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transportstrukturen. 
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samt en kvantitativ datainsamling i beräkningar av emissioner med hjälp av NTMCalc.  
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Förord 

Vi vill tacka Polarbröd AB för att vi gavs möjligheten att skriva uppsatsarbetet utifrån 

företagets verksamhet. Ett särskilt tack går till våra kontaktpersoner på företaget - Cindy Kite 

och Roger Borgeryd, som stod till hands för hjälp och vägledning. Vi vill även rikta ett stort 

tack till vår handledare Anna-Carin Nordvall som givit oss användbara rekommendationer 

och tips under arbetets gång. 

 

Vi tackar även de som vänligt ställt upp på att bli intervjuade. Tack går också till de aktörer i 

transportkedjan som gett oss information som varit väsentlig för uppsatsens genomförande. 

Slutligen vill vi tacka Nätverket för Transporter och Miljö för hjälp inför beräkningsarbetet i 

NTMCalc. 
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6 1 Inledning 

Intresset kring miljö har på senare tid ökat runt om i Sverige och världen. Företag talar öppet 

om sina utsläpp och vad som kan göras för att minska dessa, media uppmärksammar 

klimathotet, regeringen sätter upp nationella miljömål och ämnar prioritera miljöfrågor när 

Sverige tar över ordförandeskapet i EU under juli 2009.
1
 Denna trend och faktiska 

problematik avspeglas också i företagsvärlden där det planteras träd i Afrika i syfte att 

kompensera för utsläpp och där företag byter till förnyelsebara energikällor. Exempelvis 

klimatmärker MAX sina menyer med CO2e och Tesco bygger ”gröna” varuhus och driver 

återvinningskampanjer. Det finns en mängd av verktyg och metoder för en organisation eller 

ett företag att minska sin miljöpåverkan med, t.ex. går det att inför olika miljöledningssystem 

som är certifierade av en oberoende part. Dessa miljöledningssystem följer oftast någon typ 

av standard och då helst efter International Standard Organisations (ISO) riktlinjer, men det 

finns även andra standarder och certifieringar att följa. ISO har många standarder. Dessa är 

uppdelade i nummerföljder, t.ex. syftar ISO-14001 på standarder kring miljöledningssystem 

medan ISO-14044 familjen syftar till standarder kring livscykelanalyser, ett sätt att undersöka 

en specificerad påverkan (exempelvis försurning) en produkt eller tjänst har under hela sin 

livscykel. Ett miljöledningssystem ska hjälpa företagen att integrera ett miljötänk inom 

organisationen. Exempelvis miljöutbildning av fabrikspersonal, vägledning för 

miljöredovisningar, miljömål etc. En viktig aspekt med ISO-14001 är att det inte finns ett 

specifikt miljömål, det ska istället ske ständiga förbättringar. Ett annat verktyg är att ta fram 

en EPD (Environmental Product Declaration). EPD bygger på PCR, som står för Product 

Category Rules och följer en standard från ISO. EPD är ett internationellt gångbart verktyg 

och regleras i Sverige av det statliga organet Miljöstyrningsrådet (MSR). Lantmännen Ceralia 

är exempel på ett företag, som med hjälp av en EPD, har tagit fram en miljövarudeklaration 

för bl.a. produkten AXA havregryn
2
, där klimatpåverkan redovisas. Det finns alltså en hel del 

områden som företagen kan förbättra sig på och en del olika verktyg att göra detta med. 

 

Vid en skrivbordsgranskning av de miljömål som företag har satt upp talas det om energi-, 

transport- och produktionseffektiviseringar. Detta kan t.ex. vara att gå över från kol till 

vindkraft, återanvända spill till djurfoder eller att välja tåg istället för vägtransporter. Just 

transporteffektivisering och att hitta alternativa transportmetoder som har en lägre 

miljöpåverkan är ett mål som kommer och har blivit viktigare för företagen. Dels på grund av 

den ovan nämnda miljötrend och problematik, men också de politiska diskussioner och mål 

som sätts upp.  T.ex. ska Sverige minska sina koldioxidutsläpp med 40%
3
 fram till 2020 där 

transportsektorn står för 30%
4
 av Sveriges totala växthusemissioner. Det finns också 

diskussioner kring diverse miljöskatter och i den senaste miljöpropositionen till riksdagen 

finns det förslag att höja beloppet från 15 till 20 kr på den fordonsbaserade koldioxidskatten 

för varje gram koldioxid som överstiger 120g/km.
5
 När denna fråga angående miljön har 

hamnat både hos den svenska regeringen och i EU-parlamentet är det viktigt att företagen 

redan nu börjar rusta och ser över sin verksamhet för att möta eventuellt kommande krav och 

regleringar. Ett led i detta är att undersöka nuvarande transportstruktur med befintlig 

miljöpåverkan och söka alternativa strukturer med lägre påverkan. 

                                                 
1 http://www.rod.se/ 
2 www.lantmannen.com 
3 http://www.rod.se 
4 http://www.regeringen.se 
5http://di.se 

http://www.rod.se/politikomraden/energi_och_miljo/vMiljovanlig-ekonomi-blir-fraga-for-svenska-ordforandeskapet/
http://www.rod.se/politikomraden/energi_och_miljo/Sveriges-koldioxidutslapp-ska-ner-till-noll/
http://www.regeringen.se/sb/d/7448/a/102322
http://di.se/


 

7 2 Problembakgrund 

Det finns flera verktyg en logistiker kan använda sig av för att bedöma effektiviteten på en 

transportlösning. Det går t.ex. att göra ledtidsanalyser för att identifiera flaskhalsar eller 

använda lagerstyrningsteorier för att få kontroll på produktflödet. Det är dock idag inte 

enbart ekonomiska kostnader som måste tas hänsyn till utan även andra faktorer som t.ex. 

miljöpåverkan. För att ge läsaren en förståelse kring vilken roll logistiken kan ha i 

miljöförbättringar samt varför miljöfrågor är relevanta i företagsvärlden följer nedan en 

bakgrund kring detta. 

 

2:1 Kostnadsbesparing och miljöbesparing 

Förändringar inom företag som ämnar spara på miljön brukar också leda till besparingar av 

ekonomiska kostnader. Miljöförbättrande åtgärder berör ofta energi och råvaruanvändning 

och en effektivisering inom dessa segment leder också i många fall till en bättre hushållning 

av företagets ekonomiska resurser.
6
 Officiella institutioners beslut har lett till att 

miljöovänliga transportsätt har ökat i pris och från statligt håll har speciellt lastbilstransporter 

straffats med koldioxidskatter. Genom att välja andra, miljövänligare transportalternativ kan 

detta skattetryck undvikas och kostnaderna potentiellt sänkas. Det kan dock bli aktuellt att 

koldioxidskatten ersätts med en integration i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta 

skulle innebära att priset för transportsektorn blir mellan en femtedel och en tiondel av vad 

priset är med koldioxidbeskattning, vilket troligtvis skulle leda till en ökning av 

lastbilstransporter.
7
 Andra beskattningar som fungerar som styrmedel mot en minskning av 

särskilt miljöfarliga transporter är kilometerskatt, bränsleskatt och trängselskatter. Dessa 

metoder ser ut att minska miljöbelastning och därmed uppfylla sina mål. Som ett exempel är 

miljöbelastningen från Europas transportsektor, där bensinskatter införts, mindre än den i 

USA. En del i EU:s målsättning är att reducera transportsektorns utsläpp med 20-30 % till år 

2020. Troligtvis kommer även styrmedel för sjöfart och flyg att införas inom ett antal år.
8
 Ett 

globalt miljömål som är aktuellt just nu är Kyotoavtalet med en målsättning att under 

perioden 2008-2012 minska koldioxidutsläppen med 8 %. För att detta mål ska nås behöver 

olika åtgärder implementeras med noggrann uppföljning av företagens transporter. Nedan 

följer uppskattade effekter av rekommenderade insatser: 

 Ett förbättrat körsätt               20-30 % besparing på bränsleförbrukningen 

 Bättre lämpat fordons och motorteknik     30-40 % besparing på bränsleförbrukningen 

 Samlastning/Samåkning               25-50 % besparing på bränsleförbrukningen 

 

Transportörer bör arbeta för att öka den totala fyllnadsgraden i transporterna, som idag ligger 

mellan 30 och 40 %, där ca 25 % av godstransporterna har 0 % fyllnadsgrad. Med ökad 

fyllnadsgrad, något som anses kunna åtgärdas med hjälp av konsolidering, tros antalet 

transporter kunna reduceras till en tredjedel av vad de är idag.
9
 Särskilt inom 

dagligvarubranschen anses det finnas en stor besparingspotential genom tillämpningen av 

effektivare logistik, som ska skapas av samordnade och integrerade laster, vilket skulle 

innebära reducerade emissionsnivåer. Forskning redovisar ett antal punkter som kan ge en 

effektivare logistik inom dagligvaruhandeln:
10

 

 Centralisering av lager: vilket innebär en minimering av lager och att så lite varor som 

möjligt lagras. 

                                                 
6 http://www.nutek.se/ 
7 Intelligent Logistik nr 4/2007, ”Handel med utsläppsrätter kan ge billigare transporter, s.18” 
8 Intelligent logistik nr 4/2007, ”Visst har bränsleskatter positiva effekter för miljön”, s.19 
9 Intelligent Logistik, nr 4/2007, ”Intelligent logistik kan minska utsläppen” s.21 
10 Inköp & Logistik nr 1/2008, ”Livsmedelsbranschen - Förbättrad logistik sparar miljarder”, s.36 

http://www.nutek.se/sb/d/132/a/259
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 Transparens: så att samtliga kostnader och aktiviteter i försörjningskedjan görs 

synliga. 

 Point Of Sales information, vilket synkroniserar produktionen med distributionen och 

möjliggör en anpassad produktion. 

 

Vid införandet av grön logistik är det ett helhetstänkande som innefattar hela 

försörjningskedjan som bör implementeras. Förutom transporterna har även val av 

leverantörer, produktionssätt, material- och returgodshantering stor betydelse. Ett företags 

miljöarbete handlar därför i stor utsträckning om att fungera som ett inflytande på sina 

samarbetspartners miljöarbete. TFK – Institutet för transportforskning, föreslår att detta kan 

innefatta krav på emissionsnivåer, bränslen och körsätt.
11

 För ett effektivare miljöarbete krävs 

det också att företagen arbetar med intermodala transportupplägg (att använda mer än ett 

transportslag), där möjligheten till störst reducering av miljöbelastning finns. Ett komplement 

till intermodalitetsupplägget är en teknisk utveckling mot miljövänligare transportmedel och 

effektivt körsätt.
12

  

 

I Sverige står transportsektorn för en större andel av de totala utsläppen än i övriga länder, 

detta beror delvis på att en stor andel av övrig energiförsörjning i Sverige inte genererar 

koldioxidutsläpp, t.ex. vattenkraft. Ytterligare anledning till detta är att många av 

transportsträckorna i Sverige är långa jämfört med andra länder, Sverige är ett avlångt land. I 

den svenska transporten anses eldriven järnvägstransport vara ett bra alternativ för 

miljövänligare transporter, speciellt eftersom den svenska elektriciteten är miljövänligt 

framställd på grund av användningen av relativt miljövänliga energikällor. Vid övergång från 

lastbilstransporter till eldrivna järnvägstransporter i andra delar av Europa är miljövinningen 

inte lika stor med tanke på att elektriciteten där ofta kommer från kolkraft.
13

 

2:2 Miljö som konkurrensmedel 

Under de senaste åren har debatten om miljöförstöring tagit fart och blivit något som en stor 

del av allmänheten engagerat sig i. Tre utförda undersökningar bland svenska konsumenter 

speglar detta på ett bra sätt: 

 I en undersökning utförd av naturvårdsverket svarade 80 % av tillfrågade respondenter 

att de kunde tänka sig att betala ett högre pris för en miljövänligare framställd produkt 

eller tjänst. 

 I en undersökning utförd av DN, upplevde 73 % av svenska konsumenter att svenska 

företag inte var tillräckligt duktiga på att miljöanpassa sina verksamheter och inte 

gjorde tillräckligt för att förmedla vad de gjorde i sitt miljöarbete. 

 I samma undersökning tyckte respondenterna att miljöfrågan var den största och 

viktigaste trenden på marknaden det året. 

 

Inställningen och engagemanget hos konsumenterna för miljön har fått företagen att allt mer 

intressera sig för att marknadsföra sitt miljöarbete, något som också är känt som grön 

marknadsföring.
14

 Att marknadsföra sitt miljöarbete är något som växt sig starkt under de 

senaste årens miljödebatt och det är en trend som fortsätter att öka i vikt för företagen. En 

sådan grön marknadsföring brukar ha två inriktningar och syften, dels att tilltala de 

konsumenter som vill handla ekologiskt och dels att försvara och ekonomiskt göra upp för de 

prishöjningar som ett aktivt miljöarbete ofta medför. Grön logistik kan vara väldigt effektiv, å 

                                                 
11 Intelligent Logistik, nr 6/2007, ”Smarta helhetslösningar är den bästa miljölogistiken”, s.16 
12 inköp+logistik, nr 2/2009 ”Vägar till klimatsmartare godstransporter”, s.22-24 
13 inköp+logistik nr2/2009, ”Transporter en tredjedel av Sveriges utsläpp” s.21 
14 http://miljoaktuellt.idg.se 



 

9 
andra sidan kan det även bidra till allvarliga ekonomiska förluster för ett företag om 

konsumenter upptäcker att det finns ett stort glapp mellan vad som marknadsförs om 

miljöarbete och vad som faktiskt görs.
15

 En ledstjärna för effektiv etisk marknadsföring av 

detta slag är att marknadsföringen grundas på ärlighet och en omfattande, lättillgänglig insyn i 

vad företag faktiskt gör, på detta sätt vinns konsumenternas förtroende. En tredje del, också 

viktig i den gröna marknadsföringen, är att visa på slagkraftiga förändringar i miljöarbetet 

som väcker uppseende hos konsumenten. Det råder dock blandade uppfattningar om hur pass 

central och effektiv den gröna marknadsföringen är i företagens strategier och hur pass 

ekologiskt medvetna konsumenterna är i sina inköp. Enligt en undersökning utförd av SCB 

fanns en stor avvikelse mellan det antal konsumenter som påstod sig föredra att köpa 

ekologiska dagligvaror och det antal som faktiskt köpte ekologiska dagligvaror. Samma 

undersökning visade att en stor andel av de responderande konsumenterna ibland köpte 

ekologiska varor, men att det ekologiska inköpet utgjorde en mindre del av den totala 

mängden inköp av dagligvaror. Ett sätt för företag att redovisa ett miljömedvetet arbete är 

genom en publik miljöredovisning, detta ger företagen en önskvärd transparens i miljöarbetet 

och skapar mer trovärdighet av hur konsumenterna uppfattar arbetet. Ofta finns det dock en 

skepticism hos konsumenterna, när de bli tillfrågade om företagens miljöåtaganden, huruvida 

de vidtar relevanta åtgärder eller om det huvudsakliga syftet ligger i försäljningsökning. En 

återkommande uppfattning är att företags miljöarbete inte bidrar mycket till världens 

miljöåtgärder i ett långsiktigt perspektiv .
16

 

 

Ett sätt att mäta ett företags miljöanpassning kan vara genom att införa ett så kallat 

miljöledningssystem, exempelvis certifiering i ISO 14001. Miljöledningssystemen är ett av få 

sätt på vilket ett företags arbete mot hållbar utveckling kan klassificeras och mätas.
17

 

Miljöcertifieringen som föregås av ett grundligt rationaliseringsarbete (som bland annat 

omfattar minskning av buller, farliga ämnen och transporter) är dessutom ett erkänt effektivt 

sätt att marknadsföra miljöarbetet på.
18

 Vidare ställer allt fler av företagets olika intressenter, 

konsumenter och leverantörer krav på ett dokumenterat miljöarbete. En certifiering inom 

miljöarbete anses leda till ett stärkt varumärke och högre trovärdighet hos leverantörer och 

kunder, men även internt hos det företag som vidtar dessa åtgärder.
19

 

2:3 Transportslag 

I transportsammanhang finns det generellt fyra transportslag, dessa är väg-, tåg-, sjö- och 

flygtransport. Alla dessa transportslag har varierande miljö- samt ekonomiska kostnader och 

kan dessutom kombineras vid en transport för att skapa s.k. intermodalitet.  För dem som inte 

är förtrogna med de olika slagen och för att skapa en förståelse kring varför exempelvis tåg 

ibland väljs före vägtransport följer nedan en beskrivning med fördelar och nackdelar till var 

och en av transportalternativen. Flygtransporter är inte redovisade nedan, se Avgränsningar 

för förklaring.  

 

Lastbilstransporter 

Lastbil är den transportform som har högst transporterat värde. Lastbilstransportens fördelar 

och anledningen till att den vuxit sig allt mer populär är framförallt dess snabbhet och 

flexibilitet som möjliggör leveranser ”dörr-till-dörr”.
20

 Ytterligare fördelar med 

transportformen är dess uppfyllande av hög leveranssäkerhet, leveranspålitlighet och 

                                                 
15 http://sbinfocanada.about.com 
16 http://miljoaktuellt.idg.se 
17 http://www.nutek.se/  
18 http://www.miljobyran.nu/  
19 http://www.miljobyran.nu 
20 SILF (2006) Detaljhandeln och försörjningskedjor – Logistik: Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Kista: SILF, 5:3-5:5 

http://sbinfocanada.about.com/od/marketing/g/greenmarketing.htm
http://www.nutek.se/sb/d/215/a/772
http://www.miljobyran.nu/Miljo.htm
http://www.miljobyran.nu/isocertifiering.htm


 

10 
småskalighet, vilket möjliggör anpassning till specifika kundkrav. Ny teknik i form av 

informationssystem möjliggör också alltmer effektiva lastbilstransporter genom ökad 

leveransprecision och lastfyllnadseffektivisering. Exempel på tjänster som förses genom 

informationssystem är positioneringsdata och trafikledningsdata, flexibel beordring och 

leveransövervakning. En nackdel med transportsättet är att den största delen av 

infrastrukturen för vägtrafik är nära mättnad, vilket lett till allt fler tidsfördröjningar p.g.a. 

trafikstockningar. Ytterligare nackdelar med transportsättet är att det ger höga 

undervägskostnader och att de har en stor miljöbelastning.
21

 Detta gör att lastbilstransporter 

troligtvis är olönsamma på avstånd över 30 - 50 mil och därför gör sig lämpligast vid lokal 

distribution.
22

 

 

Järnvägstransporter 

Järnvägstransporter används som regel för transport av lågt värderat material. Transportsättet 

har en stor lastkapacitet, vilket innebär låga kostnader och då järnvägstekniken är väldigt 

energieffektiv innebär järnvägstransporterna också en miljövänlig distribution av material och 

produkter.
23

 Den främsta nackdelen med transportsättet är dess bristande flexibilitet vilket 

ofta leder till ytterligare omkostnader i form av investeringar i terminaler och anläggningar. 

En del av järnvägens oflexibla natur är att tåg ofta måste vänta in andra tåg vid 

järnvägsknutpunkter, något som gör att leveranstiden förlängs. En annan nackdel med 

transportsättet är den tidskrävande processen vid korsande av landsgränser. Detta omges ofta 

av byråkratiska procedurer mellan olika järnvägsförvaltningar, exempelvis kan byte av lok 

och lokförare krävas.
24

 En tydlig trend är att andelen järnvägstransporter minskar till fördel 

för lastbilstransporterna som ökar kraftigt inom distributionssektorn. Detta tros framförallt 

bero på att järnvägens bristande anpassningsförmåga utgör en påtaglig nackdel i en tid då 

leveransservice och företagens kapacitet inom logistikområdet blir en allt viktigare del i 

konkurrensen på marknaden.
25

 

 

Sjötransporter 

Sjötransporter lämpar sig bäst för lågt värderat material som transporteras i stora mängder. 

Transportslagets främsta styrka ligger i dess väldigt stora lastkapacitet och billiga 

undervägskostnader.
26

 Sjötransportsättet är mycket kostnadseffektivt, bl.a. på internationellt 

vatten, där sjöfartslederna är avgiftsfria. Kostnaden per tonkilometer för sjötransporter är 

billigare än alla andra transportformer .
27

 Sjötransportens nackdel är framförallt dess bristande 

flexibilitet och långa transporttid vilket gör att lagerhållningen i flödeskedjan blir större och 

dyrare.
28

 

 

Detta arbete ämnar undersöka miljöpåverkan i ett transportled, för detta behövs en konkret 

bild över emissioner och energiåtgång som transporterna leder till. Utifrån detta kan en 

verklig bedömning göras över vilka transportalternativ som är lämpliga ur miljösynpunkt. 

Frågan om miljöpåverkan är abstrakt och relativ beroende av hur stor del av transporternas 

miljöpåverkan som ska tas med i beräkningar av miljöbelastningen. Det är därför viktigt att 

hålla i åtanke att resultaten från dessa typer av miljöberäkningar sällan är exakta. Det bör 

istället ses som en antydan till transporternas ungefärliga emissions- och 

                                                 
21 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, s.113-123 
22 SILF (2006) Detaljhandeln och försörjningskedjor – Logistik: Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Kista: SILF, 5:5 
23 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, 129-162 
24 SILF (2006) Detaljhandeln och försörjningskedjor – Logistik: Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Kista: SILF, 5:6 
25 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, s.160 
26 SILF (2006) Detaljhandeln och försörjningskedjor – Logistik: Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Kista: SILF, 5:6-7 
27 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, s.163 
28 SILF (2006) Detaljhandeln och försörjningskedjor – Logistik: Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Kista: SILF, 5:6-7 
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energiförbrukningsnivåer. I arbetet har dessa typer av miljöberäkningar utförts med det 

dataprogrammet NTMCalc.  

2:3 NTMCalc 

För att beräkna den miljöpåverkan ovan nämnda transportslag har vi har valt att förlita oss på 

NTMCalc. Anledningen till att vi valt detta verktyg är dels på grund utav att vi tidigare har 

varit i kontakt med NTM samt att vi anser att den använder  NTMCalc är ett verktyg, 

framtaget av Nätverket för Transport och Miljö, för beräkningar av emissioner vid gods- och 

persontransporter och kan hantera beräkningar för flyg, båt, järnväg samt bil. Utdata som 

beräknas fram av verktyget redovisas i CO2e, med andra ord räknas emissioner med 

växthuspotential om ekvivalent till antal godston (eller per sändning) CO2. Redovisning av 

data följer också ISO-14048, en standard för datadokumentation vid en LCA 

(livscykelanalys). De data som förs in i programmet och som vi har använt är bränsletyp, 

sträcka, fyllnadsgrad, motortyp och transportslag. NTMCalc mäter även andra emissioner och 

miljöbelastningar som kväveoxider, kolväten, kolmonoxid, partiklar och svaveldioxider som 

är skadliga för både hälsa och miljö. Nedan följer en kort beskrivning på vilka effekter dessa 

kan ha. 

