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Abstract 
 
This master�s thesis deals with the issues of green logistics and environmental 
marketing and it has been carried out in co-operation with Posten AB. The main aim of 
the thesis has been to map out whether green logistics and environmental marketing are 
means to reach competitive advantage for firms within the logistics industry. 
 
A quantitative method lies as a ground for this thesis, where 198 of Posten�s customers 
have been part of a business-to-business survey about their opinions and understandings 
towards different components of green logistics. 
 
The results of the survey indicate that the customers generally are interested in making 
business in a way that supports the means of achieving sustainable development. There 
are however customers with a deviant attitude, most of them made up of small 
enterprises. 
 
The conclusion reached upon completion of the study, is that it is relatively hard to 
decide to what extent green logistics contributes to the competitive advantage of a 
logistics firm such as Posten. This is an issue dependant of factors such as whether the 
customer is certified according to ISO standards, financial matters and so on.  
 
The attitude that customers hold today towards the environmental aspect in comparison 
with price and quality is more reluctant then what they foresee in a time span of five 
years. Perhaps customers are anticipating further developments within the green 
logistics area that will lead to lower prices of services that are environment friendly.  
 



Sammanfattning 
 
Den här magisteruppsatsen handlar om grön logistik och miljömarknadsföring hos 
transportleverantörer. Bakgrunden till denna uppsats är en önskan/ett initiativ från 
Posten AB:s koncernfunktion för miljö och processkvalitet, att undersöka hur 
transportleverantörers konkurrenskraft påverkas av att bedriva ett seriöst miljöarbete. 
Logistikbranschen behöver bedriva ett seriöst miljöarbete eftersom denna genom sina 
transporter genererar en stor åverkan på miljön. Posten tjänar som ett exempel på 
företag som har behov av ett fokuserat miljöarbete, då transporter är en förutsättning för 
deras verksamhet.  
 
Det befintliga intresset för att minska miljöpåverkan för transporter är stort och inom 
transportbranschen är konkurrensen hård. Att arbeta med effektivisering av transporter 
är här mer en regel än ett undantag. Uppsatsens syfte är att undersöka om en proaktiv 
relation till miljöarbete utgör en konkurrensfördel på marknaden för Posten och andra 
transportleverantörer. Uppsatsen bygger på en kvantitativ enkätundersökning där 
Postens företagskunder tillfrågas om hur de värderar olika beståndsdelar i grön logistik. 
 
Postens kunder verkar överlag måna om att värna att en hållbar utveckling uppnås på 
lång sikt. Det finns inga uppseendeväckande skillnader bland kundgruppernas åsikt om 
huruvida Posten som leverantör ska bedriva miljöarbete eller inte. Även om ett specifikt 
kundföretag inte bedriver ett miljöarbete som manifesteras genom att de certifierat sig 
enligt en standard eller liknande, så verkar det inte utgöra ett hinder för att välja en 
transportleverantör som bedriver miljöarbete.  
 
Det går inte att svart på vitt avgöra om grön logistik utgör en vid val av 
transportleverantör eller inte, då detta val är beroende av kundernas specifika 
förutsättningar. ISO certifiering och ekonomi hör till faktorer som påverkar ifall Postens 
företagskunder prioriterar miljöfrågan vid upphandling eller inte.  
 
Undersökningens resultat pekar på kundernas uppfattning att grön logistik mer och mer 
håller på att bli en del av transportleverantörens helhet i leveransservicen. I dagsläget 
har företagskunderna en mer tillbakalutad inställning till miljöaspektens roll i 
förhållande till pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Kundernas framtida syn verkar bestå 
av förhoppningar som Posten kan försöka uppfylla genom att i ännu större utsträckning 
arbeta med miljö som säljargument och göra grön logistik och miljövänliga tjänster till 
något som alla kunder har råd med. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till den här magisteruppsatsen är en önskan/ett initiativ från Posten 
AB:s koncernfunktion för miljö- och processkvalitet, att undersöka hur 
transportleverantörers konkurrenskraft påverkas av att bedriva ett seriöst 
miljöarbete.  
 
Dagens konsumenter ställer allt oftare miljökrav på de varor och tjänster de 
använder, något som både uppmanar och prövar leverantörers vilja och förmåga 
att bidra till ett bättre samhälle och en renare miljö. På område efter område ser vi 
företag som lyckas utveckla konkurrensfördelar och affärsnischer genom att ta 
tillvara de möjligheter som det ökade miljömedvetandet skapar. Xerox, som 
levererar kontorsmaskiner, är ett exempel när det gäller att profilera sig som ett 
miljövänligt företag. Inom Xerox tillverkas alla nya produkter med 
utgångspunkten att vara återvinningsbara till 100 procent. För att uppnå detta 
bevakar Xerox lagstiftning, forskning och utveckling samt kunders krav och 
önskemål "Baklängesfabriken" är ett begrepp som myntats med Xerox unika 
återvinningsprocess av produkter som förebild. Det är en tillverkningsanläggning 
där återtagna produkter monteras isär och material och komponenter 
återvinns/återanvänds för tillverkning av nya produkter (Xerox, 2005).  
 
