande begreppet Supply Chain Management (SCM). Det som skiljer 
definitionen av SSCM från SCM, är att i en SSCM finns det tre aspekter som är ytterst 
centrala i de olika definitionerna, nämligen sociala, ekonomiska och miljömässiga 
aspekter (Dubey et al., 2016, s. 335–336). Ahi och Searcy (2013, s. 339) menar att en 
SSCM kan definieras som: “Skapandet av samordnade försörjningskedjor genom en 
frivillig integration av ekonomiska, miljömässiga och sociala överväganden (…) för att 
effektivt hantera material-, informations- och kapitalflöden i samband med 
upphandling, produktion och distribution av produkter eller tjänster för att möta 
intressenternas krav och förbättra organisationens lönsamhet, konkurrenskraft och 
robusthet på kort och lång sikt.” Som definitionen lyder så innebär det att de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna integreras i hela ledet från råmaterial 
till slutkund för att förbättra organisationen både på kort och lång sikt. 
  
En av huvudorsakerna till att företag överhuvudtaget väljer att integrera hållbarhet i sin 
verksamhet är på grund av att det genererar konkurrensfördelar, ekonomiska fördelar, 
förbättrad effektivitet, kostnadsminskningar samtidigt som de förbättrar sitt rykte 
(Sajjad et al., 2015, s. 643). När det gäller just konkurrensfördelar så räcker det inte 
längre med att enbart arbeta med hållbarhet inom sin egna försörjningskedja utan en allt 
större integration gentemot leverantörerna krävs. Konkurrensfördelen beror idag till stor 
del på hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor med sina leverantörer (Sajjad et al., 
2015, s. 643) något som kommer presenteras vidare i kapitel 3.3.1 Val av leverantör. I 
likhet med Sajjad et al.  (2015) så menar Harms et al. (2013) att när det gäller arbetet 
inom SSCM och målen med SSCM, så görs detta huvudsakligen för att förbättra sitt 
rykte och minimera risker som kan uppstå om man inte arbetar med hållbarhet samt 
optimerar sina kostnader. 
  
På grund av den ökade globaliseringen som lett till överkonsumtion av naturresurser har 
hållbarhet blivit en viktig fråga även för samhället och inte bara hos företagen och deras 
verksamhet (Meixell & Luoma, 2014, s. 69). Den bakomliggande faktorn till att 
hållbarhetsfrågor blivit mer aktuell grundar sig i att människor blivit mer medvetna om 
de klimatförändringar som skett, och dess bakomliggande faktorer, vilket gjort att vi 
börjat efterfråga hållbara produkter i större utsträckning (Walker et al., 2008, s. 72–73).  
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Hos företag är ett sätt att arbeta med detta att integrera hållbarhet i deras befintliga 
försörjningskedja (Meixell & Luoma, 2014, s. 70), och på så sätt driva verksamheten på 
ett mer ansvarsfullt och eftertänksamt sätt gentemot miljön och kommande 
generationer.  
  
Att det finns en efterfrågan från samhället för ett mer utbrett hållbarhetsarbete hos 
företagen råder inget tvivel om, men forskningen visar att det finns ett glapp inom 
området. I figur 1, som syns nedan har Rajeev et al. (2017) beskrivit de områden som 
ingår i SSCM, exempelvis hållbara transporter, hållbar produktdesign, hållbar 
produktion, hållbar affärsstrategi och hur många vetenskapliga artiklar som publicerats 
inom dessa områden mellan år 2000 och 2015. Som figur 1 illustrerar är de mest 
forskade områdena, eller områdena under pågående forskning, främst inom hållbar 
CLSC (returlogistik), olika sätt att mäta SSCM, hållbara strategier samt övriga områden 
inom SSCM. De områden med minst forskning är bland annat hållbara transporter, 
hållbar marknadsföring, hållbar produktdesign och övriga finansiella aktiviteter som 
involverar hållbarhet. 

 

 
Figur&1:&Befintlig&forskning&inom&hållbarhet.&Källa:&Rajeev&et&al.&(2017)&

 
Figuren som Rajeev et al. (2017) tagit fram kan beskrivas som en illustration av ett 
företags försörjningskedja, där man tydlig kan se hur hållbarhetsstrategier är den 
överlägset mest utvecklade delen när det kommer till forskning inom hållbarhet. Rajeev 
et al. (2017) menar att anledningen till detta är att området SSCM är i en utvecklingsfas 
som lett till en växande nivå av strategiskt beslutfattande. Med andra ord kan man 
beskriva betydelsen av hållbarhetsstrategi som en process som går ut på att ta beslut om 
vad som ska komma att bli företagets nästa steg i hållbarhetsarbetet. 
Hållbarhetsstrategin kan således vara ett naturligt första steg vid en integration av 
hållbarhet i ens verksamhet för att skapa en överblick och reflektera mer specifikt om 
hur man som enskild organisation arbetar samt skulle kunna arbeta med hållbarhet kring 
varje del i försörjningskedjan. Dels i syfte att öka sin konkurrenskraft, efterfölja 
marknadens påtryckningar men även för att skapa en mer hållbar framtid. SSCM och 
dess tre innefattande aspekter, ekonomiska, sociala och miljömässiga, syftar även till att 
utföra det åtgärder som anses genomförbara för företagen för att minimera och förbättra 
de aktiviteter som strider mot hållbarhet, samtidigt som man fortfarande ska kunna 
bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. Där är transporter en central del och där det 
finns potential till utveckling när det gäller hållbarhet.  
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Figur&2:&Illustration&av&aspekterna&som&är&central&i&denna&studie&för&att&skapa&hållbara&

transporter,&skapad&av&författarna 

 
3.1.1!Översikt!

För att skapa förståelse för läsaren har vi själva skapat en modell som visar samband 
och knyter samman de bakomliggande drivkrafterna, strategiska överväganden, 
operativa överväganden och SSCM för att se hur detta kopplas samman för att skapa 
hållbara transporter (se figur 2). Något som bör lyftas fram är att denna figur är en 
analytisk förenkling av verkligheten för att beskriva det övergripande sammanhanget 
mellan de olika delarna och spelar nödvändigtvis inte verkligheten. Att processen kring 
hållbara transporter exakt följer denna kronologiska ordning är därför inte fullständigt 
sann men det visar sammankopplingen och att drivkrafter oftast är det som initialt får 
företag att börja förändra sitt sätt att arbeta med transporter för att göra dem mer 
hållbara. Detta mynnar ut i mer strategiska beslut som ofta är en del av företagets 
affärsstrategi och oftast mer långsiktiga beslut men som även påverkar transporterna i 
stor utsträckning. Slutligen i modellen beskrivs de operativa besluten som kan ses som 
de sista initiativen och faktorerna som ett företag bland annat kan arbeta med för att 
skapa hållbara transporter. De olika delarna kommer att presenteras mer ingående i 
fortsättningen av detta kapitel. 
  

3.2!Drivkrafter!till!att!skapa!hållbara!transporter!och!dess!utmaningar!

 
3.2.1!Externa!drivkrafter!

Zhu et al. (2005) har med sin forskning kommit fram till att lagar och regler som 
styrande organ i form av bland annat regeringar tagit fram är en stark drivkraft som 
gjort att företag blivit tvingade till att integrera hållbarhet i sin försörjningskedja. Lagar 
och regler är ett exempel på starka drivkrafter som påverkar företagen i stor omfattning 
men som enbart fungerar som en lägsta nivå av hållbarhets åtgärder, på grund av att de 
måste efterföljas av företagen för att de överhuvudtaget ska få bedriva sin verksamhet. 
Denna typ av drivkrafter kopplat till ett företags transporter kan exempelvis innebära att 
transportfordon enbart får släppa ut en viss mängd koldioxid under en viss period. 
Exempelvis arbetet som drivs av European Union Emission Trading System där man 
sätter ett pris per ton koldioxid som släpps ut och därigenom ett finansiellt värde som är 
mätbart (EU ETS, 2016). Walker et al. (2008) har i sin forskning delat upp drivkrafter 
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som påverkar företag i interna och externa. Lagar och regler är ett exempel på en extern 
drivkraft, men även konsumenter, konkurrenter och samhället faller in under de externa 
men som till skillnad från lagar och regler inte på något sätt är tvingande för företag att 
efterfölja. Det kan å andra sidan vara till många företags förlust att inte göra detta, vilket 
forskning även bekräftar. Walker et al. (2008) menar nämligen att de externa 
drivkrafterna kan beskrivas som kärnan till många företags hållbarhetsarbete i och med 
att företag inte vill förlora kunder eller få ett försämrat rykte och ser därför till att vara 
medvetna om de interna och externa drivkrafternas yttre påverkan i större utsträckning, 
för att på så sätt kunna svara upp mot de hållbarhetskrav som dessa drivkrafter 
efterfrågar och i vissa fall kräver. Detta är anledningen till att vi i denna studie valt att 
uppmärksamma drivkrafternas påverkan på företags hållbarhetsarbete och närmare 
bestämt hållbara transporter. 
  
Något som bör poängteras är dock att verkligheten inte är så enkel som Walker et al. 
(2008) menar, att företagets drivkrafter är uppdelad i två olika områden. Istället bör man 
se drivkrafterna som en enda gemensam drivkraft som kan påverka företag i olika 
utsträckning kring arbetet med hållbarhet. Vissa företag påverkas i större grad av 
externa intressenter än andra företag medan andra företag kan ha större interna 
drivkrafter där styrelsen och aktieägarna kan ha större påverkan hur och i vilken 
utsträckning ett företaget måste arbeta med hållbarhet. Ägarförhållandena, storleken på 
företaget, typ av produkt kan således vara faktorer som påverkar företag och deras 
arbete kring hållbarhet. Verkligheten är med andra ord mer komplex än det Walker et al. 
(2008) menar. 
  
I det här avsnittet om drivkrafter, vill vi med forskning inom detta område, visa 
drivkrafternas starka påverkan på de olika aspekterna som SSCM och hållbara 
transporter innefattar samt hur det speglar de val av teoretiska områden (val av 
leverantör, produktionsprocess, bränslen & fordon, transportplanering) som presenteras 
senare i detta kapitel och som kan arbetas med på både strategisk och operativ nivå. 
  
Att företag ska integrera SSCM som en del i sin verksamhet kan tyckas vara självklart 
när man talar om de positiva effekterna som det kan medföra. Implementering av SSCM 
kräver dock en god strategi med transparens med alla parter inblandade i verksamhet. 
Förutom de fördelar som SSCM kan medföra i form av minskade kostnader, ökad 
konkurrensfördel, och förbättrad image för att nämna några, så finns dem externa samt 
interna drivkrafterna som driver på företag till att mer och mer integrera hållbarhet i 
verksamheten. Vid sidan av lagar och regler som visat sig vara en starkt extern drivkraft 
menar Walker et al. (2008) även att slutkunder börjat efterfråga allt mer “gröna 
produkter” vilket har gjort att företag i olika branscher i sin tur fått börja ställa krav på 
sina leverantörer om mer miljövänlig tillverkning i och med att kunden i fråga ställer 
återförsäljaren till svars om produkterna inte uppfyller de miljökrav som de efterfrågar. 
  
En ytterligare drivkraft som ökar incitamenten till en SSCM som även tidigare nämnt, är 
den konkurrensfördel som en SSCM kan leda till, genom att man når ut till kunder som 
värdesätter hållbarhetsfaktorer framför pris. Detta är något som företag fångat upp och 
gjort att de blivit allt mer proaktiva i sitt arbete med att förbättra miljöaspekten i sin 
verksamhet och på så sätt öka sin konkurrenskraft (Gonzalez-Benito & Gonzalez-
Benito, 2005, s. 1). Trots att dessa faktorer som hittills nämnts som drivkrafter till 
hållbarhet, kan vi ändå konstatera att samhällets ökade medvetenhet om ämnet haft stor 
betydelse för företagens agerande. Samhällets och konsumenternas påtryckningar mot 
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företag är som tydligast när det kommer till de sociala och miljömässiga frågorna, vilket 
kan ha att göra med att det är områden som är av större betydelse för oss individer än 
den ekonomiska delen. Som Walker et al (2008, s. 72–73) menar har medvetenheten 
bland oss människor om företagens tillverkningsprocesser, inköp och sociala ansvar 
ökat. Den ökade medvetenheten hos människor och samhället i stort samt engagemanget 
kring den sociala och miljömässiga aspekten i hållbarhet är en drivkraft som kan 
kopplas till de val av teorier som den teoretiska referensramen tar upp, nämligen 
strategiskt och operativt arbete vid val av leverantör, val av bränslen och fordon, 
produktionsprocesser samt transportplanering. Det bör dock noteras att samhällets och 
konsumenters påtryckningar inte berör alla företag på samma sätt.  
  
Kännedomen hos företagen om människors och samhällets ökade medvetenhet är något 
som företagen försöker dra nytta av genom att få ut tydlig information om deras arbete 
kring miljö i första hand, för att på så sätt dra till sig kunder som de inte haft förut. 
Samtidigt medför ett med engagerat miljöarbete en ökad risk med att bli än mer 
granskad för att inte kunna dra konkurrensfördel genom att ha sysslat med så kallad 
“Green Washing” (Walker et al., 2008, s. 73), som innebär att man ger en förskönad 
bild av verkligheten när det kommer till miljöarbetet för att gynna ens verksamhet.    
  
3.2.2!Interna!drivkrafter!

Utöver externa drivkrafterna för SSCM, syftar de interna drivkrafterna till att skapa en 
SSCM som genererar ekonomisk optimering och bättre hantering av affärsrisker (Sajjad 
et al., 2015, s. 644). Detta bekräftar än en gång att lönsamheten till stor del är det som 
driver företagen och att hållbarhetsåtgärder som de arbetar med till stor del grunda sig i 
externa drivkrafters påtryckningar om en mer hållbar verksamhet. En ytterligare aspekt 
vid tal om drivkrafter är att hållbarhet inte alls diskuterats i samma omfattning förr, 
exempelvis under The great acceleration (TGA) som det görs i dagsläget. TGA 
symboliserar effekten av de som vi människor skapat på jorden som med ett annat ord 
kan beskrivas som antropogen (Steffen et al., 2015). Steffen et al. (2015, s. 86–87) 
illustrerar TGA med olika grafer som visar bland annat hur sambandet mellan 
koldioxidutsläpp och ökat antal transportfordon. Under TGA perioden var syftet att 
bygga upp samhället igen efter andra världskriget utan hänsyn för hållbarhet. 
  
Interna drivkrafterna kan i vissa fall beskrivas som mer försiktiga än de externa, vilken 
kan ha och göra med att många företag inte vill vidta åtgärder som inte är nödvändiga 
för att konkurrera. Så är dock inte alltid fallet. Vissa företag tenderar att ha starkare 
interna drivkrafter, medan andra har starkare externa. Exakt vilka drivkrafter som 
påverkar företagen mest i fråga om att bli mer hållbara kan med andra ord bero på bland 
annat företagens ägarstruktur och storlek. Harms (2013, s. 209) menar dock att en 
integration av SSCM kan minimera eventuella affärsrisker och öppna upp för nya 
möjligheter. Eftersom personer som jobbar i organisationen speglar företagets 
värderingar kan dock ett misstag från deras sida i form av uttalanden och handlingar 
även skada företagets varumärke (Sajjad et al., 2015, s. 645). Sajjad et al (2015) belyser 
därmed vikten av att ansvariga personer i organisationen måste ge stöd åt medarbetare 
och introducera vad hållbarhetsarbetet innebär och hur ett snedsteg från anställdas sida 
kan påverka varumärket. Vid sidan av detta finns en ytterligare intern drivkraft för 
SSCM, nämligen innovativitet, som visat sig vara en möjliggörande faktor vid 
skapandet av SSCM då det hjälper företag att både förutse och forma intressenters krav 
och begäran av hållbarhet i förtid (Gualandris & Kalchschmidt, 2014, s.100). I denna 
studie kan man tänka sig att innovativiteten skulle kunna vara framtagning av 
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exempelvis nya typer av bränslen eller ett nytt sätt att transportera hållbart på 
tillsammans med sin eller sina leverantörer. Drivkrafter kan således påverka hur företag 
vidtar åtgärder för att skapa hållbara transporter och att detta kan ske på olika nivåer, 
operativa samt strategiska samt i olika omfattning beroende på företagens storlek, 
ägarstruktur och resurser. 
  
Av dessa drivkrafter kan de externa beskrivas som de starkaste till att företag vidtar 
åtgärder till att skapa en SSCM och hållbara transporter. Trots att en SSCM innebär 
flera fördelar för företagen så verkar det vara få som väljer att ta steget när möjligheten 
till att vara lönsam med sin ursprungliga SCM finns. Som nämnts ovan, blir det dock 
allt tuffare för företag att förbli konkurrenskraftig med en konventionell SCM utan 
hållbarhetstänk i takt med att folk i allmänhet blivit mer medvetna om bland annat 
företagens tillverkningsprocesser, inköp och vilken social och miljömässig påverkan de 
har (Walker et al., 2008, s.). 
 
Däremot visar det sig att viljan att betala mer för en produkt som transporterats på ett 
hållbart sätt är begränsad hos konsumenterna enligt Schniederjans och Starkey (2014, s. 
116). Schniederjans och Starkey (2014) har i sin forskning skapat en modell som går ut 
på att se en koppling mellan en konsuments vilja att betala för en produkt som 
transporterats på ett hållbart sätt, kopplat till attityd, beteendekontroll, grupptryck och 
intentioner. Visserligen kommer denna studie inte att handla om en konsuments vilja att 
betala mer för en produkt som transporterats hållbart. Däremot kan man tänka sig att 
gods som tillverkande företag beställer från sina leverantörer också blir dyrare om 
godset transporteras på ett hållbart sätt. Själva transporten i sig behöver inte bli dyrare 
att genomföra, men införskaffningen av hållbara fordon som transporterar godset kan å 
andra sidan vara dyrare än de traditionella fordonen som drivs av förbränningsmotorer, 
vilket gör att det blir ett påslag på fraktpriset. Schniederjans och Starkey (2014, s. 124) 
kom även fram till att organisationer kan förbättra både miljön och ekonomisk 
lönsamhet genom att göra det mer känt att hållbara transporter använts vid 
transporteringen av godset. Vidare poängterar författarna att styrande organ även har ett 
stort ansvar med att förespråka användning av hållbara transporter för företag och på så 
sätt föra fram det positiva med hållbara transporter även till konsumenten. 
  
Även om det finns många drivkrafter till att arbeta med hållbara transporter så finns det 
även ett visst motstånd. Pålsson och Johansson (2016, s. 688) fann i sin undersökning, 
där man undersökt transporter i Sverige inom en rad olika transportintensiva branscher, 
att de största barriärerna för att förändra sitt sätt att transportera låg i flexibiliteten och 
leveranstider. De menar alltså att hållbara transporter generellt skapar en mindre 
flexibilitet och ökade leveranstider på grund av att man väljer alternativa transportsätt 
som exempelvis tåg. Detta visar att företag inte är helt redo för en förändring gällande 
arbetssättet kring transporter eftersom flexibilitet och leveranstider fortfarande är två 
viktiga aspekter inom en försörjningskedja, något som alternativa transportsätt kan 
hindra.   
 
Bortsett från drivkrafterna och dess inverkan på SSCM har Harms et al. (2013) skapat 
en modell (se figur 3) som beskriver två olika strategier och incitament till varför 
företag väljer att arbeta med SSCM. 
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Figur&3:&Modell&av&SSCM&strategier.&Källa:&Harms&et&al.&(2013) 

  
I modellen beskrivs två olika strategier för varför företag arbetar med SSCM där syftet 
skiljer sig åt. I den ena strategin, som är en risk-orienterad strategi, är syftet att 
minimera risker och kostnader, samt förbättra sitt rykte. I denna strategi arbetar man 
även med att välja de bästa leverantörerna baserat på olika kriterier samt att de största 
bakomliggande drivkrafterna är lagstiftning och påtryckningar från media. Företag vill 
alltså arbeta med SSCM på grund av att minimera eventuella risker som ett företag kan 
ställas inför. I den andra strategin, nämligen möjlighetsorienterad strategi, är syftet med 
SSCM att bli marknadsledande inom hållbarhet. Drivkrafterna är konsumenterna istället 
för lagstiftning samt att man arbetar med leverantörsutveckling och integrering istället 
för att söka sig till nya leverantörer som man tror är bättre kring arbetet med hållbarhet. 
  
En annan viktig faktor som har stor betydelse när det kommer till SSCM är valet av 
leverantörer och hur företag väljer att arbeta med sina leverantörer i sin 
försörjningskedja som presenteras härnäst. Ett strategiskt, långvarigt samarbete med 
leverantörer är en viktig faktor när det kommer till just SSCM (Dubey et al., 2017, s. 
1121). 
 
3.3!Strategiska!överväganden!

!
3.3.1!Val!av!leverantör!

Val av leverantör är ett av områdena som vi i denna studie valt att undersöka när det 
gäller att skapandet av hållbara transporter eftersom valet av leverantörer kan ha stor 
påverkan på ens transporter och avståndet som godset måste färdas från ens leverantör. 
Val av leverantör är dock mer komplext än man tror, eftersom vissa företag tenderar att 
vara mer bundna till sina valda leverantörer än andra. Forskning bekräftar även att valet 
av leverantör är viktigt på både kort och lång sikt vid utvecklingen av en hållbar 
försörjningskedja (Sarkis & Dhavale, 2015, s. 177). Gualandris et al. (2014) bekräftar 
med sin forskning att ett aktivt och noggrant arbete vid valet av en leverantör kan 
generera en djupare relation mellan leverantören och företaget. Den djupa relationen 
kan därmed underlätta arbetet kring skapandet av hållbara transporter för att förstärka 
samarbetet ytterligare. Det är svårt att finna stöd i att rätt val av leverantör direkt leder 
till mer hållbara transporter. Däremot som nämns ovan finns forskning som påvisar 
ökade möjligheter till att skapa en hållbar försörjningskedja, och närmare bestämt 
hållbara transporter med en djupare relation till ens leverantör. Som nämndes i avsnittet 
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om drivkrafter, visar forskning på att innovativiteten kan hjälpa företag att förutse och 
forma intressenters och konsumentens begäran och i vissa fall krav på hållbarhet 
(Gualandris & Kalchschmidt, 2014, s. 100). Då kan man tänka sig att rätt val av 
leverantör som innefattar en djup relation, skulle kunna leda till innovativiteten mellan 
parterna för att tillsammans lyckas ta fram en lösning på att skapa hållbara transporter. 
Anledningen till att vi väljer att se till valet av leverantör är på grund av att det är en 
strategisk del i SSCM som på sikt kan leda till hållbara transporter. Vi vill se hur 
företagen gör sina val, och hur det som nämns ovan tas med i beaktning vid valet av 
leverantör för att skapa hållbara transporter. Ett ytterligare argument till att vi väljer att 
se till valet av leverantör, är på grund av att det är beslut som till stor del helt och hållet 
ligger i företagens egna händer och påverkas inte av externa effekter. 
  
Att integrera hållbarhet i sin försörjningskedja har som ovan nämnts blivit allt mer 
vanligt förekommande bland företag. Företag har förstått vikten att arbeta med 
hållbarhet och det har därför blivit allt mer förekommande i företags 
verksamhetsstrategier (Nishat Faisal et al., 2017, s. 1956). Valet av leverantörer är en 
viktig del i en försörjningskedja där hållbarhet även fått en allt större roll. Fokalföretag 
exempelvis, alltså företag som står i mitten mellan leverantörer och slutkunder, blir i allt 
större utsträckning ansvariga för att integrera hållbarhet i deras försörjningskedjor 
uppströms på grund av hårdare lagstiftning, ökad konkurrens, krav från aktieägare och 
påtryckningar från allmänheten (Zimmer et al., 2016, s. 1412). Fokalföretag måste alltså 
arbeta med hållbarhet som sträcker sig utöver den egna verksamheten för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på lång sikt. Att integrera hållbarhet uppströms i försörjningskedjan 
är dock problematiskt eftersom fokalföretaget således måste få med samtliga parter som 
är med i kedjan uppströms. Företag kan med andra ord inte längre enbart arbeta med att 
köpa in varor från de leverantörer som kan erbjuda dem det lägsta priset och störst 
flexibilitet, utan de måste även kunna tillhandahålla det på ett hållbart sätt (Zimmer et 
al., 2016, s. 1412). Govidan et al. (2015, s. 71) menar att när det kommer till hållbarhet 
och leverantörsval finns begränsad kunskap och forskning inom området. Vilket i sin tur 
kan ligga till grund för att det fortfarande finns stora brister i många branscher när det 
gäller att göra även distributionsleden hållbar i ens försörjningskedja. 
  
Ett aktivt arbete med leverantörsval kan bidra till högre konkurrenskraft samt till en 
positiv effekt för företagets hållbarhetsprestanda (Gualandris et al., 2014, s. 260). 
Förutom det så bekräftar forskning att Supplier Management, som innebär att företag 
har en eller flera personer som aktivt arbetar med sina leverantörer, underlättar 
implementeringen av SSCM (Gualandris et al., 2014, s. 216). Genom att arbeta med 
Supplier Management kan man göra det möjlig att få en djupare relation med sina 
leverantörer där man har en transparens gentemot dem genom att dela på 
nyckelresurser, teknologier, risker samt belöningar, vilket i sin tur leder till att antalet 
leverantörer tenderar att bli färre (Gualandris et al., 2014, s. 216). Dock finns det 
utmaningar med att välja leverantörer som kan definieras som hållbara.  Nishat Faisal et 
al. (2017, s. 1958) poängterar svårigheten med att finna leverantörer som arbetar med 
alla dimensioner som definierar hållbarhet, samtidigt som beaktning till lagliga 
skyldigheter, konkurrensfördelar och varumärkesimage ska tas vid valet av leverantör. 
Anledningen till svårigheterna med att finna en leverantör som lever upp till 
hållbarhetsaspekterna kan ses som ytterligare en faktor som bevisar på att 
hållbarhetsstrategier hos många företag fortfarande är någonting nytt, och som vuxit 
fram i takt med samhällets ökade medvetenhet och kunskap om ämnet. På många håll 
har däremot hållbarhetsutvecklingen kommit långt, medan det på vissa områden stannat 
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av, som i sig kan bero på att utmaningarna med hållbarhet är större på vissa delar i en 
försörjningskedja och i vissa branscher än andra. Där transporter går under det senare 
nämnda. 
  
I stor del av forskningen kring valet av leverantörer presenteras olika typer av 
tillvägagångssätt i form av modeller och beräkningar om hur man på bästa sätt kan 
utvärdera och poängsätta leverantörer och på så sätt hitta den bästa utifrån sina egna 
behov (Nishat Faisal et al., 2017; Zimmer et al., 2016; Yu et al., 2016; Fallahpour et al., 
2017). Ett av syftena med alla dessa modeller är att på något sätt hitta en typ av “best 
practice” för att utvärdera leverantörer och se hur väl de uppfyller kraven för hållbarhet. 
Däremot bekräftar forskning att modeller av detta slag har till största del enbart prövats i 
numeriska exempel och beräkningsexperiment etcetera och har ytterst vag bevisning på 
att modellerna fungerar i den verkliga världen för att utvärdera leverantörer och deras 
hållbarhetsarbete (Geonvese et al., 2012, s. 2875). En anledning till detta kan vara att 
det inte finns några standardiserade värden på hur beräkningar och liknande bör göras.  
  
Pålsson och Johansson (2016) diskuterar hur företag agerar när det kommer till val av 
leverantörer och fann att företag idag inte väljer leverantörer som befinner sig nära ens 
egna verksamhet i någon större utsträckning. Detta eftersom de positiva effekterna som 
kan uppstå i form av minskade transportsträckor, överskuggas av det faktum att 
kostnadsreduktion har varit en drivande orsak till val av leverantörer i lågkostnadsländer 
(Pålsson & Johansson, 2016, s. 694) men även på grund av att transporter fortfarande 
ses som en relativt liten kostnad. Att företag inte väljer leverantörer som är etablerade 
nära ens egna verksamhet talar mot det faktum att skapa hållbara transporter eftersom 
man då inte strävar mot att skapa hållbara transporter genom att minska avståndet på 
transporterna. Vid ett sådant val, speglas återigen den traditionella synen på 
försörjningskedjan där kostnaden står i fokus. Detta blir i stor utsträckning relevant för 
denna studie eftersom Pålsson och Johanssons (2016) resultat i forskning påvisade att 
kostnaden är en mer avgörande faktor än avståndet till leverantörerna. Studien 
genomfördes dessutom på den svenska marknaden vilket ytterligare talar för 
appliceringen och relevansen till vår studie som även den kommer att genomföras på 
företag som är verksamma på den svenska marknaden. 
 
3.3.2!Produktionsprocess!