 Kväveoxider (NOx) bildar marknära ozon och har negativa effekter på människors 

hälsa samt bidrar till försurning av skog och mark. Utsläppsnivåerna av kväveoxider 

har minskat under senare år i takt med att en ny fordonspark med tekniska framsteg 

växt fram.
29

 

 HC och CH4 är kemiska förkortningar för två typer av kolväten som har tydliga 

negativa miljöeffekter såsom bildandet av marknära ozon. Den kemiska gruppen 

innehåller en mängd mycket giftiga ämnen som kan ge allvarliga hälsoeffekter, t.ex. 

har cancerframkallande ämnen upptäckts i dessa kolväten.
30

 

 Kolmonoxiden (CO) är ett giftigt ämne som binds av de röda blodkroppar hos 

människor vilket blockerar syreomsättningen i kroppen och påverkar hjärnan, hjärt- 

och kärlsystemet.
31

 

 Partiklar (PM) är en blandning av sot, kolväten och smörolja. Denna grupp emissioner 

har en nedsmutsande effekt och tros kunna framkalla cancersjukdomar hos 

människor.
32

 

 Svaveldioxider (SO2) bidrar tillsammans med kväveoxider till försurning i mark, sjö 

och skog. Emissionen är även en känd hälsorisk för befolkning, särskilt i tätorter, 

varför striktare regleringar för svavelhalten i drivmedel har uppkommit, vilket minskat 

svaveldioxidutsläppen under de senaste två decennierna.
33

 

 

Utöver emissioner mäter NTMCalc även energiförbrukningen för en viss transportsträcka, 

mätt i MegaJoule. Detta arbete tar dock främst hänsyn till emissionsutsläppen, varför 

NTMCalcs uppgifter om energiförbrukning inte behandlas vidare.  

 

Med hjälp av dessa olika transportslag och ett verktyg för att beräkna de emissioner som 

uppstår i samband med transporterna, vill vi undersöka den befintliga transportstrukturens 

miljöpåverkan i ett företag och utreda om det finns alternativa strukturer med lägre 

miljöpåverkan. 

 

                                                 
29 http://www.ekonomifakta.se/ 
30 http://www.svenskmiljokvalitet.se/ 
31 http://www.naturvardsverket.se/ 
32 http://www.svenskmiljokvalitet.se/ 
33 http://www.ekonomifakta.se/ 
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2:4 Polarbröd 

Polarbröd är ett industribageriföretag som startades av bagargesällen Johan Nilsson, år 1870. 

Företaget har stannat inom familjen och är idag inne på sin femte ägargeneration. Polinova 

AB fungerar som moderbolag åt Polarbröd och distributionen sker i Sverige med säljande 

bröddistributörer, Polfärskt AB, som ägs till 51 % av Polinova och 49 % av lokala 

säljorganisationer. Polarbröd har tre fabriker där produktion sker; Omne, Älvsbyn och 

Bredbyn. Alla dessa orter är belägna i norra Sverige vilket innebär längre transportsträckor för 

distribution mot södra Sverige. Polarbröd arbetar på transportalternativ som minskar 

miljöpåverkan, t.ex. har de valt att från Älvsbyn byta från väg till tågtransporter som är ca 10 

gånger mindre energikrävande än transport på väg
34

. Polarbröd har också en del export, som 

2007 uppgick till 13 % av den totala verksamheten. De viktigaste kunderna heter Findal & 

Krogh (Norge), CINRJ Group Original VD (Frankrike) Pain Delice (Irland) och Oy Delice 

Plus Ab (Finland). Det är med blandade transportalternativ som olika produkter fraktas till 

dessa länder, men frågan som står obesvarad är om det finns alternativa transportmetoder till 

det befintliga tillvägagångssättet som har lägre miljöpåverkan. Både föregående år och under 

2009 planerar Polarbröd att göra satsningar på miljöförbättringar för att ta ett ansvar för den 

påverkan företagets aktiviteter har på miljön.  

 

Distributionsstruktur 

I det nuvarande transportsystemet lastas 1 frystrailer med 33st pallar med bröd i Älvsbyn och 

körs sedan till CargoNets terminal i Luleå. Därifrån lyfts sedan frystrailern upp på en 

järnvägsvagn för att ta sig vidare till Malmö, vilket tar ca 2 dygn. Från Malmö sker ännu en 

omlastning till utländsk frystrailer som tar färjan från Trelleborg till Travemünde, Tyskland. 

Därifrån åker sedan frystrailern till sin slutdestination Paris och den sammanlagda 

transporttiden för hela sträckan tar ca 4 dagar. Avståndet mellan Älvsbyn till Malmö är 150 

mil, Travemünde till Ludwigshafen 80 mil och Ludwigshafen till Paris 100 mil. Frystrailern 

som transporterar produkterna dras av en 2-axlig dragbil, motortyp (minst) EURO klass 3 och 

använder Diesel MK 1. Dragbil med påkopplad frystrailer drar i genomsnitt 3,4 liter/mil och 

frysaggregatet drar i snitt 1,4 liter/timme. Frysaggregatet i trailern klarar att hålla lasten fryst i 

ca 2 dagar vilket minskar flexibiliteten en aning, under båtfärd drivs dock aggregatet av el. 

 

Med denna inledande fakta kring miljö och logistik vill vi presentera den problemformulering 

och syfte vi har valt att utgå ifrån under denna uppsats. 

2:5 Problemformulering 

Vilken miljöpåverkan har Polarbröds nuvarande export till Frankrike och finns det alternativ 

till den befintliga transportstrukturen som ger en lägre miljöpåverkan? 

 

2:6 Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka ett företags givna transportstrukturs 

miljöpåverkan i växthusemissioner eller CO2e. Detta genom att med hjälp av olika verktyg 

och teorier ta fram ett antal scenarion som har en lägre miljöpåverkan än befintlig 

transportstruktur. Det sekundära syftet är att ta fram modeller som hjälper företaget att ta 

hänsyn till de ekonomiska kostnader som kan vara kopplade till en omstrukturering av 

transportstrukturen. 

                                                 
34 Hedenus, F., Klimatneutrala godstransporter på väg, en vetenskaplig förstudie, VV, Publikation 2007:111 
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2:8 Avgränsningar 

Polarbröd har export till ett flertal länder, men för att göra detta arbete genomförbart har vi 

valt att enbart fokusera på exportmarknad Frankrike. 

 

Vi har valt att bortse från alternativet flygtransporter då vi inte anser att det finns tillräckliga 

ekonomiska motiv till att undersöka denna transportmetod. Flyg används vanligtvis vid 

transporter av gods som har högt ekonomiskt eller vitalt värde.
35

 

 

Lagerstyrningsteori behandlar enbart ett scenario med fast beställningskvantitet och 

varierande beställningsintervall. Detta p.g.a. brist av tid och den komplexitet det skulle 

innebära att koppla ett varierande orderintervall och kvantitet till befintliga scenarion. Det var 

också tänkt att beräkna den totala kostnaden för en beordring för att sätta in detta i ett 

totalkostnadssammanhang, men då vi saknade viktiga nyckeltal gick inte detta att genomföra. 

Vi valde i slutändan att behålla lagerstyrningsteorin för att ge en förenklad tankegång på hur 

man kan kombinera en ekonomisk orderkvantitet (EOQ) med en hög fyllnadsgrad.  

2:9 Begränsningar 

Ambitionen var att inte enbart utreda miljöpåverkan, utan också undersöka vilka kostnader ett 

byte av transportstruktur skulle innebära. Dock har detta inte gått att genomföra p.g.a. sekretes 

som inte går att uppfylla då en c-uppsats alltid görs offentligt tillgänglig via universitetet. Viss 

information har dock tillhandahållits, men då vi fortfarande saknar och inte kan redovisa 

viktiga nyckeltal som t.ex. lagerräntor, produktionskostnader, transportkostnader, 

administrativa avgifter etc. har vi gjort den bedömningen att detta inte går att genomföra. En 

redovisning av dessa kostnader utan underlag skulle lätt kunna bli missvisande och 

vilseledande. Istället har vi valt att huvudsakligen se de ekonomiska teorierna och verktygen 

som rekommendationer och alternativ för implementering.  

    

                                                 
35 SILF (2006) Detaljhandeln och försörjningskedjor – Logistik: Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Kista: SILF, Flik 4, s.7-8 



 

14 3 Några begrepp 

Uppsatsen bygger på tre stycken begrepp, logistik, grön logistik och intermodalitet. Nedan 

förklaras respektive begrepp kortfattat. 

3:1 Logistik 

Det finns olika definitioner av logistik och åsikter om den exakta innebörden går isär. Den 

traditionella definitionen beskriver logistik som de aktiviteter som gör att en vara eller tjänst 

levereras i rätt kvantitet, rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund och till rätt 

kostnad.  Logistik definieras också av planeringen, organiseringen och styrningen av alla 

aktiviteter i ett materialflöde som omfattar såväl människor som material.
36

 Ett bredare 

begrepp än logistik är Supply Chain Management. Inom Supply Chain Management talar man 

om affärsprocesser och att dessa bildar kedjor av aktiviteter och att tjänster styrs eller leds 

genom dessa kedjor på ett så effektivt sätt som möjligt. Detta innefattar en 

verksamhetsutövning där arbetet i företagets olika avdelningar samordnas till en process, där 

vikten läggs vid kedjans helhet istället för suboptimerande delmål. Olika typer av flöden som 

kan behandlas inom Supply Chain Management är fysiskt flöde, informationsflöde och 

finansiellt flöde.
37

 

3:2 Grön logistik 

Logistikföreningen Plan definierar grön logistik som transport- och logistiklösningar som är 

skonsamma mot miljön.
38

 Grön logistik bidrar med ytterligare en dimension till 

logistikbegreppet som innebär, utöver att öka effektiviteten i ett företags flödeskedjor, även 

hur dessa kan bli så miljövänliga som möjligt.  Detta kan åtgärdas genom att undersöka ett 

flödes olika beståndsdelar; inköp, distribution och eftermarknadsservice.
39

 Ett kritiskt 

förbättringsområde i detta avseende är företagens transporter, framförallt vägtransporter, som 

står för buller och en stor del av världens utsläpp av miljöfarliga emissioner.
40

 Arbetet med 

grön logistik initieras oftast p.g.a. regleringar och påtryckningar från myndigheter, men det är 

framförallt de ökade kundkraven på miljövänliga produkter och tjänster som driver arbetet 

med den gröna logistiken.
41

 

3:3 Intermodalitet 

Intermodalitet definieras som användningen av mer än ett transportsätt i en flödeskedja. Den 

vanligaste kombinationen är den mellan väg och järnvägstransport, men för längre 

transportsträckor är det vanligt med intermodala transporter som även inkluderar 

sjötransporter. Vid global handel är intermodalitet ofta en förutsättning för att varor ska kunna 

färdas från leverantör till kund.
42

 Forskning har visat att företag, utöver logistiskt intresse, 

också kan intressera sig för intermodalitet ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta beror på att 

intermodalitet har möjligheten att göra ett företags flödeskedja mer miljövänlig.  

Transportsektorn står för en stor andel av världens koldioxidutsläpp, vilket innebär att det 

finns en potential för företagen att miljöanpassa sina verksamheter.
43

  

                                                 
36 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, s.22-24 
37 Paulsson, U., Nilsson, C-H. & Tryggestad, K. (2000) Flödesekonomi: Supply Chain Management, Lund, s.23-24 
38 http://www.plan.se/ 
39 Ericson, Frida. (2008), . Kundcentrerade miljöåtgärder - En studie av Pan Nordic Logistics kunders krav på miljövänliga transporter., 

Högskolan i Jönköping, s.4-5  
40 Transportforskningskommissionen (1998) Transportköparens miljöhandbok, Industrilitteratur, Stockholm 
41 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, s.699-701  
42 Chopra, S. & Meindl, P. (2007) Supply Chain Management: Strategy, Planning, & Operation, New Jersey: Prentice-Hall, s.391 
43 http://www.hgu.gu.se/ 

http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=12988
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Forskning har också visat att det generellt finns en vilja hos företag att öka andelen 

intermodala transporter för att miljöförbättra sig. Då transportsträckor blir längre i och med 

tilltagande globalisering samtidigt som en logistisk trend indikerar att verksamheter och 

lagerhållning centraliseras är det också transportkostnadsekonomiskt rationellt att tillämpa 

intermodalitet, utvecklingen har dock gått åt ett motsatt håll. Trots en positiv inställning till 

intermodala transportupplägg har andelen intermodala transporter minskat, detta beror främst 

på den ökade tillämpningen av lastbilstransporten som har fördelen att vara en flexibel och 

snabb transportmetod.
44

 

                                                 
44 http://www.sir-c.se/  

http://www.sir-c.se/files/rapporter/2008_3.pdf


 

16 4. Metod 

I detta avsnitt kommer de forskningskriterier, med kritik av källor, hur vi resonerade när en 

egen totalkostnadsmodell genererades och hur intervjuerna genomfördes att redovisas. 

4:1 Förförståelse 

Analysen av de olika transportlösningarna bygger på en grundläggande kunskap kring 

logistiska problem som erhållits genom sex terminers studier på Civilekonomprogrammet 

med inriktning mot handel och logistik vid Umeås Handelshögskola. Förståelsen för valda 

ekonomiska teorier och modeller är också i viss utsträckning erhållna i och med studier vid 

Handelshögskolan i Umeå. Förförståelse av och insikt i Polarbröds verksamhet fanns dels 

genom att en av uppsatsens författare genomförde sin utbildningspraktik på företaget, dels 

genom att uppsatsens andre författare tidigare hade genomfört ett uppdrag åt företaget. Dessa 

tidigare erfarenheter har lett till en djupare förståelse kring hur företaget fungerar samt dess 

värdegrunder. I dessa värdegrunder ingår ett uttalat hänsynstagande till den miljöpåverkan 

olika företagsaktiviteter skapar. Detta hänsynstagande ligger till grund för initiativet till detta 

uppsatsarbetes ämnesval. 

4:2 Kunskapssyn 

I all forskning finns det en kunskapssyn som ligger till grund för utförande och resultat. 

Positivism är ett exempel som ofta tillämpas inom psykologisk forskning. Att forska med en 

positivistisk kunskapssyn innebär att ett studieobjekt studeras åtskilliga gånger för att 

identifiera mönster som går att förutsäga. Mönstren hos objektet är endast sanna om de kan 

bekräftas av våra sinnen (fenomenalism).
45

 Denna uppsats bygger dock inte på en positivism 

kunskapssyn utan på ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik kan i grova drag beskrivas som 

ett tolkande förhållningssätt där interpretationen av en text helst ska utgå ifrån författarens 

synvinkel, men att den också kan färgas av erfarenhet och kunskaper hos personen som läser 

och tolkar texten.
46

 Detta innebär att en text ska tolkas på ett opartiskt vis och att texten inte 

beskriver en absolut sanning då detta inte anses existera. Ställningstagandet att det inte finns 

någon absolut sanning skiljer sig från författarnas syn, då denna uppsats syftar till att 

konstruera transportupplägg som bäst främjar företaget. Med andra ord vill författarna ta fram 

ett resultat som representerar en sanning i detta specifika sammanhang, men att de teorier och 

verktyg som används, inte nödvändigtvis är reproducerade från den absoluta sanningen. Dessa 

teorier och verktyg tolkas för att ge vägledning till ett resultat som i sammanhanget visar på 

högst nytta där ”sanningen”, svart på vitt, är lägst kostnad och miljöpåverkan. Detta är också 

argumentet till valet av kunskapssyn. En positivistisk syn hade t.ex. inte varit passande då 

undersökningen inte baseras på upprepade studier. Istället är det tolkandet av fakta och data 

som är det centrala i uppsatsen. Det faller sig då naturligt för oss att välja den hermeneutiska 

kunskapssynen. 

 

4:3 Perspektiv 

Uppsatsen utgår från ett företagsekonomiskt perspektiv med inriktning mot logistik och miljö. 

Uppsatsen skrivs, som nämnts i syftet, för att ge Polarbröd beslutsunderlag om det finns 

anledning att byta transportupplägg för att minska sin miljöpåverkan. Detta innebär att 

uppsatsen också skrivs ur företagets synvinkel och inte åt konsumenternas vägnar.  

 

                                                 
45 Bryman, A., & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, s. 26 
46 Ibid., s. 442-443 
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4:4 Angreppssätt 

Beroende på hur en undersökning utförs går det att kalla den deduktiv eller induktiv. Ett 

deduktivt angreppssätt innebär att forskaren samlar teorier för att sedan pröva dessa medan ett 

induktivt förhållningssätt betyder att forskaren undersöker någonting för att sedan skapa en 

teori.
 47

 För att samla data och generera ett resultat kan forskare också använda sig av 

kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvantitativ forskning bygger på en mångfald av data 

medan kvalitativ forskning inte bygger på mängden data utan analysering av den individuella 

uppfattningen av verkligheten.
48

 Oftast används kvalitativ datainsamling i samband med ett 

induktivt angreppssätt och kvantitativ datainsamling med ett deduktivt angreppssätt. 

 

Denna uppsats bygger på ett deduktivt angreppssätt då teorier insamlats för att med hjälp av 

dessa mäta olika parametrar. Författarna vill inte skapa en teori utan använda redan befintliga 

teorier för att generera ett tillförlitligt resultat. Angreppssätt och val av teorier är till viss del 

också baserade på de semistrukturerade och kvalitativa intervjuer som genomförts. Det går 

således att argumentera för användningen av s.k. triangulering. En kvantitativ 

forskningsmetod, beräkningar i NTMCalc, och en kvalitativ forskningsmetod i form av 

intervjustudier. Författarna har ansett att trianguleringsmetoden har gett en mer omfattande 

förståelse för arbetets problemställning. Forskningsmetoderna har kompletterat varandra. 

Genom att sammanföra den praktiskt förankrade kvantitativa metoden med expertutlåtanden 

från genomförd intervjustudie har vad som upplevs som en mer omfattande förståelse 

erhållits. Det är författarnas uppfattning att en beräkningsstudie och en intervjustudie båda 

utgör intressanta, centrala delar i det studerade problemområdet. Beräkningsstudien gav 

konkret exempel på transportuppläggets miljöpåverkan, medan intervjustudierna visade på en 

bild av den samtida miljödebatten genom intervjuer med tre personer kunniga i området. 

Detta kändes särskilt relevant då författarna inte minst i sin insamling av sekundära källor 

upplevt miljöbelastningens roll inom logistiken som ett nytt och föränderligt område med 

relativt lite forskningsunderlag men med ett stort forskningsbehov. 

4:5 Insamling av sekundära källor 

I uppsatsarbetets början samlades fakta från sekundära källor. Dessa kompletterades med 

insamling från primära källor, vilka tillsammans utgjorde en stark och kompletterande grund 

för arbetets utförande. De sekundära källor som användes kom i huvudsak från relevant 

facklitteratur som behandlade området ekonomi och logistik. Denna facklitteratur hämtades 

från Umeå Stadsbibliotek och från Umeå Universitetsbibliotek. Utgångspunkten för 

sökningen av litteraturen var att den skulle innehålla generella logistiska modeller, behandla 

transportaspekten av logistik och innehålla information om logistikens potentialer för 

reducering av miljöbelastning. Den huvudsakliga kunskapsgrunden är hämtad från 

facklitteratur, men det upplevdes dock som relevant att även använda sig av andra faktakällor 

än facklitteratur. Därför hämtades ytterligare sekundärkällor från forskningsartiklar 

publicerade i databasen Emerald. Dessa fick författarna tillgång till genom Umeå Universitets 

bibliotek där databasen gjorts tillgänglig för universitets studenter. Även sekundärkällor i 

form av Internetkällor användes till arbetet. Dessa inkluderade tidnings- och forskarartiklar, 

företagsuppgifter samt ämnesrelevant information från organisationer och företag.  

 

                                                 
47 Bryman, A., & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, s. 23-24 
48 Ibid., s. 39-40 



 

18 4:6 Källkritik 

Källkritik av primärdata  

Inom företagsekonomisk forskning finns det några viktiga begrepp som bör ses över, 

nämligen validitet, reliabilitet och replikation. Validitet innebär om undersökningens 

slutsatser är kopplade till själva undersökningen, reliabilitet om en upprepning av 

undersökningen skulle generera samma resultat och replikation om studien ens är möjlig att 

upprepa. En replikation kan t.ex. göras om en forskare misstänker att studiens resultat har 

kommit fram till felaktiga slutsatser.
1
 Alla dessa kriterier passar inte riktigt in i denna uppsats, 

däremot går det att kommentera resultaten från den kvantitativa och kvalitativa studien. Här 

skiljer sig det en aning angående replikation och reliabilitet mellan en kvalitativ och 

kvantitativ studie. Det datamaterial som har erhållits från NTMCalc, kommer att visa på ett 

liknande resultat och är möjligt att återskapa om samma väg och transportalternativ väljs. 

Anledningen till att resultatet kommer att avvika beror på ett beräkningsfel i hur mycket 

Diesel kylaggregatet drar, där det har räknats på en förbrukning per mil och inte per timme 

som det gavs uppgifter om. Det kan dock argumenteras att detta inte är en större belastning. 

Då alla beräkningar har utgått från detta antas resultatet fortfarande redovisa vilket alternativ 

som har lägst miljöpåverkan.  

 

Det blir dessvärre svårare att återskapa de kvalitativa studier som genomfördes som 

kunskapsgrund. Då ett socialt fenomen, t.ex. en diskussion, inte går att frysa för att sedan 

återskapas med exakt samma uttalanden och formuleringar om och om igen. Skulle en 

replikation av intervjuerna genomföras skulle svaren med största sannolikhet variera från 

gång till gång. Det bör dock påpekas att det genomfördes mer än en intervju där alla har pekat 

på samma verktyg och problematik inom den gröna logistiken. Om intervjuerna skulle 

återskapas skulle förmodligen dessa generella åsikter kring grön logistik inte skilja sig 

nämnvärt, på så sätt finns en reliabilitet i intervjumaterialet. En anmärkningsvärd variation i 

svaren skulle förmodligen enbart genereras om nya rön inom den gröna logistiken upptäcktes, 

t.ex. nya drivmedel eller teknik som minskar belastningen på miljön. Angående validiteten i 

studien så bör resultatet från NTMCalc och intervjuerna ses till. Gällande NTMCalc så har 

resultat beräknats och redovisats i CO2e, det finns inte många alternativ för hur data ska 

redovisas och verktyget är utvalt för dess förmåga att mäta det som behövde undersökas för 

arbetet. Däremot kan intervjuguiden ifrågasättas, då vissa av frågorna tenderade att sväva över 

mot politiska ämnen än vilka verktyg och strategier som kan användas för att få en grön 

logistik. De svar som omedvetet blev kopplade till politik, t.ex. vad som var drivkraften 

bakom grön logistik, blev istället oanvändbart i studien. 