En bransch som desto mer behöver bedriva ett seriöst miljöarbete, är 
logistikbranschen, eftersom denna genom sina transporter genererar en stor 
åverkan på miljön. Posten tjänar som ett exempel på företag som har behov av ett 
fokuserat miljöarbete, då transporter är en förutsättning för deras verksamhet. 
Posten omfattas av miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Dess 
miljöpåverkan uppstår främst genom transporter, men också genom 
energianvändning i lokaler samt inköp av varor och tjänster. Varje år kör de över 
30 miljoner mil och förbrukar 72 miljoner liter drivmedel, vilket medför ett årligt 
koldioxidutsläpp på ca 175 000 ton. Bland Postens miljömål finns att till och med 
2007 ligga kvar på 2003 års nivå av koldioxidutsläpp som är 175 000 ton (Posten, 
2005). 
 
Det befintliga intresset för att minska miljöpåverkan för transporter är stort och 
inom transportbranschen är konkurrensen hård. Att arbeta med effektivisering av 
transporter är här mer en regel än ett undantag (Miljöteknikdelegationen, 2000). I 
det här hänseendet har miljöledningssystemet ISO 14001 betytt mycket. Arbetet 
med ISO 14001 ger upphov till en �ringar-på-vattnet-effekt�; det vill säga att de 
organisationer som är certifierade enligt ISO 14001 ställer krav på sina 
underleverantörer och samarbetspartners att de engagerar sig i någon form av 
miljöarbete.  
 
Den här uppsatsen kommer att undersöka vilka effekter och konsekvenser ett ökat 
miljömedvetande har för konkurrensvärdet på marknaden för 
transportleverantörer i allmänhet och Posten AB i synnerhet. 
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1.2 Problemformulering 
 
Enligt Ammenberg (2004) är dagens situation på marknaden annorlunda jämfört 
med situationen några decennier tillbaka eftersom de klassiska 
produktegenskaperna pris, kvalitet och leveranstid nu har kompletterats med 
egenskaper såsom miljöfrågor. På samma sätt som kvalitet är även miljö ett 
positivt laddat begrepp. Ingen vill med vett och vilja förstöra miljön.  
 
En relevant skillnad mellan kvalitet och miljö är att kvalitetssynsätten kan indelas 
i interna och externa samt i absoluta och relativa. Kvaliteten är en fråga mellan 
företaget och kunden som inte regleras av några lagar. Det är en verksamhet som 
grundar sig på frivillighet från företagets sida och för vars styrning man har 
utvecklat standarder. Miljökvaliteten är å andra sidan absolut och extern; 
exempelvis så kan utsläpp mätas av en utomstående part. Ur en miljösynpunkt är 
kvalitet lika med en minimal skada för miljön. I miljöskyddet är det även fråga 
om en komplex lag- och tillståndsdjungel som reglerar all verksamhet i företagen. 
Figur 1.1 visar skillnaderna mellan kvalitets- och miljöbegreppen. 
 

 
 
Figur 1.1 Jämförelse mellan kvalitetsdefinitioner (Källa: Linnanen et al, 1996, s. 22) 
 
Industrialiserade länder står inför komplicerade miljöfrågor relaterade till 
förbränningen av fossila bränslen samt utsläpp av växthusgaser. Enligt Vanek och 
Morlok (2000) ingår transportbranschen bland de branscher som i allra högsta 
grad medverkar till dessa problem. Detta gäller i synnerhet frakttransporter, 
eftersom de medför hög energianvändning och stora kolutsläpp. 
 
Postens övergripande miljömål syftar till att minska utsläppen av den 
klimatpåverkande gasen koldioxid (Posten, 2005). För att dessa mål ska kunna 
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förverkligas, krävs det ett systematiskt miljöarbete som innefattar åtgärder som bl. 
a. ersättning av lastbilstransporter med tåg, etc. Förutom ett sådant skifte i 
transportsätt kräver energisparande och miljövänliga åtgärder inom 
logistikbranschen också en förbättrad fordonsteknologi. Många sådana typer av 
åtgärder kostar pengar och i vissa fall kan transportleverantörer vara obenägna att 
investera i miljövänliga åtgärder av ovannämnda slag, om de känner att kunderna 
är ovilliga att bära de högre kostnader i pris som miljöhänsynen kan innebära. Det 
finns emellertid miljövänliga alternativ som inte är lika kostnadskrävande, till 
dessa hör bland annat bränslesnål körning och transportplanering.  
 