Det andra strategiska området som vi tar upp och som skulle kunna generera hållbara 
transporter är en förändring i företagens affärsstrategi där valet av produktionsprocess 
får en central roll. I vissa fall kan en strategisk förändring i produktionsprocessen leda 
till minskad hantering av gods och därmed minskade antal transporter. Outsourcing har 
länge varit en strategi som företag använt sig utav för att flytta ut vissa processer från 
ens verksamhet, men en förändring i denna trend håller på att ske eftersom allt fler 
företag omprövar denna strategi (Cobral et al., 2014, s. 365). En återintegrering av 
produktionsprocesser skapar alltså en förändring av organisationsstrategin som påverkar 
inköpsstrukturen (Cobral et al., 2014, s. 365–366). Om en förändring inom 
organisationen leder till en minskad mängd varor som måste köpas in kan också detta 
skapa förutsättningar för att reducera antalet transporter. Att företag istället själva 
producera de komponenter som man tidigare köpte in kan därför vara ett steg mot att 
skapa hållbara transporter trots att inga direkta åtgärder för själva transportaktiviteten 
tas.   
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I en studie som berör in- och outsourcing har forskare kommit fram till att insourcing 
inte enbart är en åtgärd som tas av företag vid krissituationer, utan även när problem 
kring transporter, kvalitet och kostnad inträffar (Hartman et al., 2016, s. 215). Då kan 
man tänka sig att insourcing, alltså egenproduktion av exempelvis komponenter eller 
dylikt, kan vara till en fördel för att få mer hållbara transporter eftersom att volymen av 
gods från leverantörer till fabrik då minskar. Det här är också ett sätt att få ner 
volymerna kring transporterna och på så sätt på ner transportintensiteten bland många 
företag, trots att man egentligen inte vidtar några som helst åtgärder för själva 
transportaktiviteten. Det är dock ingen självklarhet att alla företag kan förändra 
produktionsprocessen och börja med egenproduktion. Egenproduktion kan innebära att 
företagen måste investera i nya maskiner vilket på kort sikt kan vara ekonomiskt 
ohållbart i och med den kapitalbindningen som det innebär. Det andra kan vara att vissa 
företag är beroende av en viss leverantör då en del komponenter som de använder sig av 
måste vara tillverkade i ett visst material som på så sätt hindrar dem att gå från 
outsourcing till egenproduktion. 
 
3.4!Operativa!överväganden!

Transporters påverkan på miljön och människan är något som vi dagligen informeras 
om i media eftersom det blivit ett uppmärksammat ämne då allt fler börjat förstå allvaret 
med de globala klimatförändringar som sker. Godstransporter är nämligen en av de 
störst växande orsakerna till utsläpp runt om i världen (Schniederjans & Starkey, 2014, 
s. 116). Dock är en omställning i just transporter en komplex och invecklad fråga då 
handeln idag är beroende av transporter i stor utsträckning och att en globalt integrerad 
försörjningskedja blivit en del av företagens strategier. Det gör att många hinder måste 
övervinnas för att en förändring kan ske. Pålsson och Johansson (2016) menar att det 
finns olika barriärer som kan hindra eller diskriminera olika branscher eller företag att 
arbeta med mer hållbara transporter. De menar att olika regleringar, kostnader samt 
storleken på företaget påverkar i vilken utsträckning företagen kan arbeta med att 
minska påverkan på miljön från transporterna. Större företag blir oftare publikt 
granskade och har ofta större resurser och större påtryckningar från allmänheten att 
arbeta med hållbarhetsfrågor än mindre företag (Pålsson & Johansson, 2016). Även 
specifika företag som agerar på en marknad som präglas av oligopol kan hindras från att 
påverka sina transporter då man i stor utsträckning påverkas av konkurrenterna. 
 
3.4.1!Bränslen!och!fordon!

Det första området inom praktiska lösningar för att skapa hållbara transporter som vi 
valt att lyfta fram är bränslen och fordon. Forskning visar på att byte av bränsle spelar 
en viktig roll för att minska utsläpp från godstransporter (Muratori et al., 2017, s. 3530). 
När det gäller reducering av koldioxidutsläpp så är minskningen av kolintensiteten i 
flytande bränslen den mest effektiva lösningen, där biobränslen är starkt kopplat till just 
detta (Muratori et al., 2017, s. 3531) eftersom biobränslen är en del av det naturliga 
kretsloppet där växterna som planteras tar upp den koldioxid som sker vid 
förbränningen av bränslet. Genom att använda förnybara produkter vid tillverkning av 
bränslen, såsom spillmaterial från trä, kan man direkt minska fossila koldioxidutsläpp ut 
i atmosfären (Lippke & Puettmann, 2014, s. 21).  Forskning visar även på att biodiesel 
är det biobränsle som är vanligast i Sverige (Sanches-Pereira & Gómez, 2015, s. 452) 
något som vi även lyft fram tidigare i problembakgrunden där olika initiativ som bland 
annat KNEG presenterats. Biodiesel kan även tillverkas från en rad andra produkter som 
innehåller vegetabiliska oljor samt animaliska fetter. Förutom biodiesel finns även andra 
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förnybara bränslen i form av etanol och biogas. Enligt Sanches-Pereira och Gómez 
(2015, s. 454) används dessa två alternativ inte alls i samma utsträckning som biodiesel, 
vilket har att göra med att antalet fordon med dieselmotorer ökat och att tunga fordon är 
starkt beroende av just diesel. 
  
Anledningen till varför vi valt att kolla hur företagen arbetar med fordonsval för att 
skapa hållbara transporter är på grund av att vi anser att företagen själva har stort 
möjlighet att påverka valet kring detta genom att göra aktiva val för att skapa hållbara 
transporter. När det gäller fordon så kan vi tydligt se att alternativen är begränsade, där 
de vanligaste transportslagen är lastbil, tåg, flyg och båt. Av dessa olika transportslag 
drivs nästan alla av förbränningsmotorer vilket innebär att flytande bränslen krävs för 
att driva fordonet framåt. Koldioxidutsläppen från transporter som drivs av 
konventionella bränslen har sedan 2007 haft en nedåtgående trend men som sedan 2014 
återigen ökar och blivit en växande utmaning både globalt och inom Sverige, där 
sjöfarten (utrikes) är det transportsätt som står får den största ökningen av 
koldioxidutsläpp under perioden 1990–2014 (SCB, 2016). Transporter av traditionella 
slag, alltså transporter som utförs med fordon som drivs av fossila bränslen är idag den 
sektor som använder en stor del av all olja som utvinns i världen (Inderwildi & King, 
2016, s. 260). Den konventionella oljan är det som människor vanligtvis tänker på när 
man talar om olja, och som även benämns som råolja. Denna olja är en begränsad 
resurs, där utvinningen stagnerat eftersom den varken ökar eller minskar (Inderwildi & 
King, 2016, s. 260). I och med majoriteten av fordon idag drivs av fossila bränslen och 
olja, samtidigt som oljan blir allt svårare att komma åt, krävs det att alternativa bränslen 
täcker upp energigapet som transporter i behov av för att kunna utföras (Zaho, 2017, s. 
712). Exakt vilka alternativ som kommer täcka gapet är ovisst, men ett steg på vägen 
har varit att man satt ett krav om att nyregistrerade tunga fordon måste vara Euro 6 
klassade (Miljöfordon, 2017). Kravet är ett steg i rätt riktning mot mer hållbara 
transporter och i statistik från SCB kan man utläsa att antalet nyregistrerade svenska 
lastbilar med Euroklass 6 motorer ökat från 71 stycken under hela år 2012 till 14 737 
stycken under 2018 års första tre månader (Se Appendix 2). 
  
Förutom lastbilar med Euroklass 6 motorer finns även andra motoralternativ såsom 
hybrider och rena el-lastbilar. Elfordon har visserligen en betydligt kortare räckvidd än 
fordon med förbränningsmotor (Lippke et al., 2012, s. 713). På grund av detta tenderar 
effektiviteten, och pålitligheten vid användning av eldrivna transportfordon att 
försämras ifall laddningsstationer inte finns tillgängliga dit leveransen ska transporteras. 
Detta märks även av i statistiken som SCB tagit fram vad gäller nyregistrerade lastbilar 
inom den motorkategorin. Antalet nyregistrerade lastbilar med el- samt hybridmotor har 
varken ökat eller minskat sedan 2012 (se Appendix 2), vilket kan ha och göra med de 
begränsningar som just nämnts. Samtidigt får man inte glömma bort att 
fordonstillverkare inte slutat producera fordon med traditionella förbränningsmotorer, 
vilket innebär att vi under lång tid framöver fortfarande kommer att se fordon med den 
typer av motorer på vägarna, vilket innebär att utveckling av nya bränslen och motorer 
av konventionellt slag också är ett viktigt steg i arbetet mot mer hållbara transporter. 
Även om många företag inom maskinindustrin mottager utrikesleveranser som innebär 
långa transportsträckor så finns det givetvis möjlighet för integration av elfordon även i 
deras fordonsflotta. Inte minst på de kortare sträckorna från exempelvis bangårdar och 
hamnar till fabrik, där körningen tenderar att vara mer ojämn än vid landsvägskörning. 
För kortare körningar av det slaget är nämligen elfordon överlägsna kontra fordon med 
förbränningsmotorer då de inte släpper ut någon koldioxid alls vid körning, vilket 
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minskar risken både för miljön och oss människor att bli drabbade av luftföroreningar 
(Mirhedayatian & Yan, 2018). Förutom elfordon på väg, finns även eltåg som vid sidan 
av biobränslen och elfordon på väg också är ett sätt att skapa hållbara transporter som 
minskar koldioxidutsläpp och som dessutom lämpar sig bättre för godstransporter då 
lastförmågan är högre för tåg än för vägtransporter (Muratori et al., 2017, s. 3531). 
 
3.4.2!Transportplanering!

Som ovan nämnt finns det flertalet olika aspekter som påverkar hållbara transporter. Att 
hitta alternativ som ur ett hållbarhetsperspektiv är det bästa kan vara problematiskt 
eftersom det kan vara svårt att finna alternativ som är miljövänliga samtidigt som de är 
ekonomiskt lönsamma och konkurrenskraftiga. Pålsson och Johansson (2016, s. 688) 
fann i sin studie att tre handlingar för att skapa mer hållbara transporter utmärkte sig på 
grund av dess minskade påverkan på människa och miljö samt att dessa tre alternativ 
samtidigt hade minst barriärer för själva genomförandet. De menar att 
transportplanering, byte av transportsätt (exempelvis från väg till tåg) samt minska 
användandet av fossila bränslen är de tre handlingar som har störst incitament att 
genomföras av de företag som de undersökt på den svenska marknaden. Vidare menar 
författarna att transportplanering är den åtgärd som med störst sannolikhet också 
kommer att genomföras på grund av dess låga hinder och enkelhet samtidigt som det 
gynnar miljön och reducerar kostnaderna för transporterna. 
  
Den traditionella synen på transportplanering eller ruttplanering har oftast en ekonomisk 
syn på planeringen genom att fokusera på att vara vinstdrivande och där de negativa 
aspekterna på människa och miljö ignoreras (Zhang et al., 2016, s. 741). Vidare menar 
författarna att man inom transportsektorn kan se en tydlig trend som framträtt mer och 
mer sista tiden, nämligen användandet av fordon som drivs av alternativa bränslen, 
exempelvis hybrid- eller rena elfordon. Att ruttplanera dessa typer av fordon kräver ett 
nytt tänk eftersom laddningsstationer och stationer med alternativa bränslen inte finns 
etablerade i samma utsträckning som stationer som erbjuder fossila bränslen. Tar man 
hänsyn till denna aspekt och ruttplanerar transporter med hänsyn till detta menar Zhang 
et al. (2016, s. 741) att den negativa påverkan på människan och miljön kan minskas. 
  
En ytterligare faktor när det gäller att skapa hållbara transporter är att ha samordnade 
transporter med andra företag. Van de Klundert och Otten (2011, s. 342–343) menar att 
låg fyllnadsgrad vid transporter äventyrar många företags ekonomiska situation i och 
med att fler transporter krävs, vilket genererar i ökade koldioxidutsläpp. De har vidare i 
sin forskning kommit fram till att en ökad fyllnadsgrad har en positiv inverkan på 
många företags ekonomiska situation samtidigt som det lett till minskade föroreningar i 
samhället eftersom färre transporter krävs. Då flera företag idag har mer intensiva 
transporter men lägre volym av gods, kan ett samarbete gällande transporterna ge 
ekonomiska fördelar genom minskade transportkostnader (Danolup et al., 2015, s. 
1053), genom att öka volymerna per leverans istället för att köra flera leveranser med 
låg volym och därmed dela på kostnaden. Ett sådant samarbete behöver inte enbart ske 
mellan de tillverkande företagen, utan kan även ske mellan de företag som utför själva 
transporten, alltså transportörerna. Forskning bekräftar att transportintensiva branscher 
gör att lastbärare tenderar att bli halvfulla, vilket ger incitament till att samarbete mellan 
fraktföretagen för att slippa åka med halvfulla lastbärare och istället få en högre 
fyllnadsgrad per transport, som i sin tur pressar ner kostnaden för alla parter (Danolup et 
al., 2015, s. 1053). Samarbete mellan företag kan alltså öka fyllnadsgraden i lastbärarna 
vilket både ger ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det här är å ena sidan bara ett av 
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många sätt att öka fyllnadsgraden. Å andra sidan så är det här ett sätt som är 
fördelaktigt, inte minst med tanke på att kunden kräver större flexibilitet gällande 
leveranser som i sin tur sig kräver mer frekventa leveranser vilket gjort att leveranserna 
sker med högre frekvens och lägre volym (Danolup et al., 2015, s. 1052). 
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4.!Praktisk!metod!

Detta kapitel kommer att redogöra för hur vi praktiskt gått tillväga för att samla in det 
empiriska materialet. Kapitlet kommer att inledas med en presentation kring studiens 
forskningsdesign samt de urval vi gjort. Därefter kommer vårt etiska förhållningssätt att 
presenterat följt av intervjuförarandet, praktiska genomförandet av intervjun och kritik 
mot primärkällor. Kapitlet avslutas med diskussion kring hanteringen av insamlade 
data och analysmetod. 
______________________________________________________________________ 
 
4.1!Forskningsdesign!

Vår studie kommer att spegla forskningsdesignen fallstudie. En fallstudie kännetecknas 
som en studie av ett enda fall där forskaren gör en djup och detaljerad studie men kan 
även innebära att man gör fler än en studie (Bryman & Bell, 2013, s. 95; Saunders et al., 
2012, s. 180). För att återkoppla till studiens problemformulering blir fallstudie den 
forskningsdesign som naturligt faller in på vår studie där maskinindustrin representerar 
fallet och där syftet är att undersöka hur företag inom maskinindustri arbetar för att 
skapa hållbara transporter och varför de arbetar som de gör. En fallstudie har nämligen 
en god förmåga att generera svar på frågor som varför, vad och hur (Saunders et al., 
2012, s. 179; Yin, 2009, s. 9). För att lyckas med detta har vi gjort intervjuer för att 
kunna anskaffa detaljer om hur företagen i vårt urval som representerar branschen 
arbetar med de olika huvudområdena som den teoretiska referensramen tar upp och som 
forskning antyder kan skapa hållbara transporter. Valet av den kvalitativa 
forskningsmetoden i form av intervjuer och en fallstudie till forskningsdesign grundar 
sig i att få tillgång till djupare och mer detaljerad information hur företagen arbetar med 
val av leverantörer, produktionsprocesser, bränslen och fordon samt transportplanering 
för att skapa hållbara transporter. Den kvalitativa metoden ger oss möjlighet till att ställa 
följdfrågor utifrån de svar vi får från de frågor som vi arbetat fram i intervjuguiden. På 
så sätt kan vi erhålla kunskap och djupare förståelse om hur de arbetar med att skapa 
hållbara transporter inom de områden som intervjun belyser. 
  
4.2!Urval!

!
4.2.1!Val!av!företag!

Eftersom man inte kan studera allt, eller det som alla alltid gör, på grund av tids- och 
kostnadsbegränsningar måste man göra ett urval (Jacobsen, 2017, s 118). Som 
Johansson Lindfors (1993, s. 91) menar så vore en totalundersökning det bästa men 
fortsätter att det bästa inte alltid är praktiskt möjligt att genomföra. Eftersom vi vill 
undersöka hur företagen inom maskinindustribranschen arbetar med att skapa hållbara 
transporter har vi gjort ett urval av företag som är etablerade på den svenska marknaden 
eftersom dessa företag, baserat på de förutsättningar som finns i Sverige, kan antas vara 
i framkant med hållbarhetsarbetet. När det kommer till val av företag i denna studie har 
vi valt företag baserat på specifika egenskaper som vi själva valt ut för att förstå hur 
företag inom branschen arbetar för att skapa hållbara transporter och vad det är som 
driver dem till att göra detta.  
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För att skapa en så representativ bild av branschen som möjligt så har vi använt oss av 
en spridning gällande företagens produkter, storlek och ägarstruktur. Med andra ord, 
företag som kan beskrivas som stora jättar både i sin bransch samt i förhållande till 
andra branscher, men även företag med en storlek som motsvarar en bråkdel av dessa 
jättar. För att skapa en uppfattning över storleken på företagen så är största företaget 
215 gånger större sett till omsättningen än det minsta som vi valt att undersöka i denna 
studie samt 30 gånger större än det näst största företaget. Vi anser även att det med stor 
sannolikhet finns en skillnad mellan små och stora aktörer huruvida de har möjlighet att 
arbeta med hållbarhetsfrågor samt att vi anser att samhällsintressenter bör ha olika stor 
påverkan på företaget baserat på dess storlek på. Dessa aspekter har vi därför tagit i 
beaktning vid urvalet eftersom vi vill skapa en så representativ bild av branschen som 
möjligt, vilket vi anser kan uppnås bäst genom att använda sig av varierande storlek på 
företagen eftersom företagen inom branschen är olika och inte kan ses som en 
genomgående homogen grupp. Med denna typ av urval så utgår forskaren från sina egna 
bedömningar för att välja ut respondenterna och är inte baserat på slumpmässiga urval 
och kallas för icke-sannolikhetsurval (Cooper & Schindler, 2011, s. 167, Bryman & 
Bell, 2017, s. 203; Holme & Solvang, 1997, s. 183). Inom den kvalitativa forskningen är 
det därför vanligt att man använder sig av målstyrda urval eftersom man då kopplar 
samman urvalet eller analysenheterna baserat på kriterier som gör det möjligt att 
besvara forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2017, s. 407) vilket betyder att vi valt ut 
företag som vi anser är representativa och relevanta för att svara på vår 
problemformulering och syfte. 
 
Företagets ägarstruktur är även något som tagits hänsyn till gällande urvalet. Ett av 
företagen är en liten division inom en stor internationell koncern men som innehar en 
stor verksamhet i Sverige med försäljning och tillverkning. De andra företagen är 
antingen publika aktiebolag eller privatägda aktiebolag vilket påvisar spridningen vi valt 
även gällande ägarstrukturen. Gällande produktionen har vi både valt företag som har 
produktion enbart i Sverige, men även företag som har tillverkning både Sverige och 
internationellt på andra marknader. Det ovan nämnda i kombination med att 
produktdifferentiering, där vissa är slutprodukter och där andra produkter kan ses som 
en komponent till en slutprodukt eller ett tillbehör inom andra produkter inom 
maskinindustrin, anser vi att vi täcker in alla de hörn som finns inom branschen och på 
så sätt ger en heltäckande och representativ bild av branschen. I likhet med Johannessen 
och Tufte (2010, s. 84) som menar att utgångspunkten för urvalet i kvalitativa är 
lämplighet, så har vi vid själva urvalet av vilka företag som vi ville skulle ingå i studien 
valt företag som vi själva visste uppfyllde kraven som nämnts ovan och som vi ansåg 
skulle vara intressanta och relevanta för denna studie. Detta resulterade i ett urval på sex 
stycken företag som vi valde att använda oss av.  
 
4.2.2!Val!av!respondenter!

När det kommer till val av respondenter så är det en viktig del inom den kvalitativa 
forskningen eftersom man vill försäkra sig om att det finns en god överensstämmelse 
mellan resultaten och de erfarenheter och uppfattningar som respondenterna har 
(Bryman & Bell, 2017, s. 380). Vidare menar Holme & Solvang (1997, s. 101) att 
urvalet i en undersökning är en kritisk faktor i det avseendet att ifall man använder fel 
personer i urvalet kan undersökningen bli värdelös i förhållande till den utgångspunkt 
man hade när man började. Eftersom vår studie vill undersöka hur företag inom 
maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter så sökte vi därför efter 
respondenter som vi kände kunde ge oss relevant och tillförlitlig information kring de 
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specifika åtgärder som företagen inom branschen tar både på en operativ och strategisk 
nivå kring hållbarhet. Respondenterna i fråga har haft titlarna inköpare, inköpschef, 
logistikchef, logistikdirektör, logistics service purschaser, lagerchef. Vad som bör tas i 
beaktning är att dessa olika befattningar som respondenterna besitter kan innebära att 
synen på transporter och prioriteringarna kring dessa skiljer sig åt mellan dessa olika 
befattningar.  
 
Gällande de respondenter som deltog i vår undersökning så framförde en av 
respondenterna att hen inte hade ingående kunskap kring frågorna som rörde val av 
leverantör och hur arbetet kring det gick till i företaget. Å andra sidan hade 
respondenten mycket hög kunskap inom de andra områdena som intervjun tog upp i och 
med sin långa arbetserfarenhet om transporter inom företaget. Vid ett tillfälle har även 
två respondenter från samma företag deltagit för att kunna ge oss så korrekta svar som 
möjligt, där den ena respondenten ansvarade för leverantörsfrågor och den andra för 
transporterna som berör företaget. Övriga respondenter har kunnat ge svar på samtliga 
frågor. Respondenterna i fråga besitter alla höga positioner inom företaget och kan 
därför antas ha god kännedom om företagets arbetssätt gällande transporter men även 
god kännedom om maskinindustrin. 
  
Holme och Solvang (1997, s. 104) menar att man kan öka informationsinnehållet genom 
att använda intervjupersoner som antas ha rikligt med kunskap kring de företeelser vi 
undersöker. I ett initialt skede använde vi oss av företagens hemsidor för att komma 
kontakt med personer som ansvarar för inköp och transporter eftersom vi utgick från att 
dessa personer skulle vara mest lämpad att delta i vår undersökning. Företagen har dock 
själva fått utse de personer som de ansåg vara bäst lämpad att besvara på frågor gällande 
transporter och hållbarhet. Vid brist på information på hemsidan ringde vi företagets 
växel där vi blev guidade till personer som var ansvariga inom dessa områden där vi 
presenterade oss och frågade om deras vilja att medverka i studien genom att låta sig 
intervjuas. Kontakt via telefonsamtal har varit underlättande i den aspekten att vi fått 
svar direkt om personens vilja att ställa upp på en intervju i den mån att vi direkt kunnat 
gå vidare ifall de tackat nej istället för att vänta på svar via mejl som var vår initiala 
kontakt i början av arbetet. Vidare har vi genom konversationen kunnat förmedla syftet 
med intervjun för att således ta reda på om personen i fråga kan svara på frågor gällande 
transporter och de olika teman som intervjuguiden täcker in. På grund begränsad tid och 
att en högtid inföll mitt i vår datainsamlingsperiod ledde det till svårigheter att nå 
relevanta personer eftersom de inte befann sig på deras arbetsplats under perioden. 
Samtidigt anser vi att sex intervjuer varit tillräckligt för att uppnå empirisk mättnad då 
respondenterna för de olika företagen gett liknande svar på flera av frågorna under 
intervjuerna. Dessutom har vi erhållit den information som vi ville komma åt från 
början för att kunna besvara problemformuleringen vilket gjorde att vi inte valde att 
göra fler intervjuer än så. Trots att en av respondenterna inte kunde svara på arbetet 
kring val av leverantör så kunde respondenten ändå ge svar om hur arbetet med själva 
transporterna gick till från leverantör till fabrik och utvecklingen kring det för att skapa 
hållbara transporter. 
  
4.3!Forskningsetik!

De bakomliggande orsakerna kring etik inom forskning är relativ enkelt att förstå 
eftersom det handlar om att de som deltar i forskningen inte ska skadas. Enligt Bryman 
och Bell (2017, s. 141) finns det en rad olika etiska principer som forskare bör ta hänsyn 
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till gällande de individer som är direkt inblandad i forskningen. Dessa etiska principer 
menar författarna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 
anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Forskaren kan genom att 
använda sig av dessa principer undvika risken att respondenterna skadas. Med skada 
menar Bryman (2013, s. 132) kan innebära fysisk skada, försämrad självkänsla eller att 
respondenten känner sig tvingad att svara trots att denne kanske helst avstår från att göra 
det. Detta innebär för vår studie att vi i ett tidigt stadie upplyste respondenterna om 
syftet med studien genom att tillhandahålla dem med information och hur det empiriska 
materialet kommer att användas vilket uppfyller både informations och nyttjandekravet. 
Vi var även tydliga med respondenterna att det är frivilligt att delta och att de har rätt att 
avbryta deltagandet i undersökningen om de på något sätt ångrat sitt deltagande. 
  
När det gäller konfidentialitets- och anonymitetskravet så valde vi att inte ta för givet att 
respondenterna ville vara anonyma, utan vi förde en dialog kring ämnet med dem för att 
höra deras åsikt kring denna princip. Hälften av företagen valde att vara anonyma i 
undersökningen. Detta menar vi beror på att hållbarhet är ett känsligt ämne för företagen 
som är rädda för att hängas ut ifall de inte arbetar aktivt med detta, som även 
argumenterade för att de hellre tog det säkra före det osäkra gällande sin medverkan och 
valde därför att vara anonyma. De företag och respondenter som valde att vara anonyma 
i undersökningen har vi därför behandlat därefter och kodat respondenterna samt att vi 
hittat på fiktiva namn för företagen där namnet speglar specifika egenskaper hos 
företaget för att underlätta för läsaren men ändå utan att avslöja företagens identitet. 
Respondenterna för de anonyma företagen är döpt med Respondent A, Respondent B 
och Respondent C efter den kronologiska ordningen i empirin. Vi har även försäkrat 
dem om att den information vi tar del av i studien endast kommer att användas till denna 
studie och inget annat. Vi har även informerat respondenterna om information gällande 
studien och syftet med studien för att inte på något sätt riskera att vilseleda dem eller 
utsätta dem för falsk information, något som skulle kunna ge dem falska förespeglingar 
om studien. Vi valde även att innan intervjuförfarandet diskutera med respondenten 
huruvida de ansåg att det var godtyckligt att vi spelade in intervjun och var tydlig med 
att förklara att det enda syftet med inspelningen var att förenkla användandet av den 
data vi samlat in.   
  
Ett etiskt dilemma som man som forskare kan ställas inför när man agerar enligt de 
etiska principerna ovan är att respondenterna kan uppträda eller svara på annorlunda sätt 
när de vet syftet med studien för att de inte vill framstå på ett visst sätt (Jacobsen, 2017, 
s. 34), något som skulle kunna komma att påverka tillförlitligheten i studien. Vi märkte 
även att ett fåtal respondenter var lite osäker, i ett initialskede då vi kontaktade dem, om 
detta var något de ville ställa upp på. Efter en tydligare förklaring via telefon där syftet 
med studien förtydligades och respondenten fick ställa en del frågor så löste sig detta. 
Att respondenterna dock anpassade svaren på grund av att de vill framstå på ett specifikt 
sätt är dock något vi ej kunde påverka i studien. Detta är något som vi tagit hänsyn till 
och reflekterat över vid utformningen av intervjuguiden men det är tyvärr något som vi 
som författare främst kan belysa som ett dilemma.   
!

!

 !
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4.4!Intervjuförfarande!

  
4.4.1!Utformning!av!intervjuguide!

I kvalitativa intervjuer vill man att undersökningspersonens egna uppfattningar ska 
generera ett resultat och det är därför viktigt att dessa bör styra utvecklingen av 
intervjun (Holme & Solvang, 1997, s. 100–101). Vidare menar författaren att det är 
viktigt att ha en nedskriven manual eller handledning till intervjun för att kunna se vilka 
faktorer som är viktiga och att dessa lyfts fram i intervjun. Vi har därför använt oss av 
något som Bryman och Bell (2017, s. 454) kallar för semi-strukturerade intervjuer. Det 
innebär att vi utifrån ramarna av de olika områden som intervjuguiden är uppdelad i (val 
av leverantör, produktionsprocess, bränslen och fordon och transportplanering) ger 
respondenten möjlighet att beskriva hur de arbetar inom dessa för att skapa hållbara 
transporter. För vår studie har vi därmed utformat intervjufrågorna på ett sådant sätt där 
respondenten själv ska kunna styra svaret men att svaret fortfarande är inom ramarna för 
området. Intervjuguiden byggdes på teorierna och forskningen inom de områden som 
den teoretiska referensramen presenterat. Utformningen av intervjuguiden har skapats 
på ett sådant sätt att de inledande frågorna är av mer personlig karaktär riktad mot 
respondenter för att bekräfta respondentens position samt att vi även då fick information 
rörande tidigare arbetsroller, hur lång arbetslivserfarenhet de besitter samt antalet år 
inom företaget. Detta gjordes för att försäkra oss om att rätt person intervjuats samt att 
skapa en uppfattning om personen samt för att bekräfta att denne besitter den kompetens 
inom branschen som vi eftersträvade för att få en så representativ bild som möjligt av 
branschen. 
  