 

Källkritik av sekundärkällor 

Författarna försökte i bästa möjliga mån att blanda typen av källor som användes i arbetet, 

från facklitteratur och tidningsartiklar till forskningsartiklar och information från relevanta 

branschorgan. Källorna som användes var delvis utländsk, men var framförallt utgivna i 

Sverige av svenska författare. Detta ansågs som positivt, men inte nödvändigt för det aktuella 

arbetet. Källorna som användes var relativt nyligt skrivna, de flesta var publicerade under 

2000-talet. Då logistik och Supply Chain Management är nytt och föränderligt som 

akademiskt ämne, så sågs det ett värde i att källorna var aktuella. Särskilt tidningsartiklarna, 

som i arbetet syftade till att fungera som underlag för diskussion och analys av 

problemsituationen, var aktuella. Det var viktigt att tidningsartiklarna speglade den rådande 

debatten om miljö och transporter och att aktuell statistik kunde utvinnas ur dem. 
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Författarna ser begränsningar i källorna för emissionsdata och ledtidsdata. Dessa parametrar 

är båda framtagna med verktyg som visar en övergriplig bild av ett verkligt resultat. Dessutom 

har både mängden emission och ledtidens längd märkbara variationsvidder. I beräkningar med 

NTMCalc anges ett spann med ett högt, ett lågt och ett medelvärde som emissionsnivåerna 

kan anta, då detta inte går att förutse precist. I framtagandet av ledtider användes 

tågtidtabeller och för lastbilstransporter det geografiska mätverktyget Google maps, vars 

resultat syftade till att ge möjlighet att jämföra transporttiderna mellan de olika alternativen. 

Detta visar dock inte på officiell statistik över godstransporter på de studerade rutterna och 

ger inte någon insyn i hur intermodalitetsarbetets och möjliga kötiders ledtider ser ut. 

 

Det mesta av den facklitteratur och de artiklar som användes för arbetet beskrev aktiviteter 

inom Supply Chain Management i generella termer. Den information och de teorier som 

användes avsåg således distribution utan att specificera för vilken bransch. Eftersom olika 

branschen har olika logistiska behov och därför bygger upp sin distribution på olika sätt kan 

det anses som en brist att arbetet omfattar teorier och modeller som inte är mer specifika för 

livsmedelstransporter.  

 

Vidare har författarna väldigt begränsade uppgifter om huruvida en miljösatsning av ett 

företag leder till ökad försäljning eller inte. Författarna har begränsat arbetet till att inte gå in 

på vilken konkret effekt en omstrukturering av transportupplägget skulle leda till. I ett 

praktiskt fall bör detta förstås vara en avvägningsfråga, där beslutsfattaren väger mellan 

kostnader för miljöåtgärden och vilken vinning som kan dras av detta. Detta behandlas enbart 

principiellt i totalkostnadsmodellen, alltså inte med uppgifter hämtade från verkligheten. 

Författarna upplever att de har en begränsad bild över vilken effekt i försäljningen som ett 

transportupplägg skulle leda till. Denna marknadsföringsmässiga aspekt av problemet anses 

av författarna vara en central del i frågan om miljösatsningar. Arbetet kan därför i viss mening 

sägas vara ofullständigt utan dessa uppgifter.  

 

4:7 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

De kvalitativa intervjuer som författarna valde att genomföra byggde på ett semistrukturerat 

format. Anledningen till att valet av detta förhållningssätt var viljan att hålla en relativt öppen 

intervju, men samtidigt behålla en struktur. Strukturen sågs som nödvändig då begreppen 

grön och framförallt logistik kan betyda och innefatta många saker. Samtidigt fanns 

ambitionen att ge svängrum i svaren åt intervjupersonerna. Den semistrukturerade 

intervjuformen beskrivs av Bryman & Bell precis på detta sätt, där intervjuaren har en 

intervjuguide med teman.
49

 Frågorna behöver inte följa en struktur och det är fritt för 

intervjuaren att ställa frågor som kan tänkas uppkomma under intervjun. Intervjuformen kan 

ibland mer liknas vid ett samtal eller diskussion än en intervju.  

 

Inför intervjuerna behövdes ett antal olika teman eller frågor som skulle ställas. För att 

generera så pass bra frågor som möjligt diskuterades först innebörden av grön logistik. Detta 

sammanfördes sedan med författarnas ambitioner och val av angreppssätt för uppsatsarbetets 

logistiska utredning. Frågorna eller intervjuguiden skapades sedan med utgångspunkt för att 

besvara frågeställningen; hur författarna skulle angripa problemet med hjälp av s.k. grön 

logistik.   

 

                                                 
49 Bryman, A., & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, s. 363-364 
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När både intervjuform och formulär var framtaget blev nästa steg att söka personer som var 

lämpliga att intervjua. De kriterier som ansågs lämpliga var att personerna antingen skulle 

arbeta, forska eller undervisa i logistiska flöden. Urvalet skedde också med ett bakomliggande 

syfte att välja personer från olika branscher/fält, för att få infallsvinklar i arbetet. 

Urvalsprocessen skedde genom bekvämlighetsurval, de som valdes för intervjuer var personer 

som författarna visste fanns tillgängliga och i vissa fall hade haft kontakt med i samband med 

föreläsningar kopplade till Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. 

De personer som intervjuades var en forskare i bl.a. transportsystem, en person som 

undervisar logistik på C-nivå vid Umeås Universitet samt en person som arbetat i och 

konsulterat företag om logistiska flöden. De personer som medverkade i intervjun är alla i 

medel och tidig medelålder, en man och två kvinnor samt kommer från olika områden i 

Sverige, bl.a. Stockholm och Umeå. Intervjuerna ägde sedan rum efter förfrågan, där två 

skedde över telefon och den tredje ansikte mot ansikte. Anledningen till att två av intervjuerna 

genomfördes över telefon berodde främst på att författarna inte hade budget att resa till de 

platser i Sverige som personerna befann sig på. Författarna hade föredragit att genomföra 

samtliga intervjuer ansikte mot ansikte, bland annat på grund av den bristande tekniska 

inspelningsutrustning som användes. De redskap som fanns att tillgå, diktafoner, försvårade 

arbetet med transkription då brus och störningar inte gick att undvika över telefonintervjuer. 

Intervjuerna genomfördes av en person ur gruppen, detta på grund av att det inte ansågs som 

nödvändigt att två personer var närvarande. Beroende på vilken person som intervjuades 

varierade temafrågorna en aning, detta för att skapa en diskussion där intervjuaren hade 

möjlighet att avbryta och ställa frågor om något svar kändes vagt eller otydligt.  

 

Efter att intervjuerna hade genomförts blev nästa steg att transkribera. Författarna kom snabbt 

till insikt att det tog väldigt mycket tid i anspråk att endast använda en dator för både ljud och 

skrift. Därför ändrades tillvägagångssättet till att använda två datorer, den ena för ljud och den 

andra för skrift. Denna metod gav möjligheten att pausa och spola tillbaka i ljudfilerna på ett 

effektivare sätt än om endast en dator hade använts. Under transkriberingen bedömdes det 

också som nödvändigt att i vissa fall omformulera vissa ord och meningar för att skilja på tal 

och skriftspråk. Mycket på grund av att vissa meningar blev svåra att förstå skrivet med 

talspråk, däremot ändrades aldrig innebörden av meningen eller formuleringen (se bilaga 2: 

Transkriptioner). 

 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna utfördes omfattande beräkningar i programmet 

NTMCalc, som mäter mängden emissioner som avges från transporter utifrån ett antal 

parametrar. Detta gjordes för att få en konkret bild över miljöbelastningen från Polarbröds 

export till Frankrike. I arbetet togs ett antal alternativa transportupplägg fram i syfte att 

vidareutveckla företagets miljöarbete till ett miljövänligare transportupplägg. Beräkningar 

gjordes för lastbils-, järnvägs- och sjöfarttransport – de transportslag som var aktuella vid den 

studerade exporten. Syftet med beräkningarna var även att få en generell bild över de olika 

transportslagens emissionsnivåer.  

4:8 Access 

När en intervju genomförs kan accessproblem uppstå, alltså i vilken mån forskarna får data 

och information. Detta kan t.ex. vara brist i förtroende för forskaren eller intresse för studien 

och intervjun. Om detta brister finns det risk att viktig information inte tillhandahålls.
50

 Vi har 

försökt undvika detta problem genom att hålla respondenterna anonyma, detta glömdes 

däremot att informeras om i intervju 1, vilket kan ha påverkat respondentens svar. Vi har dock 

                                                 
50

 Johansson Lindfors, M. (1993) Att utveckla kunskap, Lund: Studentlitteratur  



 

21 
bedömt att svaren i intervjun fyllde sitt syfte och gav en kunskapsgrund för uppsatsen. Alla 

intervjuer genomfördes efter förfrågan, där vi anpassade oss efter vilken tidpunkt som passade 

bäst för respondenterna. Alla respondenter ställde sedan upp på respektive tid och datum som 

var bestämt i förväg. Vi informerade också om att intervjuerna inte skulle ta mer än en 

halvtimme, vilket alla intervjuer också höll sig inom.  

4:9 Steg i förändringsarbete 

I uppsatsarbetet undersöktes möjligheten till implementering av alternativa transportupplägg. 

Författarna följde modellen ”Steg i förändringsarbete” och jämförde framtagna alternativ med 

rådande transportlösning för att komma fram till vilken väg som var den bästa möjliga att gå. 

Modellens sista steg förutsatte genomförande och uppföljning av lösningsförslag, vilket inte 

kunde simuleras i uppsatsarbetet, men som står kvar som en rekommendation till 

tillvägagångssätt för företaget att följa. Urvalsprocessen för framtagandet av 

transportalternativ skedde genom att se till ett antal olika aspekter av transportupplägg. 

Utifrån detta valdes ett antal lösningar. 

 

 
Figur 1:1 Steg i förändringsarbete 

 

Känslighetsanalys 

Efter val av alternativa transportupplägg genomfördes en förenklad känslighetsanalys för att 

se hur variation i fyllnadsgrad och transporterad sträcka påverkade mängden 

emissionsutsläpp. 

4:10 En egen totalkostnadsmodell 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl skriver att det huvudsakliga syftet med 

totalkostnadsmodellen är att den ska situationsanpassas. Beroende på vilket företag som avses 

finns olika kostnadsposter och beroende på företag varierar vikten för de aktuella 

kostnadsposterna. För att totalkostnadsmodellen ska kunna anses vara relevant för en specifik 

beslutssituation måste en specifik totalkostnadsmodell skapas utifrån det studerade 

företaget.
51

 Oskarsson, Aronsson och Ekdahl redogör för en metod att använda för 

framtagandet av en sådan anpassad totalkostnadsmodell. I ett första steg bör det klargöras 

vilka effekter som de studerade förändringarna kommer att ha på företagets logistiksystem. 

Utifrån detta kan en första totalkostnadsmodell, med relevanta kostnader uppföras. Nästa steg 

blir att göra en bedömning över vikten av respektive kostnadsposter och hur pass relevanta de 

är för vidare analys, med andra ord hur stor effekt de har på den totala kostnaden. Efter detta 

görs en slutlig totalkostnadsmodell, anpassad efter det analyserade företaget.
52
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52 Ibid., s.38 
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Vår totalkostnadsmodell 

Med utgångspunkt från Oskarsson, Aronsson och Ekdahls exemplifierade totalkostnadsmodell 

och från samma författares beskrivning för utformande av företagsspecifika 

totalkostnadsmodeller skapades en modell anpassad för Polarbröd.  

 

 
Figur 2:1 Anpassad totalkostnadsmodell 

 

En ursprunglig utgångspunkt var att analysera den kostnadsmässiga effekt som 

implementeringen av ett transportupplägg med mindre lastbilstransporter skulle ha. Därför 

kändes det särskilt relevant att anpassa totalkostnadsmodellen till att inkludera miljökostnaden 

för logistiken. I den anpassade totalkostnadsmodellen togs även marknadsföring med som en 

kostnadspost, med hänsyn till Polarbröds satsning på miljöprofilering. Det kändes intressant 

och relevant att undersöka vilka marknadsföringsmässiga implikationer en förändring i 

exportens transportnätverk till en mindre miljöbelastande lösning skulle skapa. Vidare togs 

kostnadsposterna lagerföringskostnader och lagerhållningskostnader med. Det antogs att dessa 

kostnadsposter skulle få en central roll i implementering av ett transportupplägg som vid 

reducering av lastbilstransporter oundvikligen skulle skapa större kapitalbindning i lager då 

ledtiderna för transporterna förlängdes. I den anpassade totalkostnadsmodellen togs även 

hänsyn till förhållandet mellan totalkostnadsmodellen och leveransserviceelementen. Detta 

var av centralt intresse, då olika transportupplägg skulle påverka serviceelementen av 

Polarbröds produkter på olika sätt. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl skriver att det finns en 

elementär koppling mellan totalkostnaden och leveransservicen. Detta tydliggörs i logistikens 

definitionsmässiga syfte och målsättning: att uppnå en så hög leveransservice till en så låg 

kostnad som möjligt. Vid arbete med förbättring av ett företags logistik bör utgångspunkten 

finnas i en bestämd leveransservicenivå, utifrån vilken åtgärder görs för att minska aktuella 

kostnader.
53
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23 5. Teori 

I arbetet har ambitionen varit att undersöka hur ett miljöarbete påverkar kostnader i en 

transportkedja. För att undersöka detta har det ansetts som relevant att se till de indirekta 

effekterna som transportstrukturella förändringar skulle leda till. Genom totalkostnads-

modellen ges en översiktlig bild över de huvudsakliga delar ett företags verksamhet påverkas 

genom sådana förändringar. Därutöver upplevdes det som relevant att utgå från modellen 

över ett företags leveransserviceelement. Dessa låg som en central del i det undersökta 

företagets produktionssätt och varumärkesprofilering, varför det ansågs vara en av de 

primära utgångspunkterna i att vidareutveckla miljöarbetet (förutom reducering av 

miljöbelastning och hänsynstagande till miljöarbetets effekter på 

transportkostnadsstrukturen). Som en del i både totalkostnadsmodellen och leveransservice-

elementen ligger frågan om lagerstyrning. Då förändringar i transportstrukturen leder till 

förändringar i lagerhållning och lagerstyrning valde författarna att i korthet beskriva en 

metod att angripa detta med hjälp av lagerstyrningsteori. En annan undersökt teori är den om 

Eco-driving eller Sparsam körning. Författarna ansåg att den sparsamma körningen var en 

viktig del i miljöarbetet och en del där rätt kontinuerligt förfarandesätt på individnivå kunde 

leda till kraftiga reduceringar av emissionsnivåer. Vidare sågs det som relevant att se till hur 

en förändring i transportsträckor och fyllnadsgrad påverkade emissionsnivåerna för de olika 

transportslagen. Slutligen togs även hänsyn till den faktiska förändringsprocessen som ett nytt 

transportupplägg skulle innebära genom att presentera en teoretisk modell över 

förändringsarbete. 

5:1 Totalkostnadsmodellen 

Ett företags produktion består till minst femtio procent av logistiska flöden av material och 

produkter, i sådan materialadministration ingår kostnadsposter som transporter, lagring och 

hantering. Konkurrensen hårdnar på marknaden samtidigt som den blir allt mer geografiskt 

spriden, med ökade krav på leveransservice och logistisk samordning. Med denna vetskap är 

det naturligt att företag ser logistiken som en del av verksamheten med potential att 

kostnadsrationaliseras. En vida tillämpad och effektiv utgångspunkt för att göra sådana 

rationaliseringar är att använda totalkostnadsmodellen. Denna visar relevansen av att 

analysera ett företags samtliga logistiska kostnader. Genom att kartlägga och visa 

påverkanssambandet mellan företagets alla materialadministrativa kostnader skapas en grund 

för beslutsfattande, exempelvis kan företag då besluta om att öka kostnader i en del av flödet 

för att sänka kostnaden i en annan del. På detta sätt, kan den totalt sett, lägsta möjliga 

kostnaden för logistiken uppnås.
54

 Med andra ord ger totalkostnadsanalysen företag en chans 

att hitta var de främsta möjligheterna till kapitalrationalisering finns, med analysen spårar 

företaget fram de största kostnadsposterna och visar var och hur de skapas.
55

 

Totalkostnadsanalysens syfte, att kartlägga ett företags samtliga kostnader, utförs för att 

kunna fatta mer övervägda beslut vid förändringar inom företaget. Varje förändring i en 

företagsverksamhet leder till att vissa kostnader ökar och att andra minskar. Genom att se över 

den totala effekten av hur en förändring har på kostnader, d.v.s. se till alla de kostnader som 

förändras kan företag finna det kostnadsmässigt bästa alternativet i en bestämd situation.
56

 

 

                                                 
54 Storhagen, N G. (1995) Materialadministration och logistik: grunder och möjligheter, Liber Ekonomi, Malmö, s.12-14 
55 SILF (2006) Detaljhandeln och försörjningskedjor – Logistik: Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Kista: SILF, Flik 4, s.7-8 
56 Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B. (2003) Modern logistik: för ökad lönsamhet, Malmö: Liber, s.33 
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En totalkostnadsmodell består som regel av de vanligaste logistikkostnaderna som uppstår i 

ett företag. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl presenterar ett exempel på en typisk 

totalkostnadsmodell som innehållande följande kostnadsposter.
57

 

 Lagerföringskostnader; där riskkostnader för svinn, kassationer och inkurans ingår 

samt kostnader för kapitalbindning. Lagerföringskostnaderna visar vad det kostar 

företaget att ha produkter i lager. 

 Lagerhållningskostnader/Hanteringskostnader; som innefattar kostnaderna att driva 

en lageranläggning. I detta ingår exempelvis kostnader för personal, hyra och 

lagerunderhållning. 

 Transportkostnader; där det tas hänsyn till interna och externa transporter. 

 Administrativa kostnader; som t.ex. innefattar kostnader för fakturering och 

ordermottagning. 

 Övriga logistikkostnader; Detta kan handla om exempelvis informationskostnader 

eller marknadsföringskostnader beroende på vilket företag som studeras. 

 

För att konkurrera på marknaden är det inte enbart kostnader som måste identifieras och 

effektiviseras, det finns flera faktorer att ta hänsyn till, speciellt viktigt för speditionsföretag är 

leveransserviceelementen 

5:2 Leveransserviceelementen 

Leveransservice behandlar det fysiska flödets roll i ett företags åtaganden gentemot sina 

kunder. Begreppet innefattar olika serviceelement och olika element har olika vikt beroende 

på vilket företag som avses. Ibland prioriteras ett minimalt antal godsskador medan det vid 

andra tillfällen kan vara snabbheten i leveranserna som är den viktigaste aspekten. Allmänt 

gäller det dock att utformningen och nivåbestämmandet alltid ska utgå från kundernas krav. 

Ofta är det lämpligt för leverantörer att tillämpa s.k. differentierad leveransservice där 

viktfördelningen mellan de olika serviceelementen varieras och anpassas mellan olika 

kunder.
58

 Leveransservicen kan delas in i sex leveransserviceelement: 

1. Ledtid 

2. Leveranspålitlighet 

3. Leveranssäkerhet 

4. Information 

5. Flexibilitet 

6. Servicegrad/Lagertillgänglighet 

 

Ledtiden eller leveranstiden som är en annan benämning, utgår från kunden och mäter tiden 

från order till leverans. Leveranspålitligheten mäter hur väl företaget kan hålla sina löften till 

kunden, hur tillförlitlig företaget är. Detta har blivit allt viktigare på senare år då trenden inom 

Supply Chain Management gått mot att företag skär ner på antalet lager och ökar antalet 

leveranser. Leveranssäkerheten handlar om förmågan att leverera rätt vara i rätt kvantitet och 

kvalitet. Även detta element har blivit viktigare som en effekt av att företag reducerar sina 

lagerantal. Information är också ett mycket viktigt leveransserviceelement, samarbetsformer 

mellan kunder och leverantörer förbättras genom ett effektivt informationsflöde, vilket inte 

minst möjliggör bättre planering. Väl fungerande information ger kunden kunskap om 

leverantörens leveransserviceförmåga.
59

 Flexibiliteten handlar om förmågan att anpassa 

leveransservicen efter olika kunders krav, exempel på sådana krav är variationer i 

leveransfrekvenser, leveransstorlekar och emballagetyper. Företagets 

                                                 
57 Ibid., s.34-35 
58 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, s.260-263 
59 Oskarsson, B., Aronsson, H. & Ekdahl, B. (2003) Modern logistik: för ökad lönsamhet, Malmö: Liber, s.40-42 
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servicegrad/lagertillgänglighet visar dess procentuella kapacitet att leverera efterfrågade varor 

direkt från lager och är direkt kopplat till företagets säkerhetslager. 

Servicegraden/lagertillgängligheten kan sägas vara det primära serviceelementet på så sätt att 

övriga serviceelement blir aktuella (från kundens perspektiv) först då 

servicegraden/lagertillgängligheten brister.
60

 

 

Då lagerhantering, som nämnts ovan är en nyckelfaktor i leveransserviceelementen, bör 

företag planera inför beordringar eller produktioner. Detta för att undvika onödig 

kapitalbindning, t.ex. är det inte speciellt ekonomiskt att beställa hela årets efterfrågan då 

detta enbart binder upp kapitalet. För att undvika detta kan företagen använda sig av 

lagerstyrning och beräkna hur mycket som skall produceras eller beställas inför varje 

leverans, på detta sätt undviks t.ex. kapitalbindning och inkurans vid trendskiftningar. 

5:3 Lagerstyrningsteori 

Lagerstyrningsteori används generellt vid frågor som berör kvantiteter vid beställningar, när 

produkten ska beställas och hur det är möjligt att gardera sig mot osäkerhet. Det finns fyra 

typer av metoder när det gäller orderkvantitet och beställningsperiodicitet, vilka redovisas i 

fönsterfiguren nedan.
61

  

 
Figur 3:1 Metoder för lagerstyrning 

 

Fast beställningskvantitet – Fast beställningsintervall 

Denna typ av metod är i praktiken inte användbar då det krävs att efterfrågan är ständigt 

konstant och en minsta trendförändring innebär lagerbrister eller onödigt stora lager. 