Mot bakgrund av det här resonemanget uppstår det frågeställningar om 
miljömarknadsföring kan komma att bli en konkurrensfördel i företagens strid om 
marknadsandelar? Bör företag, t.ex. Posten, tänka ur marknadens synvinkel 
beträffande miljöfrågor, eller förblir miljöarbete enbart en fråga om anpassning 
till rådande lagstiftning och direktiv? Det är dessa frågor som föreliggande studie 
avser att behandla. 

1.3 Frågeställning 
 
Är miljöaspekten en konkurrensfördel vid val av transportleverantör i förhållande 
till faktorer som pris, kvalitet och leveranssäkerhet?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet för denna studie är att undersöka huruvida en proaktiv relation till 
miljöarbete utgör en konkurrensfördel på marknaden för Posten och andra 
transportleverantörer. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien avgränsar sig till att undersöka de företagskunder som köper tjänster och 
produkter av Posten. Utav dessa företagskunder är det i sin tur ett urval av så 
kallade KAM- samt A- och B-kunder som kommer att tillfrågas i undersökningen. 
Vid en rangordnig av storleken på dessa kunder är KAM-kunderna störst, A-
kunderna kommer på andra plats och B-kunderna på tredje plats. Dessa 
kundgrupper är strategiskt viktiga för Posten och intressanta för den här 
undersökningen eftersom de står för de största affärerna inom Posten. 
Rangordningen i KAM-, A- och B-kunder styrs också av de specifika 
kundföretagens storlek och vilken typ av bransch de är verksamma inom. 
 
Studien koncentrerar sig i första hand inte på att studera Posten som företag eller 
förklara Postens miljöarbete på ett ingående sätt, utan lägger fokus på att 
kartlägga hur Postens kunder värderar miljöarbete och olika aspekter av 
detsamma, i synnerhet transporter.  
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Studiens målsättning är att dess resultat ska förhoppningsvis kunna användas för 
generalisering till övriga transportleverantörer i branschen och inte vara knutet till 
enbart Posten, även om de är initiativtagare och att det är deras kunder som 
tillfrågats i den här undersökningen. 
 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1: 
Kapitlet ger en beskrivning av bakgrunden till val av uppsatsämne samt 
uppsatsens frågeställning, syfte och avgränsningar. 
 
Kapitel 2: 
Kapitlet beskriver metodval samt upplägget och tillvägagångssättet för 
uppsatsarbetet. 
 
Kapitel 3: 
I uppsatsens tredje kapitel etableras uppsatsens teoretiska referensram som speglar 
den befintliga forskningen inom grön logistik samt miljömarknadsföring och 
andra närliggande områden. Det ges även en förklaring av miljöledningssystemet 
ISO 14001 och dess betydelse för miljöarbetet inom företag. 
 
Kapitel 4: 
Här redovisas studiens empiriska resultat som inhämtats med hjälp av 
telefonenkäter. 
 
Kapitel 5: 
Kapitel 5, analyskapitlet, har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Här 
tolkas och analyseras de empiriska resultaten i ljuset av teorin. Syftet med kapitlet 
är att resonera kring huruvida miljöarbete utgör en konkurrensfördel vid val av 
transportleverantör. 
 
Kapitel 6: 
Detta kapitel sammanfattar analyskapitlets resonemang. Här ska även uppsatsens 
frågeställning besvaras och dess syfte uppfyllas, enligt formuleringen i kapitel 1. 
 
Kapitel 7: 
Kapitlet består av metodkritik. 
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2. Metod 
 

 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I fråga om förklaringsmodeller brukar man skilja mellan induktion och deduktion 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s 41). En induktiv ansats utgår från en mängd 
enskilda fall och hävdar att ett samband som observerats i samtliga dessa också är 
generellt giltigt. Metoden destillerar en allmän regel ur en mängd iakttagelser; vad 
som kommer ut blir då bara ett koncentrat av vad som redan innehålls i 
iakttagelserna själva. Svagheten med induktion är att den underliggande 
situationen inte tas med i bilden, utan enbart ett mekaniskt yttre samband (ibid.). 
En deduktiv ansats utgår tvärtom från en generell regel, en teori, och hävdar att 
denna förklarar ett visst enskilt fall av intresse. Denna ansats är mindre riskfylld 
till priset av att den verkar förutsätta vad som ska förklaras, att den allmänna 
regeln alltid gäller (ibid.). 
 