Vidare har upplägget varit indelat i de områden som tas upp i den teoretiska 
referensramen nämligen drivkrafter, val av leverantör, produktionsprocess, bränslen och 
fordon samt transportplanering. Drivkrafter har tagits med i utformandet av 
intervjuguiden men har inte fått något egen del, utan istället har frågor som Varför lyfts 
fram för att förstå vad som driver företagen till deras hållbarhetsarbete. Valet till detta 
upplägg har att göra med att de två områdena kan ses som mer strategiska perspektiv, 
medan de två sista områdena kan ses som mer operativa. Däremot hindrar det inte 
företagen att svara på dessa ur ett långsiktigt perspektiv, och reflektera över hur arbetet 
kring detta sett ut eller kommer att se ut på sikt. Vid utformningen av frågorna har vi 
varit noggranna med att inte ställa ledande frågor och samt undvikit frågor som går att 
svara ja eller nej på. I vissa fall har det dock varit oundvikligt men vid dessa tillfällen 
har följdfrågor förberetts från vår sida för att få respondenten att utveckla sitt svar. 
Frågorna har utöver detta varit öppna samtidigt som de varit ställda på ett sätt där 
respondenten inte kan gå miste om vilket område inom transporter frågan berör. 
Intervjuguiden har varit till god hjälp vid samtliga intervjuer där vi på ett enkelt sätt 
kunnat säkerställa att vi fått svar på de frågor som vi ville ha besvarade. 
 
4.4.2!Intervjuarens!roll!

Vi anser att en förståelse av respondenternas situation kommer bli en viktig roll vid 
intervjutillfället då vårt ämne berör ett område som är känsligt för många företag. Detta 
är något som vi märkte när vi började kontakta företag i fråga om viljan att medverka i 
vår studie. Som Holme & Solvang (1997, s. 105) beskriver så är förståelsen av 
respondentens situation och intervjuarens intresse av de som respondenten beskriver 
viktiga aspekter som kan leda till tillit vilket gynnar studien samtidigt som det blir en 
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meningsfull stund för båda parter. Eftersom att ämnet upplevts som känsligt för 
företagen när vi frågat om deras vilja att medverka så har vi även varit tydliga med att 
denna studie inte går ut på att svartmåla eller ifrågasätta dem i deras arbete för att skapa 
hållbara transporter. Vidare har vi varit tydliga om att få reda på hur verkligheten ser ut 
för dem och vilka möjligheter och hinder som de upplever att det finns när det kommer 
till att skapa hållbara transporter. Vi upplever att detta har lett till att företagen fått en 
större tillit till oss och att dem efter att detta sades haft lättare att tacka ja till att 
medverka i intervjuerna och därmed förhoppningsvis gett oss en så rättvis avspegling av 
verkligheten som möjligt. 
  
Vi har båda två författare deltagit vid samtliga intervjuer vilket vi anser har varit till stor 
fördel eftersom att vi under intervjuerna kunnat komma på bra följdfrågor för att på så 
sätt få ut så mycket som möjligt kring de olika områden som frågorna varit uppdelade 
inom. När det gäller följdfrågor har vi även märkt under intervjuerna att våra olika 
förkunskaper inom de olika områden varit till fördel för resultatet av intervjun i och med 
att vi kunnat ställa branschspecifika följdfrågor och på så sätt få mer detaljerad 
information av respondenterna. Till en del frågor hade vi kommit överens och skrivit 
ner färdiga följdfrågor till, medan övriga följdfrågor ställdes allt eftersom respondenten 
berättat något som vi bad om att få veta mer om. Vid sidan av detta har bådas 
medverkan inte inneburit några komplikationer om att intervjuerna gjorts på olika sätt 
som det hade kunnat blivit vid en uppdelning. Således har inte heller några missförstånd 
gällande svaren uppstått då vi varit två stycken som deltagit vid varje tillfälle vilket vi 
anser som ett stärkande bevis på att vi uppfattat det som respondenterna sagt på ett 
liknande sätt. Vid eventuella missförstånd eller otydligheter har vi även bett 
respondenten om att förtydliga svaren. 
  
4.4.3!Datainsamlingsmetod!och!praktisk!genomförande!av!intervjun!

Initialt skedde kontakten mot företagen via mail vilket även var vår ursprungstanke som 
en första kontakt. Detta upptäckte vi snart vara tidskrävande och svarsfrekvensen var 
mycket låg. Vi gjorde därför ett val att övergå från mailkontakt till att kontakta dem via 
telefon för att skynda på processen på grund av den rådande tidsfristen. På begäran 
skickades intervjuguiden till respondenterna i förväg vilket resulterade i att tre av sex 
fick ta del av intervjuguiden innan själva genomförandet av intervjun. Detta eftersom 
respondenterna ville läsa igenom frågorna för att säkerställa att de var rätt person för att 
delta i undersökningen eller för att se om de skulle behöva hjälp från någon annan på 
företaget för att kunna besvara frågorna. Ett företag, nämligen Familjeföretaget, valde 
att använda sig av två respondenter för att lättare kunna besvara våra frågor och för att 
ge oss så tillförlitliga och utförliga svar, alltså svar som speglar verkligen i stor 
utsträckning som möjligt. Alla förutom en intervju genomfördes via telefon under en 
treveckorsperiod. Endast när vi intervjuade Ålö AB så skedde det genom ett fysiskt 
möte med deras Global logistics service purchaser. Att majoriteten av intervjuerna 
genomfördes via telefon leder således till att vi gick miste om eventuella ansiktsuttryck 
och kroppsspråk från respondenterna vilket hade kunnat ge oss ytterligare information 
kring svaren på intervjun och ökad förståelse kring respondenternas svar. Bryman och 
Bell (2015, s. 213) menar däremot att kostnaden för en telefonintervju är lägre samt 
mindre tidskrävande då man minimerar reslängden. Vidare menar författaren att det 
finns både för och nackdelar med telefonintervju men att intervjutypen är likvärdig med 
en intervju där man fysiskt möter personen (Bryman & Bell, 2015, s. 212). En fördel 
med telefonintervjuer menar författaren är att respondenter brukar vara mer villig att 
svara på “känsliga” och konfidentiella frågor än vid en personlig intervju. Saunders et 
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al. (2012, s. 386) menar att det är viktigt att intervjun genomförs på en plats där 
genomförandet av intervjun inte störs av något samt att man väljer en plats som är fri 
från störande ljud eftersom det kan försämra kvalitén på inspelningen av intervjun vilket 
vi var noggrann att ta hänsyn till när vi valde plats för telefonintervjuerna. 
  
Längden på intervjuerna varierade där den längsta intervjun blev den fysiska intervjun 
med Ålö AB. Genomsnittstiden för de genomföra intervjuerna blev 53 minuter vilket vi 
anser är lämpligt med tanke på de frågor vi ville få besvarade (se kapitel 5, tabell 1). En 
intervju är dock utstickande gentemot de fem andra tidsmässigt. Detta berodde på att 
respondenten, som var en av de högst uppsatta cheferna på företaget, var väldigt 
uppbokad och tidsbristen var en faktor som vi fick anpassa oss till. 
 
4.5!Kritik!mot!primärkällor!

Då respondenterna som intervjuades var kompetenta inom de områden som vi 
undersökte och således svarade på frågorna från ett företagsperspektiv i kombination 
med att de i förväg fått vetskap om vårt syfte med studien för att de skulle kunna tacka 
ja för att medverka, så finns därmed risken att de gett oss en förskönad bild av 
verkligheten. Eftersom att ämnet hållbarhet varit och är en central del i vår studie 
kopplat till transporter så finns risken att de i förväg planerat vad de ska svara på vissa 
frågor. Respondenterna i fråga upplevde vi svarade ärligt och vissa respondenter 
nämnde även mitt under intervjun att det inte hade funderat kring vissa saker som vi 
frågade om eller att arbetet mot hållbara transporter inte prioriterats. Således kan vi anta 
att svaren som vi fått inte blivit förskönade. Något som dock bör poängteras, som 
tidigare nämnts, är det faktum att intervjuguiden skickades ut till tre av företagen i 
förväg enligt önskemål från respondenterna. Som Bryman och Bell (2017, s.141) menar 
så måste man ta hänsyn till att det är individer man undersöker och att dessa ska 
undvikas att skadas, vilket vi försökt undvika i största möjliga mån och därför 
tillhandahållit dem intervjuguiden på förhand enligt önskemål från respondenterna. På 
grund av medgivandet från vår sida kan en försköning av verkligheten därför ha uppstått 
från dessa tre respondenter vilket vi inte kunnat påverka, en försköning i form av 
överdrivet resonemang kring företagets hållbarhetsarbete gällande transporter. 
  
Vid förfrågan av deras tillåtelse att använda oss av företagsnamnet samt deras egna 
namn vid presentation av empiri tillät hälften av respondenterna oss att använda oss av 
detta vid presentationen av empirin. Övriga respondenter valde att vara anonyma vilket 
vi fullt respekterar. De respondenter som inte är anonyma sa även vid intervjun slut att 
de står för vad de har sagt och har därmed inget emot att detta syns i uppsatsen. De som 
valde att vara anonyma hade fått order från företagets sida om att deras företagsnamn 
inte får synas i uppsatsen på grund av risken att varumärket skulle ta skada av det och 
därmed få dålig publicitet. 
  
4.6!Hantering!av!insamlade!data!

!
4.6.1!Transkribering!

Vid intervjuerna är det problematisk att hinna anteckna allt det som respondenten säger. 
Man kan därför spela in intervjuerna för att få med allt som intervjuobjektet säger. 
Jacobsen (2017, s. 103) menar att genom att spela in intervjun och transkribera 
ordagrant i efterhand, så kan man säkerställa att påståenden och tolkningar i det 
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insamlade materialet uppfattas och används på ett korrekt sätt genom att gå in i den 
rådata man samlat in och kontrollera det i efterhand. Det hjälper även som ett naturligt 
komplement till vårt minne, det gör att man noggrant kan analysera det som 
respondenterna svarade samt att det minskar risken att forskaren blir bias och endast 
kommer ihåg de delar som man på förhand hoppades på att erhålla (Bryman & Bell, 
2015, s. 493).  Därför valde vi att transkribera våra inspelade intervjuer för att uppnå 
bästa möjliga resultat på den insamlade data eftersom man enklare kan gå tillbaka för att 
se var respondenten svarat samt för att vi istället för att fokusera på att anteckna under 
intervjuförfarandet kunde vi fokusera på det respondenten sa och ställa följdfrågor för 
att få så djupa och detaljerade svar som möjligt. 
  
När man transkriberar en intervju är det viktigt att varje enstaka ord som respondenten 
yttrar tas med och skulle det vara ett ord som man inte förstår på grund av bristande 
ljudkvalitet eller liknande bör man därför skriva (??) istället för att skriva det man tror 
att respondenten svarade (Bryman & Bell, 2015, s. 496). Eftersom vi inte kommer utgå 
ifrån en analysmetod där vi letar efter specifika ord utan att istället kommer att tolka och 
analysera data efter den verklighetssyn vi har så påverkar inte dessa små bortfall av 
studien. Under genomförandet intervjuerna har vi alltid använt oss utav två olika 
inspelningsmetoder för att försäkra oss om att ingenting går förlorat samt för att 
minimera risken för att ljudfilen blir bristfällig samt att vi använt oss av en reglerad 
uppspelningshastighet för att säkerställa att varje ord kommer med i transkriberingen. 
Dock skall uppmärksammas att vissa ord inte tagits med i transkriberingen såsom 
“ööö...” och dylikt. Transkriberingen har alltid utförts kontinuerligt och i direkt 
anslutning till genomförandet av intervjun för att minimera risken för att respondentens 
svar och resonemang misstolkats eller vinklats. 
  
4.7!Analysmetod!

När den data som vi samlat in hade transkriberats valde vi att tillsammans noggrant läsa 
igenom materialet för att så detaljerat som möjlig kunna presentera det empiriska 
materialet men utan att inkludera hela intervjun eftersom det skulle innebära att 
irrelevanta saker som inte rör studien skulle tas med. Efter vi gjort en indirekt 
presentation av vår data och således presenterat det empiriska materialet har vi 
analyserat materialet för att ur data och teorin få en beskrivning om hur företag inom 
maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter eftersom syftet med studien är 
att undersöka detta. Istället för att undersöka hur innehållet presenteras och hur 
respondenterna valt att presentera hur de arbetar kring området med hållbara transporter, 
så har vi fokuserat på vad respondenterna säger, alltså innehållet.  Arbetet har skett i 
samma strukturerade ordning som präglat vår studie genomgående för att skapa 
enkelhet och förståelse hos läsaren, något som kan liknas med en tematisk analys av det 
empiriska materialet. En tematisk analys används nämligen ofta vid kvalitativa 
undersökningar och innebär att man identifierar analyserar olika teman och mönster 
inom den data som erhållits (Bryman & Bell, 2017, s. 558). Analysen har skett enligt 
våra huvudsakliga områden som präglat de områden som lyfts fram, nämligen val av 
leverantör, produktionsprocess, bränslen och fordon samt transportplanering. Även 
drivkrafter har funnits med som en viktig förklarande och bakomliggande aspekt, som 
vi dessutom menar är ett viktigt område som bör belysas för att skapa en mer ingående 
förståelse kring varför företagen arbetar som de gör. Dessa områden har analyserats på 
ett sätt där vi fört diskussion om huruvida företagens arbete för att skapa hållbara 
transporter ser ut samt varför det ser ut som de gör. Denna diskussion är vidare kopplad 
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till vad tidigare forskning (teorin) säger om hur företag kan skapa hållbara transporter. 
Vi har även vid tillfällen då skillnader mellan empiri och teori uppstått diskuterat vilka 
sannolika skäl och faktorer som kan ligga till grund för detta.  
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5.!Empiri!

I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska materialet som vi samlat in för att 
besvara den deduktiva ansatsen. Vi börjar med att presentera information kring 
företagen för att skapa förståelse läsaren. Därefter en tabell där vi tar upp information 
om intervjuerna som läsaren i fråga kan ha nytta av att ha kännedom om. Vidare 
kommer varje företag presenteras var för sig i en ordningsföljd som är identisk med de 
ämnesområden som presenterades i den teoretiska referensramen och intervjuguiden. I 
slutet kommer vi att sammanfatta materialet av denna empiriska data i en avslutande 
modell om vad som sades under varje enskild intervju. 
______________________________________________________________________ 
  
Den data som samlats in kommer delvis att presenteras konfidentiellt, medan vissa 
företag kommer att presenteras med deras företagsnamn. Vi respekterar företagens 
önskemål om att få vara anonyma men information kring företaget och en beskrivning 
kring företaget kommer att presenteras för att skapa förståelse för var företaget befinner 
sig i branschen och hur stort företaget är sett till den. Vi har därför valt att använda 
fiktiva namn till företagen men som representerar och ger återspegling av företaget för 
att förenkla för läsaren. Ålö AB, ExTe samt Rottne Industri AB är företag som kommer 
att benämnas vid företagets namn. Det första anonyma företaget kommer att beskrivas 
som “Branschjätten” på grund av dess storlek och att de är marknadsledande inom dess 
specifika branschområde. Det andra anonyma företaget kommer att benämnas som 
“Familjeföretaget” på grund av dess ägarstruktur samt storlek inom branschen. Det sista 
anonyma företaget, som också är det överlägset största i denna studie med en 
omsättning som är 30 gånger större än det näst största företaget och ungefär 215 gånger 
större än det minsta företaget, kommer att benämnas som “Svenska Jätten”. 
Blandningen på storleken på företagen bli därför tydlig. Det största företaget befinner 
sig på den övre halvan av Sveriges 500 största företag. Respondenterna i denna studie 
kommer att kallas för respondent A, B och C, i alfabetisk ordning sett till 
ordningsföljden på empirin på de företag som bad om att få vara anonyma i uppsatsen 
för att underlätta för läsaren kring vilken respondent som är vem. Till varje företag i 
empirin har vi valt att illustrera mängden gods från olika delar av världen där storleken 
på cirklarna i figuren speglar mängden gods som köps in från respektive marknad i 
förhållande till de andra marknaderna (se figur 5–10). Cirklarna är ger ingen exakt 
procentuell fördelning, utan är endast till för att visa en ungefärlig fördelning mellan 
materialanskaffningen från de olika marknaderna.  
  
  

Tabell&1:&Sammanfattande&tabell&över&genomförda&intervjuer,&skapad&av&författarna.&

 
  
Som vi nämnt i urvalet har vi försökt att skapa en så representativ bild av branschen 
som möjligt genom att involvera företag av olika storlekar, produkter och 
ägarstrukturer. För att förståelse för var företagen befinner sig inom processen från 
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råmaterial till försäljning av en färdig produkt till en slutanvändare, har vi skapat en bild 
som visualiserar denna process (se figur 4). Som bilden visar så kan man tydligt avläsa 
att företagen befinner sig inom det senare skedet i färdigställandet av produkten 
eftersom inga företag arbetar med att ta fram råmaterial. Av figuren går att avläsa att det 
finns företag i urvalet som säljer sina produkter till slutkunden, men där majoriteten av 
företag arbetar med business och business försäljning. Vissa företag i studien sysslar 
främst med slutmontering där inköpen främst består av delkomponenter till den 
slutgiltiga produkten. Andra företag har stora delar av tillverkningen av komponenter 
själva och köper främst in material för att tillverka dessa och där slutligen vissa företag 
både har egen tillverkning av komponenter samt köper in färdiga komponenter för att 
färdigställa produkten. Blandningen av företagens olika typer av verksamheter blir 
därför tydlig samt intressant för studien eftersom vi vill förstå hur företag arbetar inom 
maskinindustrin för att skapa hållbara transporter.  
 

 

Figur&4:&Illustration&av&urvalets&placering&i&processen&från&råmaterial&till&slutkund,&skapad&av&
författarna.&

Trots att maskinindustrin i sig är en underkategori i tillverkningsbranschen innefattar 
maskinindustrin en rad del olika typer av produkt- och komponenttillverkning. Företag 
inom maskinindustrin kännetecknas av att tillverka bland annat stationära motorer, 
skogsmaskiner, pumpar, maskinverktyg, kompressorer och specialmaskiner för olika 
industrier för att nämna några (Sutherland, 2010, s. 24). Vidare är branschen är även 
känd för sin höga konsumtion av energi och höga utsläpp av koldioxid från 
produktionen (Yanbin et al., 2015, s. 145).  
 
5.1!Ålö!AB!

1949 grundades företaget som Ålö AB i Brännland som ligger ca en mil väster om 
Umeå. Dock redan några år tidigare så utvecklade grundaren av företaget Karl-Ragnar 
Åström den första frontlastaren som han använde för eget bruk. Från 1949 till idag har 
företaget genomgått en stor utveckling och är idag ca 700 anställda globalt och bedriver 
produktion även internationellt. Företaget tillverkar frontlastare till jordbruksmaskiner, 
anfästningssatser, samt olika redskap till frontlastaren. Tillverkningen av frontlastare 
som de producerar är avgränsad till jordbrukstraktorer över segmentet 50 hästkrafter, 
och görs under varumärkena Quicke och Trima, och redskapen säljs under namnet 
Original Implements. 
  
När det gäller transporter från leverantör till fabrik så är det främst från Asien och 
Europa som transporterna kommer ifrån in till Sverige. Se figur 5 för en överskådlig 
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illustration av mängden transporterat gods från olika världsdelar till fabriken i 
Brännland, Umeå. Ålö AB har två stycken centrallager, varav ett i Norrköping, Sverige, 
samt ett i Frankrike. Vid sidan av detta använder de sig av en hubb i Värnamo dit flera 
av Ålö AB:s leverantörer levererar produkter till med lastbil och att man samlastar alla 
dessa produkter som sedan tillsammans åker upp på tåg till Brännland, Umeå. När det 
kommer till internationella transporter så används främst båt från Asien, och lastbil från 
Europa upp till Sverige. 
  

 
Figur&5:&Illustration&av&Ålö&AB:s&materialflöde&från&respektive&marknad,&skapad&av&författarna. 

 
Johan Sjöström var den person som vi intervjuade på Ålö AB och arbetar idag som 
Global Logistics Service Purschaser och har ansvar över all upphandling gällande 
transporter som görs centralt. Ålö AB är moderbolaget i koncernen och har vid sidan av 
detta dotterbolag i Europa, USA och Kanada. En del av koncernens transporter handlas 
upp lokalt men allt som handlas upp centralt är Johan involverad i. Johan har arbetat 
totalt sex år åt Ålö AB, varav det första året via ett bemanningsföretag. 
  
5.1.1!SSCM!

När vi frågade om hur Ålö AB arbetar med hållbarhet i försörjningskedjan så säger 
Johan: “Det är ett intressant ämne… bra i tiden för att.… jag vet inte om ni hört talas 
om det men det har ju kommit lite nya regler när det gäller bolag som omsätter mer än 
1 miljard. De måste ha en Sustainability Report varje år. I och med så har det blivit mer 
fokus... och vi är ju också i den kategorin att vi måste också göra en hållbarhetsrapport 
varje år. 
  
Han fortsätter och berättar att rapporten i fråga är obligatorisk för företag som ingår i 
denna kategorin. Däremot är innehållet upp till varje enskilt företag att själv välja vad 
man vill presentera för nyckeltal samt vilka mål man vill ha. Kravet på rapporten är nytt 
och än så länge har ingen rapport färdigställts. I rapporten beskriver Johan dock att allt 
från elförbrukning, vattenförbrukning samt miljöutsläpp från transporter tas med. Han 
beskriver också att Ålö AB utöver arbetet kring rapporten har börjat fokusera på 
hållbarhet mer och mer, där en tydlig effekt inte minst gällande miljöaspekten som är en 
av tre delar i hållbarhet. De har börjat göra CO2 mätningar när det gäller de 7–8 stycken 
största A → B relationerna där störst volym transporteras. Mätningarna sker på 
månadsbasis och det som mäts är fraktad vikt, distans och utsläpp i termen CO2. 
Sammanställningarna tar med olika transportslag såsom trailertransport, sjötransport 
och flyg. 
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Vidare om hållbarhetsarbetet i försörjningskedjan så förklarar Johan att traditionellt har 
även transportbranschen egna rapporter där olika KPI paket finns för deras kunder där 
olika mätningar om utsläpp, fraktad vikt och distans bland annat tas med. Dock är det 
svårt att slå ihop olika rapporter från olika speditörer för att få en korrekt bild, eftersom 
vi arbetar med olika speditörer beroende på vilket transportsätt som vi använder oss av, 
tillägger Johan. När vi frågar om bakomliggande faktorer till hållbarhetsarbetet så säger 
Johan att stor del till varför det blivit mer fokus på det är att det blivit krav på det. 
Samtidigt som han säger att det är synd att det ska behöva vara så. Vidare förklarar han 
att ett steg är bättre än inget allt i hållbarhetsarbetet. 
  
“Det är ju som det här klassiska att varför ska jag källsortera? Det är ju ingen annan 
som gör det” 
  
Ett ytterligare arbete gällande hållbarhet som Ålö AB arbetar med är olika ISO 
certifieringar. Johan som arbetar med upphandlingar centralt när det gäller transportörer 
berättar att det finns krav om att åtminstone fråga transportören vad de har för 
miljöpolicy, samt hur de arbetar med utsläpp inte minst. Vidare förklarar han att 
transportörerna som Ålö AB anlitat är stora inom den branschen är duktiga med 
miljöarbetet i och med att de har höga krav på sig och att man vet om det som kund, 
vilket innebär att man inte direkt ifrågasätter deras miljöarbete. Utöver arbetet kring 
rapporterna så har Ålö AB även en hubb i Värnamo som ses som en del i 
hållbarhetsarbetet. Utvecklingen kring det arbetet förklarar Johan så här: 
  
“...om man tar Värnamo fallet. Det är ju… idéerna föddes ju inte genom att vi nu måste 
vi sänka våra miljöutsläpp. Utan det var snarare att hur kan vi göra det här billigare än 
vad vi gör det idag. Sen blir det en positiv effekt givetvis att vi får minskade utsläpp”. 
  
Vidare förklarar Johan att arbetet med att arbeta mer hållbart inte får göra så att 
kostnaderna blir för höga i förhållande till den minskade miljöpåverkan. Han förklarar 
att det som Ålö AB skulle kunna bli bättre på är att kommunicera ut mer till marknaden 
gällande samarbeten med exempelvis en transportör om att man använder miljöklassade 
bilar och att man i majoriteten av transporterna använder tåg. Det säger Johan är något 
som man skulle kunna vända till en positiv PR effekt för företaget. Johan fortsätter dock 
med att berätta att han inte heller ser någon direkt konkurrensnackdel med att integrera 
hållbarhet i försörjningskedjan. Han fortsätter med att säga att det skulle kunna innebära 
försämrade ledtiderna vilket påverkar kunderna i slutändan, exempelvis när dem skickar 
gods till Norge. En samlastning från centrallagret i Norrköping till Norge skulle 
innebära någon dag extra i form av omlastning på terminalen i Norge för att sedan 
därifrån skicka till kund, istället för att sprida ut leveranserna till kund direkt från 
centrallagret i Norrköping. 
  
5.1.2!Val!av!leverantör!

När företaget väljer leverantör delas upphandlingarna upp i olika block där alla olika 
transportsätt utgör en egen upphandling. Utöver det är även all trafik som berör 
centrallagret i Norrköping en egen upphandling, liksom centrallagret i Tyskland. 
Tillvägagångssättet vid valet av en ny leverantör beskriver Johan går till på det viset att 
de välja ut ett par leverantörer som de kan tänka sig att jobba med. Dessa leverantörer 
får i sin tur utgå från historiska data från föregående års sändningar som de får prissätta. 
Därefter gör de en selektering och går vidare med ungefär två stycken. Johan menar 
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dock att det bästa är ifall man redan har en leverantör sedan tidigare som det fungerat 
bra med och som kommer med ett anbud som är tillräckligt bra för att fortsätta arbeta 
med dem. 
  
Någon direkt mall eller utvärderingssystem vid valet av leverantör har de inte. Däremot 
har Ålö AB ett utomstående företag som kommer in till dem och gör intervjuer gällande 
tillvägagångssättet när de väljer leverantör. Då tar de upp olika typer av ISO 
certifieringar som Ålö AB åtminstone måste fråga om när de väljer nya leverantörer. 
Kravet är alltså inte att Ålö AB på något sätt måste välja den leverantören med flest 
certifieringar, utan enbart att de måste fråga nya leverantörer om dessa certifieringar. 
Certifieringarna är till för att fungera som riktlinjer, och är inte till för att styra ett 
företags beslut förklarar Johan. Vidare berättar han att mycket handlar om pengar, även 
fast det är fel att enbart tänka så. Samtidigt som han poängterar att om man har en 
leverantör som redan fungerar bra, så finns det ingen anledning till att byta om det inte 
går att hitta någon som gör det mer kostnadseffektivt. Ålö AB arbetar undermedvetet 
också med att hitta leverantörer nära till hands men att kostnaden alltid är punkt ett. 
Johan tydliggör också att komponenterna som de köper in inte är något som går att få 
tag på överallt, vilket gör att i många fall är de begränsade till vilka leverantörer de kan 
välja. Vilket har gjort att Ålö AB jobbar mycket med att bygga ett förtroende med deras 
leverantörer samt trafikledarna i transportbolagen för att kunna bedriva verksamheten på 
ett så smärtfritt sätt som möjligt. 
  
Ålö AB ser även att samarbetet mellan dom och deras leverantörer ökar när det gäller 
att skapa hållbara transporter. Däremot visar det sig att miljöfaktorn inte alltid är den 
som styr, utan snarare den ekonomiska biten. I vissa fall, såsom hubben i Värnamo som 
Ålö AB har utvecklat tillsammans med Schenker så väcktes frågan när man ifrågasatte 
hur leveranserna skulle kunna effektiviseras ledtidsmässigt och kostnadsmässigt. Då tog 
man fram en lösning där samtliga leveranser i området kring Värnamo samlades till i en 
hubb och samlastades på ett tåg som åker hela vägen upp till Umeå, vilket ledde till en 
effektivisering både kostnads och ledtidsmässigt samtidigt som det var positivt ur ett 
miljöperspektiv. 
  
5.1.3!Produktionsprocess!

När det gäller förändringar i produktionsprocessen för vad som ska tillverkas in-house 
eller outsourcas så ser Ålö AB snarare faktorn om var man skall producera produkten 
som den viktigaste faktor. 
  
“Det beror ju på vilket synsätt man har som företag. Ska vi alltid producera där det är 
billigast att producera det eller där det finns andra fördelar där det är nära till 
kunden?” 
  
Även här berättar Johan att priset har en viss avgörande del men menar å andra sidan att 
dessa olika synsätt är något som företag bör fråga sig själva. Han förklarar att i deras 
fall det billigare att tillverka en frontlastare i Brännland än i USA men att den då istället 
ska stå ute på sjön en månad innan den når USA. Den långa leveranstiden dit ställer 
krav på en god leveransprecision. Ålö AB har ingått i ett projekt som innefattar just 
detta där Johan berättar att de måste bli bättre på att hålla det som dem lovar gällande 
leveranstider till kund. De har även som mål att uppnå en leveransprecision på 98%, och 
för att klara det och vara förberedd på att saker och ting kan hända med tanke på långa 
transportsträckor så kommer de att flytta deras kapitalbindning från färdiga produkter 
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till att lagerhålla mer komponenter. Detta i syfte att undvika att det inte finns 
komponenter tillgängligt när de ska tillverka. Tidigare har Ålö AB nämligen haft för 
låga säkerhetslager.   
  