 

Fast beställningskvantitet – Varierande beställningsintervall 

Metoden kräver en uträknad orderkvantitet som sedan används under en längre period. Detta 

förhållningssätt fungerar så länge det inte är allt för stora svängningar i efterfrågan. För att 

dels räkna ut lämplig orderkvantitet, men även när det är dags att lägga en beställning, 

används vanligast Wilsonformeln eller EOQ (Economic Order Quantity).  

 
Formel 1:1 Wilsonformeln 

 K = Ordersärkostnaden Q = Optimal orderkvantitet   

 D = Efterfrågan per tidsenhet  

 H = Lagerhållningskostnad per enhet och tidsenhet 

 

Den årliga lagerhållningskostnaden (Cr) beräknas enligt följande: 

Cr = r * p * Q/2  

r = lagerränta p = produktvärde Q = orderkvantitet 

Anledningen till att orderkvantiteten divideras med hälften (Q/2), beror på att Wilsonformeln 

är grundad på en jämn förbrukning, vilket innebär att medellagret är halva orderkvantiteten. 

                                                 
60 Lumsden, K. (2006) Logistikens grunder, Pozkal: Studentlitteratur, s.262-263 
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För att räkna ut den årliga beordringskostnaden används formeln: 

Ck = K * D/Q  

K = ordersärkostnad D = årlig efterfrågan Q = orderkvantitet 

När sedan den optimala orderkvantiteten (Q) är framtagen kan slutligen totalkostnaden för 

beordring och lagring (Ctot) räknas ut: 

Ctot = Cr + Ck = r * p * Q/2 + K * D/Q  

 

Varierande kvantitet – Fast intervall 

Denna metod är egentligen inte aktuell i uppsatsen då de scenarion som är framtagna redan 

har en fastslagen fyllnadsgrad för varje order, men då det kan vara för intresse i framtida 

utredningar redovisas nedan en kortfattad beskrivning på tillvägagångssätt. 

 

Detta kan t.ex. vara en livsmedelsbutik som beställer produkter varje måndag, men där 

kvantiteten skiftar i varje order. Här behövs det en metod som hjälper beställaren att räkna ut 

den fasta beställningsintervallen. Detta går att göra med s.k. täcktidsplanering, som utgår från 

Wilsonformelns ekonomiska kvantitet. Detta innebär att du som beställare först räknar ut 

EOQ för att sedan slå ut detta på tidsperiod och total efterfrågan för att få fram TBO (Time 

Between Orders): 

TBO = EOQ / (D/tidsperiod) 

När TBO räknas ut erhålls inte alltid ett jämnt tal, t.ex. TBO = EOQ / (D/tidsperiod) =  

246 / (2000/12) = 1.48. För att beräkna optimal TBO, kortare eller längre period mellan TBO, 

finns ytterligare formler. Dessa är dock utanför ramen för denna uppsats, varför de inte 

redovisas.  

 

Varierande kvantitet – Varierande intervall 

Denna typsituation är inte heller aktuell i uppsatsen och kräver betydligt mer avancerade 

beräkningar. Det finns dock gott om forskning och litteratur om ämnet, bl.a. av Axsäter som 

beskriver hur du går till väga med matematiska modeller under varierande efterfrågan och 

intervall med hjälp av exempelvis Wagner-within algoritmen
62

. Det finns också rapporter från 

exempelvis Silver som redovisar ett heuristiska angreppssätt
63

. Med detta menas modeller 

som hjälper till att göra sofistikerade gissningar, inga precisa svar, men en vägledning hur 

mycket som ska beställas vid varierande efterfrågemönster och orderintervaller.   

 

Ett sätt att förutspå förändringar i t.ex. efterfrågan är att göra känslighetsanalyser. På detta sätt 

kan olika scenarion skapas där alternativa strategier i förväg kan tas fram om förväntat utfall 

inte slår in. I detta arbete har det genomförts känslighetsanalys för beräknad emissionsdata 

och fyllnadsgrad. 

5:4 Känslighetsanalys 

I nästan alla kalkyler för framtida företagshändelser finns osäkerhet och gjorda antaganden, 

olika scenarion kan leda till vitt skilda resultat. Det är därför av intresse att se över vilka olika 

händelsescenarion företaget kan stå inför beroende på variationer i kalkylernas parametrar. 

Detta görs genom att utföra känslighetsanalys på de framtagna kalkylerna. 

Känslighetsanalysen inleds genom att identifiera de parametrar som kan vara källor till 

varierande kalkylresultat där de mest kritiska parametrarna med fördel kan väljas ut. Efter 

detta urval testas kalkylresultatets variation genom att införa alternativa värden för de kritiska 

                                                 
62 Axsäter, S. (2006) Inventory Control, Springer, (E-bok), s.63-66 
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parametrar som valts ut. Analysen kan göras genom att variera en eller flera variabler 

samtidigt.
64

  

 

Uttrycket Rom byggdes inte på en dag kan stämma bra överens med en förändring inom 

företagsvärden, det behövs noga planering och kontinuerlig uppföljning vid implementering.  

Det kan t.ex. vara just en övergång till en grönare logistik, där en miss någonstans i 

planeringen kan leda till stora konsekvenser vid implementeringen. För att undvika detta finns 

det olika modeller att ta hjälp av för att lägga upp lämpligt angreppssätt vid förändringsarbete.  

5:5 Steg i förändringsarbete 

Större förändringsarbeten inom företag bör ske i en systematisk och genomtänkt process som 

stegvis för arbetet fram, en effektiv modell att tillämpa kan ses i figur 1 och 4. 

Förändringsarbetet bör föregås med ett noggrant klargörande av företagets förutsättningar 

inför processen. Detta för att få en så god utgångspunkt i arbetet som möjligt. 

Förändringsarbetet börjar därefter genom beskrivning och analys av företagets rådande 

situation inom det aktuella området. I en sådan delprocess är det lämpligt att göra en 

flödeskartläggning över informations och materialflöden samt att ta fram relevanta nyckeltal 

och mätvärden för verksamheten. Parallellt med denna delprocess tas ett antal alternativa 

lösningar på företagets problem fram, i det arbetet kan t.ex. lagerstyrningsverktyg användas. 

Nästa steg i förändringsarbetet blir att testa de alternativa lösningsförslagen med olika 

parametervärden och därefter jämföra företagets rådande situation med alternativa 

tillvägagångssätt. Ur detta kommer en begreppsbild av för- och nackdelar med olika scenarion 

utifrån ett välgrundat beslutsfattande kan göras. Effektiva och beprövade metoder att använda 

för det syftet är känslighetsanalys och totalkostnadsanalys. Efter dessa steg väljs och 

implementeras den lösning företaget väljer att tillämpa. Vid själva genomförandet av 

förändringen är det väsentligt att informera och engagera samtliga berörda parter i 

organisationen för att omvandla teori till praktisk verklighet. Det slutgiltiga steget i 

förändringsarbetet blir att följa upp och utvärdera resultatet av förändringen för att se hur 

företaget bör handla därnäst.
65

 

 

 
Figur 1:2 Steg i förändringsarbete 

  

Utöver verktyg och teorier finns det också en del metoder som går att använda för att 

effektivisera den enskilda transporten ur ett grönt logistiskt perspektiv. Detta kan t.ex. vara 

ruttplanering eller eco-driving. Författarna har valt att i denna studie titta på eco-driving, detta 

för att i en exemplifierande diskussion visa på befintliga resultat hur mycket detta skulle 

kunna sänka miljöpåverkan. 
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5:6 Eco-driving/Sparsam körning 

Företag kan spara på både miljö och omkostnader genom att tillämpa sparsam körning i 

trafiken. Tillämpningen sker genom att se över fordonsval, lufttryck i däck och körsätt. Med 

rätt körteknik kan fordonens bränsleförbrukning minska med upp till 20 %. För att lära sig 

mer om detta finns utbildningar hos t.ex. MSR (Miljöstyrningsrådet), men mycket kan vinnas 

genom att använda ett antal enkla principer. Fordonsförare ska t.ex. hålla så höga växlar som 

möjligt, motorbromsa och inte gasa i onödan.
66

 Utöver detta bör föraren vara noga med att 

kontinuerligt underhålla fordonet som t.ex. regelbundna olje-, filter- och tändstiftsbyten. 

Andra tipps innefattar att rulla i nedförsbacke och inte accelerera i uppförsbacke, ett jämnt 

tryck på gasen bör hållas och föraren ska inte behöva använda mer än ”halv gas”.
67
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29 6 Empiri 

När nu metod och valda teorier är förklarade kommer här data från intervjuer och NTMCalc 

att redovisas. Redovisningen följer till viss del figur 1, steg i förändringsarbete. Empirin kan 

ibland tyckas likna vid ett metodavsnitt, anledningen till att vi behållit det på detta sätt är för 

att empirin är en väldigt viktig och stor del i uppsatsen. Vi vill därför noggrant redovisa steg 

för steg och data som har tagits fram i varje led. 

6:1 Intervju 

Intervjun baserades på sju stycken intervjuteman där frågorna kunde variera efter ett 

semistrukturerade format. Nedan följer temafrågorna med en analys av det mönster som 

kunde urskilja från dem. Frågorna är inte formulerade eller ställda i ordningen som redovisas 

nedan utan varierande mellan de olika intervjuerna. 

 

Grön logistik 

Under detta tema diskuterades på olika sätt vad grön logistik innebar för intervjupersonerna. 

Svaren varierade en aning, men det fanns en samstämmighet i att det gällde att titta på 

transporter och hur man kunde förbättra dessa ur en miljösynpunkt. Dock var det en viss 

variation i definition av grön logistik, t.ex. kunde det i ena intervjun handla om att titta på 

vilken bränsletyp som användes i transportslagen där nästa intervjuperson menade att det 

innebar att använda intermodalitet, att leta efter alternativ som hade lägre miljöpåverkan eller 

öka fyllnadsgraden. Det fanns också en enighet i att den miljöpåverkan det handlade om var 

växthusgaser eller CO2e, men att andra faktorer som slitage på vägar och trafikolyckor inte 

fick glömmas bort.   

 

Distributionsstrategier och grön logistik 

I diskussionerna gick det att urskilja ett mönster angående distributionsstrategier. Generellt 

handlade detta om intermodalitet, att under en transportsträcka blanda transportslagen för att 

få ner miljöpåverkan, men en hög fyllnadsgrad var också en viktig faktor. Detta innebar att 

alltid transportera med full last för att minska den påverkan varje produkt hade på miljön i 

transporten. Det fördes också en diskussion om att t.ex. båt inte alltid behöver vara ett bättre 

alternativ ur miljösynpunkt då bränslet som används kanske inte alltid är det bästa.   

 

Utmaningar/hinder 

Under denna fråga ansåg majoriteten av respondenterna att det inte fanns några hinder, utan 

snarare utmaningar. Detta kunde handla om att materialinköp skedde på långa håll för att få 

ner kostnaderna, men att det då blev svårt att hålla en låg miljöpåverkan eller att järnvägsnätet 

behövde byggas ut för att möta det behov som grön logistik kan innebära. Med andra ord 

handlar utmaningarna om ekonomiska motiv, att väga exempelvis miljökostnader mot 

ekonomiska kostnader eller att det finns en budget som bär utbyggnaden av järnvägen. 

Ytterligare ekonomisk problematik är att konsumenterna kunde ha krav eller förväntningar på 

en produkt/tjänst, men att det inte var säkert att dessa skulle vilja betala mer i samband med 

ökade produktions- och transportkostnader för att få en grön logistik. 

 

Fördelar/konkurrenskraft 

Hur detta tema togs upp varierade, dock fanns det en samstämmighet i att en låg 

klimatpåverkan kan fungera som ett konkurrensmedel eller att använda det som PR. Det 

konstaterades att frågan har hamnat på en statlig och överstatlig nivå vilket innebär att 

företagen kan komma att tvingas anpassa sig. Samtidigt framhävdes det att företag som var 
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väl utrustade förmodligen kommer ha ett försprång i både regleringar från EU och krav från 

konsumenterna. 

 

Framtiden 

Generellt sätt fanns det en enighet i att detta kommer bli allt viktigare för företag och 

organisationer med grön logistik då det är ett ämne som debatteras i både Sverige regering 

och EU-organ. Det var också viktigt att förbättringar mättes på något sätt, resonemanget var 

att om det inte fanns något mått på förbättringar skulle det inte gå att nå något klimatmål. Det 

fanns också en vag tro på att Sverige skulle nå det klimatmål som EU har och att det måste tas 

i med hårdhandskarna, t.ex. införa regleringar på fyllnadsgrader eller högre beskattningar på 

lastbilstransporter. 

 

Sammanfattningsvis  

Två viktiga faktorer för den gröna logistiken gick att urskönja, intermodalitet och 

fyllnadsgrad. Förhållanden som bränsle, utbyggnad av infrastrukturen samt konsolidering var 

dock också viktigt för att få en grönare logistik. De utmaningar som måste överbryggas var 

ekonomsikt anknutna, exempelvis om konsumenterna skulle betala mer om en grönare 

logistisk kedja innebar ökade kostnader eller utbyggnader av infrastrukturen. Den gröna 

logistikens roll kommer i framtiden bli allt viktigare, mycket p.g.a. att problemet har lyfts upp 

inom EU, där regleringar diskuteras. Dock fanns det antydanden om att miljödebatten lagts på 

is i och med den ekonomiska krisen.  De konkurrensfördelar som låg i att använda en grön 

logistik handlade dels om hur konsumenterna kommer att ställa sig till produkters 

klimatpåverkan, men också om det finns en beredskap inför de lagar och regleringar som kan 

tänkas komma i framtiden.  

6:2 NTMCalc beräkningar 

Under arbetet var resultaten för utsläpp av koldioxid och utsläpp av koldioxid med fossilt 

ursprung detsamma i samtliga beräkningar, varför det endast togs hänsyn till mätningen för 

total mängd koldioxidutsläpp.  

 

Allmänna parametrar för beräkning i NTMCalc 

Som ett första steg i beräkningarna i NTMCalc bestämdes mätvärden för räkneprogrammets 

allmänna parametrar. För Total godsvikt i de beräknade transporterna (parametern: Total vikt 

på gods i denna sändning) angavs ett ton. Detta gjorde att resultaten inte gav exakta värden för 

Polarbröds transporter, men likväl ett generellt mätvärde för miljöbelastning per ton som 

gjorde att de olika transportalternativ som togs fram kunde jämföras på lika grunder. Vidare 

inkluderades emissions och energiförbrukningsnivåerna för bränslets produktion (Parametern: 

Inkludera data från bränsle/elproduktion (LCI)). Detta gav en fullständigare och mer 

rättvisande bild över transporternas miljöpåverkan. Det beslutades också att resultatet skulle 

presenteras Per ton gods och inte Per sändning eftersom en presentation av miljöbelastning 

Per ton gods ansågs passa bättre i det typ av urvalsarbete som gjorde för alternativa 

transportmetoder (mätningar av alternativa delsträckor längst den totala sträckan mellan 

Älvsbyn och Paris) och då den totala vikten på godset i sändningen var uppskattad och 

angiven i ett jämförande syfte. Transportsträckorna för lastbil och farlederna för färjetrafik 

mättes i verktyget Google maps
68

, som har ett geografiskt mätverktyg och järnvägssträckorna 

i Sverige mättes genom data från internetsidan järnväg
69

. De utländska järnvägssträckorna 

uppskattades genom manuell mätning och jämförelse med närliggande vägsträckor mellan 

uppmätta geografiska punkter. Fem olika fyllnadsgrader mättes upp för respektive 

                                                 
68 http://www.maps.google.se 
69 http://www.jarnvag.net 
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transportslag för att få en så omfattande bild av miljöpåverkan som möjligt. För lastbils och 

järnvägstransport mättes fyllnadsgraderna 1 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 % (0 % 

fyllnadsgrad kunde inte anges). För sjöfartstransport mättes fyllnadsgraderna 10 %, 25 %,  

50 %, 75 %, 100 % (Minsta möjliga fyllnadsgrad för sjötransporter var 10 %). 

 

Parametrar för transportmedel: Lastbil 

I NTMCalc görs beräkningar genom insättning av mätvärden i parametervariabler för valt 

transportslag. I detta uppsatsarbete har det bortsetts från flygtransporter som inte ansågs vara 

en relevant eller realistisk lösning för den aktuella problemsituationen. Beräkningar gjordes 

för lastbil, färjetrafik och transporter med eltåg. Då det går att välja mellan ett antal olika 

parametrar i NTMCalc kontaktades Polarbröds nuvarande transportör DbSchenker för 

information om vilka parametervärden som skulle anges. I det rådande transportupplägget 

använder DbSchenker egna lastbilar för vägtransport. TT-line anlitas för sjöfartstransport 

mellan Trelleborg och Travemünde och CargoNet anlitas för järnvägstransporterna. I 

beräkningarna för lastbilstransporterna angav Schenker att de använder en tvåaxlig dragbil 

med trailer
70

, varför parametervärdet för fordonstyp valdes till dragbil med trailer (26 ton 

maxlast). Motortypen som angavs var Euro klass 3, bränsletyp Diesel Mk 1 och 

bränsleförbrukningen låg på 3,4 liter/mil och aggregatet för frystransporten drog i snitt 1,4 

liter/timmen. Ingen efterbehandling användes.
71

 Övriga parametrar som angavs var 

transporterad sträcka (i kilometer), sträcka i tätort (i kilometer) samt procentuell fyllnadsgrad 

för godslast. 

 

Parametrar för transportmedel: Fartyg 

För beräkningar av sjöfartstransporternas emissionsnivåer angavs sträcka i kilometer, 

fyllnadsgrad (mellan 10 % och 100 %) samt den procentuella svavelhalten i bränslet. För 

fartygstyperna antogs det att färjor av typen bilfärjor användes. Detta för att produkterna på 

den aktuella sjöfartslinjen, Trelleborg-Travemünde, transporteras med färja av detta slag. 

Genom att välja ut andra färjetrafikerade linjer som alternativa transportleder och välja värdet 

”färja” för parametern fartygstyp erhölls en bättre möjlighet att jämföra miljöeffekterna av 

olika alternativ för sjötransporter. Svavelhalten i fartygsbränslet antogs vara 1,5 % då 

regleringar från IMO och Europeiska Unionen har gjort Östersjön och Nordsjön till 

kontrollområden där en svavelhalt över 1,5 % är förbjuden.
72

 

 

Parametrar för transportmedel: Tåg, el 

I Polarbröds export distribueras företagets produkter med eldriven transport från Luleå till 

Malmö. I detta uppsatsarbete antogs det att eldriven och inte dieseldriven tågtransport är det 

aktuella alternativet för utökad järnvägstransport i Europa. Den nuvarande 

järnvägstransporten sker med kombitåg som drivs med banverkets elmix (köps in av Green 

Cargo).
73

 

 

Mätning av ledtid för lastbil, tåg, sjöfart 

Ledtiden för lastbilstransporterna i de studerade transportrutterna utfördes i programmet 

Google maps. Ledtiden för järnvägstransporterna utfördes genom att beräkna ett medelvärde 

för transporttider för en sträcka angiven på Deutsche Bahns hemsida
74

. Ledtiderna för 

sjöfartstransporterna angavs genom information från de rederier som verkade på studerade 

farleder, TT-line, Scandlines, Stena Line Freight. 

                                                 
70 Mailkonversation, Göran Ferngren,  DbSchenker 
71 Ibid. 
72 http://www.transportgruppen.se 
73 Telefonintervju, CargoNet 
74 http://ww.bahn.de 
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6:3 Steg i förändringsarbete 

I förändringsarbetet för implementeringen av ett alternativt transportupplägg följdes modellen 

för Steg i förändringsarbete. 

 
Figur 1:3 Steg i förändringsarbete 

 

Klargöra förutsättningar 

Polarbröd bedriver export till en rad europeiska länder. Exportmarknaden är vidare en 

expansiv marknad för företaget som växer med hjälp av just försäljning i utlandet. I detta 

uppsatsarbete studeras exporten till Frankrike, som är en av de största utländska 

marknaderna.
75

 Brödtransporterna till Frankrike, sker genom järnvägstransport till Skåne, och 

därifrån med lastbilstransport via sjöfartstransport på linjen Trelleborg till Travemünde. Då 

transporter står för en stor del av miljöbelastningen i de flesta företags sammanlagda 

produktions- och distributionssystem, så är det för miljöförbättring av verksamheten rimligt 

att utgå från en minskning av transporternas miljöbelastning. Efter utförda intervjuer ansåg 

författarna att det naturliga steget i ett sådant arbete blir att utveckla intermodaliteten i 

transportkedjan till att lastbilstransporterna i större utsträckning ersätts av järnvägs- och/eller 

sjöfartstransporter. Polarbröds exporterande transporter innebär en lång ledtid och särskilt 

inom livsmedelsindustrin finns det krav på korta ledtider för transporterade produkter. Långa 

ledtider leder till högre kapitalbindning och högre krav på informationshantering, vilket i sin 

tur leder till högre kostnader. Intermodala övergångar innebär tidskrävande terminalarbete, 

ofta med långa kötider som en oundviklig del. Detta är en faktor som Polarbröd bör väga in 

vid tanken på alternativa transportupplägg. En annan av Polarbröds förutsättningar inför ett 

nytt transportupplägg är att se till det antal landsgränser och följaktligen tullar som passeras 

under exporten. Detta är en ledtidsfördröjande aspekt av transporten som bör tas hänsyn till i 

arbetet med transportupplägget. Polarbröd har också som förutsättning vid alternativa 

transportupplägg att ta hänsyn till relevanta serviceelement. Företagets varumärke är särskilt 

förknippat med hög kvalitet. För en sådan livsmedelsprodukt så är särskilt ledtid, 

leveranspålitlighet och lagertillgänglighet för en produkt som Polarbröds. Serviceelementet 

leveranssäkerhet kan tänkas ha mindre relevans, i egenskap av den aktuella produkten, som 

lär vara relativt okänslig för exempelvis produktskador i godstransport. Vidare bör det i 

arbetet med ett nytt transportupplägg tas hänsyn till möjligheten till flexibilitet i 

distributionskedjan. Detta, dels på grund av den naturliga fluktuationen i kundunderlaget och 

dels på grund av det förutsedda scenariot, att kundunderlaget på exportmarknaden kommer att 

växa under den närmaste tiden. För detta behövs en flexibel distributionslösning som kan 

möta spannet av företagets framtida kundkrets. Polarbröds målsättning inför ett nytt 

transportupplägg bör, med ovanstående förutsättningar i åtanke, vara att hitta metoder för att 

exportera sina produkter miljövänligare utan att förlora alltför mycket servicekvalitet som är 

en annan av företagets profileringar. 