Induktion och deduktion är inte uteslutande alternativ, abduktion är en slags 
kombination av induktiv och deduktiv metod, men den tillför också nya moment. 
Den här studien antar en abduktiv ansats. Abduktionen utgår från empiriska fakta 
liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger därmed 
närmare deduktionen. Analysen av empirin kan till exempel kombineras med, 
eller föregripas av studier av studier av tidigare teori i litteraturen; inte som 
mekanisk applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt av 
mönster som ger förståelse.  
 

2.2 Val av undersökningsmetod 
 
Gällande bearbetning och analys av den information som är föremål för 
insamling, så kommer inget renodlat kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt att 
kunna definieras. Vid datainsamlingen kommer ett kvantitativt angreppssätt att 
tillämpas. Enkäten består av ett standardiserat frågeformulär med svarsalternativ 
som främjar statistiska analyser, i kombination med frågor där det ges ett öppet 
svarsutrymme som tillåter verbala analyser. Den kvantitativa datan kommer inte 
att användas för hypotesprövning, utan undersökningens resultat kommer att 
bearbetas och presenteras i form av stapeldiagram.  
 

I det här kapitlet ges en redogörelse för metodvalet i undersökningen. Kapitlet 
syftar till att ge läsaren insikt i de val som gjorts under studiens gång och 

därmed ge möjlighet till kritisk läsning och granskning. Inledningsvis 
presenteras vetenskapligt förhållningssätt, därefter följer en presentation av 

undersökningsdesign och datainsamlingsmetod samt validitet och reliabilitet. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
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Figur 2.1 Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning. (Källa: Patel & Davidsson, 1994, s. 12) 
 

2.3 Undersökningsdesign och datainsamlingsmetod 
 
Tvärsnittsstudien utgör den vanligaste undersökningsdesignen (Sverke, 2003, s 
35). Att göra ett tvärsnitt innebär att undersöka hur något är beskaffat vi ett givet 
tillfälle, dvs. att använda sig av ett enda undersökningstillfälle. I den här 
uppsatsen används tvärsnittsdesign med tre grupper från samma population. 
(ibid.). Halvorsen (1992) menar att tvärsnittsstudier är lämpliga för att 
generalisera, till exempel genom att jämföra fenomen inom flera grupper. I detta 
fall jämförs de tre kundgrupperna KAM-, A- och B-kunder. 
 
De data som ska studeras kommer att samlas in via telefonenkäter. Valet av 
enkätundersökning beror i det här fallet bland annat på möjligheten att nå många 
personer (Ejvegård, 1996). Vidare passar enkäten när det gäller att få fram 
attityder och åsikter, vilket delvis eftersträvas i den här studien. Det är också 
lättare att jämföra svaren när ett stort antal personer får samma frågor.  
 
Telefonintervjuer representerar en vanlig form av kvantitativt 
datainsamlingsförfarande (Sverke, 2003). I det här fallet har telefonen som 
redskap varit fördelaktig då den information som efterfrågas inom ramen för 
studien är relativt kortfattad och okontroversiell. Intervjuaren kan även reda ut 
oklarheter i samband med undersökningen (Dahmström, 2000). Slutligen så är 
telefonenkäten idealisk när man vill bevara respondentens anonymitet, vilket är 
fallet i denna studie. Däremot innebär telefonenkäter svårigheter för 
uppgiftslämnaren att hålla fasta svarsalternativ i huvudet och de kan vara av 
endast begränsad längd för att inte trötta ut uppgiftslämnaren (Sverke, 2003, s 50). 
 
Till en början var det tänkt att datainsamlingen skulle ske genom en kombination 
av besöksintervjuer och enkäter. På grund av olika faktorer, såsom 
respondenternas geografiska spridning, den givna tidsramen för undersökningen 
samt den ekonomiska aspekten, föll det avgörande beslutet av 
datainsamlingsmetod på enkätundersökning. Eftersom enkäten utgör en stor del i 
denna studie, har en testenkät utförts på ett antal företag. Därigenom har fel såsom 
oklara frågor, kunnat omarbetas innan den stora enkäten genomförts.  
Föreliggande enkätintervju är strukturerad, både presentationen av frågorna och 
registreringen av svaren sker på ett systematiskt sätt. Systematiseringen innebär 
att databehandlingen underlättas och jämförbarheten mellan svaren ökar. Frågorna 
får också en klarare precisering när svarsalternativ finns. I praktiken är det en 

Statistiska 
analyser 

Verbala 
analyser 

Kvantitativ
forskning 

Kvalitativ 
forskning 

Kombination av 
statistiska och 

verbala analyser
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fördel att kombinera öppna och fasta frågor i ett frågeformulär. Är frågorna fasta 
måste alla tänkbara svarsalternativa finnas med. Det är inte minst viktigt att ha 
med svarsalternativet �vet ej�, eftersom detta annars påverkar den övriga 
svarsfördelningen (Halvorsen, 1992, s 88). 
 