“Vi ska hålla på med det vi är duktig på” 
  
Att däremot börja med egen tillverkning av komponenter ser Ålö AB inte någon vinning 
i, och menar att det finnas andra företag som är bättre på göra komponenter än oss men 
att man tagit beslut om att satsa mer själv. Dels för att det är dem själva som säljer och 
tillverkar produkten och då måste man veta vad man bygger och håller på med förklarar 
Johan. Vidare säger han att ju mer man flyttar ut desto mer kunskap flyttar man ut och 
riskerar att bli ett företag som bara köper in delar och sätter ihop dem. Att skapa 
hållbara transporter genom en produktionsförändring är dock inte vara något som Ålö 
AB tycker sig kunna göra. Där det finns utvecklingspotential är transporterna, alltså att 
beställa hem fulla bilar av material. Det är dock inget Ålö AB vill göra för får andra 
effekter i form av kapitalbindning. Vidare berättar Johan att det gäller att hitta smarta 
lösningar för transporterna. Exempelvis att hitta åkerier som kör med tomma lastbilar 
söderut kan innebära att man får billiga transporter samtidigt som man får en förbättrad 
miljöpåverkan då det är bättre att de kör någonting tillbaka istället för att de går tomma. 
Ålö AB kan alltså genom upphandlingarna hitta leverantörer som har tomma bilar åt ett 
håll och kan på så vis på ett lågt pris. 
  
5.1.4!Bränslen!och!Fordon!

“Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” 
  
Ålö AB använder sig i dagsläget av alla de vanliga transportslagen, båt, flyg, tåg och 
lastbil, där den största kostnadsposten är för containertrafik i och med att de importerar 
mycket från Kina. Ålö AB har idag inte någon kontroll över vad deras leverantörer 
använder för bränsle vid transporter. En orsak är att det inte kommer vara någon 
avgörande faktor och att de snarare arbetar med att fråga leverantören hur deras arbete 
kring hållbarhet ser ut och ifall de arbetar aktivt med detta. 
  
Vid förhandlingarna säger Johan att man inte går in på detaljnivå utan håller sig mer på 
en övergripande nivå om hur det jobbar rent allmänt. Han tillägger dock att många 
leverantörer till dom jobbar aktivt med att gå från gamla lastbilar till nya Euroklass 6 
motorer. De känner heller inte att de kan påverka som enskilt bolag när det kommer till 
vilket bränsle som leverantören ska köra med men tror att om fler efterfrågar så går det 
att påverka. När det gäller integreringen av hybridbilar i sitt transportnätverk så finns 
det möjlighet till att använda sig av mer miljövänliga fordon säger Johan. Dock måste 
man betala för sig också, och uttrycker att miljön är viktig, men man vill inte betala för 
det. Även fast det skulle vara billigare om fler började använda sig av dessa fordon så 
vill man inte vara först och betala för alla som kommer efter tillägger han. När det gäller 
elbilar så ser de en möjlighet till detta men att det är utvecklingen som styr detta, 
samtidigt som Johan säger att de kan köpa en elbil som går från hamnen i Holmsund till 
fabriken. 
  
5.1.5!Transportplanering!

På Ålö AB har de materialplanerare vars jobb är att säkerställa att leverantörerna 
skickar komponenter till fabrikerna i tid. Däremot gör dessa materialplanerare ingen 
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transportplanering. Transporterna bokar Ålö AB:s leverantörer själva med de speditörer 
som Ålö AB har avtalat med. För att optimera detta har de uppsatta transportdagar och 
ledtider i deras system från respektive leverantör. Deras mindre leverantörer har 
exempelvis bara en leveransdag i veckan, medan de större leverantörerna där volymen 
är högre har exempelvis fem transportdagar per vecka. Med andra ord, dagliga 
leveranser. 
  
Ålö AB arbetar aktivt med att optimera fyllnadsgraden för att få ner kostnaden per enhet 
samt för att få ner antalet bilar som levererar för att få en minskad påverkan på miljön. 
Inte minst när det gäller leveranser till kund. Många av Ålö AB:s större kunder har inte 
behov av att få leveranser flera gånger i veckan vilket ger dem möjlighet att transportera 
en gång i veckan istället för flera gånger. Det här gynnar Ålö AB i den bemärkelsen att 
kostnaden per flakmeter när de transporterar gods minskar, då priset per flakmeter inte 
är linjärt utan exponentiellt förklarar Johan. När det gäller transportplanering ut till kund 
är det trafikplanerings uppgift. Trafikplanerarna är i sin tur anställda av speditörerna. 
Däremot är de dagliga leveranserna från de stora leverantörerna till fabrik till för att 
minska kapitalbindningen. Även fast möjlighet till att ta hem större batcher finns, 
exempelvis en årsförbrukning av material, så är det givetvis inget som de gör säger 
Johan, eftersom det resulterar i bindning av kapital i onödan. Dessa dagliga leveranser 
speglar således. deras logistiska tänk som är Just-In-Time (JIT). 
 
5.2!ExTe!

ExTe är ett företag som tillverkar timmerbankar för transport av virke på lastbil samt 
tåg. Företaget grundade sin verksamhet i de centrala delarna av Sverige för 120 år sedan 
och är idag en global aktör som säljer sina produkter där det finns ett behov av transport 
från skog till industri. ExTe:s huvudsakliga marknader är Europa, Australien, stora delar 
av Asien samt Kanada. De är även etablerad i Brasilien där man har ett företag som 
tillverkar deras produkter på licens för att täcka behovet på den marknaden. 
  

 
Figur&6:&Illustration&av&ExTe:s&materialflöde&från&respektive&marknad,&skapad&av&författarna. 

 
Lennart, som var den person från ExTe som vi intervjuade, arbetar som inköpschef som 
innefattar ett arbete med mer strategiska frågor och utveckling och har arbetat inom 
företaget i 31 år bland annat som produktionschef och VD i fem år. När det kommer till 
företagets största inköp görs dessa på råmaterial där stål och aluminium är de största 
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eftersom dessa är två viktiga råmaterial för tillverkningen av deras produkter. Dessa 
inköp görs nästan uteslutande från SSAB vilket betyder att deras största flöden och 
volymer i deras försörjningskedja finns inom Sverige vilket vi även illustrerat i figur 6 
ovan. När det kommer till komponenter görs de största inköpen från Indien där man 
köper smidda och gjutna komponenter. Även Kina är ett land där man köper 
komponenter ifrån, så som band, kedjor och serviceutrustning. 
  
5.2.1!SSCM!

När det kommer till miljöarbete inom företaget menar Lennart de arbetar med att skapa 
rutiner för att arbeta mer hållbart och eliminera sådant som kan vara skadligt för miljön 
i största möjliga utsträckning. Företaget arbetar idag som om det vore på väg mot en 
miljöcertifiering trots att inga krav ställs på kunderna idag att vara det. Företaget vill 
ändå ta ett ansvar att minska sin påverkan på miljön och arbeta proaktivt ifall kunderna i 
framtiden skulle efterfråga eller ställa högre krav på dem att arbeta hållbart och därför 
även stärkt upp resursmässigt för att arbeta med dessa frågor. “Vi har inte har inte haft 
kundkravet på oss att vara miljöcertifierade. Så länge vi inte har kundkravet så måste vi 
inte stressa med att certifiera oss. Men vi arbetar som om vi vore på väg mot en 
certifiering som vi troligtvis kommer göra i alla fall” 
  
Lennart menar att det kan komma krav, framför allt från deras kunder från 
järnvägsbranschen, på att de ska vara miljöcertifierad eftersom kunderna där generellt 
har höga krav på produkterna och företag de köper produkter från. Företaget arbetar 
främst med hållbarhet på ett riskminimerande sätt och arbetar långsiktigt för att finna 
annorlunda processer att arbeta efter. Renlighet, hög kvalité, ordning och reda är en bild 
som Lennart menar speglar deras företagsimage och att de därför arbetar proaktivt med 
att försöka vara mer hållbar trots att få incitament talar för att kraven finns för dem att 
göra det.  
  
5.2.2!Val!av!leverantör!

Vid val av nya leverantörer försöker ExTe, i så stor utsträckning som möjligt, undersöka 
huruvida leverantören klarar att leva upp till de krav de ställer. Här är kvalité en viktig 
aspekt men även att leverantören kan leverera utlovad mängd gods eller komponenter. 
Olika certifieringar menar Lennart kan vara en bra grund att titta efter eftersom det visar 
en slags “nivå” hos leverantören samt att de har en egen checklista med olika faktorer 
där de undersöker i vilket utsträckning leverantören klarar av deras krav. De har dock 
inget krav på leverantörerna att vara ISO 9000 eller ISO 14 000 certifierad men att det 
ses som ett en positiv bidragande faktor vid valet av leverantör. Vidare menar Lennart 
att beroende på hur viktig leverantören är för deras verksamhet så kan man även göra 
besök hos dem för att säkerställa att de lever upp till kraven som ExTe ställer på deras 
leverantörer.  Kvalitet samt utlovad produktionsmängd är de två viktigaste faktorerna 
när man tittar på nya leverantörer följt av den ekonomiska stabiliteten så att det är en 
leverantör man vet att man kan arbeta med framöver och inte bara kortsiktigt. Pris är en 
annan viktig faktor menar Lennart vid valet av leverantör där prisbilden oftast är lägre 
från leverantörer i Asien i jämförelse med Europa. 
  
Uppföljning sker därefter av de valda leverantörerna där man arbetar efter 80/20 regeln 
eftersom företaget inte har resurser att fokusera och arbeta i samma utsträckning med 
alla leverantörer. Lennart menar att det är främst med gruppen som står för 80% av 
materialet och komponenterna som man fokuserar på att skapa långsiktiga relationer 
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med som man kan arbeta mot gemensamma mål för att hitta lösningar som båda parter 
tjänar på. Vidare menar Lennart att kring transporter så ligger dialogen mot leverantören 
främst att säkerställa att leveranserna kommer i tid och enligt planerna för att skapa en 
trygghet gällande transporterna. En annan aspekt är att de försöker diskutera med deras 
leverantörer kring batcher och samlastning för att försöka minimera antalet transporter 
mellan deras leverantörer och deras fabrik i Sverige. 
  
Varken ExTe eller deras leverantörer har egna transporter utan dessa köps in som en 
extern tjänst utav transportföretag där regelbundna träffar kvartalsvis görs med 
speditörerna för att utvärdera processen och eventuella förbättringar. Inom Sverige så 
kommer 100% av leveranserna på lastbil men däremot tittar man internationell så sker 
stora delar av transporterna på tåg eller båt men även flyg används men mindre frekvent 
än båt och tåg. Endast där problem uppstått på grund av förseningar har flyg använts 
som en transportlösning. Lennart menar att från Kina till exempel så bokar deras 
leverantör frakt med en speditör som fraktar godset med båt alternativt tåg till Sverige 
där det sedan lastas av för att fraktas sista biten på lastbil till ExTe:s fabrik. Bortsett från 
gods som kommer från Kina används ej järnväg. Lennart menar att det inte fungerar 
med järnväg i den utsträckning som krävs. Omlastningarna och begränsningarna till var 
tågrälsen finns gör det problematiskt att använda sig av tåg. Även flexibiliteten och 
tidsfristen är en avgörande faktor till varför tåg inte används i någon större utsträckning 
menar Lennart. Vid valet av leverantören spelar avståndet en stor roll på grund av att 
leveranstiden och flexibiliteten påverkas av leverantörer som ligger i Asien istället för 
Europa vilket är en faktor man tar hänsyn till vid val av nya leverantörer. 
  
“Tiden idag är alltså en faktor som har allt större betydelse.” 
  
5.2.3!Produktionsprocess!

ExTe har länge arbetat med vad som ska tillverkas in-house och vad som ska 
outsourcas. Lennart menar att strategiska val har gjorts där man valt vad företaget ska 
satsa på som sin kärnverksamhet och vad man väljer att inte försöka producera själv. 
Svetsning av stål, aluminium, montering, lackering, blästring är några av företagets 
kärnkompetenser som man väljer att själv tillhandahålla medan exempelvis skärande 
bearbetning är en operation som man helt valt bort ur ens egna verksamhet utan köper in 
detta. Kompetens och en väl fungerande maskinpark är resurskrävande och därför den 
främsta anledningen till varför en del av verksamheten outsourcas istället för att 
tillverkas in-house. Vissa komponenter och material har mer varierande förbrukning än 
andra vilket Lennart menar skapar problem för företaget. Efterfrågan till deras 
produktion blir därför varierande vilket skapar problem om man väljer leverantörer i 
Asien till exempel. 
  
5.2.4!Bränslen!och!fordon!

Gällande vilka typer av fordon som ingår i ExTe:s transportnätverk så använder de 
främst lastbil men även, båt, tåg samt flyg i undantagsfall. Båt är främst aktuellt från 
Asien och fungerar främst på produkter som har mycket jämnt förbrukning eftersom 
Lennart då menar att man kan beställa komponenter och material efter behov och på så 
sätt inte påverkas av tiden i någon större utsträckning. Sett till mängden material och 
komponenter så kommer cirka 10% från internationella leverantörer och resterande 90% 
från inhemska leverantörer. Lennart diskuterar vidare att en förändring vid val av 
transportsätt främst mer mot järnväg hade varit optimal för dem som företag att skapa 
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mer hållbara transporter men att det inte fungerar med det befintliga nätverket idag 
framförallt inom Sverige. 
  
“Järnvägen skulle kunna vara alldeles ypperlig om den skulle kunna fungera”. 
  
Problematiken menar de ligger i att en leverans sällan går från A till B utan lastas ofta 
om flertalet gånger. Ett centrallager hade varit möjligt för ExTe att använda sig av om 
lagret placerades på ett strategiskt ställe i anknytning till en järnväg och att lagret i sin 
tur skulle fungera som en samlastningshubb. Problemet menar Lennart är att det är svårt 
att beräkna var lagret ska etableras samt vad kostnaden för ett sådant projekt skulle vara 
samt hur man ska bemanna det. Sen är lager något man i största möjliga mån vill 
undvika men som i praktiken nästan är helt omöjlig. När det kommer till bränslen som 
de fordon som ExTe använder så har de ingen kontroll över vad som används och de 
ställer heller inga krav vad speditörerna ska använda för bränslen. Lennart menar att det 
är svårt att ställa dessa krav då det både finns svenska “åkare” samt utländska som 
sköter transporterna vilket skapar problem. Att integrera elfordon i deras 
försörjningskedja eller i någon del av den finns det inga kortsiktiga planer till att göra. 
Problematiken menar Lennart är ExTe:s lokalisering. De befinner sig idag ute på 
landsbygden vilket kan försvåra användandet av elfordon eftersom tekniken idag är 
begränsad i form av räckvidd. Om tekniken utvecklas där räckvidden blir en mindre 
avgörande faktor så ser de möjlighet att initialt testa att integrera elfordon från 
exempelvis hamn till fabrik. Dock är denna strategi ett långsiktigt mål och inget som 
finns på agendan i dagsläget. 
  

5.2.5!Transportplanering!

Gällande transportplanering så är ExTe ansvarig för ungefär hälften av transporterna 
och där leverantörerna själva är ansvariga för andra halvan eftersom de har vid 
upphandlingen då kommit överens med leverantören att de sköter transporten till dörren 
hos ExTe. Detta gäller främst de större leverantörerna och där ExTe främst är ansvarig 
kostnadsmässigt för de mindre frakterna. Lennart poängterar dock att de indirekt även 
betalar frakterna från de större aktörerna men att det då oftast är inkluderat i priset vid 
upphandlingen. Vidare menar Lennart att det är sällan som de själva bokar frakten utan 
det sköts oftast av leverantören vilket gör det problematiskt att påverka fyllnadsgraden. 
ExTe arbetar istället med fyllnadsgraden vid leverans från deras fabrik eftersom de 
alltid är ansvarig för transporten då. 
  
Med vissa leverantörer, främst de större, är fyllnadsgraden bättre och enklare att få till 
men vid mindre leverantörer som är utspridd över ett större geografiskt område så blir 
det svårare att påverka. Samtransporter blir därför problematiskt på grund av den 
geografiska spridningen vilket därför gör det svårt att påverka fyllnadsgraden 
poängterar Lennart. Det är även olika beroende på vad det är för typ av gods, till 
exempel så finns det mindre marginaler gällande reservdelar eftersom dessa ofta är 
kritiska och där tiden är en avgörande faktor. Vid dessa typer av gods blir därför 
samtransporter problematisk. Lennart poängterar att de använder sig av “brokers”, vilket 
är ett företag som köper komponenter från Asien och tillhandahåller dem i Sverige för 
att sälja vidare dem. Där menar Lennart att det finns större möjligheter till 
samtransporter eftersom de tar hem större partier varje gång men som i slutändan är 
svårt för ExTe att påverka eftersom det är “brokerns” verksamhet. Där har de dock en 
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dialog mellan dem för att säkerställa att sakerna de behöver finns tillgängliga eftersom 
leveranstiderna från Asien kan vara långa. 
  
5.3!Branschjätten!

Branschjätten är verksamma inom maskinindustrin och tillverkar industriella 
komponenter till tung industri. Företaget är bland de största inom sin bransch och är 
verksamma även internationellt. Jätten inom branschen grundades i slutet av 1980 talet 
och ingår i en koncern vars historia sträcker sig tillbaka in på 1800 talet. Koncernen har 
idag ungefär 1500 anställda i Sverige och drygt 30 000 anställda runt om i världen och 
huvudkontoret är beläget i Centraleuropa 
  
Respondent A har arbetat inom företaget i tre och ett halvt år och arbetar i dagsläget 
som lagerchef och ansvarar om utvecklingen av den driften av företagets lager samt 
logistiken in mot deras produktion. Innan rollen som lagerchef har respondent A varit 
trainee och arbetat inom företagets organisation utomlands. Utöver det har respondenten 
innan rollen som lagerchef även arbetat som logistikutvecklare på en annan fabrik inom 
organisationen. 
  
5.3.1!SSCM!

Försörjningskedjan när det gäller inkommande produkter, från leverantör till fabrik så 
består Branschjättens försörjningskedja av två olika huvudflöden förklarar 
respondenten. Ett av dessa flöden produkter kommer från företagets egna produktion, 
alltså från deras egna fabriker. Medan det andra flödet kommer från externa 
leverantörer. Till största del kommer produkter från leverantörer inom Europa men även 
ett fåtal från Asien. I vissa fall förekommer även produkter från andra delar av världen. 
Vid det inkommande flödet av varor och arbetet med hållbarhet inom det är till största 
del fokuserad kring förpackningsmaterial som innehåller plast. 
  

 
Figur&7:&Branschjättens&materialflöde&från&respektive&marknad,&skapad&av&författarna. 

  
Branschjätten arbetar med att eliminera material som exempelvis frigolit i 
förpackningarna och arbetar aktivt med att hitta nya lösningar när det gäller packning av 



 48 

produkter. Då är det mest plastmaterial vid packning som Branschjätten arbetar aktivt 
med att eliminera, och använder istället olika typer av papperslösningar. I vissa 
undantagsfall finns en plast med textilblandning som används för att motverka 
glidskador vid transporter förklarar respondent A. Minskningen av plasten kan ses som 
den miljömässiga aspekten inom hållbarhet och som i sin tur leder till en ekonomisk 
lönsamhet. 
  
Branschjätten sig av europapall för att minska spridning av sjukdomar vid transporter 
vilket är ett ytterligare arbete gällande den sociala biten. Den ekonomiska delen av 
hållbarhet träder fram när respondenten berättar att de försöker samlasta så mycket som 
möjligt på deras lager för att slippa skicka produkter i flera olika lådor. Vidare förklarar 
respondenten att företaget inte har några krav på att transporterna måste ske med en viss 
typ av lastbil exempelvis och att detta inte finns definierat hos dem. Anledningen till 
varför de arbetar med dessa frågor kring hållbarhet förklarar respondenten på det här 
viset: 
  
“Det är så att vi själva kan gå hem med ett bra samvete om att vi faktiskt har levererat 
en bra produkt och att vi lämnar världen till nästa generation bättre än så som vi själva 
har fått det.” 
  
Vidare förklarar respondent A att i det stora hela om man ska bli hållbar så måste man 
tänka lite mer ekonomiskt också om hur man exempelvis kan skala ner på 
packningsmaterial och att det även blir en ekonomisk aspekt till varför man arbetar med 
dessa frågor. Respondenten tillägger även att de arbetar mycket enligt lean tänket också 
och att de driver hållbarhetsarbetet lokalt för sitt lager. Arbetet gällande just 
packmaterial är ett initiativ som de själva valt att driva för att få låga 
packningskostnader vilket även ger en positiv effekt på miljön inte minst. Branschjätten 
ser främst en ekonomisk vinning i att arbeta med hållbarhet och att konkurrensfördelen 
blir att man får ner sina kostnader vid hantering av gods. 
 
5.3.2!Val!av!leverantör!

Det som styr Branschjätten vid valet av en ny leverantör är att de måste vara ISO 
certifierade och främst då ett certifikat som omfattar miljöaspekter. Det handlar om att 
leverantörer inte ska använda sig av giftiga ämnen vid tillverkning. Dock har det idag 
inga krav när det kommer till själva transporten av godset. Respondent A menar att det 
med dagens flotta inte går att påverka vilken typ av lastbil som speditören kör med trots 
att dem skulle ställa krav på detta för speditörerna. 
  
“Pratar man med någon jätte så säger dom, förlåt men vårt lager är helt automatiserat 
vi kan inte ändra på det” 
  
När problem som sådant dyker upp arbetar det mycket med feedback för att få saker 
som de inte är nöjda med förändrade. Mycket kretsar dock kring förpackning av 
produkter då de är den delen i försörjningskedjan som leverantören kan påverka och 
som i sin tur påverkar arbetet på lagret. Respondent A säger att de till stor del kan 
påverka leverantörerna direkt genom feedback, men att det finns en skara leverantörer 
som inte har viljan att samarbeta på grund av standardiserade arbetssätt som de själva 
har och vill därmed få mer betalt vid fråga om förändring från Branschjättens sida. 
Däremot finns det situationer också där leverantören själva kontaktar Branschjätten om 
en ny lösning gällande förpackningar och att de på detta sätt tillsammans kommer fram 
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till något nytt förklarar respondenten. På sätt blir relationen med leverantörerna en 
viktig faktor fortsätter respondent A, samtidigt som de framgår att priset ändå är en 
viktig faktor när de väljer leverantör. De väljer å andra sidan ofta befintliga leverantörer 
för att kunna ha en variation av vissa produkter för att på så sätt kunna vara säkra på vad 
de får vid en beställning. 
  
Anledningen till valet av befintliga leverantörer är också dess enkelhet då det är 
tidskrävande att köpa in något från en ny leverantör i och med alla granskningar 
gällande ISO certifieringar, kvalitetsaspekter och fabriksbesök som måste göras, 
förklarar respondenten. Branschjätten förespråkar ett högt säkerhetstänk vilket gör att 
hållbarhet som en aspekt vid val av leverantör inte är centralt. Respondent A förklarar 
att ifall det finns två alternativ av en produkt där den ena är tillverkad på ett hållbart sätt 
men är 10% dyrare, så kommer denna produkt inte att väljas då Branschjätten inte får 
något hörde värde av att den är producerad på ett hållbart sätt. Ligger produkterna i 
samma prisklass väljer Branschjätten den mer hållbara produkten för samvetets skull 
förklarar respondenten. Vidare förklarar respondent A att säkerheten och arbetsmiljön är 
det som styr och att ifall de ser en leverantör tumma på detta så vänder de vid dörren. 
Anställda på Branschjätten går mycket utbildningar inom dessa områden samt hur de 
ska agera när situationer där leverantören inte lever upp till värdegrunderna uppstår. 
  
När det gäller skapandet av hållbara transporter tillsammans med deras leverantör så 
förklarar respondent A att de förut transporterade mycket på tåg men att såsom 
järnvägsnätet är utvecklat idag så går det inte. Vidare förklarar respondenten att de 
försökt trycka på speditörerna gällande transporterna och att minska hantering i form av 
omlastning och packning då de råkat ut för situationer där speditören haft onödig 
ompaketering av gods trots att containern varit full. Anledningen till detta har främst 
varit att minska risken av att gods ska bli skadat och att minska ledtiderna. 
Branschjätten har alltså samtliga transporter på sitt avtal med speditören. 
  
Branschjätten har leverantörer både i Europa, Asien samt Sverige. De längre 
transporterna medför ökade kostnader vilket innebär att ifall Branschjätten hittar en 
leverantör i Sverige som är lite dyrare än en leverantör utomlands ifrån så väljer de en 
svensk leverantör för att det blir billigare frakt och de slipper valutarisken. Om det 
däremot är avsevärt billigare att handla utomlands ifrån trots alternativ inom Sverige så 
säger respondent A att priset styr men att det finns undantag. Utöver de så har 
Branschjätten även egen produktion och gör ofta jämförelser i pris vad det kostar att 
tillverka själv kontra att köpa in. Dock poängterar respondent A återigen att säkerheten 
blir en avgörande faktor och för att citera: “Finns ju saker som vi inte har kvar här i 
huset längre på grund av säkerhetsrisk. Exempel vid härdning i den gamla fabriken, har 
vi för gammal utrustning och därav höga koldioxidutsläpp. Vi måste alltså ha ny 
utrustning för detta men investeringen var skyhög vilket gjorde att vi gick till en 
leverantör som var mycket bättre på båda bitarna”. Respondent A avslutar med att säga 
att prioritet är säkerhet, kvalité, leveransprecision och kostnad där säkerheten alltid går 
först men att om det finns risk för att känslig information kan läcka ut så väljer vi att 
tillverka den komponenten själv. 
  
5.3.3!Produktionsprocess!

Vid frågan om möjlighet att skapa hållbara transporter genom en förändrar 
produktionsprocess så säger respondenten att de pratar mycket om förpackningar i och 
med att det är ett område som de kan påverka mest. De arbetar aktivt med att försöka 
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minska vikterna vid transporterna genom arbetet med förpackningarna för att på så sätt 
få ner priset även på transporterna. Trots att de tillverkar mycket själv så är det 
kvaliteten som styr och inte vilket sätt som är mest hållbart även fast företaget aktivt 
arbetar med att göra vad de kan med de transporter som de har för att bli mer hållbar 
som exempelvis packning av gods. Respondent A menar även att företaget vill 
producera de produkter och komponenter som är en del av deras kärnkompetens och 
som de är bra på. Att outsourca vissa produkter kan innebära förlorad kompetens inom 
företaget vilket kan vara negativt på lång sikt och för att kunna vara konkurrenskraftig 
på sikt. Vid sidan av det arbetet ser respondent A samlastning som en utvecklingsaspekt 
hos företaget att skapa mer hållbara transporter. Genom att minska transportintensiteten 
från leveranser varje dag till större batcher som går exempelvis två dagar i veckan. 
  
5.3.4!Bränslen!och!fordon!

Branschjätten använder sig av alla de vanliga transportsätten båt, flyg, tåg och lastbil 
där lastbil står för majoriteten av alla leveranser. När det gäller möjligheten att påverka 
transportsätten till att bli mer hållbara så finns ingen möjlighet att förändra detta. 
Däremot har deras systerorganisation kravställt att alla deras leveranser ska gå på tåg. 
Då Branschjätten inte har någon järnvägsanslutning nära sig så är det inte 
järnvägstransporter möjligt. Respondent A säger även att de inte har vetskap om vad 
deras leverantörer kör med för bränsle vid transporter och att det inte finns någon 
transportör idag som kan erbjuda en bra flotta vars lastbilar drivs av miljövänliga 
drivmedel såsom gas eller el. Branschjätten ser heller ingen möjlighet till en integration 
av elfordon i deras flotta då vissa av deras mindre fabriker är så pass små att det blir 
svårt att få in linorna dit, eller att avståndet till större fabrikerna är så långa att elfordon 
inte klarar av att transportera. 
  
5.3.5!Transportplanering!

Branschjättens leverantörer är de som bokar transporterna från dem till Branschjättens 
fabriker. Respondent A förklarar dock att de försöker att beställa så mycket som möjligt 
för att slippa ha flera transporter och istället samlasta och skicka en leverans per vecka. 
Arbetet gällande fyllnadsgraden är således till för att minska antalet bilar som kommer 
med gods till fabrikerna och lagret. Om det däremot är transporter från andra länder så 
kan Branschjätten inte styra att det skall samlastas och att bara en bil ska komma med 
leveranser. Trots att det anlitat en viss speditör så kan det alltså innebära att leveransen 
kommer in via ett annat när vilket gör att de tappar kontrollen att styra över antalet 
lastbilar som kommer in. Respondenten avslutar med att poängtera komplexiteten 
gällande fyllnadsgraden och att en container kan klassas som full trots att det är mycket 
luft i den på grund av att stor del av det gods som skickas måste säkras noggrant vilket 
innebär att man inte kan lasta hur som helst bara för att fylla upp den till max. 
 
5.4!Familjeföretaget!