 

                                                 
75 http://www.polarbrod.se/ 
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Beskriva och analysera nuläget 

Polarbröds nuvarande transportlösning för sin export går från Luleå till Älvsbyn med lastbil, 

därefter med tåg till Malmö (denna transport tar ca två dygn). Där återgår det till 

lastbilstransport (med kylaggregat) ut i Europa via färjelinjen Trelleborg – Travemünde. På 

färjan används eldrivna frysaggregat för att bibehålla produkternas kvalitet. 

Järnvägstransporten genom Sverige var en förändring i transportupplägget som 

implementerades hösten 2008.  

 

 
Figur 4:1 Polarbröds nuvarande transportupplägg vid export till Frankrike 

 

 

Varje transporterad trailer med tillhörande frysaggregat lastas i Älvsbyn med 33 pallar bröd. 

Den totala transporttiden mellan Älvsbyn och slutdestinationen Paris uppskattas till ca fyra 

dygn. Den årliga volymen för export till Frankrike är 3747 pall. Detta innebär att Polarbröd i 

genomsnitt transporterar 113,5 transporter per år. 

 

En påtänkt lösning från transportörernas sida, som inom en snar framtid kan komma att 

användas, är att transportera brödet från Travemünde till Paris via Ludwigshafen i sydvästra 

Tyskland. Detta skulle innebära en längre transportsträcka, men ett smidigare 

transportförlopp, då transport genom Belgien skulle undvikas. Ett hinder för att genomföra en 

sådan förändring är att bränslet till lastbilens frysaggregat inte räcker mer än ca två dygn. 

 

 
Figur 4:2 Transportörens föreslagna transportupplägg för export till Frankrike 
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För att visa på den miljömässiga förbättring som den nya transportstrukturen medförde 

gjordes beräkningar och jämförelser i NTMCalc. Beräkningarna visade att en lastbilstransport 

mellan Älvsbyn och Paris gav betydligt högre emissionsnivåer än en transportlösning där 

intermodalitet implementerats i form av järnvägstransport mellan Luleå och Malmö.  

 

Emissioner vid lastbilstransport mellan Älvsbyn och Paris med 100 % fyllnadsgrad räknades 

fram i NTMCalc (se bilaga 3, tabell 3:1). Detta kan jämföras med emissionsnivåerna för det 

nuvarande transportupplägget med 100 % fyllnadsgrad (se bilaga 3, tabell 3:2). En ytterligare 

jämförelse som kan göras är att se hur emissionsnivåerna hade legat om Polarbröds export 

hade skett genom järnvägstransport mellan Luleå och Paris med 100 % fyllnadsgrad (se bilaga 

3, tabell 3:3). 

 

Uppgifterna ovan sammanställdes i jämförande diagram över emissionsutsläppen. I 

diagrammet redogörs det för 100 % fyllnadsgrad och emissionsnivåer för respektive sträcka 

med scenarion för ett högt, ett lågt och en medelnivå för emissionsutsläppen (se nästa sida). 
Tabell 1: Jämförande diagram över övriga utsläpp 
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Tabell 2: Jämförande diagram över övriga utsläpp 
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(För ytterligare illustration av skillnaderna i transportuppläggens miljöpåverkan för övriga 

utsläpp, se bilaga 3, figur 3:3). 
                 

 

Föreslå alternativa åtgärder 

Det som framgår av beräkningarna i NTMCalc är att den åtgärdade intermodala lösningen 

kraftigt har reducerat emissionsutsläppen i Polarbröds exporterande transporter. Med detta 

som utgångspunkt föreslås ytterligare intermodalitet i transporten och att genom en minskning 

av lastbilstransport också minska emissionsnivåerna. Fortsättningsvis kommer de fyra 
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ovanstående sträckorna, representativa för en fullständig lastbilstransport, en fullständig 

järnvägstransport, exportens nuvarande transportlösning och transportörens alternativa 

lösning på transporten att jämföras med förslag på alternativa transportupplägg för Polarbröds 

transporter till Frankrike. Det första som utfördes i arbetet med att ta fram alternativa 

transportmetoder för Polarbröds export till Frankrike var att välja ut relevanta 

transportsträckor, sjöfartslinjer och intermodalitetspunkter. Detta skedde med hänsyn till 

möjligheten att utnyttja en, två eller alla tre transportmedel som ansågs aktuella (lastbil, 

järnväg och sjöfart). 

 

Val av sjöfartslinjer 

Ett grundläggande steg i arbetet med att ta fram alternativa transportvägar var att välja ut 

relevanta sjöfartsleder. Ett underlag för detta val erhölls från sjöfartsverket
76

 som skickade en 

seglingslista över aktiva europeiska linjer
77

. Utifrån dessa linjer gjordes ett urval enligt ett 

antal kriterier. I ett första steg valdes de rutter som ur en översiktlig bedömning ansågs vara 

relevanta, därefter sållades avfartshamnar bort som avvek från en tidsmässigt och ekonomiskt 

rimlig transportsträcka genom Sverige. Ankomstdestinationer som låg avsides från en smidig 

transportväg och farleder med alltför tidskrävande transport sorterades också som alternativa 

scenarion. I ett nästa steg valdes linjer ut efter dess avgångsfrekvenser. Linjer som avgick tre 

gånger per vecka eller mindre ansågs inte vara relevanta för vidare analys då frekvensen för 

Polarbröds export inte gick ihop med antalet avgångar. Vidare togs ingen hänsyn till 

sjöfartsleder som var alltför långa, då en alltför lång ledtid inte ansågs väga upp till de 

miljömässiga och/eller ekonomiska vinningar som skulle erhållas. De alternativa sjöfartsleder 

som återstod efter ovanstående beskrivet urval redovisas nedan: 
Tabell 3: Alternativa sjöfartsleder 

Sträcka Avstånd Tidsåtgång Avgångar/dag 

Göteborg – Frederikshavn 90 km 2 timmar 4 

Göteborg – Kiel 440 km 14 timmar 1 

Helsingborg – Helsingör 5 km 0,33 timmar 60 

Trelleborg – Sassnitz 127 km 4 timmar 5 

Trelleborg – Rostock 170 km 5,25 timmar 2,64 

 

Val av intermodalitetspunkter för väg och järnvägstransport 

Ett annat inledande steg i arbetet med att ta fram alternativa transportsträckor var att välja ut 

de geografiska punkter som var aktuella för intermodalitet. Som underlag för detta urval 

användes en lista över de terminaler i Europa som CargoNet med samarbetspartners inom 

järnvägstransport ansvarade för. Arbetet avgränsades alltså till Polarbröds nuvarande 

järnvägstransportör. De terminallokaliseringar som valdes ut, baserat på dess geografiska 

placering och lämplighet för intermodalitet längst sträckan Älvsbyn till Paris redovisas nedan: 
Tabell 4: Studerade intermodalitetspunkter 

Älvsbyn Luleå Stockholm Malmö Frederikshavn 

Helsingör Rostock Travemünde Kiel Sassnitz 

Taulov Hamburg Dortmund Köln Ludwigshafen 

 

Från dessa terminalpunkter sorterades Stockholm bort då det skulle innebära en ökning i 

lastbilstransportsträckan till kontinenten vilket inte ansågs återgäldas miljömässigt, 

ledtidsmässigt eller kostnadsmässigt under transporten utanför Sverige. Vidare sorterades 

Älvsbyn bort, då det var en geografisk punkt som inte var praktiskt lämpbar för intermodalitet 

från väg till järnvägstransport. Även Frederikshavn, Helsingör, Rostock, Travemünde, Kiel 

                                                 
76 Mailkonversation, Thomas Ljungström, Sjöfartsverket  
77http://www.shipgaz.se/ 

http://www.shipgaz.se/annonser/hamnar_linjesjofart/pdf/seglingslista_sst.pdf
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och Sassnitz togs ur vidare analys för roller som intermodalitetspunkter längst sträckan, då de 

inte ansågs vara praktiska lösningar för sådan transportmedelsövergång. Kvarvarande 

potentiella intermodalitetspunkter för övergång väg- till järnvägstransport blev då (bortsett 

från den nuvarande intermodalitetspunkten Luleå) Malmö, Taulov, Hamburg, Dortmund, 

Köln och Ludwigshafen. 

 

För att illustrera järnvägens roll i transportkedjan och jämföra effekter inom ledtid och miljö 

mellan de olika transportmedlen, utfördes uträkningar för transportlösningar där Polarbröds 

produkter transporterades från Luleå till Paris på järnväg. Efter detta fanns ett antal rutter kvar 

som ansågs vara intressanta att studera (se bilaga 3, tabell 3:4). Dessa rutter jämfördes med 

nuvarande transportlösning enligt två kriterier – ledtid och miljöbelastning. 

 

Intermodalitetsutsållning 

De valda sträckorna delades in i olika grupper beroende på antalet intermodala övergångar 

som krävdes under transportens gång. Till de sträckor som omfattade fyra eller fler 

intermodala övergångar togs ingen vidare hänsyn. Intermodalitetsutsållning gav resultat 

angivet nedan: 
Tabell 5: Antal transportbyten i studerade sträckor 
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Ledtidsutsållning 
Mätning av ledtid för transporterad tid gav resultat i tabellen nedan. Utifrån detta sorterades 

de tider som understeg den nuvarande transportlösningen ut för vidare analys. Stapeln längst 

till höger i figuren representerar ledtiden för nuvarande transportlösning, stapeln näst längst 

till höger representerar den alternativa lösning som föreslagits av transportören Schenker 

(tidigare redovisad). 
Tabell 6: Transporttider för studerade sträckor 
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Intermodalitet och ledtid 

För att göra en sammanslagen jämförelse av de studerade rutterna gjordes en jämförelse med 

de två ovanstående studerade parametrarna; transporttid och intermodala övergångar. I grafen 

nedan visas förhållandet mellan ledtid och antal transportbyten. 
Tabell 7: Transporttid och antal intermodala övergångar 
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Efter detta sorterades sträckor ut som ansågs relevanta i undersökningen (se bilaga 3, tabell 

3:5) 

6:4 Sorterat efter principiellt transportupplägg 

De valda transportsträckorna kan sorteras in efter principiella transportupplägg. Ett sådant 

transportupplägg är att efter järnvägstransport till Malmö, via sjöfartstransport från 

Trelleborg, transportera produkterna med lastbil till en intermodalitetspunkt i Tyskland för att 

sedan låta den sista biten till Paris ske med järnvägstransport. Sex stycken transportlösningar 

med detta upplägg ansågs vara relevanta för vidare analys. Genom detta 

intermodalitetsupplägg läggs en ytterligare järnvägssträcka till exportens transportupplägg i 

Europa. Det undersöks huruvida effektivitet skulle vinnas av att ändra rådande sjöfartssträcka 

mellan Trelleborg och Travemünde till att istället ske mellan Trelleborg och Rostock eller 

Trelleborg och Sassnitz. Vidare analyserades lämpliga intermodalitetspunkter, för byte av väg 

till järnvägstransport. 

 

Båt från Trelleborg till Tyskland. Sedan lastbil och sista biten till Paris med tåg 

1. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Rostock-(lastbil)-

Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Detta upplägg gav de näst högsta emissionsnivåerna för de transportsträckor som valdes ut. 

En fördel är dock att transporten från Trelleborg till Rostock istället för den mellan Trelleborg 

och Travemünde är kortare och innebär en reducering i ledtid för transporterna. 

Lastbilstransporten till Ludwigshafen gör sedan att enbart en landsgräns behöver korsas, den 

mellan Tyskland och Frankrike, vilket är ytterligare en fördel ur ett ledtidsperspektiv. 
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2. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Rostock-(lastbil)-Köln-

(tåg)-Paris 

Det andra alternativet i detta upplägg innebar också en sjöfartstransport till Rostock, men 

därefter lastbilstransport till Köln, där intermodalitetspunkten för efterföljande 

järnvägstransport satts. Denna metod innebär låga emissionsnivåer och reducering av 

transporttid i sjöfarten genom omläggning till sträckan Trelleborg-Rostock, men å andra sidan 

innebär den även korsandet av två landsgränser. Det bör även betänkas att detta 

transportupplägg går genom det mer tätbefolkade Rührområdet, där de miljöbelastande 

effekterna utgör en större risk, då fler människor utsätts för dessa.  

 

3.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Sassnitz-(lastbil)-

Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

En annan studerad sträcka, snarlik sträcka nummer 1 i listan ovan, med skillnaden att 

sjöfartstrafiken går mellan Trelleborg och Sassnitz istället för mellan Trelleborg och 

Travemünde. Med sjöfartstransport till Sassnitz blir effekten en högre emissionsnivå, då den 

påföljande lastbilstransporten blir mycket längre. Detta transportupplägg hade den högsta 

emissionsnivån av de sex studerade sträckor med samma principiella transportupplägg. 

  

4. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Sassnitz-(lastbil)-Köln-

(tåg)-Paris 

Denna sträcka skiljer sig från sträcka nummer 2, enbart genom sjöfartssträckningen, som här 

sker mellan Trelleborg och Sassnitz. Emissionsnivåerna blev här högre för den studerade 

sträckan. Dock kortas här ledtid, då sjöfartssträckan Trelleborg-Sassnitz är kortare än sträckan 

Trelleborg-Rostock. 

 

5. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

I detta upplägg har rådande transportupplägg ändrats genom att lastbilstransporten från 

Travemünde går till Ludwigshafen där transportslagen läggs om till järnväg och transporteras 

in i Frankrike. Detta upplägg gav relativt låga emissionsnivåer, men skulle också innebära en 

minskning i ledtid genom att enbart en landsgräns korsas efter att produkterna nått 

kontinenten. 

 

6. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Köln-(tåg)-Paris 

Den sista studerade sträckan med detta principiella transportupplägg är den sträcka som avger 

den minsta mängden emissioner. Det finns dock en huvudsaklig nackdel, sträckningen korsar 

två landsgränser, vilket potentiellt leder till ökning i ledtid. Nedan visas en jämförande tabell 

över totala emissioner i samtliga transportscenarion ovan. 
Tabell 8: Emissionsutsläpp för studerade sträckor(I) 
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Ett annat transportupplägg, som representerades av två studerade sträckor, var att efter den 

rådande järnvägstransporten genom Sverige, via sjöfartstransport från Göteborg till 

Frederikshavn i Danmark, utnyttja lastbilstransport till en intermodalitetspunkt, varifrån 

järnvägstransport vidtog till Paris. Två stycken transportlösningar med detta upplägg ansågs 

vara relevanta för vidare analys. 

 

Båt från Göteborg till Danmark. Sedan lastbil och Sista biten till Paris med tåg 

1.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Köln-(tåg)-

Paris 

2. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-

Paris 

De två transportuppläggens huvudsakliga karakteristika är att sträckorna går via 

sjöfartstransport mellan Göteborg och Frederikshavn. Detta innebär en sträckning av 

järnvägstransporterna till Göteborg (ingen större total förändring avståndsmässigt). Från 

Frederikshavn går lastbilstransport till en intermodalitetspunkt i Köln som alternativ 1 

föreslår, eller Hamburg som alternativ 2 föreslår. Därefter vidtar järnvägstransport. Av de två 

alternativen genererar det första en högre emissionsnivå, men är också det alternativet som 

har den kortaste ledtiden av de två. 
Tabell 9: Emissionsutsläpp för studerade sträckor (II) 
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Det tredje principiella transportupplägget innebär järnvägstransport till Helsingborg, därefter 

sjöfartstransport till Helsingör efter vilket lastbilstransport tar vid till en specifik 

intermodalitetspunkt där produkterna åter transporteras via järnväg. I detta upplägg ansågs tre 

sträckor vara intressanta att analysera. 

 

Båt från Helsingborg till Danmark. Sedan lastbil och sista biten till Paris med tåg 

1.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Ludwigshafen-

(tåg)-Paris 

I det första alternativet avser lastbilstransport till Ludwigshafen där intermodalitetspunkten 

skulle läggas, vilket skulle innebära en förlängd transportsträcka med lastbil och därmed en 

högre emissionsnivå. En positiv aspekt skulle vara att enbart en landsgräns passeras. 

 

2.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

3.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-

Paris 

De två efterföljande alternativen skiljer sig åt genom att den första transportsträckan på 

kontinenten går antingen till Köln eller till Hamburg. Diskussionen om skillnaden mellan 
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dessa alternativ är densamma som den redogjord i beskrivning av föregående principiella 

transportupplägg. Lägst emissionsnivåer gav det tredje alternativet vilket redovisas i tabell 15. 
Tabell 10: Emissionsutsläpp för studerade sträckor (III) 
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Ett ytterligare transportupplägg skulle innebära att förlänga järnvägstransport ner till en 

intermodalitetspunkt i Europa, där den sista transporterade biten skedde med lastbil. För detta 

transportupplägg ansågs tre sträckor vara av intresse. Valet mellan dessa tre sträckor baseras 

på huruvida järnvägstransporten ska förlängas till Ludwigshafen och därmed enbart passera 

en landsgräns (alternativ 3, det minst miljöbelastande alternativet) eller om det ska gå till via 

Hamburg (alternativ 1, det mest miljöbelastande alternativet) eller via Dortmund där en 

intermodalitetspunkt läggs. 

 

Det tredje alternativet är det mest miljövänliga men också det mest tidskrävande alternativet 

av dessa tre. 

 

Från Malmö med tåg. Sista biten till Paris m lastbil 

1.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Hamburg-(lastbil)-Paris 

2.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Dortmund-(lastbil)-Paris 

3.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Ludwigshafen-(lastbil)-Paris 
 

Under nästkommande sida redovisas en tabell över dessa tre scenarions miljöpåverkan. 
Tabell 11: Emissionsutsläpp för studerade sträckor (IV) 
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Slutligen valdes tre sträckor ut där en intermodalitet till lastbilstransport skedde i Malmö 

varefter transport avgick, via landväg, till en annan intermodalitetspunkt där produkterna åter 

lastades om för järnvägstransport. 
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Från Malmö med lastbil. Sista biten till Paris med tåg 

1. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

2.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

3.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

Problemställningen i dessa transportupplägg blev var intermodalitetspunkten för övergången 

väg till järnvägstransport ska placeras. Placering i Ludwigshafen ger högst emissionsnivåer, 

men fördelar ur en ledtidsaspekt. Placering i Köln respektive Hamburg har liknande effekter i 

ledtidspåverkan och miljöpåverkan för exporten. En intermodalitetsplacering i Köln ger 

ledtidsfördelar, men större miljöbelastning och en placering i Hamburg ger tvärtom fördelar 

ur ett ledtidsperspektiv och ett sämre utfall sett från miljösynpunkt.  
Tabell 12: Emissionsutsläpp för studerade sträckor (V) 
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6:5 Sammanställning av de minst miljöbelastande alternativen 

Utifrån ovanstående mätning i respektive gruppering av principiellt transportupplägg, valdes 

de fem minst miljöbelastande sträckningarna ut för vidare analys. I analysen togs även med 

det rådande transportupplägget, transportören Schenkers föreslagna transportupplägg, ett 

scenario där transporten uteslutande sker med lastbilstransport och ett scenario där transporten 

av produkterna efter ankomst i Luleå uteslutande sker på järnväg. De utvalda 

transportuppläggen anges nedan tillsammans med rådande transportupplägg, det 

transportupplägg som föreslagits av transportören samt ett scenario där lastbil används för 

hela transportsträckan och ett scenario där tåg används för hela transportsträckan.  

 

1. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Köln-(tåg)-Paris 

2. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-

Paris 

3. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-

Paris 

4. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Ludwigshafen-(lastbil)-Paris 

5. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

6. Älvsbyn-(lastbil)-Paris 

7. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Paris 

8. Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Ludwigshafen-(lastbil)-Paris 

9.  Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Paris 

(För en sammanställning av emissionsutsläppen för ovanstående transportalternativ se bilaga 

3, diagram 3:1 och 3:2) 
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6:5 Hur påverkas andra kostnader 

Enligt totalkostnadsmodellen påverkar en förändring av en delkostnad för ett företags logistik 

andra kostnader
78

. I detta arbete har en utgångspunkt tagits i en för Polarbröd anpassad 

totalkostnadsmodell. 

 

 
Figur 2:2 Anpassad totalkostnadsmodell 

 

Miljökostnad är ett relativt och svårdefinierat begrepp. En metod för att mäta kostnaden för 

miljöarbetet kan vara att se vilka andra kostnader som påverkas av en förändring till mindre 

miljöbelastning. De åtgärder i transportsystemet som studeras i detta arbete har nästan 

uteslutande en korrelation mellan ledtidspåverkan och miljöpåverkan som visar att ett 

miljövänligare transportupplägg resulterar i en längre ledtid, vilket i sin tur resulterar i större 

kapitalbindning och större behov av säkerhetslager. Ett transportupplägg som i högre 

utsträckning omfattas av järnvägs- och sjöfartstransport är långsammare och mindre flexibelt 

än ett lastbilsdominerat transportupplägg. Därför påverkas också leveransserviceelementen, 

som integrerats i den anpassade totalkostnadsmodellen ovan. Ur ett lagringsperspektiv kan 

även lagerhållningskostnader öka vid långsammare transporter då behovet av fler 

lagringsplatser kan bli aktuellt och även transportkostnaderna ökar. Lastbilstransporter har 

kommit att bli den dominerande distributionsmetoden (och en distributionsmetod som ökar 

allt mer trots den rådande miljödebatten) på grund av sin flexibla karaktär, men kanske 

framförallt på grund den kostnadseffektivitet som den resulterar i (undervägskostnaderna för 

lastbilstransport är förhållandevis låga mot övriga transportslag). Vidare resulterar ett 

intermodalitetsupplägg med övergångar mellan transportslag i högre kostnader i form av 

tidsfördröjning och väntetider (vilket indirekt leder till kapitalbindning). Med utgångspunkt 

från den anpassade totalkostnadsmodellens grunder gjordes en bedömning om vilken av de 

utvalda transportsträckorna som var lämpligast för implementering. 