Familjeföretaget startade sin verksamhet för ungefär 60 år sedan som ett litet företag 
som tillverkade hydrauliska komponenter men valde i slutet på 60-talet att flytta sin 
verksamhet norrut. Under de näst kommande decennierna skedde stora innovativa 
förändringar inom företagets tillverkning där företagets produkter lever kvar än idag. 
Företaget ses idag som ett världsledande företag inom branschen där man levererar sina 
produkter världen över till skogsindustrin, transportbranschen samt för användning vid 
materialhantering i hamnar. Ungefär 80% av de komponenter och produkter som 
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företaget tillverkar exporteras till marknader runt om i världen. De två respondenterna 
som medverkade i denna intervju arbetar på företaget som logistikchef respektive 
inköpare men kommer som tidigare nämnt benämnas som respondent B för att inte 
försvåra för läsaren. 
  
5.4.1!SSCM!

När det gäller Familjeföretagets försörjningskedja så sker de flesta inköpen främst från 
Danmark, Tyskland, Italien och Sverige där stora mängder gjutgods köps in från de två 
förstnämnda. Även komponenter och material köps in från Asien men där majoriteten 
av detta går via grossister eller andra mellanhänder. Respondent B menar att majoriteten 
av antalet leverantörer är etablerade i Sverige men sett till volymen köps mer material 
och komponenter internationellt där vissa leverantörer även tillhandahåller ett mindre 
lager för att minska ledtiden på vissa komponenter. 
  

 
Figur&8:&Familjeföretagets&materialflöde&från&respektive&marknad,&skapad&av&författarna.  

  
När det kommer till transporter är företaget själva oftast ansvariga för dessa, dels på 
grund av den kontroll respondent B menar att det ger men även för att ta del av det 
transportbidrag som de erhåller för leverantörer som är avlägsna längre än 400 km bort. 
När det gäller hållbarhet så driver företaget ett arbete gentemot deras leverantörer att 
arbetsmiljöfrågor ska tas i beaktning vid valet av leverantör samt att de ser positivt på 
de leverantörer som är ISO 9000 och 14 000 certifierad men att det inte är något krav 
vilket innebär att de inte bortser från leverantörer som inte är miljöcertifierade. 
Familjeföretaget är själva ISO-certifierade efter krav från deras stora kunder vilket de 
även försöker återspegla i sin tur till deras leverantörer. Även mot speditörerna drivs 
liknande frågor där man lyfter fram miljöfrågor, arbetsmiljöfrågor samt frågor rörande 
säkerhet. Även krav ställs på att det ska vara en “rimlig” nivå på lastbilarna som 
speditörerna använder sig av, alltså att de uppfyller en viss standard menar respondent 
B. Vidare menar respondent B att högre krav går ställa på vilken typ av fordon som 
används men att de inte riktigt är där ännu. 
  
Respondent B menar att Familjeföretagets arbete med hållbarhet inte är 
marknadsledande men att de heller inte är bland de sämre. De arbetar med att försöka 
skapa hållbarhet inom deras supply chain till en rimlig nivå. Att driva hållbarhetsarbetet 
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till sin spets menar respondent B skulle kunna ses som en nackdel rent 
konkurrensmässigt eftersom vinningen i arbetet idag är svår att se. När allt kommer till 
kritan måste företagen vara konkurrenskraftig och lönsam, annars finns där ingen 
verksamhet kvar på lång sikt. Respondent B poängterar dock att hållbarhet är inget som 
får försummas bara för att få en så billig produkt som möjligt men att det bör hållas på 
en konkurrenskraftig nivå. 
  
“Självklart vill man ju sträva efter hållbarhet så långt det bara går. Men det måste 
finnas en rimlig nivå, annars, om allt ska vara top of the line kommer vi inte kunna vara 
konkurrenskraftig” 
  
5.4.2!Val!av!leverantör!

När det kommer till nya leverantörer så befinner sig ofta någon från Familjeföretaget på 
plats hos den nya leverantören för att undersöka vad de har för förutsättningar att 
leverera produkter till dem. Respondent B säger att vid val av nya leverantörer så har de 
med sig ett dokument, något som skulle kunna liknas vid en enkät, där de går igenom 
olika punkter såsom: kvalité, miljö, gåvor, barnarbete, olika certifieringar, 
diskriminering, hälsa och säkerhet. Därefter blir leverantören poängsatt mellan noll och 
fem beroende på vilka svar de ger på de olika punkterna. Dock menar respondent B att 
en leverantör som får noll poäng inte alltid utesluts bara på grund av det utan att det 
gäller att se helheten hos leverantören, att skapa en känsla för hur de arbetar. Vissa 
aspekter i enkäten gällande exempelvis barnarbete eller liknande så går leverantören 
bort direkt. Respondent B menar att det är helt oacceptabelt. 
  
När det kommer till de viktigaste aspekterna vid val av ny leverantör menar respondent 
B att kreditvärdigheten hos leverantören är viktig, kvalitén på produkten är också en 
faktor som är kritisk, leveransprecisionen samt kostnaden. Utan kreditvärdighet är det 
svår att motivera valet av den leverantören eftersom respondent B menar att man måste 
tänka på att skapa långsiktiga relationer med leverantörer som man tror kan finnas kvar 
på lång sikt. Kvalitén är otroligt viktigt för dem eftersom Familjeföretaget har högra 
krav från sina kunder på kvalitet och toleranser, vilket innebär att de i sin tur måste 
ställa höga krav på kvaliteten från deras leverantörer. Även leveransprecision 
poängteras som en av det viktigaste aspekterna på grund av att Familjeföretaget måste 
kunna försäkra sig om att rätt komponenter finns hemma när tillverkningen ska ske för 
att de ska kunna klara sina kunders krav på leveransdatum. 
  
När det gäller transporterna från leverantörerna till Familjeföretaget så har de själva 
inga egna transporter utan använda sig av olika speditörer, främst: Schenker, DHL, 
Green Cargo och PostNord där alla typer av transportslag används. Kontinuerliga möten 
hålls med speditörerna för att se över hur sändnings kvaliteten sett ut samt vilka 
förbättringsområden man kan se. Kring sommartid menar respondent B att diskussioner 
drivs för att se huruvida möjligheterna för att ta mer på järnväg ser ut eftersom järnväg 
är något som fungerar bättre just då. In till Sverige kommer godset oftast med båt, tåg 
eller flyg där som sedan inom Sverige ofta omlastas för att gå på lastbil. När det gäller 
skapandet av mer hållbara transporter så säger respondent B att det inte är något det 
arbetar intensivt med men att det finns med i beaktning när de väljer leverantörer. En 
dialog förs därför med speditörerna vilka möjligheter de ser att frakta godset från de nya 
leverantörerna och om det finns miljövänliga alternativ men även hur de ser på mer 
tidseffektiva alternativ om problem och förseningar skulle uppstå. Både tid, pris och 
miljö är tre aspekter som tas i beaktning gällande transporter poängterar respondent B. 
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“Det måste finnas att bra och miljövänligt transportsätt med båt exempelvis där man 
kan köra samlastning men de måste även finnas andra snabbare alternativ där vi kan få 
upp grejerna fortare om det skulle behövas”. 
  
5.4.3!Produktionsprocess!

Familjeföretaget arbetar aktiv med att fatta strategiska beslut kring vilka processer och 
komponenter som ska tillverkas in-house och vad som ska outsourcas. Respondent B 
menar att företaget i så stor utsträckning som möjligt vill producera in-house. Idag, har 
det dock blivit problematiskt att tidsmässigt hinna producera allt själv enligt den höga 
efterfrågan som de idag upplever på sina komponenter vilket har gjort att de arbetat mer 
med outsourcing. Vidare menar respondent B att företaget att inom beslutsprocessen 
finns inga beslut som reflekterar kring transportintensiteten vid att outsourca eller 
tillverka in-house. De främsta motiven är istället att företaget får en bättre kontroll över 
kvalitén på produkterna vid tillverkning in-house men att den ekonomiska aspekten är 
en viktig del inom detta strategiska övervägande. 
  
5.4.4!Bränslen!och!fordon!

Gällande fordon och bränslen så använder sig Familjeföretaget av en rad olika 
speditörer som tidigare nämnt och har därför inga egna fordon för transport av gods. 
Familjeföretaget har även problemet att på grund av dess lokalisering av fabriken måste 
alltid godset inkomma med lastbil sista biten i deras försörjningskedja eftersom inga 
andra alternativ finns tillgängliga. Delar av leveranserna försöker de ordna så att godset 
ska gå på tåg eller båt. Exempelvis anländer stora dela av gjutgodset från Tyskland på 
båt till Sverige och på järnväg från en annan leverantör i Italien. Lastbil är dock det 
överlägset vanligaste fordonsslaget i Familjeföretagets försörjningskedja eftersom de 
menar att lastbil är helt överlägsen gällande tid och flexibilitet. Gällande en förändring 
av transportfordon menar respondent B att de begränsandet i valet och beslutsfattandet 
eftersom alternativen bli begränsad på grund av dess lokalisering... 
  
“Vi är ganska begränsad men samtidigt är det upp till speditörerna att bestämma, det 
är dem som bestämmer. Om de känner en trygghet och säkerhet med att köra tåg och att 
det klarar de ledtider och leveransdatum de lovat oss så gör dem det”. 
  
Respondent B menar att de ändå har möjlighet att påverka vilken typ av transportsätt 
speditörerna ska använda sig av men att de inte vill att leveranstiden ska påverkas. 
Kunden står i fokus menar fortsätter respondent B och en kundorder få aldrig falla på 
grund av att vi ville att våra komponenter skulle gå majoriteten av transportsträckan 
med båt istället för lastbil. Ibland är det helt enkelt så att utbyggnaden av det svenska 
järnvägsnätverket inte är tillräcklig menar respondent B och därför har de sett att godset 
ibland gått exempelvis halva Sverige på tåg och andra halvan på lastbil. Lastbilen har 
även en mycket större flexibilitet än andra typer av transportfordon vilket gör att vid 
eventuella förseningar i produktionen från leverantören är lastbil ett säkrare alternativ. 
Att använda lastbilar som drivs helt oberoende av fossila bränslen, främst el-lastbilar 
menar Respondent B är problematisk eftersom utvecklingen inte riktigt är där ännu. 
Begränsningar i användningsområdet idag gör det problematiskt att använda dessa samt 
att fabriken är etablerat relativt långt utanför en större stad. På sikt skulle 
Familjeföretaget kunna gå över mot elektrifierade fordon om speditörerna kunde 
erbjuda det på vissa sträckor men de har ingen strävan mot det på kort sikt. 
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5.4.5!Transportplanering!

Gällande transportplanering är företaget själva ansvarig för planering av transporter för 
ungefär hälften av allt material som köps in, resterande sköter leverantörerna själva 
genom att se till att tillhandahålla material till Företag B fram till deras fabrik. Oftast är 
det från de från de mindre leverantörerna som Familjeföretaget själva står för 
transportplaneringen och ser till att godset kommer till dem. Gällande godset som 
transporteras så arbetar produktionstekniker aktivt med att se över hur materialet ska 
packas för att optimera det inkommande godset både gällande volym men även gällande 
kvalité för att undvika att godset skadas i transporten. Fyllnadsgraden poängterar 
respondent B är problematisk att påverka eftersom DHL och Schenker sköter denna bit. 
Familjeföretaget bokar endast en transport av godset där det sedan ligger på Schenker 
och DHL:s ansvar att sköta resterande. Problematiken ligger i att företaget själva sällan 
fyller upp en egen lastbil utan är beroende av andra för att fylla lastbilarna för det 
inkommande godset. Alternativet menar respondent B skulle vara att köpa större 
volymer gods åt gången men problematiken ligger då i att lagerhållningsytan i fabriken 
inte räcker till. 
  
Avslutningsvis lyfter respondent B fram att det länge har pågått diskussioner kring att 
arbeta med en samlastningscentral i Jönköping men problematiken ligger i ledtiderna. 
Vissa produkter behövs snabbare än andra vilket skapar problem om gods ligger på 
samlastningscentralen i väntan på annat gods innan lastbilarna kan avgå. Ett framtida 
arbete kring detta avslutar respondent med att lyfta fram, eftersom de skulle vilja 
undersöka möjligheterna mer ingående och ha en person avsatt för att arbeta med denna 
typ av frågor, en resurs som idag saknas. 
  

5.5!Rottne!Industri!AB!

Rottne Industri AB är ett företag inom maskinindustrin som tillverkar skogsmaskiner i 
form av skotare och skördare. Rottne Industri AB har idag funnit i 63 år och är ett 
familjeägt företag som inte är börsnoterat och har idag 240 anställda fördelat på tre olika 
fabriker i Sverige. En av fabrikerna finns i Stensele, Västerbotten och de två övriga i de 
södra delarna av Sverige. Den ena i Rottne tätort och den andra i Lenhovda, tre mil från 
Rottne. Två av fabrikerna fungerar idag som underleverantörer i företaget och tillverkar 
komponenter till skogsmaskinerna. Trots att Rottne Industri AB bedriver all tillverkning 
helt och hållet i Sverige så är de även verksamma internationellt och exporterar ungefär 
hälften av alla maskiner runt om i världen där Nordamerika med USA och Kanada 
tillsammans med Ryssland är en stor marknad. 
  
Respondenten som vi intervjuade vid namn Jan-Åke har lång erfarenhet inom företaget 
med sina 35 år. Han började arbeta på golvet men har sedan 1987 arbetat med inköp 
inom företaget och arbetar idag som inköpschef. 
  
5.5.1!SSCM!

När det kommer till försörjningskedjan från leverantör till fabrik köper Rottne Industri 
AB in komponenter till största del från Europa men även till viss del från övriga 
världen. De största leverantörerna finns i Tyskland och i Frankrike som levererar axlar, 
boggis, pumpar, transmissioner och motorer. Jan-Åke förklarar att de arbetar med 
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mycket nära kontakt med deras leverantörer som de anser som extremt viktigt för att 
kunna ha ett flöde där leverantörerna är väl införstådda vad de är i behov av. Vidare 
förklarar han att i och med att ledtiderna idag har dragit iväg något så kopiöst på grund 
av högkonjunkturen så är det brist på det mesta.   
  
“Vi är det lilla företaget som vill vara större än vi är” 

 
Figur&9:&Rottne&Industri&AB:s&materialflöde&från&respektive&marknad,&skapad&av&författarna. 

 
Gällande hållbarhet i försörjningskedjan så förklarar Jan-Åke att de idag är ett litet 
företag med tre inköpare vilket innebär att det inte finns tillräckligt med tid att ta itu 
med frågorna kring hållbarhet. Jan-Åke berättar att de har anställt nyligen en till 
inköpare för att kunna frigöra mer tid till att få bättre möjligheter till att bearbeta deras 
leverantörer för att på så sätt få bättre kontroll gällande hållbarhet. Rottne Industri AB 
har idag tidsbrist gällande detta men att framför allt miljötänkandet som är en del av 
hållbarhet är en viktig del som de arbetar mycket internt med men att de mot deras 
leverantörer har ett lite för litet fokus på hållbarhet. Jan-Åke tror även på att 
hållbarhetsarbetet har en positiv inverkan på lång sikt för konkurrenskraften. 
  
“Vi är fyra stora i världen som tillverkar skogsmaskiner…. De andra tre befinner sig i 
norden och en i Sverige....Deras omsättning är vår kaffekassa… alltså vi är små men vi 
är ändå med.” 
  
Rottne Industri AB har sedan tre år tillbaka startat upp ett lean-arbete där de gått igenom 
hela processen i företaget för att kunna få koll på vad det man som man inte har koll på. 
Det förklarar Jan-Åke som en stor fördel och att de idag har fått bättre kontroll på hela 
flödet i företagen genom att de börjat bygga upp arbetet med daglig styrning på ett 
bättre sätt. Han förklarar vidare att deras dagliga möten har ökat deras kontroll på vad 
det är som saknas i både den interna men även externa flödeskedjan. 
  
5.5.2!Val!av!leverantör!

För Rottne Industri AB förklarar Jan-Åke att det är komponenterna som leverantörerna 
kan erbjuda som styr valet av leverantör. Tillsammans med deras konstruktörer som 
arbetar med att ta fram den leverantör som de anser kunna leverera den bästa 
komponenten ser inköparen även till att det är ett leverantören är ett solitt företag och att 
de inte sysslar med illegal verksamhet såsom barnarbete eller liknande. Detta tänk är 
något som finns med hos Rottne Industri AB vid valet av nya leverantörer. Jan-Åke 
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fortsätter med att förklara att emellanåt får man bita i det sura äpplet och betala ett högre 
pris och i vissa fall även kringgå kriterier som många andra företag tittar på i och med 
att komponentens hållbarhet är så pass viktig i skogsmaskinerna. 
  
“...vi har en egen interncertifiering...” 
  
Rottne Industri AB är inte ISO certifierade i dagsläget men har tagit fram en egen 
interncertifiering som de kallar för ISO Rottne och som enligt Jan-Åke i grunden ställer 
samma krav som ISO certifikaten. Interncertifiering innebär att de dels har en miljö och 
säkerhetsansvarig som arbetar aktivt med att renodla och få bort hantering av bland 
annat kemikalier. Det här innebär ju att vissa leverantörer stryks som alternativ och 
Rottne Industri AB får betala ett högre nettopris för komponenter men att de i helheten 
sparar pengar. Dessutom kanske detta leder till ett bättre miljötänkande, säger Jan-Åke.  
Han poängterar också att den utökade personalstyrkan kommer leda till mer tid till att 
vara mera kontrollerande mot deras leverantörer vilken han tror är en viktig faktor i 
framtiden. Anledningen till detta menar han är att de vill ha koll på hur de arbetar 
internt, leveranssäkerhet och liknande. Samtidigt finner han inget ord på exakt varför de 
vill öka kontrollen och avslutar med att; “man vill verkligen ha koll”. Rottne Industri 
AB litar även mycket på större företag. Jan-Åke berättar att om exempelvis Volvo har 
samma leverantör som Rottne Industri AB är på väg att anlita, så vet de att Volvo 
godkänt den och då är leverantören ganska stabil och arbetar förmodligen med 
miljöfrågor. Vidare menar Jan-Åke att det är onödigt att göra samma utredningsarbete 
som de stora gör mot en leverantör när dem redan vet att de stora företagen har godkänt 
leverantören. 
  
Vid sidan av detta och som Jan-Åke nämnde tidigare är relationen mellan dem och deras 
leverantörer extremt viktig. Detta då Rottne Industri AB inte är så stora inom branschen 
så kan de inte ställa motkrav om pris, leveranser och kvalitet som konkurrenterna kan 
göra med deras leverantörer. Därför menar Jan-Åke att ett nära samarbete med deras 
leverantörer underlättar att fortfarande kunna få det man vill ha. Rottne Industri AB:s 
storlek blir därför en utmaning när de ska se till leverantörernas hållbarhetsarbete. Jan-
Åke poängterar än en gång att de viktigaste för dem är kvalitet och funktion och att de 
faktiskt börjat titta på en ny leverantör efter att en leverantör som de haft i 35 år fått en 
kvalitetssänkning i sin produkt. Vidare förklarar han att hållbarhetstänket finns med 
någonstans i botten men att funktionen och kvalitet är viktigare. Däremot har de nyligen 
ingått i ett projekt där de tillsammans med ett transportanalys företag ska hitta lösningar 
för att kunna arbeta mer aktivt med deras frakter. I detta arbetet ingår att sänka 
kostnader och bli mer hållbar bland annat. 
  
“Ju mer du kan slippa ha det ansvaret per leverantör, ju bättre är det” 
  
Idag äger Rottne Industri AB cirka 75% av sina transporter själv men ser ingen fördel 
med detta. Det innebär att man tappar kontrollen över produkterna som levereras då det 
är Rottne Industri AB som är ansvariga över produkten redan långt innan den når deras 
fabrik. Oavsett vem som äger transporterna så säger Jan-Åke att det fortfarande är 
Rottne Industri AB som ska ställa kraven om att lastbilarna måste vara säkra, 
miljövänliga med mera. Däremot menar han att transportföretagen själva har full koll på 
detta eftersom de är så pass stora inom branschen. Vidare förklarar Jan-Åke att 
transporterna skiljer sig åt om det är inom Sverige eller om transporterna kommer 
utomlands ifrån. Han menar att leveranserna inom Sverige går ut på att fylla så mycket 
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gods som möjligt i lastbilen och att de mest är ute efter att tjäna så mycket pengar som 
möjligt. Medan företagen i Europa är har mera kontroll på leveransen än i Sverige. 
  
Vid tal om transporter och avstånden kring de förklarar Jan-Åke att avståndet kan vara 
en viktig faktor när de väljer leverantör. De ser först till närheten i deras egen region 
Småland, Kronoberg. Sedan är deras nästa steg Sverige och sedan efter det länderna 
runt om såsom Finland och balkanländerna. Anledningen till att Rottne Industri AB ser 
avståndet som en viktig faktor är att de lättare kan ha koll på legotillverkningen som de 
har och att de enkelt kan ta sig till leverantören för diskussioner gällande eventuella 
omställningar i produktionen. 
  
5.5.3!Produktionsprocess!

Rottne Industri AB tillverkar idag mycket på egen hand men han börjat släppa lite mer 
på detta och börja outsourca vissa delar i processen. Anledningen till detta är främst 
personalbrist och att det är svårt att hitta kompetent personal, menar Jan-Åke. De har 
börjat göra djupare beräkningar på vad det skulle kosta att tillverka vissa saker. Vidare 
berättar Jan-Åke att det är jätteduktiga på vissa saker men att vissa andra saker ska de 
inte hålla på med och då är det lättare att ha detta utlagt på lego. Det positiva gällande 
med att outsourca mer är att det skulle minska deras hantering av gods och frakter. Förut 
har de själva producerat vissa komponenter som från deras egen fabrik behövt skickas 
vidare för materialbehandling eller liknande. Genom att ha gjort en förändring i 
produktionsprocessen och istället köpa in en produkt som kan gå direkt in i flödet så 
förklarar Jan-Åke att det förhoppningsvis sparat en transport någonstans i kedjan då 
leverantören kanske gör allt detta under samma tak som Rottne Industri AB själva inte 
kunde göra. 
  
Vid sidan av möjligheterna att skapa hållbara transporter genom produktionsprocessen 
så menar Jan-Åke att en ökad kontroll på leveranser, tider och hantering tillsammans 
med större batcher skulle kunna skapa mer hållbara transporter då Rottne Industri AB 
idag själva inte längre har något eget lastbilssystem som kör deras gods och som de 
skulle kunna påverka. Istället har de idag ett lokalt företag som kör leveranser till dom 
två gånger i veckan och sköter lasting med mera. Från Stensele å andra sidan går det en 
lastbil i veckan. På det här sättet kan de få upp fyllnadsgraden, och slipper ha dagliga 
leveranser vilket lett till ett stort besparande både ekonomiskt och miljömässigt genom 
att transport intensiteten minskat.  Däremot har Rottne Industri AB svårt att påverka 
fyllnadsgraden på leveranserna från övriga leverantörer då det är fraktleverantörerna 
själva som ansvarar över detta. 

  
5.5.4!Bränslen!och!fordon!

Rottne Industri AB använder sig av samtliga transportsätt som existerar. Vägtransporter 
i form av lastbil är det överlägset största transportsättet. Företaget ser inte i dagsläget 
någon möjlighet till att transportera godset till deras fabriker på något annat sätt än med 
lastbil i och med att de ligger långt ifrån en hamn och en bra bit även från 
centralstationen i Växjö som är den närmaste ifall man väljer att leverera på tåg. Jan-
Åke som har lång erfarenhet inom företaget säger att förut gick mycket av deras 
leveranser på tåg och att de hade ett smalspår som gick igenom samhället men att detta 
järnvägsnät tagits bort vilket har gjort att möjligheterna för Rottne Industri AB att 
transportera på tåg nästan är obefintliga. Jan-Åke menar på att en större satsning på 
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dubbelspår och renovering av stambanan skulle gynna även dem till att kunna börja 
transportera mer på tåg som de gjorde förr och på så sätt kunna ha mer hållbara 
transporter. 
  
“Jag skulle nog säga rent ut att det är nog ingen som har tänkt tanken att vi behöver ha 
kontroll över det. Det är nog bara vara ärlig.” 
  
Vidare förklarar han att de heller inte har någon kontroll på vad deras 
leverantörer/transportörer använder för bränsle vid transport av gods och att det aldrig 
funnits med som en aspekt att ens reflektera över. Detta är dock ett område som olika 
företag kan ha olika kontroll över samt möjligheter att påverka. Detta kan ses som en 
fråga om makt där större företag tenderar att ha större påverkan på speditörerna. 
Samtidigt så ser Jan-Åke inte att Rottne Industri AB skulle kunna påverka dem i frågan 
om bränsle på grund av att de är för små i att kunna säga till om sådana saker och att 
större företag har lättare att kräva mer. Vid tal om bränslen och fordon så ser han heller 
ingen möjlighet till att integrera elfordon i transportnätverket. Jan-Åke förklarar vidare 
att de haft uppe diskussionen internt och att de inte ser elfordon som en lösning till att 
skapa hållbara transporter. Han menar att man enbart flyttar på miljöproblemet i och 
med att tillverkningen och återvinningen av batterierna i dessa elfordon har en hög 
miljöpåverkan. Däremot säger förklarar han senare att ifall transportbolagen skulle 
erbjuda en lösning med elfordon så skulle det givetvis vara ett alternativ men att 
motfrågan då blir hur mycket mer det kommer kosta. Det i sig är något som ledningen 
för företaget måste diskutera, säger Jan-Åke. Vidare förklarar han att det blir deras 
slutkunder som i slutändan från att betala för detta och att han inte tror att deras kunder 
skulle se något värde i att t komponenter och produkterna transporteras på ett hållbart 
sätt, vilket skulle innebära tappade marknadsandelar. 
  
5.5.5!Transportplanering!

Transportplaneringen för inleveranser från leverantör till Rottne Industri AB sker idag 
via inköp som via inköpsordrar och begäran av leveranstider sköter detta. Många av 
deras större leverantörer har leveransdagar vilket gör att de har en leverans per vecka för 
att slippa “kladdleveranser”. I och med att Rottne Industri AB själva inte har leveranser 
som fyller en hel lastbil så påverkar de inte fyllnadsgraden i den bemärkelsen. Däremot 
sparar det in på antalet transporter till dem genom att de får en större leverans en gång 
veckan istället för en leverans varje dag, förklarar Jan-Åke. Vidare förklarar han att 
förutom den ekonomiska besparingen som de gör, så blir det färre leveransmil per dag 
även för speditören. När det gäller tyngre gods så får de däremot flera leveranser i 
veckan. 
  
Jan-Åke förklarar även att de ofta försöker planera så att de vissa veckor beställer hem 
komponenter eller liknande tidigare för att kunna ta det på samma leverans. Vidare 
förklarar han att detta kan de göra för att de inte arbetar enligt Just-In-Time i och med 
att de inte har så stor tillverkningsprocess i antal. Han förklarar att de använder sig av 
beställningspunkter och att de ofta beställer hem mer än vad de behöver för stunden. På 
detta vis kan Rottne Industri AB binda lite mer kapital för att få ner transportintensiteten 
vilket givetvis har en positiv inverkan på hållbarhet. Dessutom så menar Jan-Åke att de 
ger dem även möjlighet till att kunna tillverka på snabba omställningar. Han tillägger 
dock att det krävs att man har koll på sin ekonomi och en god sådan för att kunna binda 
kapital på det sätt som de har valt att göra. 
  



 59 

5.6!Svenska!Jätten!

Svenska jätten är ett svenskt företag vars rötter sträcker sig ända in på slutet på 1600-
talet i södra Sverige och är idag en stor aktör inom tillverkning av olika maskiner och 
andra produkter. Företaget har globalt sett runt 16 000 anställda och är verksamma i 40 
olika länder. Företaget har sedan 80-talet expanderat kraftigt genom förvärv och är idag 
en ledande global aktör inom sitt segment. Företaget har idag ungefär 30 fabriker 
världen över men där majoriteten av dessa är etablerade i Nordamerika eller Europa där 
fem av dessa är lokaliserade i Sverige. Företaget är uppdelat i fyra olika divisioner där 
de olika divisionerna har olika affärsmodeller med egna, tydliga målgrupper och 
strategier samt strategiska funktioner som agerar övergripande mellan de olika 
divisionerna för att knyta samman viktiga strategier som exempelvis inköp, logistik och 
teknisk utveckling. 
 
5.6.1!SSCM!

Svenska Jätten har en global supply chain där komponenter köps in från stora delar av 
världen där många av leverantörerna levererar komponenter och material till flertalet av 
Svenska Jättens produktionsanläggningar. Ser man till hur materialanskaffningen sker 
till produktionsanläggningarna i Sverige (vilket varit huvudområdet i denna intervju) så 
sker de många av inköpen från europeiska, asiatiska men även svenska leverantörer. 
Respondent C menar att det är en jämn fördelning mellan material som köps in från 
Europa och Asien, något som vi illustrerat i figur 10 där svenska och europeiska 
leverantörer tillsammans representerar 50% av materialet och Asien andra halvan av 
inkommande materialet. Det huvudsakliga transportsättet för komponenter menar 
respondent C är genom lastbilstransporter. Från Asien ser dock bilden annorlunda ut 
eftersom materialet oftast ankommer med båttransporter för att övergå till lastbil sista 
delen av försörjningskedjan. Respondent C menar att de ovan nämnda är det mest 
frekventa transportsätten och de transportsätt som används när företagets 
försörjningskedja fungerar som den ska. Ibland sker dock förseningar och förändringar i 
produktionsanläggningarna vilket gör att flygtransporter kan användas för att påskynda 
materialanskaffningen för att inte tillverkningen ska bli försenad och drabba kundordrar. 
Svenska Jätten själva ansvarar för ca 90–95% av transporterna i deras försörjningskedja 
med det flesta av transporterna sköts av olika speditörer och transportörer. Endast ett 
fåtal egna bilar innehas för transport framför allt på lokala orter kring 
produktionsanläggningarna mellan leverantör och fabrik men även mellan de olika 
produktionsanläggningarna. 
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Figur&10:&Svenska&Jättens&materialflöde&från&respektive&marknad,&skapad&av&författarna.&

 
Vidare gällande SSCM så driver Svenska Jätten ett omfattande arbete för att reducera 
dess miljöpåverkan. Företaget har satt upp mål som de ska arbeta mot 2020 där bland 
annat en 10% minskning av CO2 utsläpp finns med och att 70% av inköpen ska komma 
från leverantörer som har ett utbrett arbete med hållbarhet. Sett till företagets värdekedja 
så är utsläppen från transporter en liten del av dess totala “carbon footprint” enligt 
mätningar som presenterats i deras hållbarhetsrapport 2017. Den största påverkan 
kommer nämligen från produktanvändningen. Företaget har en väl utpräglad 
hållbarhetsstrategi som omfattar alla områden inom företaget, vilket innefattar etiska 
frågor rörande arbetsförhållanden, miljöfrågor i form att minskat koldioxid och hur man 
ska göra allt detta som man fortfarande ska vara konkurrenskraftig och 
marknadsledande inom segmentet. 
  
5.6.2!Val!av!leverantör!

Gällande val av leverantör så är det inköpsavdelningen som ansvarar för denna del och 
respondent C menar att kunskapen kring det exakta tillvägagångssättet därför saknas. 
Hos Svenska Jätten är det inköpsavdelningen som kommer med förslag på en ny 
leverantör där logistikavdelningen ansvarar för att undersöka de olika 
transportmöjligheterna. De tittar då på var leverantören är lokaliserad, vad som ska 
skickas från leverantören och till vilken produktionsanläggning. I ett initialt skede är det 
oftast priset som avgör vilket transportsätt som kommer att användas samt vilken 
speditör som är lämpligast att använda. Här menar respondent C att det är fördelaktigt 
om transporterna kan ske på ett hållbart sätt men att det i slutändan mynnar ut i en 
kostnadsfråga. Sett till de mer långväga transporterna från Asien så är det oftast aldrig 
tal om andra transportsätt än båt. Företaget får helt enkelt ta i beaktning att från 
leverantörerna i Asien kommer 40–45 dagars transporttid att finnas oavsett vilken 
leverantör från Asien man väljer vilket i sin tur kan komma att påverka produktionen då 
problematik hos leverantören uppstår som försenar avgången för godset. Respondent C 
poängterar dock att gällande dyrare komponenter så måste ledtiden analyseras en extra 
gång eftersom man vill undvika större kapitalbindning i så stor utsträckning som 
möjligt. Flyg eller tåg kan därför bli aktuellt från leverantörer som är lokaliserade i 
Asien men som tillhandahåller produktionsanläggningen med dyra komponenter. 
Gällande valet av transportsätt så menar respondent C att det mesta ändå mynnar ut i en 
kostnadsfråga eftersom fraktpriset är den viktigaste aspekten när man ska välja 
transportsätt. 



 61 

  
Som tidigare nämnt har företaget satt upp ett mål att vid 2020 ska företaget arbeta för att 
skapa mer ingående relationer med alla strategiska leverantörer, som står för 70% av 
deras inköp. Detta genom att se hur de tillsammans kan arbeta för att bli mer hållbar 
men även för att Svenska Jätten ska få djupare förståelse för deras påverkan uppströms i 
försörjningskedjan och hur de kan arbeta för att minska denna påverkan. Att skapa 
transparens i försörjningskedjan för att säkerställa att se vilka leverantörerna är som 
man arbetar med och hur dem arbetar men sin materialanskaffning menar Svenska 
Jätten är en viktig del för att skapa en hållbar försörjningskedja. Även för att säkerställa 
att det arbetas med sociala frågor i form av säkerhet, arbetsmiljö, nolltolerans mot 
barnarbete etc. 
  
5.6.3!Produktionsprocesser!

Vid varje ny produkt fattas beslut huruvida företaget ska tillverka produkten eller 
komponenterna själva eller om man ska köpa in dessa från någon eller några 
leverantörer. Den viktigaste faktorn företaget tittar på är till vilken kostnad kan de själva 
producera produkten och till vilken kostnad kan leverantörerna erbjuda dem. 
Kapaciteten är också en viktig faktor när det gäller denna typ av fråga. Kan företaget 
själva producera den i någon av deras fabriker, poängterar respondent C, och till ett 
konkurrenskraftigt pris så gör men det helst själv. Att förändra sitt produktionssätt så att 
mer egen komponenttillverkning sker i de befintliga produktionsanläggningarna menar 
respondent C skulle kunna minska transportintensiteten i företagets försörjningskedja 
vilket skulle skapa en mer hållbar försörjningskedja. 
  
5.6.4!Bränslen!och!fordon!

Svenska Jätten använder sig av egentligen alla typer av transportsätt i sin 
materialanskaffning. Lastbil är det klart mest förekommande valet av transportsätt men 
även båt, tåg samt flyg förekommer. När det kommer till transporter så använder 
Svenska Jätten sig av olika speditörer som DHL, Schenker, DSV med flera och har som 
tidigare nämnt en liten flotta av egna bilar som kör mellan vissa leverantörer och 
produktionsorter i Sverige. Företaget kan enklare styra transporterna inom Sverige 
eftersom de är så pass stora gentemot deras svenska leverantörer vilket gör att dem har 
makten att påverka exempelvis vilken typ av bränsle som ska användas i lastbilarna. 
Även eftersom de har ett par egna bilar där man kan välja fullt ut hur man ska göra dem 
så hållbara som möjligt. Gällande företagets egna bilar har arbetet med att skapa mer 
hållbara transporter kommit långt. Dessa bilar har övergått från att drivas på 
konventionell diesel till att drivas på HVO-diesel för att minimera dess negativa 
klimatpåverkan och menar att det inte finns några hinder till en sådan genomföring. 
  
Arbetet på internationell nivå ser dock inte ut på liknande sätt. Inget arbete drivs här för 
att använda sig av en viss typ av bränsle menar respondent C utan företaget förlitar sig 
på att speditörerna och transportörerna sköter detta arbete eftersom hen menar att dessa 
företag kommit långt i arbetet och har höga krav på sig att driva utvecklingen. Företaget 
står mest på sidan av och låter speditörerna och transportörerna sköta arbetet. Att trycka 
på vad man som företag värderar i upphandlingar mot speditörer anser respondent C är 
viktigt, det visar vad de som företag värdesätter och att det på så sätt kan påverka dessa 
större speditörer att erbjuda mer hållbara transporter. 
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“Medans använder vi de större, Schenker, DHL, DSV, så blir det svårare för oss att 
påverka, då får vi egentligen bara följa med och se hur det arbetar själva med sin 
hållbarhet och försöker göra i våra beslut vem vi ska använda och ta den som vi tycker 
lämpar sig bäst baserat på en rimlig prisnivå men även hur de arbetar med hållbarhet.” 
  
Respondent C menar att företaget aktivt arbetar med att minska sina CO2 utsläpp när 
det gäller transporter vilket framförallt innebär ett arbete där företaget försöker minska 
användningen av flygtransporter, de försöker flytta gods från lastbilstransporter till 
transporter på tåg och båt men avvägningen ligger hela tiden i transporttid och kostnad. 
Företaget arbetar även med två stycken elfordon och ser stora möjligheter att integrera 
ytterligare fordon framför allt av det större slaget när tekniken är utvecklad mer och 
mogen för det. 
  
5.6.5!Transportplanering!

I Sverige sker leveranserna till Svenska Jätten mer frekvent och i mindre sändningar än 
de leveranser som sker från internationella leverantörer. Transportplaneringen är därför 
något olika nationellt och internationellt. Från Nordamerika och Asien försöker 
företaget i så stor utsträckning som möjligt arbeta med att fylla en hel container vid 
transport för att öka fyllnadsgraden på dessa långväga transporter. Respondenten menar 
dock att det finns ett förbättringsarbete inom området framför allt kring transporter inom 
Sverige. De använder sig av något som respondenten benämner som en “mjölkrunda” 
där speditören åker runt till olika leverantörer i närområdet och hämta upp gods som ska 
transporteras till produktionsanläggningen för att minska antalet transporter istället för 
att varje enskild leverantör ska skicka flera små sändningar. Företaget arbetar alltså för 
att försöka skapa en mer optimerad försöjningskedja och minimera transportintensiteten 
samtidigt som de även ser över förpackningsmaterial för att minska volymerna på 
varorna de transporterar. 
  
Respondent C menar att företaget kan bli bättre på att hålla produktionsplaner i 
fabrikerna för att undvika att komponenter och material måste flygas in på grund av 
tidsbrist. Att ha bättre prognoser menar respondenten kan minimera dessa typer av 
“akuta” transporter som har en negativ påverkan på miljön. Det är ett kontinuerligt 
arbete som drivs för att alltid ha rätt saker på plats i rätt tid fortsätter respondenten. 
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6.!Analys!

Detta kapitel avser att analysera den insamlade empirin mot den teoretiska 
referensramen som konstruerats i kapitel 3. För att tydliggöra för läsaren kommer 
studien fortskrida i den tematiska struktur som uppsatsen följt i tidigare kapitel; 
Strategiska och operativa överväganden där vi avslutningsvis även för en diskussion om 
drivkrafternas påverkan i arbetet för att skapa hållbara transporter. 
______________________________________________________________________ 
  

Denna studie har gjorts i syfte att undersöka hur företag i maskinindustrin arbetar för att 
skapa hållbara transporter. Företag kan bland annat genom att arbeta aktivt inom de 
olika områdena (val av leverantör, produktionsprocess, bränslen & fordon samt 
transportplanering) som genomsyrar denna studie uppnå hållbara transporter. 
Integration av hållbarhet är dock en komplex process som tar tid att genomföra och att 
skapa ett arbete kring. Det finns ingen direkt “knapp” att trycka på och tro att 
hållbarhetsarbetet i ett företag ska drivas av sig själv. Det är snarare en process under 
konstant utveckling som kräver en vilja från samtliga som är involverade i företagets 
värdekedja. Som Ahi och Searcy (2013, s. 339) definierar SSCM: “Skapandet av 
samordnade försörjningskedjor genom en frivillig integration av ekonomiska, 
miljömässiga och sociala överväganden (…) för att effektivt hantera material-, 
informations- och kapitalflöden i samband med upphandling, produktion och 
distribution av produkter eller tjänster för att möta intressenternas krav och förbättra 
organisationens lönsamhet, konkurrenskraft och robusthet på kort och lång sikt.” 
Definitionen ger oss en inblick om komplexiteten samt alla de delar som ofta ingår i ett 
företags processer och som dessutom bör involveras i hållbarhetsarbetet för att kunna 
skapa en konkurrenskraft som består även i framtiden. Nishat Faisal et al. (2017, s. 
1956) menar att arbetet kring hållbarhet blivit en allt mer utpräglad del av företagens 
strategi något som vår undersökning även påvisar då alla respondenter tydligt 
presenterat olika sätt som de arbetar kring hållbarhet. 
  
6.1!Strategiska!överväganden!

!
6.1.1!Val!av!leverantör!

Val av leverantörer är en process som kan ses som en del i företagens strategi vilket 
också gör att valet av leverantörer och de bakomliggande faktorerna som beaktas vid 
valet, ofta skiljer sig mellan olika företag, något som vi också upptäckt i vår 
undersökning. Samtliga respondenter i vår studie beskriver att arbetet med befintliga 
leverantörer och val av nya leverantörer är ett omfattande arbete som kräver resurser. 
Ålö AB och Branschjätten är två företag i vårt urval som försöker minimera detta 
resurskrävande arbete genom att använda sig utav befintliga leverantörer som man vet 
fungerar bra så mycket som möjligt, för att slippa kostnaden och tiden som arbetet kring 
att ta fram en ny leverantör innebär. Rottne Industri AB använder sig av ett liknande 
arbetssätt fast där de istället undersöker om någon av dessa leverantörer används av 
något stort företag för att på så sätt säkerställa att det är en leverantör som går att lita på. 
Jan-Åke menar att dessa stora företag genomför omfattande utvärderingsarbeten kring 
leverantörerna för att undersöka ifall det är en kompetent och pålitlig leverantör, vilket 
gör att Rottne Industri AB själva slipper göra detta. 
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Företagen i vår studie visar sig även värdesätta olika faktorer gällande val av leverantör, 
men en sak har de gemensamt när det gäller befintliga leverantörer. Majoriteten av 
företagen beskriver att ett nära arbete med leverantörerna förenklar arbetet kring att vara 
mer hållbar och som respondent B från Familjeföretaget poängterar så blir det även 
enklare att ställa krav på leverantören om man har en god och ärlig relation till dem. Att 
en god relation underlättar hållbarhetsarbetet är även något som forskning bekräftar. 
Gualandris et al. (2014) presenterar exempelvis i deras forskning att arbetet kring 
företagets leverantörer en viktig aspekt för att skapa en djupare och mer ingående 
relation till dem, något som Sarkis och Dhavale, (2015, s. 177) även menar är viktigt 
både på lång och kort sikt för att skapa en hållbar försörjningskedja. Trots att 
majoriteten av företagen som intervjuades tyckte lika gällande relationen till deras 
leverantörer och att det underlättar ett framtida arbete så var det ingen som aktivt 
arbetade med att ta fram mer hållbara transporter tillsammans med dem. Däremot 
började de reflektera kring detta och hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut. 
  
Ytterligare likheter som man kan se i resultatet av undersökningen är att fyra av sex 
företag menar att olika ISO-certifieringar utgör en central roll vid valet av leverantör. 
Det var endast Familjeföretaget och Svenska Jätten som uteslöt dessa faktorer vid valet 
av leverantör. Dock bör tilläggas att respondent C från Svenska Jätten inte var så väl 
insatt i denna typ av frågor eftersom inköpsavdelningen var ansvariga för upphandling 
av leverantörer. Detta anser vi kan ha lett till att denna faktor uteslöts ur samtalet. 
Däremot berättade respondent C från Svenska Jätten om hur det arbetar med hållbarhet 
kring valet av leverantör och hur de arbetar med dem för att skapa hållbara transporter. 
Vid valet av leverantör undersöker Svenska Jätten alltid möjligheterna för olika 
transportslag innan man beslutar sig för vilken leverantör de ska använda. Vidare menar 
respondent C att i ett initialt skede i arbetet med en ny leverantör är kostnaden den 
aspekt som först tas i beaktning vid valet av transportslag från den nya leverantören. 
  
Företagen som å andra sidan lyfte fram ISO-certifieringarna som en viktig aspekt vid 
valet av leverantör menade dock att certifieringen fungerade mer som en riktlinje 
snarare än den avgörande faktorn för att välja en specifik leverantör, men att det 
givetvis sågs som en om leverantörerna var certifierade. En stor del av forskningen om 
hur företag arbetar med val av leverantör menar att olika poängsystem eller 
utvärderingsmodeller är det bästa sättet att hitta den bästa leverantören för sina behov 
(Fallahpour et al., 2017; Nishat Faisal et al., 2017; Yu et al., 2016; Zimmer et al., 2016). 
Detta är dock något som vår studie delvis motsäger i och med att det endast var ett 
företag, nämligen Familjeföretaget som lyfte fram poängsystem som en metod som de 
arbetar med vid valet av leverantör. Familjeföretaget använde däremot 
poängutvärderingssystemet mer som en riktlinje i processen snarare än som en 
avgörande faktor. Respondent B för Familjeföretaget menar att trots att en leverantör får 
låga poäng kan leverantören ändå bli aktuell på grund av att andra faktorer såsom 
kvalitén på produkterna utmärker sig eller att det finns goda möjligheter till att skapa en 
ingående långsiktig relation tillsammans med leverantören. 
  
Även om majoriteten av företagen ansåg att en god relation med leverantörerna är av 
stor betydelse lyfte samtliga företag förutom Rottne Industri AB fram kostnaden som en 
av de viktigaste aspekterna vid valet av leverantör, med argumentet att låga kostnader är 
en nyckel för att överhuvudtaget kunna konkurrera och för att kunna driva en 
verksamhet. Rottne Industri AB å andra sidan menar att istället för kostnaden så ser dem 
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mer till funktion och kvalité eftersom att de har en slutprodukt som präglas av 
driftsäkerhet då kunderna som köper en produkt av dem i sin tur driver sin egen 
verksamhet med maskinen vilket gör att deras levebröd då beror på maskinens funktion 
och pålitlighet. Företaget är relativt litet i förhållande till dess konkurrenter både 
nationellt och internationellt vilket gör att kvalitén blir en av de viktigaste aspekterna 
när Rottne Industri AB väljer leverantörer eftersom företaget måste inneha ett gott rykte 
på marknaden för att kunna fortsätta konkurrera med de större aktörerna, menar Jan-
Åke. 
  
Zimmer et al. (2016, s. 1412) menar att företag inte längre endast kan fokusera på 
kostnad och leveranstid utan att de även måste börja se till vilka leverantörer som kan 
tillhandahålla produkterna på ett hållbart sätt. Samtliga respondenter påvisade en stor 
kunskap när det gäller hållbarhet och att samtliga respondenter gav oss det intryck att 
man gärna försöker välja leverantörer som man kan arbeta med för att skapa mer 
hållbara transporter. När diskussioner kring vilka aspekter vid val av leverantör som är 
viktigast för företaget lyftes fram nämnde ingen av respondenterna hållbara transporter 
som det viktigaste. Istället var det som tidigare nämnt kostnaden, men även ledtider och 
flexibilitet som till synes var avgörande vid valet av leverantör något som bekräftar det 
Pålsson och Johansson (2016, s. 688) menar. Ett intressant arbete som Ålö AB nämnde 
vid valet av leverantör, var att de tillsammans med en leverantör utvecklat ett arbete där 
vissa komponenter gå via en hubb för att samlastas för att sedan levereras till Ålö AB:s 
fabriker. Initiativet bakom detta arbete var ursprungligen en fråga om ledtider och 
kostnadsmässiga aspekter men som Johan menar så blev det även en stor besparing för 
miljön då de minskar transportintensiteten som i sin tur lett till ledtid- och 
kostnadsbesparingar. 
  
För att skapa mer hållbara transporter kan avståndet ses som en självklar faktor att ta i 
beaktning när man väljer leverantör. En världsomfattande försörjningskedja med en 
leverantörsbas etablerade på ett flertal av världens kontinenter förstår de flesta skapar 
stora utsläpp och påverkar det samhälle vi lever i negativt. Som Pålsson och Johansson 
(2016) fann i sin forskning så är avståndet inte en av de huvudsakliga faktorerna när 
företag väljer leverantör, vilket även resultatet i vår studie delvis påvisar i och med att 
majoriteten av respondenterna som vi intervjuat inte ser avståndet som en avgörande 
faktor vid val av leverantör. Enda företaget som såg avståndet som en viktig faktor och 
som därmed motsäger det som Pålsson och Johansson (2016) upptäckt med sin 
forskning var Rottne Industri AB. Anledningen till deras strävan efter att ha leverantörer 
i närområdet (Sverige, Finland & Balkanländerna) är att kunna ha bättre kontroll över 
komponenttillverkningen samt enkelt kunna besöka leverantörerna för diskussioner om 
eventuella omställningar i produktionen. Även om avståndet är viktigt i deras process 
kring val av leverantör så var inte syftet att minska avstånden för att minska 
transporterna och skapa mer hållbara transporter, utan snarare för att få bättre kontroll 
över försörjningskedjan och leverantörerna.  
  
Avståndet till leverantörerna är således en fråga som är starkt knuten till leveranstider, 
flexibilitet och kostnader något som Pålsson och Johansson (2016, s. 694) menar är de 
huvudsakliga orsakerna som överskuggar de positiva effekterna som kan uppstå på 
grund av minskade transportsträckor. Svenska Jätten har dock ett hållbarhetsarbete där 
man satt upp tydliga mål som ska uppnås 2020 där bland annat 70% av företagets 
leverantörer ska vara hållbara och att CO2 utsläppen ska minskas med 10%. Att endast 
Svenska Jätten arbetar med sådana tydliga mål kan tyckas anmärkningsvärt. Något som 
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bör belysas i detta fall är det som nämnts tidigare att detta företag är 30 gånger större än 
det näst största företaget vilken innebär att det finns stora mängder resurser att arbeta 
med den här typen av frågor. Just resurser är nämligen något som bland annat 
Familjeföretaget menar att de saknar för att kunna driva ett gediget arbete kring hållbara 
transporter och att utveckla deras transporter för att bli mer hållbar vilket påvisar att 
företagets storlek har en påverkan på hur utbrett arbetet med hållbarhet är. 
  
6.1.2!Produktionsprocess!

Strategiska beslut om vad som ska tillverkas var och vem som ska tillverka det är beslut 
som de allra flesta företag står inför. Många olika faktorer påverkar dessa beslut och det 
gäller för företaget och dess ledning att bestämma vad man ska tillverka själv och vad 
som man ska köpas in från olika leverantörer något som vår undersökning visar att man 
aktivt arbetar med. Ska man producera nära slutkunden eller ska företagets verksamhet 
finnas nära råmaterialet är också en aspekt som företaget måste reflektera över när man 
ser till produktionsprocessen. Dessa beslut kommer i sin tur ha stor påverkan på hur 
transportintensiv och transportberoende företagets försörjningskedja är, vilket i sin tur 
har en direkt påverkan på utsläppen från företagets transporter. Cobral et al. (2014, s. 
365) menar att en förändring håller på att ske där allt fler företag väljer att ompröva 
strategin med outsourcing där fler företag väljer att producera själva i allt större 
utsträckning något som vår studie dock motsäger eftersom inga företag menade att de 
försökte övergå till att producera mer själv utan snarare tvärt om.  
  
Något som resultatet av vår datainsamling visar gällande produktionsprocessen är att 
företagen inom branschen tenderar att se till olika strategier gällande vad som ska 
tillverkas in-house och vad som ska outsourcas. Ålö AB, Familjeföretaget och Svenska 
Jätten menar att kostnaden är en viktig aspekt eftersom man som företag måste kunna 
leverera en produkt som är kostnadsmässigt konkurrenskraftig. De två förstnämnda 
menar att de heller inte vill outsourca för mycket av deras verksamhet eftersom de inte 
vill förlora kompetensen eller kunskapen inom företaget. I likhet med detta så arbetar 
även ExTe och Branschjätten på liknande sätt med att producera det som de själva är 
bra på och som är en del av deras kärnverksamhet där kvalité är en viktig aspekt. Rottne 
Industri AB är det enda företag i urvalet som nämner att man fattat produktionsbeslut 
som direkt påverkat transporterna eftersom man valt outsourca mer, och som 
konsekvens av detta har antalet transporter i deras försörjningskedja minskat. 
Respondenten menar att de var tvungen att skicka ett flertal komponenter från deras 
egna tillverkning till andra producenter för materialbehandling vilket var en 
transportkrävande process. Att outsourca mer av tillverkningen har därför bidragit till en 
minskning av den negativa miljöpåverkan i Rottne Industri AB:s försörjningskedja. 
Från empirin kan man även utläsa att inget av företagen poängterar någon större 
strategisk förändring i produktionsprocessen vilket delvis talar mot det Cobral et al. 
(2014) menar. Däremot menar Hartman et al. (2016, s. 215) att outsourcing ofta sker när 
problem kring transporter, kvalitén och kostnader uppstår vilket vårt resultat bekräftar. 
Företag inom maskinindustrin tenderar att värdesätta kostnad men även kvalité och 
kompetens (som kan knytas samman till kvalité) som högst när det gäller strategiska 
beslut om produktionsprocessen. Vid sidan av dessa värdesättningar menade ExTe, 
Familjeföretaget samt Svenska Jätten att produktionskapaciteten också är en faktor som 
tas i beaktning vid denna typ av strategiska beslut. Har företaget inte kapacitet i sina 
befintliga produktionsanläggningar blir de tvungen att outsourca produkten eller 
processen om än man gärna skulle vilja behålla den in-house. 
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Gällande maskinindustrin så visar empirin i vår studie att produktionsprocessen och 
antalet transporter inte är en faktor som företagen reflekterar kring eller prioriterar. 
Branschens huvudsakliga områden när man fattar denna typ av strategiska beslut om 
vad som ska tillverkas in-house och vad som ska outsourcas tenderar istället som ovan 
nämnt att vara kostnader och kvalité, något som empirin även bekräftar som avgörande 
faktorer i fråga om produktionsprocess. 
  
6.2!Operativa!överväganden!

  
6.2.1!Bränslen!och!fordon!

Bränslen och fordon är två delar inom transporter som är starkt förknippade till 
varandra. Det som skiljer området bränslen och fordon från de övriga områden är att det 
kan upplevas som mer greppbart och att förändringar inom detta kan ses som lättare att 
genomföra. I den data som vi samlat in från företagen via intervjuer har vi sett att 
området bränslen och fordon sällan är något som företag i vårt urval lägger någon större 
vikt i när de upphandlar om transporter med speditörerna vilket kan tyckas märkligt, 
trots att man med enkla medel kan göra förändring. Muratori et al. (2017, s. 3531) 
exempelvis har med sin forskning bevisats att biobränslen är den mest effektiva 
lösningen när det gäller minskning av koldioxidutsläpp för transporter som utförs av 
fordon med traditionella förbränningsmotorer. Samtliga respondenter hade kännedom 
om att biobränslen fanns som alternativ för fossila bränslen men bara en av alla dessa 
respondenter sa att de arbetade aktivt med att integrera detta i transportnätet. Av 
storleken på företag att döma, samt de svar som de gav oss så upptäcktes en tydlig 
skillnad mellan företagens möjlighet att påverka vad för typ av bränslen och fordon som 
transportören ska använda vid transporterna, trots att vissa av företagen själva ägde stor 
del av transporterna. Det kan ha att göra med de olika ägarstrukturer som företagen har, 
samt storleksskillnader sinsemellan i kombination med deras lokalisering. 
  
Exempelvis var Svenska Jätten det enda företaget som aktivt arbetade med att en del av 
lastbilarna som ingick i deras transportnät skulle drivas på HVO-diesel (gjort på växt 
och djurfetter) för att minska utsläppen trots att Sanches-Pereira och Gómez (2015, s. 
452) fann i sin forskning att biodiesel användes i stor utsträckning i Sverige vilket gör 
att resultatet motsäger det teorin menar i detta avseende. Den bakomliggande faktor till 
att detta arbete dragit igång till stor del var på grund av påtryckningar från aktieägarna. 
Åtgärder av denna typ existerade å andra sidan inte i de övriga företagen, vilket med 
stor sannolikhet har att göra med den ägarstruktur som Svenska Jätten som är det enda 
publika aktiebolaget i urvalet som dessutom är börsnoterat. 
  
Ålö AB menade att de bränslen och fordon som transportören använder sig av är 
detaljer som de inte kan påverka som enskilt företag i och med att de är små i 
sammanhanget bland de kunder som transportörerna har. Liknande resonemang fördes 
även av Respondent A för Branschjätten som inte har någon som helst möjlighet att 
påverka varken valet av fordon eller bränslet för sina transporter med argumentationen 
om att det inte finns någon bra fordonsflotta som kan erbjuda hållbara transporter. Detta 
svar var något som avvek gentemot övriga företag eftersom de menar att de handlar mer 
om en kostnadsfråga än tillgången till mer hållbara transportalternativ. En 
bakomliggande faktor till det svar som vi fick av Branschjätten kan vara att de ingår i en 
stor koncern och att beslut gällande transporter tas centralt för samtliga företag inom 
koncernen och att de på så sätt inte finns någon flotta som uppfyller deras andra krav 
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vid sidan av hållbarhet. Övriga tre företag är som är av mindre storlek och omsätter bara 
en bråkdel av de tre ovan nämnda företagen bekräftade att deras storlek talar emot dem 
när det gäller att påverka speditörens val av bränslen och fordon vid transporter. Johan 
från Ålö AB menade dock att företag tillsammans skulle kunna ställa större krav på 
speditörerna att driva ett arbete kring att skapa mer hållbara transporter än vad ett 
enskilt företag skulle kunna. 
  