 

6:6 Jämföra nuläget med alternativa lösningar 

Nästa steg i den modell som följdes, ”Steg i förändringsarbete”, innebar att jämföra det 

rådande transportupplägget med de framtagna alternativa lösningarna. I arbetet med detta 

jämfördes emissionsnivåerna för de alternativen som tagits fram genom beräkning i NTMCalc 

och sammanställning i Microsoft Excel. Med utgångspunkt från emissionsnivåerna och den 

anpassade totalkostnadsmodellen gjordes sedan bedömningar om vilka transportupplägg som 

var intressanta att studera vidare och presentera som förslag för implementering.  
 

                                                 
78 Storhagen, N G. (1995) Materialadministration och logistik: grunder och möjligheter, Liber Ekonomi, Malmö, s.13-14 
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Tabell 13: Jämförelse mellan emissionsutsläppen från olika transportupplägg 
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Välja en lösning 

Av de alternativ som sedan togs fram valdes en lösning som ur ett totalkostnadsperspektiv och 

ett miljöperspektiv liksom utifrån vad som ansågs vara praktiskt genomförbart vara det 

lämpligaste alternativet för implementering. 

 

Genomföra förändringen/Följ upp resultatet 

Det följande steget, genomföra förändringen, utgörs av det faktiska genomförandet, vilket går 

utanför arbetets ram och analysmöjlighet. Detsamma gäller för modellens slutgiltiga steg, att 

följa upp det genomförda resultatet. 

 

6:7 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys efter varierad fyllnadsgrad 

Beräkningar utfördes för att se vilken effekt olika fyllnadsgrader av transport med lastbil, 

järnväg och sjöfart på emissionsnivåerna per transporterat ton gods. De fyllnadsgrader som 

undersöktes var på 1, 25, 50, 75 och 100 %. (Se Bilaga 4, diagram 4:1-6, för resultat över hur 

pass mycket emissionsnivåerna minskade per transporterat gods ton). 

 

Känslighetsgrad efter variation i sträcka 

Vidare mättes det hur variation i sträcka ökade emissionsnivåerna, dessa variationer mättes på 

olika avstånd med olika grader av variation – från korta avstånd med små variationer (1, 2 och 

3 kilometer) till medellånga avstånd och medelstora variationer (50, 55 och 60 kilometer samt 
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mätningen 200, 210 och 220 kilometer) till långa avstånd med stora variationer (500, 520 och 

540 kilometer). Mätningarna för transportssträckorna gjordes först med antagandet att 

fyllnadsgraden var 100 %. Därefter gjordes beräkningar med antagande att fyllnadsgraden var 

1 % för lastbils och järnvägstransport och 10 % för sjöfartstransport (de lägsta tillåtna värdena 

för fyllnadsgradsparametern). Detta gjordes för att se den miljöpåverkan som företagets 

returtransporter efter färdig leverans gav. 

 

Beräknade emissionsnivåer för lastbilstransporter med 100 % fyllnadsgrad mätt efter ovan 

angivna sträckor redovisas i diagram 5:1 t.o.m. 5:9 i bilaga 5. 

 

Beräknade emissionsnivåer för järnvägstransporter med 100 % fyllnadsgrad mätt efter ovan 

angivna sträckor redovisas i diagram 5:10 t.o.m. 5:19 i bilaga 5. 

 

Beräknade emissionsnivåer för sjöfartstransporter med 100 % fyllnadsgrad mätt efter ovan 

angivna sträckor redovisas i diagram 5:20 t.o.m. 5:24 i bilaga 5. 

 

Beräknade emissionsnivåer för lastbilstransporter med 1 % fyllnadsgrad mätt efter ovan 

angivna sträckor redovisas i diagram 6:1 t.o.m. 6:8 i bilaga 6. 

 

Beräknade emissionsnivåer för järnvägstransporter med 1 % fyllnadsgrad mätt efter ovan 

angivna sträckor redovisas i diagram 6:9 t.o.m. 6:15 i bilaga 6. 

 

Beräknade emissionsnivåer för sjöfartstransporter med 10 % fyllnadsgrad mätt efter ovan 

angivna sträckor redovisas i diagram 7:1 t.o.m. 7:9 i bilaga 7. 

 

 



 

45 7. Analys och Resultat 

Här följer en analys av det material som tagits fram med en inledande analys som slutligen 

avslutas med en lista över de scenarion som hade en lägre miljöpåverkan. 

 

Under början av uppsatsen såg författarna intermodalitet som det huvudsakliga verktyget att 

använda i uppsatsen varför man också valde att titta på flera olika fyllnadsgrader. Det var 

först efter genomförda intervjuer som det insågs att en hög fyllnadsgrad var att föredra. 

Anledningen till att de olika fyllnadsgraderna behölls i scenariona var för att visa skillnaden 

på miljöpåverkan vid lägre fyllnadsgrader, speciellt då miljöpåverkan fördelas över totala 

lastvikten. Vidare gjorde det också ett fel i beräkningarna på frysaggregatet. Dessa drog 1,4 

liter diesel i timmen och inte per mil, vilket var det som räknades på. Författarna anser 

däremot att detta fel är överkomligt då alla beräkningar har utgått från att aggregaten drar per 

milen och inte timmen, vilket innebär att resultatet fortfarande går att använda som en 

jämförelse mellan olika transportupplägg. Om det däremot hade räknats med olika metoder, 

mil eller timme, på varje sträcka hade resultaten varit grovt missvisande. Det bör också 

nämnas att beräkningarna i NTMCalc enbart har visat på gällande utsläppsnivåer av 

emissioner. Detta tillkännager dataprogrammets skapare, Nätverket för transporter och miljön. 

Beräkningarna tar inte hänsyn till den fullständiga miljöpåverkan som transporterna orsakar. 

En annan brist med emissionsberäkningarna har varit att avgränsningar har genomförts för att 

inte ta hänsyn till miljöeffekterna av hela distributionsprocessen. Vidare har författarna inte 

lyckats ta fram uppgifter om själva intermodalitetens process – hur lång tid detta kan ta, vilka 

miljöeffekter intermodalitetsarbetet har, hur stor risken är för kötider i 

intermodalitetsprocessen etc. 

 

I uppsatsarbetet togs fem transportsträckor fram som alternativ till Polarbröds rådande 

transportupplägg. Dessa alternativ anses som de mest optimala och ligger på en ungefärligt 

likvärdig nivå gällande miljöpåverkan och ledtidseffektivitet. Författarna har valt att i första 

hand presentera dessa fem alternativ som ett resultat att ta hänsyn till och därefter sekundärt 

rekommendera det alternativ som utifrån dessa anses vara mest lämpligt.  

 

Gällande bestämningen av transportupplägg för export till den franska marknaden finns det ett 

antal aspekter som det bör tas hänsyn till.  Det som framkommit från genomförda 

intervjustudier, litteraturstudier samt beräkningsarbete av transporternas emissioner är att de 

huvudsakliga åtgärder som bör vidtas är ökad användning av järnväg och/eller sjöfart (istället 

för lastbil) samt att öka transporternas fyllnadsgrader. Det har framgått att ökad intermodalitet 

leder till längre ledtid för transporterna vilket också påverkar leveransserviceelementen, 

leveranspålitlighet och flexibilitet. För att öka flexibiliteten är det författarnas uppfattning att 

de slutliga leden i transporterna till slutkund bör ske med lastbil. En ökad användning av 

järnvägstransporter bör därför i första hand införas genom att helt eller till en större del 

använda transportsättet genom Tyskland. 

 

Författarna har vid övervägande om alternativa transportupplägg i första hand sett till de 

rådande intermodala övergångarna och utrett var andra, alternativa intermodala punkter kan 

placeras. Effekterna av en ökad andel lastbilstransporter genom Sverige har utretts, men 

förkastats från vidare analys, då det inte har ansetts föra företagets miljöarbete framåt (det 

som är i fokus för detta uppsatsarbete). Transporternas första rådande intermodala punkt som 

analyserats var därför övergången från vägtransport till järnvägstransport i Malmö. För att 

exporten helt eller delvis ska transporteras på järnväg genom Tyskland och Frankrike, beror 

det på vilket transportslag som transporterar produkterna från Malmö. Om transport från 
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Malmö sker med lastbil, bör den utgöra en viss sträcka för att anses som meningsfull. Med för 

kort transporterad sträcka med lastbil finns det risk för att tätt påföljande intermodala 

övergångar orsakar en ledtidsfördröjning som kan undvikas med en intermodal övergång 

istället för två. Från Malmö kan lastbilstransport ske genom Danmark och vidare genom 

Tyskland eller till Tyskland via sjöfartstransport från Sverige. Författarna anser att en införd 

intermodalitetspunkt i detta fall bör placeras i mellersta eller södra Tyskland så att punkten 

både från inkommande lastbilstransport och utgående järnvägstransport omfattar längre 

transportsträckor. Alternativt kan intermodalitetspunkten placeras i norra Tyskland om 

lastbilstransport går genom Danmark, vilket skulle förlänga transportsträckan för 

lastbilstransport från Malmö och undvika två för tätt påföljande intermodalitetsbyten. Möjliga 

intermodalitetspunkter som valdes ut i mellersta och södra Tyskland var Köln, Dortmund och 

Ludwigshafen, medan det ansågs att den intressanta intermodalitetspunkten i norra Tyskland 

var Hamburg. Här rekommenderar att en eventuell lastbilstransport från Malmö görs så kort 

som möjligt.  

 

Företaget bör ha som målsättning att så långt som det är möjligt undvika transporter genom 

befolkade områden, på grund av emissionernas hälsoeffekter. Detta kan fungera som ett 

argument mot transporter genom Rührområdet och till placeringen av intermodalitetspunkter i 

Köln eller Dortmund. Transport genom dessa områden skulle troligtvis utsätta fler människor 

för hälsorisk än vad transporter till Hamburg i norra Tyskland eller Ludwigshafen i södra 

Tyskland skulle göra. Om transporter från Malmö skulle ske med järnvägstransport anser 

författarna att det istället blir relevant att införa en intermodalitetspunkt för övergång från 

järnväg- till vägtransport. Var intermodalitetspunkten ska placeras bör avvägas med hänsyn 

till övervägande mellan ledtid samt hur pass befolkade de områden transporterna sker genom. 

Det bästa upplägget utifrån uppsatsen är att förlägga transporterna med järnväg från Malmö 

till Ludwigshafen för att därifrån transportera varorna med lastbil till Frankrike. Detta skulle 

göra att transporterna förläggs genom områden som är mindre tätbefolkade än Rührområdet 

och att järnvägstransporterna förlängs avsevärt, vilket leder till en betydande minskning av 

emissionsutsläpp. Risken för trafikrelaterade flaskhalsar, såsom trängsel, skulle troligtvis 

också minska om transporterna förlades till att färdas genom mindre tätbefolkade områden 

(att undvika områden där trängsel och olyckor lätt kan hända är en central del av effektiv 

transportlogistik som framgick i den genomförda intervjustudien). Detta upplägg skulle också 

innebära en slutlig sträcka med större flexibilitet (Ludwigshafen till Paris), vilket kan 

underlätta inför en potentiellt växande fransk marknad.  

 

Utöver implementeringen av det föreslagna alternativet skulle leda till längre ledtider, vilket 

skulle leda till större kapitalbindning i lager för att kunna uppfylla ett annat 

leveransserviceelement – servicegrad eller lagertillgänglighet. En följd av detta kan bli att 

försöka minska lagernivåerna. Detta kan åstadkommas genom effektiv informationshantering, 

t.ex. s.k. Point of Sales information för att anpassa transporterna efter efterfrågan. För att få 

ned lagernivåerna som stiger p.g.a. implementering av ökad andel järnvägstransport bör 

företaget tillämpa rätt teknik för lagerstyrning. I uppsatsen rekommenderas Wilsonformeln 

som ett potentiellt verktyg för enklare översiktsberäkningar, för att illustrera på ett väldigt 

enkelt sätt hur verktygen skulle kunna användas ges ett exempel nedan. De siffror som funnits 

att ifrån är en årlig efterfrågan på 3747 EU-pallar med produkter samt att med 100 % 

fyllnadsgrad tar en frystrailer 33 EU-pallar.
79

  

Exempeltalen är värde per pall, lagerränta samt ordersärkostnaden. 

D (årlig efterfrågan pallar) = 3747   

p (exempelvärde per pall) = 4000 kr 

                                                 
79 Mailkonversation, Göran Ferngren, DbSchenker 
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K (ordersärkostnad) = 300 kr 

r (lagerränta) = 10 % 

 
Formel 1:2 Wilsonformeln 

=  47,4 

 

47,4 pallar är den mest ekonomiska kvantiteten per order i exemplet ovan. Någonting som 

denna modell inte tar hänsyn till är att den i vissa fall kan ge förslag på kvantiteter som ger en 

lägre eller högre fyllnadsgrad. Det kan sägas att resultatet skulle bli 49,5 pallar per order. 

Detta skulle innebära två lastbilar med 100 respektive 50 % fyllnadsgrad om en ekonomisk 

orderkvantitet ska följas då en trailer tar 33 EU-pallar. Det blir här en avvägning mellan 

ekonomiska kostnader mot miljökostnader. För produkter som inte är färskvaror kan detta 

lösas med en enkel metod. T.ex. att under första beordringen under året låta två frystrailers 

med 100 % fyllnadsgrad (33 EU-pallar per trailer) köras till Frankrike där de 16,5 pallar 

lagerförs i fryslagret. Vid nästa beordring skickas bara en lastbil med 33 pallar och de lagrade 

16,5 pallar täcker upp efterfrågan för denna månad osv. Detta skulle möjliggöra, om än på ett 

väldigt förenklat plan, ett sätt att ta hänsyn till både miljöpåverkan i och med höga 

fyllnadsgrader och EOQ (Economic Order Quantity). 

 

Leveransserviceelementet information är även viktigt för att kunna förmedla sitt miljöarbete 

till transportörer, leverantörer och slutkunder. Miljöarbetet bör ha ett långsiktigt såväl som ett 

kortsiktigt perspektiv. Det långsiktiga perspektivet utgörs av strategiska beslut såsom 

omläggningen av transportrutter, medan kortsiktiga beslut bör fokusera på det kontinuerliga 

miljöförbättringsarbetet. Ett kortsiktigt miljöarbete är implementeringen av Eco-driving eller 

sparsam körning, vilket kan leda till drygt 20 % minskning av emissionsnivåerna. 

Informationsarbetet kan vidare leda till ett utökat arbete hos transportörerna om att 

miljöförbättra transporterna. Något som framkom i genomförda intervjustudier var att en 

betydande del i ett miljöförändringsarbete handlar om typ av transportmedel, 

miljöklassificering av transporter och bränsletyper. Detta är aspekter i miljöarbetet som står 

utanför det undersökta företagets verksamhet, förändring inom sådana områden bör således 

ske genom kravställande och förmedling av ett omfattande miljöpolicyarbete för minskade 

emissionsnivåer. Detta gäller transportörer av samtliga transportmedel, även 

sjöfartstransporter som många gånger har mer miljöbelastande bränsle än nödvändigt. Utan 

insyn i transportörernas verksamhet blir det svårt att säkerställa om miljörelaterade riktlinjer 

efterföljs. Miljöcertifiering, som nämnts i uppsatsen som en väg till en miljövänligare 

verksamhetsutövning, kan inte ses som en garant för önskvärt miljöarbete. I intervjuerna 

framkom det också att det fanns problem med olika certifieringstyper, t.ex. nämner en av 

intervjupersonerna ” man har en mapp i datorn på rutiner, men lever man upp till dem i 

praktiken? Det är en problematik med certifieringarna”. 

 

Informationselementet behövs också för att öka fyllnadsgraden i de exporterande 

transporterna. Med en längre ledtid i transportkedjan, behövs ett större informationsflöde för 

att uppnå detta. Att fyllnadsgraden för transporterna har stor betydelse för hur höga 

utsläppsnivåerna för emissioner per gods ton blir har visats i arbetet genom 

känslighetsanalysberäkningar. Informationen är också viktig för att nå ut till slutkunden om 

det genomförda miljöarbetet. Detta leder förhoppningsvis till ett stärkt varumärke och ökad 

försäljning av produkter. Från arbetet har författarna också dragit slutsatsen att samarbeten 

med andra aktörer på marknaden bör implementeras. Företag borde sträva efter att utnyttja 

konsolidering i högre grad och samarbeta för att vid returtransporter (då produkter levererats 
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och fyllnadsgraden i transportmedlet är tomt) kunna öka fyllnadsgraderna. Författarna menar 

att miljöförbättrande förändringar bör genomföras snarast möjligt, särskilt eftersom det är 

troligt att tuffare konsumentkrav och framförallt hårdare regleringar kommer att prägla 

marknaden i framtiden – och att ett försprång inom miljöarbetet skulle ge konkurrensfördelar 

på en sådan, hårdare reglerad marknad. Vi vill avsluta detta kapitel med att återigen ge en 

sammanställning av de transportscenarion som vi har kommit fram till och valt ut. 

 

Nedan följer en sammanställning av de transportalternativ som har en låg miljöbelastning och 

av författarna anses utgöra lämpliga upplägg för Polarbröds export till Frankrike (se även 6:5 

Sammanställning av de minst miljöbelastande alternativen). 

 

 Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Köln-(tåg)-Paris 

 

 Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-

Paris 

 

 Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-

Paris 

 

 Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Ludwigshafen-(lastbil)-Paris 

 

 Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

 

 



 

49 8. Diskussion 

När denna uppsats började fanns, som nämnts tidigare, mycket större ambitioner i att 

undersöka både miljöpåverkan och ekonomiska kostnader. Att detta blev ett allt för 

omfattande arbete märktes relativt fort och speciellt ogenomförbart blev det givetvis utan 

siffror. Författarna vill därför att uppsatsen ska läsas för att ge en generell översikt över olika 

transportlösningar där slutsatsen visar på att det finns transportupplägg som skulle minska 

miljöpåverkan med hjälp av enligt oss en s.k. grön logistik. Men vad innebär egentligen grön 

logistik? I en av intervjuerna nämndes det att grön logistik kan vara vilseledande. Går det t.ex. 

att kalla långväga transporter miljövänliga? Det är rätt långt ifrån sanningen då det verkligen 

inte är vänligt mot miljön och ska man transportera miljövänligt borde väl det inte ske några 

långväga transporter över huvud taget. Å andra sidan är det inte särskilt troligt att långväga 

transporter kommer att upphöra. Lösningen till en skonsammare transport mot miljön finns 

troligtvis i ny teknik och forskning, exempelvis ska det gå att använda återvunnet koldioxid 

till frysaggregaten i kylda transporter eller att ta fram dubbelt så långa trailers för att minska 

den enskilda produktens miljöpåverkan. Detta kommer troligtvis att bli speciellt viktigt för 

länder som Sverige, där en anledning till den höga ton per km beror på att Sverige är ett 

avlångt land med långa geografiska avstånd. En annan nyckel till en grönare logistik ligger 

förmodligen i ett bättre samarbete mellan speditörerna. Om speditörerna eller företagarna 

skulle skapa ett samarbeta för att öka fyllnadsgraden skulle varje enskild produkts 

miljöpåverkan minska och det skulle inte behövas lika många transporter, det som behövs är 

samarbete och en god kommunikation. Något som talar emot detta är att det skulle tänkas 

minska speditörernas vinst då antalet transporter skulle minska. Det kan dock argumenteras 

för att ett samarbete mellan speditörerna är bra på lång sikt, dels om det kan komma lagar och 

förordningar som gör att det blir dyrare för transportörna att frakta med låg fyllnadsgrad, 

exempelvis på grund av miljöskatter, men också för att det troligtvis skulle ge speditörerna en 

konkurrensfördel. Konkurrensen skulle ligga i billigare transporter för det enskilda företaget 

och speditörerna kan samtidigt visa på en minskad miljöpåverkan.   

 

Om det finns intresse till vidare utredning bör en noggrannare undersökning av rutter utföras. 

En omsorgsfullare ruttplanering kan leda till små effektiviseringar som i en stor skala kan ge 

förvånansvärda förbättringar. Exempelvis ska UPS ha tagit fram rutter för sina bilar i USA 

som bara svänger höger, på detta sätt har både tid och säkerhet effektiviserats. En ytterligare 

punkt som är värd att undersöka är transportkorridorer, d.v.s. transporter som kör med tomma 

eller halvfull last. Även om detta kan tänkas vara mycket svårt att utreda på grund av att det 

inte är säkert att speditörerna vill lämna ut uppgifter på hur fyllnadsgraderna ser ut så det 

finnas en stor potential att effektivisera genom ökade fyllnadsgrader och samtransporter. 