Hur företag kan påverkan leverantörens val av fordon omfattar även möjlighet till att gå 
från exempelvis vägtransporter till tåg. Även här fanns det skillnader mellan företagen 
och möjligheten till att påverka. De största företagen, Ålö AB och Svenska Jätten 
arbetade aktivt med att gå från icke hållbara fordon (flyg och lastbil) till att utöka och 
transportera mer med de hållbara alternativen (båt och tåg). Svenska Jätten arbetade 
med att öka antalet sjötransporter (internationella transporter) med fördelen att kunna 
transportera större volymer på samma gång och få ner intensiteten, medan Ålö AB 
gjorde det samma men med tågtransporter (inrikes transporter). Vid tåg och sjöfart är 
det till fördel att vara lokaliserad på en plats med nära anslutning till en hamn eller 
bangård för av- och pålastning från tåg, eller att man har så pass höga volymer för att på 
så sätt få lönsamhet i detta. Branschjätten som är det tredje största företaget tillsammans 
med de övriga tre, ExTe, Familjeföretaget och Rottne Industri AB är exempel på sådana 
företag. De är samtliga lokaliserade på platser med varken tillgång till hamn eller 
bangård för av- och pålastning samtidigt som respondenterna för dessa företag menar att 
deras låga godsvolymer inte skulle göra det ekonomiskt hållbart att gå från 
lastbilstransporter till att använda sig av tåg och båt i större utsträckning än vad de gör 
idag. Detta efterliknar de barriärer som Pålsson och Johansson (2016) menar kan hindra 
och i vissa fall även diskriminera branscher och enskilda företag från att arbeta med att 
skapa mer hållbara transporter. Ett exempel på detta är, Rottne Industri AB som förut 
körde mycket på järnväg, men att järnvägen som de använde sig av tagits bort och att de 
idag nästan inte alls använder sig av tågtransporter på grund av detta. Samtliga av de 
fyra minsta företagen förklarar att järnvägsnätet är tillräckligt utbrett och att en större 
satsning från statens sida skulle öka deras möjlighet till att skapa mer hållbara 
transporter. 
  
Vidare menar Pålsson och Johansson (2016) i sin forskning att företag av större storlek 
ofta har mer påtryckningar från allmänheten med att arbeta med hållbarhetsfrågor än 
mindre företag. Det är något som vi tydligt märkt vid intervjuerna. Svenska Jätten är ett 
företag av den större storleken med en omsättning som är 30 gånger Ålö AB:s 
omsättning som är det näst största företaget vilket även märks när det gäller 
hållbarhetsarbetet. Svenska Jätten är ett publikt företag och där respondenten för 
Svenska Jätten berättade att aktieägarna och andra intressenter har och har haft en stor 
påverkan på de hållbarhetsarbete som de bedriver. Den typen av påtryckningar är inget 
som övriga företag nämner existerar hos dem. Utan att det snarare är lagar och andra 
regleringar som styr deras hållbarhetsarbete. Det märktes tydligt inte minst när 
integration av elfordon i företagens transportnätverk kom på tal. Svenska Jätten har 
exempelvis idag två stycken elfordon i sin fordonsflotta och planerar att utöka antalet 
elfordon i takt med att utvecklingen går framåt. Utmaningen med elfordon är som 
Lippke et al. (2012, s. 713) med sin forskning inom området tar upp att räckvidden är 
begränsad, långa laddningstider samt begränsade möjligheter till att ladda när man väl 
är ute på uppdrag med fordonen, något som flertalet respondenter poängterar. 
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Majoriteten av företagen sa att räckvidden är ett problem för att kunna integrera 
elfordon i deras flotta samtidigt som sa att kostnaden för att ha elfordon kontra fordon 
med förbränningsmotorer också är det som styr. Ålö AB bekräftade exempelvis att det 
mycket väl skulle kunna gå integrera mer miljövänliga fordon i sin flotta men att man 
inte vill vara först ut och betala ett högre pris för att andra aktörer senare ska kunna dra 
nytta av en. Att vara först ut med att integrera elfordon i ens verksamhet speglar även 
den statistik som SCB tagit fram om registrerade lastbilar indelade i utsläppsklasser (SE 
Appendix 2). I den statistiken har ökningen av antalet nyregistrerade hybrid & el-
lastbilar varit nästintill oförändrad sedan 2012 fram till mars 2018 ifall i jämförelse med 
ökningen av antalet nyregistrerade lastbilar med Euro 6 klassade motorer. 
Sannolikheten för att samma tankesätt om att undvika att vara först ut och betala ett dyrt 
pris som konkurrenter sedan kan dra nytta av kan även antas finns hos speditörerna. På 
så sätt är kan man säga att det är den tekniska utvecklingen som driver frågan kring 
ökningen av elfordon i företags transportnät. Ifall transportföretagen själva kommer att 
driva utvecklingen känns osannolikt då det är förenat med höga kostnader. Ett 
samarbete mellan transportör och företag (av större storlek) känns däremot mer 
sannolikt vid utvecklingen av elfordon i och med att det finns intressenter i form av 
aktieägare som har makt att påverka dessa frågor. Som i exemplet när Den svenska 
jätten övergått till HVO-diesel från konventionell diesel med påtryckningar från bland 
annat aktieägare. 
  
6.2.2!Transportplanering!

Transportplanering kan ses som det enda området som vår studie tar upp där företagen 
kan med relativt enkla medel skapa hållbara transporter genom att använda sig av det 
befintliga och optimera detta så mycket som möjligt. Pålsson och Jonsson (2016) 
fastställer i sin forskning att transportplanering är lätt att genomföra för företag i på 
grund av dess låga implementerings hinder och enkelhet samtidigt som de ger en positiv 
effekt på miljön och minskade kostnader för transporterna. Trots detta driver inte alla 
företag i vårt urval ett aktivt transportplaneringsarbete. Två av företagen, Branschjätten 
och ExTe har leverantörer som till stor del ansvarade över transportplaneringen. Trots 
detta kunde de ändå till viss del påverka fyllnadsgraden och transportintensiteten. ExTe 
kunde exempelvis påverka fyllnadsgraden på det som kommer från deras större 
leverantörer, medan de har svårare att göra det bland de mindre leverantörerna på grund 
av att dem är geografiskt mer utspridda. För Branschjättens del så har de möjlighet att 
påverka fyllnadsgraden själv genom att samlasta olika ordrar från leverantörerna och på 
så sätt få ner sin transportintensitet genom att gå från att få leveranser varje dag, till 
endast en leverans i veckan. 
  
De övriga fyra företagen (Ålö AB, Svenska Jätten, Rottne Industri AB & 
Familjeföretaget) ansvarar själva över transportplaneringen i olika omfattning med olika 
möjlighet att påverka fyllnadsgraden. Bland dessa var Familjeföretaget dock det enda 
företaget som trots detta inte kunde påverka fyllnadsgraden då de använder sig av 
speditörer som själva hade hand om allt gällande transporter förutom bokningen. Bland 
de tre övriga företagen (Ålö AB, Rottne Industri AB & Svenska Jätten) var det 
huvudsakliga argumentet till varför det arbetar med transportplanering de ekonomiska 
besparingarna som planeringen leder till och som i sin tur även får en positiv inverkan 
på miljön. Argumentet är i linje med forsknings som gjorts inom området. Van de 
Klundert och Otten (2011, s. 342–343) har i sin studie kommit fram till att en ökad 
fyllnadsgrad bidrar till en positiv inverkan på företags ekonomiska situation samtidigt 
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som miljön gynnas i termer av minskade koldioxidutsläpp då de inte krävs lika många 
transporter. 
  
Det som motiverade företagen till att arbeta med transportplanering var de minskade 
transportkostnaderna som ökad fyllnadsgrad bidrar till i och med den minskade 
transportintensiteten vilket i sin tur betyder minskat antal frakter. Den här typen av 
transportplanering var däremot allra vanligast när det gällde beställningar på produkter 
med lägre volym och att företag därmed samlade ihop flera olika små-beställningar för 
att få upp volymen och kunna skicka allt på samma gång. Att öka fyllnadsgraden bland 
all typ av material som företagen beställer är dock en utmaning som är betydligt svårare 
då det ofta har att göra med den produktionsstrategi som företagen använder. En del av 
företagen arbetade nämligen med Just-In-Time produktion vilket på så sätt hindrade 
dem från att helt kunna gå ifrån dagliga leveranser och istället ta in större batcher per 
leverans för att få ner transportintensiteten. En ökad fyllnadsgrad skulle på så sätt tvinga 
dom att binda mer kapital i termer av produktionsmaterial (komponenter). 
  
När ens egna beställningar inte fyller upp en hel lastbärare finns andra sätt att få upp 
fyllnadsgraden på, nämligen samlastning. Danolup et al. (2015, s. 1053) menar i sin 
forskning att ett samarbete gällande transporter kan ge ekonomiska fördelar genom 
minskade transportkostnader. Arbetet kring samlastning hos företagen vi intervjuat ser 
dock olika ut. I och med att det finns en storleksskillnad mellan företagen i vårt urval så 
har de även olika möjlighet att påverka transportören i sitt arbete. Exempelvis så har det 
två största bolagen Ålö AB och Svenska Jätten lyckats utveckla ett samlastningsarbete 
med deras transportörer. Ålö AB har exempelvis speciella leveransdagar för deras 
leverantörer för att optimera transporterna. Deras mindre leverantörer har endast en 
leveransdag i veckan vilket innebär att de kan får ner kostnaden per enhet genom att 
samlasta flera olika beställningar med varandra. Utmaningen som Ålö AB har är att de 
arbetar enligt Just-In-Time vilket hindrar dom att arbeta med samlastning kring allt 
material som de köper in utan att binda kapital. 
  
Svenska Jättens arbete skiljer sig dock från Ålö AB: s. I och med att Svenska Jätten har 
flertalet leverantörer i närområdet av sina fabriker så har det utvecklat en så kallad 
“mjölkrunda” där endast en lastbil åker runt för att hämta gods från olika leverantörer 
för att sedan köra detta till produktionsanläggningarna för att minska antalet lastbilar 
som transporterar gods. Anledningen till att Ålö AB:s och Svenska Jätten kunnat 
utveckla ett samlastningsarbete kan bero på att verksamheten som de bedriver omfattar 
höga volymer gods vilket innebär att de är stora kunder för transportbolagen till skillnad 
för de övriga och har på så sätt större makt i vid förhandling. Branschjätten som å andra 
sidan är av nästintill samma storlek som Ålö AB har dock inget utpräglat 
samlastningsarbete. Anledningen till detta kan bero på att de är en del av en stor 
koncern där beslut kring detta tas centralt vilket gör att Branschjätten själva inte kan 
påverka det. 
  
Företagen ExTe, Rottne Industri AB och Familjeföretaget har dock svårare att kräva 
exempelvis speciella leveransdagar, eller endast ha en bil som samlar upp gods för att 
kunna samlasta mer på inkommande leveranser. En anledning till detta är att dem är 
små i förhållande till de andra företagen i urvalet och har även lägre godsvolymer. Trots 
detta så har två av de mindre företagen, Rottne Industri AB och ExTe lyckats minska 
transportintensiteten genom samlastning på annat sätt. ExTe använder sig exempelvis av 
en broker som fungerar som en mellanhand mellan olika leverantörer och dem själva. I 
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och med att brokern köper in komponenter från flera olika leverantörer kan ExTe 
samlasta sina beställningar som det går åt brokern för att sedan skickas till deras egen 
produktion. Rottne Industri AB arbetar i sin tur på det mer traditionella sättet och som 
motsäger det som Danolup et al. (2015, s. 1053) menar i sin forskning om att allt fler 
företag idag har fler transporter med lägre volym per transport. Rottne Industri AB 
arbetar med beställningspunkter och beställer in mer komponenter än vad de behöver 
för stunden. Genom sin kapitalbindning kan de på så sätt få ner transportintensiteten och 
därigenom skapa mer hållbara transporter. Som Jan-Åke på Rottne Industri AB själv 
säger kräver den här typen av produktionsstrategi där man binder kapital att man har 
koll på sin ekonomi och en god sådan. 
  
Familjeföretaget som är det tredje företaget av mindre storlek har idag inget utvecklas 
samlatningsarbete och de har heller ingen som helst möjlighet att själva påverka arbetet 
kring detta menar respondent B. Transportföretagen som nämndes förut sköter allt kring 
transporterna förutom bokningen. Vidare har Familjeföretaget ett ojämnt flöde av 
inleveranser med låga volymer vilket innebär att de själva aldrig kommer upp i den 
mängd gods att de själva fyller en container, samtidigt som de ändå är beroende av att få 
leveranser dagligen för att kunna hålla igång verksamheten. Det gör att de heller inte 
kan samla ihop en veckas leveranser till en enda dag, för då kan det innebära att deras 
produktion står still... Å andra sidan så samlastas godset av transportören i och med att 
de även är andra företag i deras närområde som använder sig av samma transportbolag. 
Däremot är samlastningen inget som de själva kan styra över. 
  
6.3!Drivkrafter!

När det kommer till hållbarhet och att skapa hållbara transporter så finns det i princip 
alltid bakomliggande drivkrafter som skapar incitament bland företaget att reflektera 
över sina utsläpp och dess negativa påverkan på miljön. Olika drivkrafter påverkar 
företagen i olika utsträckning beroende på dess inverkan vilket vi har kunnat se tydligt i 
denna studie. Ashby et al. (2012, s. 497) menar att det ställs allt högre krav på företagen 
idag att arbeta med hållbarhet inom sin försörjningskedja vilket vi tydligt sett i vårt 
resultat då alla företag innehar något slags hållbarhetsarbete men där omfattningen kring 
det skiljer sig mellan de olika företagen som vi intervjuat inom branschen. 
  
Att det finns olika drivkrafter och bakomliggande orsaker till varför företag väljer att 
arbeta med hållbarhet kan därmed tyckas vara självklart. Som Walker et al. (2008) 
poängterar går drivkrafter att dela in i interna och externa drivkrafter, där även vår 
studie kretsar kring både externa samt interna drivkrafterna, och varför företagen väljer 
att arbeta med hållbarhet samt skapa mer hållbara transporter. Resultat visar tydligt att 
två av företagen i vårt urval haft drivkrafter som fått dem att börja arbeta med olika 
saker kring hållbarhet där det ena företaget påverkats av externa drivkrafter, och det 
andra från interna. Det bekräftar ytterligare detaljer kring Walker et al. (2008) forskning 
som säger att externa drivkrafterna kan beskrivas som kärnan till många företags 
hållbarhetsarbete. Exempelvis nämner respondenterna för Familjeföretaget ett av 
företagen att krav från deras kunder har gjort att de själva valt att bli ISO 9000 och 14 
000 certifierad som de själv nu och vill att deras leverantörer även ska bli. Vid sidan av 
Familjeföretaget finns även Svenska Jätten. Dem i sin tur har interna drivkrafter i form 
av aktieägare som varit en drivande faktor i att lastbilarna som transporterar deras 
produkter ska använda HVO-diesel som drivmedel i stället för konventionell diesel. 
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Ett annat företag i vårt urval, Ålö AB, nämnde lagstiftning som en drivkraft till deras 
hållbarhetsarbete. Lagar och regler är som både Zhu et al. (2015) och Walker et al. 
(2008) i sina studier bekräftar är den starkaste externa drivkraft som driver 
hållbarhetsarbetet bland företag. Externa drivkrafter i form av lagar och regler är å andra 
sidan även den lägsta nivå av åtgärder som företag måste vidta i och med att dem är 
tvingande för dem för att överhuvudtaget få bedriva sin verksamhet. Lagstiftningen i 
detta fall innebär att samtliga företag i Sverige som omsätter över en miljard kronor 
måste årligen presentera en hållbarhetsrapport om sin verksamhet. I och med att Ålö AB 
faller in i den skaran av företagen som påverkas av denna externa drivkraft fått dem att 
börja reflektera kring frågan gällande hållbarhet. I dagsläget har Ålö AB inget utpräglat 
hållbarhetsarbete men att Johan som representerar företaget i vår studie ser ljust på att 
de i framtiden kommer finnas fler hållbara alternativ gällande transporter, men att det 
idag mynnar ut i en kostnads- och tidsfråga. Förutom Ålö AB placerar sig även Svenska 
Jätten och Branschjätten även inom ramen för kravet på att presentera en 
hållbarhetsrapport men som respondenterna för dessa företag uteslöt att nämna vid 
intervjuförfarandet. 
  
Ett företag som tydligt utmärker sig gällande hållbarhetsarbete inom deras 
försörjningskedja och som vi redan varit lite inne på är Svenska Jätten. De har satt upp 
tydliga mål som kan ses som relativt tuffa att uppnå där de bland annat har ett mål att 
minska CO2 utsläpp med 10% innan 2020 och att 70% av deras inköp år 2020 ska vara 
från leverantörer som har ett utpräglat hållbarhetsarbete. Anledningen till att de är det 
enda företaget i vårt urval som driver ett tydligt hållbarhetsarbete har med stor 
sannolikhet att göra med Svenska Jättens ägarstruktur och att de är börsnoterade vilket 
innebär att aktieägarna har en del av makten och är således en stark drivkraft kring 
hållbarhetsfrågor som respondent C själv också intygar. Dessutom har de en omsättning 
som är 30 gånger högre än Ålö AB som är det näst största företaget och att de med stor 
sannolikhet även har mer resurser än de andra att använda för just hållbarhetsarbete. 
  
Ett tydligt exempel på avsaknad av resurser är det som Jan-Åke för Rottne Industri AB 
bekräftar. Han menar att hos den räcker inte personalstyrkan till för att kunna arbeta 
aktivt med hållbarhetsfrågor och att Rottne Industri AB dessutom sett till deras 
konkurrenter endast har en omsättnings som motsvarar deras kaffekassa vilket således 
innebär även en ekonomisk resursbrist för detta. Majoriteten av företagen i vårt urval 
menar dessutom att påtryckningar från varken kunder, medarbetare eller andra externa 
och interna drivkrafter finns eller har funnits och att hållbara transporter. I och med att 
de mer hållbara alternativen dessutom skulle innebära ett högre pris på slutprodukten 
menar 
  
Förutom lagstiftningen så nämnde ingen av respondenterna för företagen (Ålö AB, 
ExTe, Branschjätten & Rottne Industri AB) några som helst andra drivkrafter som krävt 
att hållbarhetsåtgärder måste göras. Exempelvis poängterar Jan-Åke på Rottne Industri 
AB att kunderna som köper deras produkter överhuvudtaget inte reflekterar kring om 
företaget arbetar med hållbarhet eller inte och att han inte tror att de skulle se något 
värde i att produkterna transporteras hållbart. 
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7.!Slutsats!

I detta kapitel kommer vi att deducera slutsatser baserat på den empiriska 
datainsamlingen en presentation rörande studiens syfte och problemformulering för att 
sedan övergå till upplägget på slutsatsen. Vi kommer därefter att presentera praktiska 
rekommendationer, teoretiska bidrag samt en redogörelse kring studiens begränsningar 
och slutligen förslag på framtida forskning. 
______________________________________________________________________ 
  
Problemformuleringen som lyfts fram och som utformat denna studie lyder: Hur 
arbetar företag inom maskinindustrin för att skapa hållbara transporter. Syftet med 
denna studie har varit att undersöka hur företag inom maskinindustrin i Sverige, arbetar 
med att skapa hållbara transporter som en del i deras försörjningskedja. Studien har 
vidare syftat till att undersöka hur de företag som idag inte har ett utbrett 
hållbarhetsarbete skulle kunna arbeta för att skapa hållbara transporter. Två strategiska 
överväganden och två operativa överväganden har präglat studiens utformning. Val av 
leverantör tillsammans med produktionsprocessen går under de förstnämnda, medan 
bränslen och fordon samt transportplanering under det sistnämnda. Vi har även haft med 
drivkrafterna för att ge läsaren förståelse om att skapandet av hållbara transporter oftast 
beror på olika drivkrafter och att vissa företag tenderar att påverkas av dessa mer och 
andra mindre.   
 
7.1!Studiens!slutsatser!

Genom ett deduktivt angreppssätt har vi använt oss av teorier för att undersöka hur 
företag arbetar med att skapa hållbara transporter. teorierna har sedan använts i 
datainsamlingen för det empiriska materialet som sedan analyserats. Genom denna 
process har vi lyckats besvara problemformuleringen som presenterades i det första och 
inledande kapitlet. Genom denna fallstudie där vi undersökt maskinindustrin så visar 
resultatet tydligt att aktörerna har en positiv inställning mot hållbarhet där alla företag 
driver någon typ av arbete inom området, men att det råder skillnader företagen 
sinsemellan om hur själva arbetet kring detta ser ut. 
  
Samtliga företag som ingick i urvalet har en världsomfattande försörjningskedja med 
flertalet leverantörer utspridda i stora delar av världen. Vi kan konstatera att när företag 
idag väljer vilka leverantörer man ska arbeta med och vilka leverantörer som ska ingå i 
deras försörjningskedja så är kostnaden till stor del det som styr beslutet kring detta, 
eftersom lönsamheten är det som är för att kunna bedriva en vinstdrivande verksamhet. 
Vidare kan vi dra slutsatsen att det inte finns något standardiserat sätt att ställa 
hållbarhetskrav på leverantörerna utan att de flesta företagen istället använde sig av 
olika ISO-certifieringar, dock mer som ett ramverk snarare än som en avgörande faktor 
och att ett eventuellt hållbarhetsarbete från leverantörens sida sågs även som en bonus 
och inte som ett krav. En annan slutsats vi kan dra utifrån vår studie är att företag inom 
maskinindustrin inte arbetar med strategiska val som påverkar avståndet till de 
leverantörer som de arbetar med, eftersom inget av företagen reflekterade över 
avståndet till leverantörerna, vilket mest troligt beror på att det inte finns några hinder i 
exempelvis regleringar som förhindrar företag att välja leverantörer som är etablerad 
långt bort från ens egna verksamhet. 
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Vidare kan vi konstatera att även strategiska val kring produktionsprocessen styrs av 
kostnader. Vi kan således dra slutsatsen att företag inom maskinindustrin inte är beredda 
att göra en förändring i sin produktionsprocess ifall det inte gynnar företagets ekonomi 
och att de aldrig heller reflekterar över att en minskad transportintensitet skulle kunna 
gå att uppnå genom detta. Företag ser vid sidan av kostnaden även produktkvalitén och 
kompetens som en viktig aspekt vid beslut om en förändring i produktionsprocessen och 
där hållbarhet hamnar i skymundan. Med andra ord kan vi konstatera utifrån vårt 
resultat att företag inom maskinindustrin inte tar aktiva beslut om förändringar i sin 
produktionsprocess i syfte att i första hand skapa hållbara transporter. Å andra sidan kan 
vi se att företagens drivkraft till att minska kostnaderna i vissa hänseenden även 
minimerar dess negativa påverkan på miljön men att det sker som en indirekt effekt 
snarare än ett medvetet beslut. Därmed kan vi dra slutsatsen att ett aktivt arbete för att 
minimera kostnader till viss del även kan få företag att skapa hållbara transporter. 
  
När det kommer till det första operativa övervägandet, bränslen och fordon, så har olika 
företag inom maskinindustrin olika möjlighet att påverka detta. Av det empiriska 
materialet kan vi dra slutsatsen att företag av mindre storlek har svårare att påverka 
leverantörer att använda sig av hållbara fordon och bränslen. Företagen har svårt att idag 
ställa krav som en ensam aktör mot speditörerna om bland annat vilken typ av bränsle 
de ska använda sig av eller vilket typ av fordon, eftersom speditörerna oftast är stora 
jättar i förhållande till de enskilda företagen. Vi kan därmed slå fast att företag kan 
genom att gå samman ha större chans att ställa krav på speditörerna om bränslen och 
fordon än vad enskilda företag kan och på så sätt skapa mer hållbara transporter. 
Sammantaget visar resultatet att företagen generellt vill arbeta för att flytta transporterna 
från lastbil till tåg och från flyg till båt men att det finns barriärer som motverkar 
genomförandet av detta, i alla fall för. Problematiken ligger i att det finns begränsningar 
gällande infrastrukturen när det kommer till tåg samt att resultatet visar att tåg inte är 
tillräcklig flexibelt och för tidskrävande i vissa fall. Samma problematik gäller från flyg 
till båt där båt är mindre flexibelt och mer tidskrävande. Genom detta kan slutsatsen 
dras att företagen vill skapa mer hållbara transporter genom att börja använda sig av 
andra, mer hållbara transportsätt, men att ledtid och flexibilitet skapar barriärer som 
företagen inte kan bortse ifrån. Att ledtid är en viktig faktor vid transporter är självklart 
men att företagen nämner det som en avgörande faktor för transportvalet tyder på att 
problematiken eventuellt ligger någon annanstans i processen. Om processen med 
produktionsplanering och transportplanering var väl fungerade skulle en längre ledtid gå 
planera för och därigenom skulle det vara möjligt att välja mer hållbara transportsätt och 
inte bortse från dessa på grund av tidsbrist. Vidare kan vi dra slutsatsen att dessa 
barriärer till viss del beror på att godsvolymer som företagen köper gör det ekonomiskt 
ohållbart i kombination med bristande tillgänglighet till logistiska plattformar för den 
typen av transporter. 
  
Vid sidan av bränslen och fordon är transportplanering den andra delen av de operativa 
övervägandena som genomgående präglat studien. Samtliga företag i urvalet arbetade 
med något typ transportplanering. Däremot skötte inte alla företag detta på egen hand, 
utan vissa av företagen hade leverantörer som tog hand om detta. anledningen till att de 
företag som själv arbetade aktivt med transportplanering är möjligheten att minska på 
transportkostnaderna genom att få upp fyllnadsgraden samtidigt som det även är 
gynnsamt för miljön. Därmed kan vi dra slutsatsen att transportplanering är ett arbete 
som samtliga företag kan arbeta aktivt med för att uppnå hållbara transporter med, då 
det inte alls är lika resurskrävande som de övriga områdena studien tagit upp. Två av 
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företagen arbetade även aktivt med samlastning för att minska transport 
transportintensiteten i deras försörjningskedja, där ett av företagen skapat en 
samlastningscentral där leveranser från flera olika leverantörer samlas för att sedan 
köras till fabriken på samma gång med ett enda fordon. Det andra företaget hade 
liknande princip, men att ett fordon i stället åkte runt och plockade upp gods från olika 
leverantörer för att sedan lämna av det på produktionsanläggningen. Dessa företag var 
även de största i vårt urval mätt i omsättning. Slutsatsen som vi kan dra av detta är 
samlastning av den här typen är svårt för att uppnå för mindre företag, i och med att 
godsvolymerna och makten till att kunna påverka transportbolagen gällande inte är lika 
hög som hos de större företagen. 
  
Gällande de bakomliggande faktorerna till varför företag överhuvudtaget väljer att 
arbeta med hållbarhet så kan vi konstatera att interna och externa drivkrafter har en 
central roll kring detta. Drivkrafterna bör dock ses som en enda gemensam drivkraft 
som kan påverka arbetet hållbarhetsarbetet i olika utsträckning företag emellan. En del 
företag tenderar att påverkas mer av externa drivkrafter och andra företag medan vissa 
påverkas mer av interna sådana gällande i vilken utsträckning arbetet kring hållbarhet 
bör vara. Som presenterats ovan så kan vi tyda hur företag väljer att arbeta med 
hållbarhet men vi måste även ställa oss frågan: Varför? Ett hållbarhetsarbete är som 
tidigare nämnt resurskrävande och komplext, och är inget som företag utan 
påtryckningar tenderar att arbeta med. Vi kan se i resultatet att företagens storlek och 
ägarstruktur har en betydande roll gällande denna aspekt. Resultatet visar att det största 
företaget i urvalet även är det företag som har största och mest utpräglade arbetet kring 
hållbarhet, vilket delvis beror på de påtryckningar som de har från externa drivkrafter, 
aktieägarna. Bland de mindre företagen så kan vi tydligt se att hållbarhetsarbetet blir en 
resurs och konkurrensfråga vilket gör att minskade arbeten och beslut kring att skapa 
mer hållbara transporter finns. Vi kan därför dra slutsatsen att ju större företaget är desto 
större möjligheter i form av resurser har företaget att arbeta med hållbarhet. 
  
Sammantaget vad gäller hållbara transporter inom maskinindustrin kan vi dra slutsatsen 
att det finns utvecklingspotential i arbetet. Företagen inom branschen är medvetna om 
hållbara transporter och vilka faktorer som kan minska den negativa påverkan på 
miljön, men arbetet mynnar oftast ut i en ekonomisk fråga eller att man förlitar sig på att 
transportbolagen arbetar med frågorna så gott de kan och ifrågasätter därmed inte deras 
arbete inom området hållbarhet för att skapa hållbara transporter. 
  
7.2!Praktiska!rekommendationer!

Studiens resultat visar huruvida arbetet kring att skapa hållbara transporter ser ut inom 
maskinindustrin. Av resultatet att döma kan vi dra slutsatsen att det finns hög potential 
till förbättring vad gäller skapandet av hållbara transporter som företag skulle kunna 
uppnå genom ett mer aktivt arbete inom området. De praktiska rekommendationer som 
vi kommer att ge till företag inom maskinindustrin är en utveckling av samarbete med 
andra företag inom branschen, även med företag som inte är verksamma i samma 
bransch, för att tillsammans skapa mer hållbara transporter samtidigt som det gynnar 
företagen ekonomiskt. Exempelvis har vi sett att företagen rätt enkelt, med befintliga 
medel, kan finna lösningar med bland annat sina leverantörer för att tillsammans finna 
lösningar som gynnar båda parter ekonomiskt samt miljön. Genom att utveckla arbetet 
med transportplanering och samlastning kan företagen inom branschen minska antalet 
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transporter vilket bidrar till en minskad kostnad för transporterna samtidigt som man 
minskar den negativa påverkan på miljön 
  
Då flera av företagen inte arbeta med hållbara transporter på grund av dess i synes 
nästan obefintliga möjlighet att påverka transportörerna i frågor rörande transporter, 
rekommenderar vi företagen att bli mer öppna transparenta mot varandra gällande deras 
transporter för att öppna upp möjligheten till ett samarbete för att tillsammans skapa 
mer hållbara transporter. Genom att tillsammans ställa krav på transportörerna ökar 
dessa företag möjligheterna till att påverka transportbolagens val av exempelvis bränsle 
och fordonsval. Som resultatet visar så är avståndet ingenting företag beaktar vid valet 
av leverantör. Dock anser vi att företag bör reflektera kring frågan och lyfta fram 
avståndet som en allt viktigare aspekt när de väljer leverantör. 
 
Företagen bör dock vara noggranna när det ingår ett samarbete för att säkerställa att de 
kan använda sig av liknande lastbärare som samarbetspartnern. Vid sidan av samarbete 
med andra företag rekommenderar vi samtliga företag att aktivt börja arbeta med 
transportplanering. Genom en god sådan kan företag få en bättre överblick över sin 
orderläggning till leverantörerna och därigenom kunna minska både fraktkostnaderna 
genom att få upp fyllnadsgraden i sina leveranser samtidigt som man skär ner på 
transportintensiteten vilket ger en positiv effekt på miljön. Detta eftersom man då skulle 
kunna välja mer hållbara transportsätt om än ledtiden är något högre än för de 
transportsätt som används idag. Kombinationen av ett gott samarbete med andra företag 
och transportplanering ser vi som en god möjlighet för företagen att minska kostnaderna 
samtidigt som de visar sin medvetenhet och tar sitt ansvar för att göra det möjligt även 
för framtida generationer att möta sina behov. 
 
Det kan vara svårt för företagen att ensam driva arbetet för att bli mer hållbar. Som 
arbetet i denna uppsats visar så finns det olika lagar och regleringar som påverkar 
företagen i viss mån men att utvecklingspotential finns. Därför bör även staten ta sitt 
ansvar genom att ytterligare driva arbetet framåt genom att utveckla möjligheterna för 
samlastning mellan olika företag. En ökad transparens genom mer lättillgänglig 
information om andra företags transporter skulle kunna bidra till ett förenklat arbete 
inom denna aspekt. En annan faktor som skulle kunna driva hållbarhetsarbetet framåt på 
statlig nivå är att på något sätt skapa incitament för företagen att välja leverantörer i 
närområdet när möjligheter finns, vilket skulle minska transportintensiteten i den 
globala försörjningskedja som företag idag har. Detta skulle kunna ske genom att staten 
subventionerar kostnaden för de företag som väljer leverantörer i närområdet, något som 
också gynnar samhället och landet till följd av den ökade efterfrågan på arbete som detta 
skapar.  
  
7.3!Teoretiska!bidrag!

Vår studie syftar till att skapa förståelse för hur företag inom maskinindustrin arbetar för 
att skapa hållbara transporter vilket var ett område och en bransch som tydligt saknade 
omfattande forskning. Om än inte allt har kunnat undersökas har vi ändå skapat en bild 
och förståelse för hur företagen arbetar med hållbara transporter. Vi har i studien funnit 
att ett hållbarhetsarbete gärna bedrivs så länge det inte drabbar företagen ekonomiskt 
eftersom företagen måste kunna vara konkurrenskraftiga. Flertalet av företagen bedrev 
olika typer av arbete som i sin tur genererade i att de blev mer hållbara. Syftet med de 
arbeten som de bedrev var å andra sidan att minska kostnaderna i företaget. I Sverige 
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finns även tydliga strategier om hur skapandet av mer hållbara transporter ska gå till 
som myndigheter, företag och universitet tillsammans arbetat fram. Däremot är dessa 
strategier inte inriktade mot exempelvis maskinindustrin, utan inriktar sig mer på själva 
aktivitetsutförandet (transporten). Transporterna som företag inom maskinindustrin har, 
utförts oftast av företag som är verksamma inom transportbranschen. Utmaningarna 
som finns med att på så sätt skapa hållbara transporter är att många företag inom 
branschen har svårt att påverka dessa transportföretag i deras arbete om att bli mer 
hållbar. Teoretiska bidraget i denna studie blir därmed att företag inom maskinindustrin 
bör bli mer öppna för samarbete med andra företag för att tillsammans kunna ta fram 
hållbara transportlösningar för att göra det med gynnsamt för deras ekonomi samtidigt 
som är positivt för miljön. 
  
7.4!Framtida!forskning!

Tidigare forskning inom SSCM har tenderat att fokusera på hållbara mått på resultat, 
hållbara inköp och andra områden inom hållbarhet, men där lite forskning gjorts på just 
hållbara transporter. Vår studie visar att företag är positiva till att arbeta mer med 
hållbara transporter men att möjligheten till att göra det ser olika ut om företagen 
emellan. Vi ser därför flera intressanta områden för framtida forskning för att driva detta 
arbete framåt och för att bidra med forskning som maskinindustrin men även andra 
branscher kan ta del av. Exempelvis så visar resultatet att många företag fortfarande 
använder sig av transporter som drivs av fordon med förbränningsmotorer. Vi ser 
således hög potential att bedriva ytterligare forskning inom området transporter om hur 
företagen genom att använda sig av befintliga resurser kan skapa hållbara transporter. 
Resultatet ger även en antydan till är att företagen inom maskinindustrin i fråga om 
hållbara transporter ofta kopplar detta samman med transporter med en slags 
klimatneutralitet och att lösningar för att uppnå detta väger för tungt för företagets 
plånbok. Således tror vi att vidare forskning inom området hållbara transporter och om 
hur dessa företag som idag redan har en utpräglad transportflotta kan arbeta med den för 
att minimera sitt avtryck på miljön. Denna typ av forskning skulle även gynna länder 
som inte har samma typ av välfärd som Sverige, eftersom den typen av lösningar inte är 
lika resurskrävande som att exempelvis införa helt nya alternativ av transporter, 
bränslen, produktionsprocesser etcetera vilket på så sätt även skulle hjälpa länder där 
problem nivån är lägre än i Sverige.  Forskning i länder där man däremot inte kommit 
lika långt i sitt arbete med hållbarhet, och därför har en lägre problemnivå, bör därför 
bedrivas eftersom effekten kan bli större där med mindre medel. 
  
Ett annat område som vi identifierat för framtida forskning är hur större samarbeten 
skulle kunna bedrivas i företags försörjningskedja. Många företag förlitar sig till stor del 
på de stora transportbolagen och tror att dem löser allt på bästa sätt och på det mest 
hållbara sättet. Att forska på hur företag kan skapa mer transparens i sin 
försörjningskedja för att kunna bedriva samlastning men även andra samarbeten för att 
öka fyllnadsgraden och på så sätt minimera antalet transporter och därigenom minska 
påverkan på klimatet skulle därför behövas. Detta arbete skulle kunna vara ett initialt 
område att bedriva forskning inom eftersom det skulle kunna genomföras med de 
befintliga medel som finns idag under tiden som allt mer hållbara fordon tas fram som 
exempelvis elfordon eftersom utvecklingen för denna typ av fordon inte riktigt är där 
men trots det behöver vi en lösning idag för att minska klimatpåverkan från 
transporterna. Eftersom ett ökat samarbete och transparens skulle kunna minimera 
kostnaderna vid transporter för företagen samtidigt som det gynnar miljön, eftersom 
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studien visar att företag gärna arbetar med hållbarhet så länge kostnaderna inte skenar i 
arbetet. 
  
Vår studie har även påvisat tecken mellan storleken på företagen och hur utbrett arbete 
man har inom hållbarhet. Detta eftersom det största företaget i vår studie också arbetade 
mest med hållbarhet av de undersökta företagen och där de mindre företagen menar att 
tid och resursbrist var anledningar till varför man valde att inte arbeta med det i så stor 
utsträckning. Forskning inom hur företagens storlek påverkar ens hållbarhetsarbete kan 
därför vara områden för framtida forskning för att skapa mer förståelse kring vilka 
förutsättningar företag har för att arbeta med hållbarhet men framför allt hållbara 
transporter. 
  

 !
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8.!Etisk!diskussion!

I det här avsnittet diskuterar vi de etiska aspekterna av vår studie där hållbarhet haft en 
central och som vi det här laget vet kan vara ett känsligt ämne för många företag att 
prata om. I och med detta så är det förenat med en risk att svar som respondenterna 
givit oss varit förskönade och som vi med denna etiska diskussion nu ska diskutera. 
______________________________________________________________________ 
  
Hållbarhet är ett ämne som tagit ett allt starkare grepp om företagens vardag. Eftersom 
hållbarhetsarbete bland företag är känt för att kunna göra företaget mer 
konkurrenskraftigt finns det alltid en risk att företag ger en bild om deras 
hållbarhetsarbete som inte speglar verkligheten. Studien som vi har genomfört handlar 
om hur företag inom maskinindustrin arbetar för att skapa hållbara transporter. Risken 
med vår studie är att respondenterna kan ha gett oss en bild av deras arbete kring 
hållbarhet och hållbara transporter som är bättre än vad den faktiskt är, framförallt de 
respondenter som i förväg krävde att få se intervjufrågorna. Således kan en etisk 
diskussion föras huruvida företagen utnyttjat detta tillfälle till att förbereda svar för att 
ge en skönmålad bild som inte speglar verkligheten. Vi har dock varit tydliga med att 
informera företagen att studien inte är till för att svartmåla eller hänga ut någon, utan att 
vi är intresserade av att få veta verkligheten, alltså om hur dem arbetar med att skapa 
hållbara transporter i sin verksamhet. Det i sig är dock ingen försäkring som kan 
garantera att respondenterna inte skönmålat verkligen, men vi ser det ändå som en ökad 
möjlighet till att få dem att ge oss ärliga svar. 
  
Det etiska i denna fråga om transporter skulle således vara att företagen alltid väljer det 
transportalternativ som är mest hållbart. Resultatet av vår studie ger dock ingen antydan 
på att företagen alltid ser till de alternativ som det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv utan 
snarare att kostnaden är en avgörande faktor i fråga om transporter, vilket därmed 
motsäger att hållbarhet styr de beslut som de tar. Att välja det alternativ som är bäst ur 
ett hållbarhetsperspektiv skulle däremot gynna samhället på grund av dess minskning av 
den negativa påverkan på miljön som i sin tur skadar oss människor, vilket är något som 
företag måste börja reflektera mer över. Vår studie visar goda möjligheter till att uppnå 
detta genom att initialt se över företagens transportplanering och på så sätt minska den 
negativa påverkan på miljön och samhället vilket ökar möjligheterna att välja 
transportmedel som är mer hållbara. Samtliga företag var dessutom positivt inställda på 
att arbeta mer hållbart vilket talar för att utvecklingspotential att integrera exempelvis 
elfordon när tekniken är mer välutvecklad.     
 
Vidare nämner flera av företagen att hållbara transporter dessutom inte medför något 
mervärde i slutprodukten som de säljer vilket för det svår att motivera en högre kostnad 
för slutkunden som ska betala detta. Trots detta så arbetar flera av företagen med olika 
åtgärder inom de områden som vi intervjuat dem om. De arbeten som företagen driver 
gällande hållbarhet och den information de delgett oss kan antas vara högst 
sanningsenligt. Även fast har vi försökt minimera vår påverkan på respondenterna 
genom egna åsikter och ställa öppna frågor inom de olika teman och låta respondenten 
förklara på sitt sätt om hur företaget arbetar, så kan vi inte garantera frågorna som vi 
ställt inte har påverkat svaren 
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9.!Sanningskriterier!

Sanningskriterier blir det sista kapitlet i vår studie där vi diskuterar kanske de 
viktigaste kriterierna som kännetecknar en kvalitativ studie. Dessa kriterier är 
trovärdighet och äkthet där vi för en diskussion om hur väl vår studie uppfyller dessa. 
______________________________________________________________________ 
  
Eftersom att vi genomfört en kvalitativ undersökning så är känns det lämpligt att 
använda sig av sanningskriterier som kännetecknar kvalitativa studier för att slippa 
undvika komplikationer gällande denna studiens trovärdighet och äkthet. Huruvida man 
säkerställer trovärdighet i en kvalitativ studie kan skilja sig åt (Bryman & Bell, 2017, s. 
380). I vår studie har vi valt att utgå från kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering som är delkriterier för trovärdighet (Bryman & Bell, 2017, 
s. 380). Hur vi håller oss till dessa kriterier ska vi presentera här näst. 
  
Huruvida vi uppfyller tillförlitligheten tål att diskuteras i och med att vi inte validerat till 
respondenten via återkoppling. Att i efterhand låta respondenterna själv granska 
resultatet skulle i viss mån kunnat ha ökat tillförlitligheten genom att få en ytterligare 
bekräftelse på att den indirekta presentation som vi gjort är i linje med vad de faktiskt 
menade. Det vi istället gjort är att vi under intervjuerna bett om att få en förklaring på 
eventuella oklarheter för att få en korrekt uppfattning om vad respondenterna menade 
genom att exemplifiera sina svar i den mån det är möjligt samt att spelat in intervjuerna 
för att säkerställa att vi inte gick miste om någon information. 
  
Överförbarheten är ett annat kriterium i vår studie som kan vara svårt att uppnå till fullo. 
Studien som vi gjort är avgränsad till företag inom branschen maskinindustri vilket 
således kan innebära komplikationer när det gäller överförbarheten till andra branscher. 
Även om studien handlar om hur företag inom maskinindustrin arbetar för att skapa 
hållbara transporter, så kanske man i en första anblick tänker att transportsätten 
branscher sinsemellan inte skiljer sig åt. Vad som däremot måste tas i beaktning när det 
gäller överförbarheten är möjligheten till att skapa hållbara transporter kan bero på att 
företag i olika branscher präglas av olika ägarstrukturer, ekonomiska resurser och olika 
mycket transporter vilket kan innebära att förutsättningarna med att skapa hållbara 
transporter därmed är olika. Överförbarheten kan således antas vara överförbar till 
företag inom tillverkningsbranschen i länder som har ett välstånd som är i jämförelse 
med Sverige. 
  
Pålitligheten i vår studie kan å andra sidan anses som uppfylld då vi har en noggrann 
redogörelse om hur samtliga processen som omfattar det studien ämnat till att göra har 
gjorts. Denna redogörelse har således skapat en transparens över studiens 
tillvägagångssätt som i sin tur möjliggör för läsaren att kritiskt kunna granska denna 
studiens pålitlighet. Vid sidan av den noggranna redogörelse har vi haft externa 
personer i form av både handledare och andra uppsatsskribenter som läst och sedan gett 
feedback på vår studie under arbetets gång. Vidare kan detta kriterium antas vara 
uppfyllt då vi kritiskt granskat de teorier som bygger vår teoretiska referensram för att 
på så sätt säkerställa att trovärdiga källor använts. Detta säkerställdes genom att filtrera 
på peer reviewed artiklar i den databas som vi använt oss av för att få fram 
fackgranskade artiklar för att sedan hitta artiklar med författare som är kända inom de 
områden som vår studie belyser. 
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Det sista delkriteriet som förklarar ifall vår studie är trovärdig eller ej är konfirmering. 
Trots att vår studie speglar objektivitet så kan man ändå anta en aning subjektivitet i och 
med att det är sociala aktörer i form av människor som representerat företagen vi 
intervjuat. För att undvika risken med att vi skulle ha påverkats den i deras svar har vi 
agerat i god tro. Först och främst bad vi att få veta verkligheten om hur det arbetar. 
Vidare har frågorna inom varje tema ställts på ett öppet sätt för att ge respondenten 
möjlighet att förklara på sitt sätt. Frågorna är ställda utifrån den teoretiska referensram 
som i sin tur bygger på trovärdiga källor. Således bedömer vi att kriteriet konfirmering 
uppfylls. 
  
9.1!Äkthet!

Äkthet är det andra sanningskriteriet som vi diskuterar kring huruvida vår studie 
uppfyller detta. Liksom trovärdighet är äkthet också indelat i delkriterier som man som 
forskare bör ta ställning till. Kriterierna som kommer tas i beaktning för denna studie är: 
rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och 
taktiskt autencitet då de är kriterier som kännetecknas av kvalitativ forskning (Bryman 
& Bell, 2017, s. 383). 
  
När det gäller den rättvisa bilden så har vi gjort en indirekt presentation av 
respondenternas svar för att undvika att svaren ska framställas på något annat sätt än 
vad som sades vid intervjuförfarandet. På tal om rättvis bild har fem av totalt sex 
intervjuer varit nästintill lika långa. Trots att en av intervjuerna sticker ut med betydligt 
kortare intervjulängd har vi fått innehållsrika svar av samtliga. Att vissa företag sticker 
ut mer än andra i uppsatsen har att göra med dess olikhet mot de andra i sitt arbete om 
hur de arbetar för att skapa hållbara transporter. En rättvis bild har således uppfyllt i och 
med att det är respondenternas egna förklaringar genom en indirekt datapresentation 
från vår sida som speglar studien. 
  
Den ontologiska autenticiteten kan anses som uppfyllt på grund av att resultatet i vår 
studie ger företagen som vi intervjuat möjlighet att få en större inblick om hur andra 
företag inom branschen arbetar med hållbara transporter. Dessutom skulle denna studie 
även kunna få företagen att börja reflektera kring möjligheterna om att eventuellt börja 
samarbeta med andra företag för att på så sätt skapa hållbara transporter. Vidare har vi 
den pedagogiska autenticiteten uppfyllts eftersom att respondenterna kan ta del av andra 
de respondenternas sätt att arbeta på för att skapa hållbara transporter. 
  
Den katalytiska autenticiteten kan även den antas vara uppfylld då företagen själva har 
möjlighet att ta del av de studieresultat som vi presenterat. Resultatet kan således 
fungera som hjälpmedel för företag i maskinindustrin för att skapa hållbara transporter 
eftersom att de får tillgång till information om hur andra företag i branschen arbetar 
samt praktiska rekommendationerna om hur man kan arbeta med detta. 
  
Genom studiens resultat kan man å ena sidan utläsa hur företag inom maskinindustrin 
arbetar för att skapa hållbara transporter. De praktiska rekommendationerna å andra 
sidan förklarar för läsaren hur man bör arbeta för att skapa mer hållbara transporter. I 
och med detta så har vi gett företag inom branschen maskinindustri verktyg som de kan 
ha till hjälp av för att skapa hållbara transporter. Huruvida de väljer att vidta åtgärder 
kring detta är deras ensak. 
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Appendix!

Appendix!1!–!Intervjuguide!

  

Inledande frågor 
●! Vad har du för befattning inom företaget? 
●! Hur många år har du arbetat inom företaget? 
●! Vad tillverkar företaget? 
●! Är företaget verksamt även internationellt? 

  

Övergripande om SSCM: Avsnitt Referenskoppling 

●! Skulle du kunna beskriva hur er supply chain ser 
ut, från leverantör till fabrik (till er). 

- - 

●! Hur arbetar ni med hållbarhet i er 
försöjningskedja? 

●!  
●!  
●!  

Om ja: Varför arbetar ni med hållbarhet i 
försörjningskedjan? 
Om nej: Varför inte? Och finns det planer på att integrera 
hållbarhet i försörjningskedjan? 

3.2 
3.2.2 

Sajjad et al. (2015); 
Walker et al. (2008); 
Zuh et al. (2005) 

Vilka konkurrensför- och nackdelar ser ni med att jobba 
med hållbarhet i er Supply Chain? 

3.2.2 Walker et al. (2008); 
Gonzalez-Benito & 
Gonzalez-Benito 
(2005) 

Tema 2: Val av leverantör (Strategiska) Avsnitt Referenskoppling 

●! Hur går ni tillväga vid valet av leverantör? 
●! - Använder ni något slags 

utvärderingssätt/poängsystem/kriterier? Ge 
exempel 

3.3.1 Nishat Faisal et al. 
(2017); Zimmer et 
al. (2016); Yu et al. 
(2016); Fallahpour 
et al. (2017) 

●! Vilka aspekter vid val av leverantörer är viktigast 
för er? 

●! - Varför? 

3.3.1 
3.2.2 

Gualandris et al. 
(2014); Harms 
(2013) 

●! Hur arbetar ni med de leverantörer ni har? 3.1 NE (uå) 
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●! Är relationen mellan er och era leverantörer en 
viktig aspekt? I såna fall varför? 

3.3.1 Gualandris et al. 
(2014) 

●! Hur ser ni på hållbarhet (Sociala, miljömässiga 
och ekonomiska aspekter) vid val av leverantörer? 

3.3.1 Sarkis & Dhavale 
(2015); Zimmer et 
al. (2016) 

●! Ser ni någon möjlighet till utveckling till att skapa 
hållbara transporter tillsammans med era 
leverantörer? 

Om ja: Hur skulle detta kunna gå till? 
Om nej: Varför inte då? 

3.3.1 Gualandris & 
Kalchschmidt 
(2014); Zimmer et 
al. (2016); Nishat 
Faisal et al. (2017) 

●! Arbetar ni för att säkerställa att era leverantörer 
har hållbara transporter? 

●! I sån fall på vilket sätt? 
●! Om nej, varför inte? 

3.3.1 Zimmer et al. (2016) 

●! I vilka delar av världen finns era leverantörer? 
●! Spelar avståndet någon roll för er ni väljer 

leverantör? 

3.3.1 Pålsson & 
Johansson (2016) 

●! Har ni leverantörer i Sverige? 
●! Hur skiljer sig transporterna från svenska 

leverantörer kontra internationella? 

3.3.1 Pålsson & 
Johansson (2016) 

Tema produktionsprocess: Avsnitt Referenskoppling 

●! Arbetar ni med att förändra produktionsprocessen 
där strategiska beslut om vad som ska tillverkas 
in-house eller köpas in? 

Om ja: Vad är ert främsta motiv till att producera 
inhouse 
Om nej: Vad är motivet till att enbart köpa in? 

3.3.2 Cobral et al. (2014); 
Hartman et al. 
(2016) 

●! Ser du någon möjlighet till att skapa hållbara 
transporter genom en förändrar 
produktionsprocess? 

Om ja: I såna fall, hur skulle det kunna se ut? 
Om nej: Varför inte då? 

3.3.2 Cobral et al. (2014); 
Hartman et al. 
(2016) 

●! Vad är er huvudsakliga anledning till varför ni 
väljer att outsourca vissa processer? 

3.3.2 Cobral et al. (2014) 
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●! Ser ni någon möjlighet att skapa hållbara 
transporter utan en förändring i 
produktionsprocessen?  

3.3.2 Cobral et al. (2014) 

Tema: Bränslen och fordon (Operativa) Avsnitt Referenskoppling 

●! Vilka typer av fordon ingår i ert transportnät från 
leverantör till fabrik? 

  

●! Hur ser era möjligheter ut till att förändra valet av 
transportsätt för att bli mer hållbar? mer tåg’+ båt? 

3.4.1 Lippke et al. (2012); 
Mirhedayatian & 
Yan (2018); 
Muratori et al. 
(2017) 

●! Har ni kontroll över vad era leverantörer använder 
för bränsle vid transporter? 

Om ja: I vilken utsträckning kan ni påverka 
leverantörens val av bränsle vid transporter? 
Om nej: Vad är det som hindrar er från detta? 

3.4.1 Muratori et al. 
(2017); 
Mirhedayatian & 
Yan (2018) 

●! Ser du någon möjlighet till integration av elfordon 
i ert transportnätverk från leverantör till fabrik? 

Om ja: Hur skulle den integrationen kunna se ut? 
Om nej: Varför inte? 

 Lippke et al. (2012); 
Mirhedayatian & 
Yan (2018) 

Tema: Transportplanering Avsnitt Referenskoppling 

●! Hur ser er transportplanering ut? 3.4.2 Emrah et al. (2015) 

●! Arbetar ni aktivt med fyllnadsgraden vid era 
transporter? 

- I såna fall hur? 

3.4.3 Van de Klundert & 
Otten (2011); 
Danolup et al. 
(2015) 

●! Arbetar ni med samtransporter på något sätt? 
- I såna fall, i vilket syfte? 

3.4.3 Van de Klundert & 
Otten (2011); 
Danolup et al. 
(2015) 

Avslutande fråga: Finns det något som du skulle vilja 
tillägga som du tycker att vi inte har tagit upp under 
denna intervju som vi borde få kännedom om 
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Appendix!2!–!SCB!

Tabell&2:&Nyregistrerade&lastbilar&fördelat&på&utsläppsklass&2012–2018,&källa:&SCB&

!

Lastbil
Nyregistrerade lastbilar fördelat på utsläppsklass

EEV            EL             ELHYBRID       EURO 4         EURO 5         EURO 6         Saknas Totalt
2012 januari 0 0 0 0 0 0 3 238 3 238

februari 50 0 0 25 673 0 2 748 3 496
mars 151 3 1 54 2 242 2 2 081 4 534
april 157 6 1 44 2 562 1 1 556 4 327
maj 149 36 3 30 3 137 7 1 088 4 450
juni 121 41 0 36 2 971 8 760 3 937
juli 107 62 0 13 1 940 10 459 2 591
augusti 108 41 2 32 3 054 7 545 3 789
september 160 15 3 29 3 166 11 453 3 837
oktober 144 21 0 45 3 635 7 416 4 268
november 204 18 0 35 3 417 11 343 4 028
december 188 25 1 41 3 257 7 295 3 814

2013 januari 135 24 1 19 2 801 5 152 3 137
februari 109 13 0 26 2 949 5 143 3 245
mars 124 12 9 21 3 552 18 176 3 912
april 133 19 2 26 3 443 37 183 3 843
maj 144 30 6 15 3 493 33 194 3 915
juni 140 31 3 23 3 386 38 168 3 789
juli 72 6 0 24 2 203 44 170 2 519
augusti 70 9 1 25 3 187 30 171 3 493
september 88 14 3 23 3 662 51 180 4 021
oktober 62 8 3 17 3 638 63 155 3 946
november 111 20 0 11 3 433 84 134 3 793
december 100 28 1 24 4 232 120 145 4 650

2014 januari 38 12 1 23 2 969 119 99 3 261
februari 70 44 1 22 3 285 151 111 3 684
mars 46 13 0 16 4 206 290 117 4 688
april 39 22 1 25 3 683 400 142 4 312
maj 28 19 2 25 3 633 441 152 4 300
juni 24 25 0 22 3 535 434 133 4 173
juli 18 13 0 19 2 211 278 125 2 664
augusti 19 22 0 16 3 187 328 108 3 680
september 23 27 0 18 4 073 526 125 4 792
oktober 15 13 1 12 3 762 486 113 4 402
november 9 34 2 11 3 507 484 92 4 139
december 32 56 0 10 4 268 537 99 5 002

2015 januari 3 22 0 11 2 511 385 73 3 005
februari 9 21 0 14 3 315 392 85 3 836
mars 1 64 7 10 4 238 534 91 4 945
april 3 42 0 13 4 218 601 137 5 014
maj 5 54 0 15 3 823 585 133 4 615
juni 4 57 0 12 3 778 703 153 4 707
juli 5 23 0 11 2 054 484 116 2 693
augusti 6 15 0 5 3 181 659 121 3 987
september 5 38 0 7 3 872 934 102 4 958
oktober 5 36 0 10 3 360 1 198 86 4 695
november 3 20 0 10 3 266 1 267 80 4 646
december 3 10 1 2 3 539 1 471 70 5 096

2016 januari 0 28 0 9 1 983 1 332 59 3 411
februari 4 27 0 11 2 790 2 047 76 4 955
mars 10 30 0 8 3 232 2 054 93 5 427
april 9 29 0 14 3 194 2 279 131 5 656
maj 5 24 0 8 2 980 2 119 126 5 262
juni 2 27 0 7 3 132 2 169 134 5 471
juli 0 22 0 11 1 501 1 644 116 3 294
augusti 3 36 0 2 3 031 2 802 103 5 977
september 3 43 0 11 1 652 3 688 116 5 513
oktober 4 28 0 20 1 147 3 628 107 4 934
november 6 38 0 5 912 4 182 90 5 233
december 2 36 2 8 865 4 955 69 5 937

2017 januari 1 36 0 12 528 3 635 62 4 274
februari 3 47 1 10 429 4 025 80 4 595
mars 8 48 0 12 472 5 944 101 6 585
april 2 30 0 14 261 4 598 96 5 001
maj 4 47 0 10 245 5 425 127 5 858
juni 0 51 0 12 266 6 098 138 6 565
juli 2 14 3 2 106 2 895 119 3 141
augusti 2 48 1 7 385 4 609 126 5 178
september 0 53 3 8 50 5 366 102 5 582
oktober 0 31 1 9 44 6 120 113 6 318
november 0 23 0 11 45 5 724 87 5 890
december 2 47 1 5 31 5 878 79 6 043

2018 januari 2 29 3 6 29 4 325 65 4 459
februari 2 30 0 2 29 4 227 67 4 357
mars 1 51 0 1 42 6 185 74 6 354
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