Någonting intressant är hur höga fyllnadsgrader och just-in-time ska gå hand i hand. Det är 

ingen hemlighet att företagsvärlden är mer kundorienterat idag och att en beställning kan 

skickas till kund samma dag, detta medför ibland halvfulla transporter. Att överbrygga detta 

och hitta lösningar som kan både tillgodose snabba transporter till kunden och som samtidigt 

har en hög fyllnadsgrad är en stor utmaning för speditörer och företag. 
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54 Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Definition grön logistik 

2. Distributionsstrategier och grön logistik 

3. Utmaningar/hinder och grön logistik 

4. Fördelar och grön logistik 

5. Konkurrenskraft och grön logistik 

6. Framtiden, gröna logistiken inom näringslivet 

7. Drivkraften bakom grön logistik 

 



 

55 Bilaga 2: Transkriptioner  
 

Intervju 1 
6/5-09 kl:17.30 
Intervjun skedde över telefon vid Ålidhöjd och pågick i ca 18 min. 
Vissa delar av intervjun har ändrats i efterhand för att skilja tal från skriftspråk, dock har inte 
innebörden eller svarens mening ändrats på något vis. 
Intervjuare 
Som en startfråga, grön logistik? Om man tänker på det, själva begreppet, vad innebär det för dig? 
Intervjuperson 1 
Dels skulle man kunna tänka sig att titta på transporter, dels kan man ju också gå in på; vi hade ett 
annat arbete där man gick in och titta på miljöklassificering, bilar, vad de använda för bränsle och så 
vidare. Man skulle också kunna tänka sig miljöklassade bilar, bilar är per definition inte miljöklassat. 
Direkt vad man tänker på är vad det är för transportsslag.  
Intervjuare 
Om man tänker sig att, om vi går in på vad du nämnde i mailet om materialinköp, byggbranschen och 
att materialinköp sker utomlands för att få det billigare men transportsträckorna blir väldigt långa. 
Hur går det ihop med grön logistik eller hållbar utveckling? 
Intervjuperson 1 
Dels kan man ju se att transporterna sker och på vilket sätt man använder transportsslagen, alltså bil, 
båt, järnväg. Sen kan man ju också å andra sidan, eller man skulle kunna säga att man kan lägga in 
dimensioner, om jag nu får prata fritt. Att vad man tänker på vart man köper materialet. Då har vi 
problemet med inköpskostnader att de blir höga om man tar dem på nära håll jämfört med 
exempelvis Kina. Men det blir miljöbelastningar när det är en lång väg. Problemet med 
byggbranschen är att det finns tryck på att minska kostnaderna. Samtidigt pratar man 
miljövänligt/hållbart byggande. Då försöker man minska materialkostnaderna genom att köpa 
mycket utomlands och då blir det längre transporter. Det är samma kravställare där som ställer 
oförenliga krav från oss kunder och samhälle då de vill att det ska bli billigare. Då man vill ha billigare 
byggen men samtidigt hållbart och miljövänligt. 
Intervjuare 
 Om man tänker sig att om byggbranschen ändå måste transportera långa sträckor, när de köper in 
sina produkter runt om i världen på en global marknad. Om de ändå vill försöka få en mer 
utsläppsnålare distributionskedja vilka sätt finns det för att möjliggöra detta? 
Intervjuperson 1 
Mycket som de köper, köper de i t.ex. Kina. Vi hade ett arbete som dina kursare gjorde vilket var att 
köra produkter från Kina till Europa. Då kan man t.ex. använda sig av Transibiriska järnvägen, man 
kan titta på dem bitarna. Sen har man även tittat på byggbranschen, t.ex. så är det inte extremt korta 
ledtider det är frågan om. Man vet en månad före vad man ska ha så därför kanske inte 
tidsdimensionen är viktigast. Om man lägger så mycket som möjligt på järnväg på det långväga 
transporterna, det är ju ett sätt att se på alternativa transportrutter.  
Intervjuare  
Skulle man hellre använda tåg framför bil även om det kanske kostar mer, eller? 
Intervjuperson 1 
Jasså, du tänkte att man skulle använda tåg, det som diskuteras här eller som dina kursare har gjort, 
är att använda Transibiriska järnvägen och sedan tåg genom Finland ur miljösynpunkt. Dessutom 
skulle det gå mycket fortare att transportera än med båt för att båtarna kör tydligen också på det 
allra sämsta oljorna. Sen beror det ju på vilken blandning av kärnkraft, vattenkraft, olja så kanske det 
ändå finns en miljövinning på grund av dålig olja och dålig kvalitet. 
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Intervjuare 
Om vi tänker oss lagret, går det att införa eller ser du att det går att införa någon typ av grönt tänk, 
eller grön logistik i lagerföringen och orderhantering eller är det att dra det lite långt?  
 Intervjuperson 1 
Ja, det är en bra fråga. Ja man kanske kan titta på var olika former av lagerpunkter finns, t.ex. tåg 
från Kina in till Sverige. Att de har lager i en centralpunkt och sedan skickar ut det med lastbil att man 
då kanske kan ha omlastningspunkt längre ut på järnvägen osv. Omlastningar är ju också en 
problematik som uppstår. Men att man har lagringspunkter ut med järnvägen t.ex. för att kunna köra 
ut det så långt som möjligt med tåg. Men det är ju också någonting man får räkna på för att se på 
omlastningskostnader osv. Det går säkert att göra beräkningar på det. 
Intervjuare 
Om vi går över då till en annan fråga här, om vi tänker oss vilka hinder eller utmaningar kanske är 
bättre, kan finnas med att införa en mer grönare logistik? 
Intervjuperson 1 
Kostnaderna är ju givetvis en bit, men som dina kursare kom fram till eller resonerade, det var att 
kunderna skulle vara beredda att betala mer. Men man skulle kunna tänka sig att exempelvis 
ledtider, som i deras exempel var snabbare med tåg, att både då ledtid och miljövänlighet skulle 
kunna gå hand i hand som ett konkurrensmedel. Det är nog hela tiden en avvägning mellan 
kostnader kontra image på företaget också, hur villig man är och hur långt man är beredd att gå. Om 
det är så att man börjar tappa kunder p.g.a. det här är man nog beredd på att ta högre kostnader för 
att uppnå det här. Men det är ju svårt att få den här balansen, hur mycket t.ex. kunderna är villiga att 
betala för det. Det är ju också så att du måste titta på efterfrågesidan också. 
Intervjuare 
Om vi tänker oss då att den här frågan, just angående miljö, det är mycket tal om koldioxidemissioner 
och växthusgaser och transporterna står för en del av detta i Sverige då vi är ett långt land och 
ton/km ökar medans transporterna minskar, men en då måste vi väl nästan börja gå över till mer 
grönare transporter och använda t.ex. intermodalitet, speciellt när dessa frågar tas upp i riksdagen 
och EU? Finns det inte också någon typ av konkurrenskraft i att gå över till en grönare logistik, eller 
vad tror du? 
Intervjuperson 1 
Ja, jo man kan ju koppla hela det här till miljödebatten som har gått i vågor sen 60-80 talet, upp och 
ner. Det finns ju företag som har visat framfötterna, när t.ex. svenska beställare som kommuner o.s.v. 
börjar ställa krav är ju det en fördel för de företagen. Jag kan ju ta byggbranschen som exempel igen, 
att dem tittar mycket på de här med standardiseringar och traditionellt sett är det mycket 
speciallösningar, hållbart byggande. Men ja, så länge kunderna betalar och så men nu börjar 
kunderna klaga på att det är för dyrt och då kan man få ner kostnaderna genom att standardisera. 
Dock kan kraven vara ett hinder här och det är samma sak med den gröna logistiken. Du kanske själv 
sätter upp mål etc. men när återförsäljarna börjar ställa krav så skapas det ju en press på 
marknaden, det kan ju bara vara sådant som vilket bränsle bilarna kör på, hur mycket de förbrukar. 
Bara där går det ju att t.ex. få ner koldioxidutsläppen,  
Intervjuare 
Hur tror du att den gröna logistikens roll kommer att utvecklas, kommer den få en större roll i 
framtiden? 
Intervjuperson 1 
Ja, det är ju en svår fråga. Du har ju hela den här debatten, alltså växthuseffekten/växthusgaser, den 
pågår på alla nivåer. Då har vi ju det här tänkandet då kring grön logistik och att man kanske ställer 
krav på dem transportmedel man använder, miljövänligare bränslen. Så fortsätter den här, trenden 
kanske är fel ord, men den här medvetenheten kring växthusgaser, så grön logistik kanske får 
draghjälp av den. Sen är det ju att se vad som händer i och med finanskrisen, men vi får se om 3-4 år 
kanske, om den här draghjälpen fortfarande finns kvar, om den har passerat så har det ju en då skett 
ett ändrat beteende.  
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Intervjuare 
Du höll ju på lite med förändringsarbete också? Som jag har förstått det, om man ska implementera 
grönt tänk, ISO 14001 eller t.ex. EMAS, miljöledningssystem, tror du det är ett stort jobb som väntar 
företagen eller att det finns mycket att göra för att det ska ske en förändring? 
Intervjuperson 1 
Ja, nu kan det ju vara så, de här senaste ISO är jag inte insatt i. När jag undervisade i operational 
management så hade vi en föreläsare som jobbade mycket med ISO-certifiering och just kvalité. 
Och problemet man hade var att det fanns all dokumentation om vad det var man skulle göra och 
hantera saker, men sedan att man verkligen ändrade sitt beteende, det gjordes fortfarande lika 
mycket fel men man kunde spåra felet, men sen var frågan hur man agerade på den här 
informationen man fick. Men det är ju klart att det är risken med alla sådana här certifieringar, man 
har en mapp i datorn på rutiner, men lever man upp till dem i praktiken? Det är en problematik med 
certifieringarna. 

 

Intervju 2 
6/5-2009 kl:10.06 
Intervjun skedde över högtalartelefon vid Umeås Universitet och pågick i ca 24 min och 36 sek. 
Vissa delar av intervjun har ändrats i efterhand för att skilja tal från skriftspråk, dock har inte 
innebörden eller svarens mening ändrats på något vis. 
Intervjuare   
Vad innebär grön logistik för dig eller om du hör grön logistik, vad tänker du på då, vad innebär det i 
en supplychain? 
Intervjuperson 2  
Grön logistik i en supplychain? Som ansvarig i en supplychain är det jätteviktigt att den här uppgiften, 
för alla beslutsfattare i hela supplychain, att man ska titta på, vad ska man säga, att effekterna på 
miljön går att påverka med att öka fyllnadsgraderna och att man ser över sina transporter. Att man 
har större användning av tåg och båttransporter. Om man tänker vad green supply innebär, är det att 
transporterar gods så miljövänligt som möjligt. I min värld innebär det att man använder kapacitet 
och de resurser man har till fullo, optimera. Om man tittar på hur man ska optimera sina transporter, 
låt oss säga en lastbil då ska man ju öka fyllnadsgraden. Man ska utnyttja den så maximalt som 
möjligt, om man en då ska transportera gods. Och så ska man ju också titta på den här lösningen om 
man har transport som går på lastbil, det kan ju vara så att man någonstans på vägen kan kombinera 
det med intermodala moduler så man kan lyfta över allt gods man har på lastbilen på ett tåg och 
frakta hela vägen, ända ut till Europa. Att man utnyttjar den kapacitet man har. Det är grön logistik 
för mig och man ser över sitt användande av fossila bränslen.  
Intervjuare 
När vi pratar grön logistik så är det ju den här miljöpåverkan, vilken miljöpåverkan är det du tänker 
på då, är det koldioxid eller t.ex. försurning eller är det allting?  
Intervjuperson 2 
Ja precis det är ju en helhet, det man talar om väldigt mycket nu i EU är just CO2 utsläppen. Dels är 
det ju CO2 utsläppen, men det är ju också att vi har stora kostnader på vägarna. Vägkostnader, 
luftföroreningar och sen så har vi hur trafiknätet ser ut. Vi har mycket trängsel och olyckor också och 
det här vet jag att man tittar på i EU idag och har noterat att vi har förstora kostnader av vad vi får in 
i skatter så det är en differens där, ett gap. 
Intervjuare 
Om man tänker då, jag kanske fick svaret under förra frågan, men finns det några speciella 
distributionsstrategier som ger grön logistik? 
Intervjuperson 2 
Ja de går ju lite in i varandra, egentligen skulle jag se svaren först, då kan jag koncentrera svaret till 
frågan.  Dessa (frågor) går ju lite hand i hand tror jag.  
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Intervjuare 
 Ja, jo det gör dem nog, garanterat. Men om vi tänker såhär, vilka hinder ser du, eller hinder och 
utmaningar ser du med att just implementera en grön logistik hos företagen? 
Intervjuperson 2 
Hinder och utmaningar? Ja, om vi bortser från hinder och tittar på utmaningarna så är utmaningen 
att vi skulle behöva bygga ut järnvägen.  
Intervjuare  
Det är det du ser som det största..? 
Intervjuperson 2 
Speciellt om man har områden där det finns stora volymer av gods att man faktiskt skulle kunna ha 
separata spår för godstrafik. 
Intervjuare 
 OK, vad tror du att företag, finns det någon konkurrenskraft, i och med att det har blivit allt viktigare 
och viktigare och att det tas upp i t.ex. media och allmänheten har uppmärksammat klimathotet allt 
mer och mer, att EU sätter krav på Sverige, att vi måste sänka våra koldioxidutsläpp x antal procent 
och att fordonsskatter på utsläppen diskuteras osv. Vad ser du, att förutom företagen kanske måste 
börja anpassa sig, finns för konkurrenskraft att använda i och med grön logistik?    
Intervjuperson 2 
Jag måste nog fortsätta på föregående fråga lite grann, det är ju inte bara järnvägen och 
utbyggnaden av den utan att vi också måste bättra på vägnätet, det befintliga vägnätet. Vi behöver 
tänka på att om vi ska kunna ha tunga transporter, att vi ska ha en högre fyllnadsgrad på lastbilarna, 
använda större lastbilar, kanske till och med bredare lastbilar, då måste vi bättra på vägnätet. Att vi 
effektiviserar landvägstransporter också, vilket jag tycker är jätteviktigt.  
Intervjuare 
Så med andra ord, dem verktyg som finns för att implementera grön logistik, att så ofta som möjligt 
eller att så ofta som möjligt inte använda sig av t.ex. lastbilstransporter utan försöka använda tåg 
istället? 
Intervjuperson 2 
Nej, alltså i så fall att man har intermodala lösningar, det är det som kanske är den bästa lösningen.  
För där det finns järnvägsspår idag så ska man ju utnyttja det för stora volymer. Problemet är ju att vi 
har bara si och så mycket järnväg, men att den kapaciteten tror jag inte att vi utnyttjar tillräckligt 
idag, men för att man ska kunna göra det, för det är extremt mycket gods som går på lastbilar och 
mer kommer det bli på grund utav globaliseringen o.s.v., även om det är lågkonjunktur nu kommer 
dessa att fortsätta att öka. Det finns rapporter som visar att det kommer att öka ända upp till 60 
procent. Men det ska du nog inte citera mig, det finns rapporter som säger att det kommer öka 
globalt ganska mycket.  
Intervjuare 
Jo jag har läst lite om hur ton/km ökat medan antal transporter på väg minskat och att det kommer 
fortsätta öka. 
Intervjuperson 2 
Precis, därför måste man titta hur man kan förbättra vägnätet. Det är extremt viktigt, så att dem 
klarar av de här maxlasterna per fordon så att vägarna bär helt enkelt.  Och att det blir mer enhetligt, 
som det ser ut idag har vi lite olika järnvägstransporter i hela Europa, och nationellt överhuvudtaget.  
Det är väl det som kanske gör att tågen inte kan konkurera så bra som lastbilar. De kanske har 
snålare spår någonstans och vi kanske inte kan frakta godset hela vägen, det blir för mycket pyssel på 
vägen, för mycket omlastningar etc. Det är tidskrävande och idag när många företag kanske kräver 
att man ska leverera just in time t.ex., det är därför det inte är så hög fyllnadsgrad på lastbilarna 
alltid. Det ska iväg snabbt och komma i rätt tid. Utmaningarna är ju också att vi ska konsolidera 
godset bättre och den främsta utmaningen ligger ju egentligen på politiker och myndigheter som ska 
fatta de här besluten. För som det är idag så finns det t.ex. klimatkrav på flyget, men så långt har vi 
inte kommit när det gäller landsväg. Och kommer det så blir det ju en helt annan situation och då är 
det ju den som först och bäst kan ställa om av transportleverantörerna och verkligen tänka 
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klimatsmart, det handlar ju inte bara om fordonsflottan utan också vilka fossila bränslen man 
använder sig utav.  Och sen som svar på din andra fråga här tror jag då att det här med 
konkurrensmedel, att en låg klimatpåverkan kommer bli ett konkurrensmedel för branschen, för 
samtliga företag. Det kommer att ställas krav på transportföretagen och den som kan rusta bäst, öka 
sin fyllnadsgrad och effektivisera sina transporter gör ju att detta kommer att bli ett 
konkurrensmedel. Företagen kommer att ha ett större ansvar, låt oss säga att företagen behöver 
rapportera sina utsläpp, det finns ju redan idag, t.ex. rapporten Cargo Disclosure Project, CDP kallas 
den. Känner du till den? 
Intervjuare 
Nej, den känner jag inte till? 
Intervjuperson 2 
Där har du ett antal, tror det är ca 3000 företag som rapporterar utsläppsdata, de har det som 
underlag i en faktabas. 
Intervjuare 
Okej, intressant! 
Intervjuperson 2 
Det man mäter, det är det som blir gjort, behöver man inte mäta någonting då blir det inte lika 
påtagligt och hur ska då du kunna se att du uppfyller något sorts mål? 
Intervjuare 
Hur tror du att det här med grön logistik kommer att se ut i framtiden, kommer det bli en allt 
viktigare del eller är det bara en trend/fluga kanske? 
Intervjuperson 2 
Nej, det kommer bli en jätteviktig del, miljöpolitiken i Sverige är ju just nu att regeringen har 
transportpolitiska mål, klimatambitioner och de vill, jag tror att 2030 vill de ha en fossilfri 
fordonsflotta i Sverige, att man ska vara helt oberoende av fossila bränslen. De säger att 
transportsektorn ska bidra till att nå de miljöpolitiska målen. När vi ligger på den nivån, att regering, 
myndigheter och politiker är involverade och sätter dessa mål, då är det ju dit vi kommer att dras. 
Den här globala verksamheten kräver ju, även EU, att mål uppfylls. Den heta debatten just nu har ju 
att göra med koldioxidutsläpp. Det är ju inte transporterna som sådant som står för de högsta 
utsläppen, produktionen av olika produkter har t.ex. en högre miljöpåverkan.  Om alla fyra 
transportsätten ska bli mer miljövänliga kräver det att vi på något sätt uppfyller vissa mål. Det måste 
finnas lite regler och förordningar kring det här annars kommer det inte att tas på allvar. Allt 
sammantaget påverkar miljön, vi kan inte förbise transporterna och titta bara på produktionen. Vi 
har t.ex. inte så mkt produktion i Sverige men vi har långa sträckor att transportera gods på. Det här 
är ingen trend utan vi behöver titta på alla möjliga lösningar, främst hur vi effektiviserar våra 
transporter, konsoliderar på ett bättre sätt, högre nyttjandegrad på våra lastbilar och tåg, att vi 
utnyttjar de resurser vi har. För vill vi bygga ut järnvägen kan vi inte bara sitta med armarna i kors då 
detta kommer att ta en lång tid och vi behöver göra åtgärder nu. Eftersom det finns på EU nivå också 
är det också dit vi kommer att gå, det är inte på nått sätt en fluga. 

 

Intervju 3 
Den 13 maj 2009 kl:13.05 
Intervjun skedde ansikte mot ansikte vid Umeå Universitet och pågick i ca 15 min och 05 sek. 
Intervjuare 
Ja, den första frågan jag hade tänkt ställa dig, om du hör begreppet grön logistik, vad innebär det för 
dig, vad tänker du på då? 
Intervjuperson 3 
Då tänker jag på att det är det lurigaste jag någonsin har hört. 
Intervjuare 
Ok? 
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Intervjuperson 3 
Därför att man använder begreppet grön eller miljövänlig certifiering eller miljövänligt, på ett sätt 
som är väldigt vilseledande mot kunder. Jag blir lite upprörd när jag hör begreppet för det är ofta ett 
begrepp som man använder utan att det finns någon substans bakom.  
Intervjuare 
Men om man tänker såhär, om du skulle tänka dig en grön logistikkedja som företagen då använder, 
hur ser du då att den ser ut? 
Intervjuperson 3 
Alltså det borde innebära att man har transportsätt som har en låg miljöbelastning, t.ex. etanol eller 
att man väljer färdmedel som är på ett annat sätt, en hög fyllnadsgrad på containrar eller om det är 
en lastbil. Det borde ju vara någonting sådant. 
Intervjuare 
Vad tänker du med att det kan lura kunderna? 
Intervjuperson 3 
Jag tror att kunderna kan tro att de har valt någonting där det har tagits en miljöhänsyn, som har en 
lägre belastning, men så är det inte alltid.  
Intervjuare 
Vilken miljöbelastning är det du tänker på? 
Intervjuperson 3 
Utsläpp, buller, slitage eller olycksfall. Alla dem här som kan vara, ett exempel är att man går på en 
flygplatts och så säger man att det här flyget är miljöcertifierat, Umeå flygplats. Och så är man 
jätteglad och nu kan flyga med gott samvete, men det kan man inte alls, utan det är att de inte har 
engångsmuggar eller miljövänligt papper på kontoret. Det har ingenting med transporten att göra, 
utan det är terminalen och det är lika dant på speditionsföretagen, det har inte med transporterna 
att göra utan lokalen. Då blir jag arg. 
Intervjuare 
Jag förstår det, för egentligen borde man kanske inte, om man ska ha ett miljötänk så borde man 
kanske inte alls transportera varor långväga över huvud taget. 
Intervjuperson 3 
Mm nej. Eller det spelar ingen roll att man på speditionsföretagen ser till att dem transporter som 
kommer till vårt kontor, dem har vi ju upphandlat på ett miljövänligt sätt, när man sen kontrakterar 
åkare, där man inte har inflytande över vad de har för bil.  
Intervjuare 
Om man tänker då, på det här vi var inne lite tidigare på, om distributionsstrategier som skulle kunna 
ge grön logistik? Är det då att man kanske tänker på att prioritera tåg före transport på väg eller? 
Intervjuperson 3 
Ja det beror ju på vad det är för tågtransporter, det beror på vad man använder för el, om man har 
elledningar. Jag menar det är inte säkert att, det vet man ju också att framställning av tågmaterial 
inte behöver vara miljövänligt. Man bör ju titta på hela kedjan. Men det kan vara att man har 
samlastning, att man utnyttjar kapaciteten bättre, en lastbil kan vara jättebra om den utnyttjas rätt, 
men om den går med halv last, vilket det oftast gör. Medellastgraden i Sverige är ju 50 % eller strax 
under. 
Intervjuare 
Då blir det ju högre belastning per produkt. 
Intervjuperson 3 
Precis, så att det är ju ett sätt att, det är ju många bitar i det här, men att man använder det här 
slentrianmässigt. 
Intervjuare 
Men om man då tänker sig att den här frågan har börjat komma upp på EU-nivå och det börjar 
diskuteras hur man ska kunna sätta ytterligare beskattningar på utsläpp, och det här kravet som är 
satt på Sverige att sänka koldioxidutsläppen med 40 % till 2020 tror jag. Att företag måste väl nästan 
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börja rusta inför kommande krav etc. Vad skulle du tänka på då eller vad är det man ska börja titta 
på som företagare?  
Intervjuperson 3 
Ja alltså företagen kanske måste ställa högre krav på speditörerna, en del har ju egna transporter och 
då handlar det ju om samlastning, bättre organisation av transporten. Men många företag använder 
ju en speditör, dem flesta gör ju de, och då ska man ju ställa krav. Men det gör man inte och ett tag 
så var miljöcertifiering ett av kraven som företagen ställde, slutet av 90-talet hade man råd med det 
och då använde man det som en pr-grej, att när vi upphandlade en transport från ASG, Schenker eller 
vad det var så ställde man krav att dem var miljöcertifierade och det var då speditionscentralerna 
miljöcertifierade sig, dock inte själva transporterna som dem kontrakterade. Men att man som kund 
då säger att jag kräver att få se vilka bilar och hur ni utnyttjar dem eller att dem har gått över till ett 
annat bränsle eller däck. Det här däckvalet betyder jättemycket ur energisynpunkt, eco-driving eller 
att man ser till hur chaufförerna kör ur trafiksäkerhetssynpunkt, för det är ju också en miljöfråga, att 
man inte kör ihjäl en massa folk. Men att man som kund ställer kraven. 
Intervjuare 
Vilka utmaningar eller hinder tror du då finns att det verkligen genomför en förändring? 
Intervjuperson 3 
Utmaningen är ekonomin naturligtvis och då är det inte bara för företagen, utan att vara 
konkurrenskraftig. Jag tror att detta med miljömedvetande helt stannat av just nu, det är det sista 
företagen tänker på just nu och det är att miljöcertifiera transporterna, utan man ska överleva på en 
jättehård marknad.  
Intervjuare 
I och med finanskrisen då? 
Intervjuperson 3 
Ja och sen i sådana här regioner som i norr eller i Sverige ur ett Europeiskt perspektiv så sitter vi lite i 
periferin, och ska vi vara med i den här handeln då mot öst, vi konkurrerar ju inte med att säga vi är 
miljövänliga utan det gäller att ha snabba transporter eller att det kommer fram i tid, just-in-time, 
det lever fortfarande. Det tror jag är jättestora hinder, dels att vi har en internationell handel som är 
väldigt betydelsefull, just-in-time tänket gäller och man ska ställa om produktion fort, det har varit 
jätteviktigt nu i den här krisen. Att man fort kan minska lagren och då är inte miljötransporter den 
stora grejen.  
Intervjuare 
Skulle man kunna tänka sig att det här med just-in-time krockar lite med miljötänkandet?  
Intervjuperson 3 
Jag tror det, jag tror det.  
Intervjuare 
För då kör man väl inte alltid med fulla fyllnadsgrader i lastbilarna? 
Intervjuperson 3 
Nej det är ju inte det och det är lastbilar istället för järnväg bara för att man tror, det kolliderar. Och 
det är jättemånga miljömål som kolliderar med andra mål i Sverige när det gäller transporter men 
också när det gäller den allmänna ekonomiska utvecklingen. Att alla regioner ska ha samma goda, 
kolliderar mot miljömålen, mot trafiksäkerhetsmål, mot jämställdhetsmålen. 
Intervjuare 
Att då vilka som ska prioriteras, jämställdhetsmålen då t.ex.? 
Intervjuperson 3 
Ja, jämställdhetsmålen, nu handlar det inte om gods utan ett annat exempel, då handlar det om 
regionförstoring och ökad pendling mellan arbetsmarknadsregioner och effektivitet kolliderar 
eftersom det hittills har gynnat medelåldersmän men inte kvinnor med små barn. Så det har gått 
tvärt emot, de med regionförstoring och en ökad flexibilitet har gått tvärt emot miljömålen. Ökat 
resande är knappast i enlighet med miljömålen. Så att många sådana här politikområden är kring 
regional utveckling, vore vi smarta skulle vi inte ha någon som helst tillverkning i dem här 
periferiregionerna där vi aldrig kan fylla lastbilarna, men den politiken har vi inte. 
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Intervjuare 
Det här med intermodalitet, tror du det är en början till en lösning till att försöka få ner 
miljöpåverkan. 
Intervjuperson 3 
Fast det beror på var i regionen, inte här. 
Intervjuare 
Inte här? 
Intervjuperson 3 
Nej, vi är för små här uppe. Längre ner går det och ute i Europa jobbar man ju jättemycket med det. 
Att flytta hela transportsättet till sjöfart eller jättesnygg godsväxling i hamnar och järnvägsstationer. 
Kan gå i södra Sverige, men här uppe har vi inte dem mängderna, det blir för spretigt så här är det 
svårare.  
Intervjuare 
Ok, vad ser du eller finns det någon potentiell lösning för att få igång ett mer, vad ska man säga. När 
jag tänker på intermodalitet tänker jag att blanda transportslag och ur då ett grönare logistiskt tänk 
kanske prioritera t.ex. tåg framför lastbil, även om det är flexiblare?  
Intervjuperson 3 
Men tåg är jättesvårt för då ska man ha det i Umeå eller i, inte ens Skellefteå, utan Umeå när 
Botniabanan kommer eller Övik efter Botniabanan och det som är vid sidan om ska transporteras till. 
Där kan det vara ganska hög miljöbelastning, det kanske är lika bra att köra det då när man väl har 
fått upp det på lastbil, ner, eftersom vi har så dålig fyllnadsgrad. Det är så spretigt här uppe, och när 
det gäller biltrafik, ge fullständigt tusan i att satsa på bussar i dem här glesområdena, utan satsa 
pengarna där dem verkligen ger en utveckling. Jag tror att det är lika dant med de här smarta 
systemen, att man börjar i dem täta områdena där det faktiskt är konkurrenskraftigt och ger effekt. 
Här uppe? Ja alltså det är tveksamt, det är för litet.  
Intervjuare 
Ok, intressant. Om vi går tillbaka till det här med konkurrens och potentiell fördel som det här med 
grön logistik kan ge? Dels ur företagets perspektiv men också att det tas ett ansvar? Vilka fördelar 
kan du se? 
Intervjuperson 3 
Jag tror att företagen skulle kunna använda det ur ett PR syfte, alltså marknadsföring, titta vi gör 
någonting för miljön. Just nu tror jag att det är lite fel tid för det, med en hög arbetslöshet och 
företag så handlar det om överlevnad och då kommer dessvärre miljötänk i andra hand, det har det 
alltid gjort hittills. Vi var jättebra på detta fram till i höstas, sen gick luften ur miljödebatten.  
 
Intervjuare 
Hur tror du det kommer se ut i framtiden, tror du att det kommer få en viktigare roll om vi tar oss ur 
den här krisen? 
Intervjuperson 3 
Jag vet inte vad du tänker på, vilket perspektiv? Hur långt perspektiv, vad är framtiden? 
Intervjuare 
Ja vad ska man säga, till 2020, kommer vi kunna nå det här målet som EU satt på oss? Det tror du 
inte? Jag läste någonstans att nu vill Norge vara med att nå det här målet, problemet är bara att dem 
redan ligger under det utsläppsmål som är satt på Sverige.  
Intervjuperson 3 
Jag tror det är jättesvårt i Sverige för samtidigt har vi en tillväxt av transporter och ska man då 
minska samtidigt som man har en tillväxt så minskningen blir ju större.  
Intervjuare 
Vad tror du i så fall är drivkraften bakom grön logistik? Nu när det har stannat av med finanskrisen?  
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Intervjuperson 3 
Ja, pengar är ju alltid bra. Straff, nej men morötter fungerar inte alltid, alltså du kan också vara 
miljövänlig så länge det är trivsamt, men när vi drar åt och det kanske börjar kosta då drar vi tillbaka 
oss, då är det pengarna som styr, jag tror det i alla fall. Jättehårda regler  
Intervjuare 
Det är det som gäller? 
Intervjuperson 3 
Ja, jag blir mer och mer cynisk, men det kan vara ända sättet ibland att få en förändring, det är att 
bestämma.  
Intervjuare 
Hur ska man i så fall, det måste finnas några mål och hur ska dessa mål mätas? 
Intervjuperson 3 
Ja t.ex. att bilar inte får vara för lågt lastade eller högre beskattning på lastbilar så att det är 
ekonomiskt mindre fördelaktigt, ekonomiska styrmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 Bilaga 3: Tabeller och Diagram 
Tabell 3:1 

Emissioner vid lastbilstransport mellan Älvsbyn och Paris med 100 % fyllnadsgrad 

 

 Älvsbyn-Paris 

(lastbilstransport) 

 

 CO2 Total [g]  

Hög Medel Låg 

160000 140000 130000 

 NOx [g]  

Hög Medel Låg 

1000 940 860 

 HC [g]  

Hög Medel Låg 

260 240 220 

 CO [g]  

Hög Medel Låg 

170 150 140 

 PM [g]  

Hög Medel Låg 

18 17 15 

 SO2 [g]  

Hög Medel Låg 

39 36 33 

 Totalt utsläpp [g]  

Hög Medel Låg 

161487 141383 131268 

 

 

Tabell 3:2 

Emissioner vid nuvarande transportupplägg mellan Älvsbyn och Paris med 100 % 

fyllnadsgrad 

 Älvsbyn-Luleå (lastbil) 

Luleå-Malmö (tåg) 

Malmö-Trelleborg (lastbil) 

Trelleborg-Travemünde 

(sjöfart) 

Travemünde-Paris (lastbil) 

 

 CO2 Total [g]  

Hög Medel Låg 

65910 57110 49340 

 NOx [g]  

Hög Medel Låg 

565,42 444,42 335,42 

 HC [g]  

Hög Medel Låg 

100,1 90,4 81,24 

 CO [g]  

Hög Medel Låg 
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77,6 66,7 55,9 

 PM [g]  

Hög Medel Låg 

12,068 8,818 6,128 

 SO2 [g]  

Hög Medel Låg 

154,53 80,43 24,32 

 Totalt utsläpp [g]  

Hög Medel Låg 

66819,72 57800,77 49843,01 

 

Tabell 3:3 

Emissioner vid järnvägstransport mellan Älvsbyn och Paris med 100 % fyllnadsgrad 

 Älvsbyn-Luleå (lastbil) 

Luleå-Paris (tåg) 

 

 CO2 Total [g]  

Hög Medel Låg 

3700 3400 3100 

 NOx [g]  

Hög Medel Låg 

23,79 21,79 19,79 

 HC [g]  

Hög Medel Låg 

6,55 6,05 5,65 

 CO [g]  

Hög Medel Låg 

9,1 8,8 8,5 

 PM [g]  

Hög Medel Låg 

0,489 0,459 0,429 

 SO2 [g]  

Hög Medel Låg 

1,21 1,14 1,07 

 Totalt utsläpp [g]  

Hög Medel Låg 

3741,139 3438,239 3135,439 

 

Tabell 3:4  

Studerade rutter (I) 
Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Hamburg-(lastbil)-Paris 
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Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Dortmund-(lastbil)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Ludwigshafen-(lastbil)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Rostock-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Rostock-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Sassnitz-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Sassnitz-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 
Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-Ludwigshafen-(lastbil)-
Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-Paris 

 

Tabell 3:5 

Studerade rutter (II) 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Rostock-(lastbil)-Ludwigshafen-

(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Rostock-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Sassnitz-(lastbil)-Ludwigshafen-

(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Sassnitz-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Göteborg-(båt)-Frederikshavn-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Helsingborg-(båt)-Helsingör-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Hamburg-(lastbil)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Dortmund-(lastbil)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(tåg)-Ludwigshafen-(lastbil)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-Köln-(tåg)-

Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Ludwigshafen-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Köln-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Hamburg-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-

Ludwigshafen-(lastbil)-Paris 

Älvsbyn-(lastbil)-Luleå-(tåg)-Malmö-(lastbil)-Trelleborg-(båt)-Travemünde-(lastbil)-Paris 
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Diagram 3:1 

Sammanställning av emissionsutsläppen för de minst miljöbelastande alternativen (I) 
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Diagram 3:2 

Sammanställning av emissionsutsläppen för de minst miljöbelastande alternativen (II) 
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Diagram 3:3 

Jämförande diagram över övriga utsläpp 
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69 Bilaga 4: Känslighetsanalyser, emissioner beroende av 
fyllnadsgrad 
 

Diagram 4:1 

Emissioner beroende av fyllnadsgrad - Översikt 
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Diagram 4:2 

Emissionsutsläpp med 1 % fyllnadsgrad 
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Diagram 4:3 
Emissionsutsläpp med 25 % fyllnadsgrad 
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Diagram 4:4 

Emissionsutsläpp med 50 % fyllnadsgrad 

Fyllnadsgrad 50%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sträckor

E
m

is
s
io

n
e
r 

[g
]

SO2

PM

CO

HC

NOx

 
 



 

71 
Diagram 4:5 

Emissionsutsläpp med 75 % fyllnadsgrad 
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Diagram 4:6 

Emissionsutsläpp med 100 % fyllnadsgrad 
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72 Bilaga 5: Känslighetsanalys efter varierad sträcka med 
fyllnadsgrad 100 % 
 

Diagram 5:1 

Totala emissionsutsläpp för 1,2 och 3 kilometers lastbilstransport med 100 % fyllnadsgrad 
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Diagram 5:2 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 1,2 och 3 kilometers lastbilstransport med 100% 

fyllnadsgrad 
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Diagram 5:3 

Totala emissionsutsläpp för 50, 55 och 60 kilometers lastbilstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 5:4 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 50, 55 och 60 kilometers lastbilstransport med 

100 % fyllnadsgrad 

 
 

Diagram 5:5 

Totala emissionsutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers lastbilstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 5:6 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers lastbilstransport 

med 100 % fyllnadsgrad 
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Diagram 5:7 

Totala emissionsutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers lastbilstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 5:8 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers lastbilstransport 

med 100 % fyllnadsgrad 
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Diagram 5:9 

Totala emissionsutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers järnvägstransport med 100 % fyllnadsgrad 
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Diagram 5:10 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers järnvägstransport med  

100 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 5:11 

Totala emissionsutsläpp för 50, 55 och 60 kilometers järnvägstransport med 100 % 

fyllnadsgrad. 
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Diagram 5:12 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 50, 55 och 60 kilometers järnvägstransport med 

100 % fyllnadsgrad. 
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Diagram 5:13 

Totala emissionsutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers järnvägstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 5:14 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers järnvägstransport 

med 100 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 5:15 

Totala emissionsutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers järnvägstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 

Emissioner

1,2

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

500 km 520 km 540 km

Sträcka

E
m

is
s
io

n
e
r 

[g
]

Medel

 
 



 

77 
Diagram 5:16 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers järnvägstransport 

med 100 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 5:17 

Totala emissionsutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers sjöfartstransport med 100 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 5:18 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers sjöfartstransport med  

100 % fyllnadsgrad 
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Diagram 5:19 

Totala emissionsutsläpp för 50, 55 och 60 kilometers sjöfartstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 5:20 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 50, 55 och 60 kilometers sjöfartstransport med 

100 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 5:21 
Totala emissionsutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers sjöfartstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 5:22 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers sjöfartstransport 

med 100 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 5:23 

Totala emissionsutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers sjöfartstransport med 100 % 

fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 5:24 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers sjöfartstransport 

med 100 % fyllnadsgrad 

 
 



 

80 Bilaga 6: Känslighetsanalys efter varierad sträcka med  
1 % fyllnadsgrad  
 

Diagram 6:1 

Totala emissionsutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers lastbilstransport med 1 % fyllnadsgrad 

 

 

Diagram 6:2 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers lastbilstransport med 1 % 

fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:3 

Totala emissionsutsläpp för 50, 51 och 52 kilometers lastbilstransport med 1 % fyllnadsgrad 
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Diagram 6:4 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 50, 51 och 52 kilometers lastbilstransport med  

1 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:5 

Totala emissionsutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers lastbilstransport med 1 % 

fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:6 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers lastbilstransport 

med 1 % fyllnadsgrad 
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Diagram 6:7 

Totala emissionsutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers lastbilstransport med 1 % 

fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:8 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers lastbilstransport 

med 1 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:9 

Totala emissionsutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers järnvägstransport med 1 % fyllnadsgrad 
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Diagram 6:10 
Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers järnvägstransport med  

1 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:10 
Totala emissionsutsläpp för 50, 51 och 52 kilometers järnvägstransport med 1 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:11 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 50, 51 och 52 kilometers järnvägstransport med 

1 % fyllnadsgrad 
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Diagram 6:12 

Totala emissionsutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers järnvägstransport med 1 % 

fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:13 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers järnvägstransport 

med 1 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 6:14 

Totala emissionsutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers järnvägstransport med 1 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 6:15 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers järnvägstransport 

med 1 % fyllnadsgrad 

 

Bilaga 7: Känslighetsanalys efter varierad sträcka med  
10 % fyllnadsgrad 
 

Diagram 7:1 

Totala emissionsutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers sjöfartstransport med 10 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 7:3 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 1, 2 och 3 kilometers sjöfartstransport med  

10 % fyllnadsgrad 
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Diagram 7:4 

Totala emissionsutsläpp för 50, 51 och 52 kilometers sjöfartstransport med 10 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 7:5 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 50, 51 och 52 kilometers sjöfartstransport med 

10 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 7:6 

Totala emissionsutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers sjöfartstransport med 10 % 

fyllnadsgrad 
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Diagram 7:7 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 200, 210 och 220 kilometers sjöfartstransport 

med 10 % fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 7:8 

Totala emissionsutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers sjöfartstransport med 10 % 

fyllnadsgrad 

 
 

 

Diagram 7:9 

Emissionsutsläpp minus koldioxidutsläpp för 500, 520 och 540 kilometers sjöfartstransport 

med 10 % fyllnadsgrad 

 
 



 

88 Bilaga 9: Relevanta färjelinjer 
 

Falkenberg-St Malo, Lindstone Shipping AS/Edvin Svenson Skeppsmäkleri AB, 1g/3v 

 

Gävle-Antwerpen (via Hamburg), AB PJ Haegerstrand, 2g/v 

Gävle-Rotterdam (via Hamburg), AB PJ Haegerstrand, 2g/v 

 

Göteborg-Antwerpen, Mediterranean Shipping Company/MSC Sweden AB, 2g/v 

Göteborg-Antwerpen, EUKOR Car Carriers Inc/STL Shipping,1g/v 

Göteborg-Antwerpen (via Hamburg), Team Lines Sverige AB, 2g/v 

Göteborg-Antwerpen, UniFeeder Container Service/Uni-Feeder Sweden AB, 2g/v 

Göteborg-Antwerpen, Atlantic Container Line/ACL Sweden AB, 1g/v 

Göteborg-Gent, DFDS Tor Line AB, 6g/v 

Göteborg-Zeebrügge, Cobelfret/Cobelfret AB, 6g/v 

Göteborg-Zeebrügge, Flota Suardiaz/Global Swedish Freight Solutions AB, 1g/v 

Göteborg-Frederikshavn, Stena Line, 7–8g/d 

Göteborg-Le Havre, Höegh Autoliners/Scandinavian Shipping Agencies Sweden AB, 2g/m 

Göteborg-Le Havre, X-Press Container Line/Melship, 1g/v 

Göteborg-Montoir, Flota Suardiaz/STL Shipping, 1g/v 

Göteborg-Flushing, Flota Suardiaz/GlobalSwedish Freight solutions AB, 1g/v 

Göteborg-Rotterdam, K Line/K Line (Sweden) AB, 1g/v 

Göteborg-Rotterdam, MISC/Aseco AB, 1g/v 

Göteborg-Rotterdam, X-Press Container Line/Melship, 2g/v 

Göteborg-Rotterdam (via Hamburg), Team Lines Sverige AB, 2g/v 

Göteborg-Rotterdam, UniFeeder Container Service/Uni-Feeder Sweden AB, 2g/v 

Göteborg-Hamburg, Evergreen/Greenship Sweden AB 

Göteborg-Hamburg, Lloyd Triestino/Scandinavian Shipping Agencies Sweden AB, K Line/K 

Line (Sweden) AB, 1g/v 

Hamburg, Bremerhaven, Höegh Autoliners/Scandinavian Shipping Agencies Sweden AB, 

2g/m 

Göteborg-Hamburg, Team Lines Sverige AB, 4g/v 

Göteborg-Bremerhaven, Team Lines Sverige AB, 3g/v 

Göteborg-Bremen, Bremerhaven, UniFeeder Container Service/UniFeeder Sweden AB, 3g/v 

Göteborg-Hamburg, UniFeeder Container Service/Uni-Feeder Sweden AB, 6g/v 

Göteborg-Kiel, Stena Line, 1g/d 

 

Helsingborg-Antwerpen, UniFeeder Container Service/Uni-Feeder Sweden AB, 1g/v 

Helsingborg-Antwerpen, Mediterranean Shipping Company/MSC Sweden AB, 1g/v 

Helsingborg-Helsingör, Scandlines, 2–3g/h 

Helsingborg-Helsingör, HH-Ferries, 1–2g/h 

Helsingborg-Köpenhamn, Århus, UniFeeder Container Service/UniFeeder Sweden AB, 2g/v 

Helsingborg-Ålborg, Samskip AB, 1g/v 

Helsingborg-Rotterdam, UniFeeder Container Service/Uni-Feeder Sweden AB, 1g/v 

Helsingborg-Rotterdam, Samskip AB, 2g/v 

Helsingborg-Hamburg, Bremen, Bremerhaven, UniFeederContainer Service/UniFeeder 

Sweden AB,3g/v 

Helsingborg-Hamburg, Evergreen/Greenship Sweden AB, Lloyd Triestino/Scandinavian 

Shipping Agencies Sweden AB 

Helsingborg-Travemünde, TT-Line, 2g/v 
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Malmö-Hamburg, Bremerhaven, UniFeeder Container Service/Gemek Shipping AB, 2g/v 

Malmö-Travemünde, Nordö-Link, 4g/d 

Malmö-Hamburg, Evergreen/Greenship Sweden AB, Lloyd Triestino/Scandinavian Shipping 

Agencies Sweden AB 

 

Stockholm-Antwerpen, Estonian Shipping Co/Melship,1g/v 

Stockholm-Antwerpen (via Hamburg), Team Lines Sverige AB, 2g/v 

 

Stockholm-Rotterdam (via Hamburg), Team Lines Sverige AB, 2g/v 

Stockholm-Hamburg, Bremerhaven, Team Lines SverigeAB, 2g/v 

Stockholm-Hamburg, Evergreen/Greenship Sweden AB, Lloyd Triestino/Scandinavian 

Shipping Agencies Sweden AB, Bremerhaven, Saimaa Lines Maritime Oy/Baltic Ferry Line 

AB, 1g/v 

 

Söderhamn-Ghent, Ahlmark Lines/HML Shipping AB, 2g/m 

 

Södertälje-Hamburg, Bremerhaven, Team Lines Sverige AB, 2g/v 

Södertälje-Hamburg, Bremerhaven, BML/Transatlantic European Services, 2g/v 

 

Trelleborg-Rostock, TT-Line, 5–6g/d 

Trelleborg-Rostock, Scandlines, 3g/d 

Trelleborg-Sassnitz, Scandlines, 5g/d 

Trelleborg-Travemünde, TT-Line, 4–5g/d 

Trelleborg-Travemünde, Scandlines, 2g/d 

 

Utansjö-Gent, Almark Lines/Ödmark & Andersson AB, 1g/2v 

 

Varberg-Grenå, Stena Line, 2g/d 

Varberg-Århus, Samskip AB, 1g/v 

Varberg-Rotterdam, Samskip AB, 1g/v 

 

 

 

 