Enkätsvaren mäts utifrån en ordinalskala där värdena är ömsesidigt uteslutande 
och går att rangordna från det högsta till det lägsta. Utifrån ordinalskalenivån kan 
man säga vilket värde som är högst eller lägst, däremot kan man inte uttala sig om 
hur mycket högre eller lägre (ibid.). 
 
Undersökningen är upplagd efter ett sätt som Posten normalt sett använder sig av 
vid telefonundersökningar. Intervjuerna har gjorts av en leverantör som Posten 
använder i sina telefonundersökningar. Posten levererar ett urval av kunder (enligt 
ovan) till sin leverantör med telefonnummer och i vissa fall även namn på 
kontaktpersoner. Där tar leverantören vid och börjar ringa runt till kunderna och 
ställer frågor utifrån ett frågebatteri som utvecklats tillsammans med personer från 
Postens koncernfunktion för miljö- och processkvalitet samt marknadsavdelning. 
Svaren levereras därefter i fil för vidare analys.  
 

2.3.1 Primär- och sekundärdata 
 
Tvärsnittsstudier tillåter användning av både primär- och sekundärdata 
(Halvorsen, 1992, s 72). Primärdata är nya data som forskaren själv samlar in 
genom att använda sig av en eller flera insamlingsmetoder. Vid 
primärdataforskning är det viktigt att relatera den egna forskningen till tidigare 
forskning på området och att bedöma andras forskningsdesign, analyser, 
tolkningar och slutsatser i förhållande till egna resultat (ibid.). Insamlingen av 
studiens empiriska material har uteslutande grundats på primärdata. 
 
Sekundärdata består av informationer som redan föreligger och är tillgängliga 
(ibid.). Forskning utifrån forskningsmaterial som insamlats av andra forskare, s.k. 
forskningsdata sker bland annat genom användande av befintliga 
forskningsrapporter i syfte att syntetisera och sammanfatta rådande forskning 
och/eller att integrera dem utifrån ett eget perspektiv. Utmaningen är här att 
värdera relevans, pålitlighet och representativitet hos sådan data (ibid.).  
 
För att kunna återge en förhoppningsvis rättvisande bild av området för grön 
logistik och miljömarknadsföring och för att kunna relatera studiens empiriska 
resultat till tidigare forskning på området, har sekundärdata inhämtats i form av 
vetenskapliga undersökningar och rapporter, artiklar i vetenskapliga tidsskrifter 
samt genom företagsekonomisk litteratur. 
 

2.4 Urval 
 
I den här undersökningen tillämpas ett stratifierat urval, där enheterna grupperas 
innan urvalen görs. Populationen delas in på tre strata, eller kategorier, efter 
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kundgrupp; 3000 A-kunder, 6000 B-kunder samt 80 KAM-kunder. Därefter 
kommer ett slumpmässigt kvoturval med ett i förväg bestämt antal intervjuer, 
göras inom varje kategori. Stratifieringsvariablerna är företagens bransch, storlek 
samt årliga omsättning hos Posten.  
 
268 företag har kontaktats i samband med undersökningen. 198 stycken valde att 
medverka. 43 av företagen vägrade att delta medan 27 stycken var inte 
anträffbara. 
 
Förhållandet mellan de olika kategorierna är icke-proportionellt, det vill säga att 
proportionen mellan de olika kategorierna inte är densamma som i populationen. 
Det stratifierade urvalet är fördelaktigt när vissa smågrupper, såsom KAM-
kunderna i detta fall, har en statistisk sannolikhet för att bli underrepresenterade 
vid slumpmässiga urval (Halvorsen, 1992). Stratifiering förutsätter även att man 
känner till viktiga bakgrundsegenskaper hos populationen (ibid.). Utifrån de 
redovisade premisserna består urvalet av totalt 198 företag fördelat på 41 KAM-
kunder, 78 A-kunder och 79 B-kunder.  
 
De respondenter som kontaktats på respektive företag är personer som är 
ansvariga för affärskontakterna med Posten. Indelningen av kundgrupperna i 
KAM-, A-, och B-kunder har som nämnts gjorts av Posten baserat på respektive 
företags storlek �inom Posten�, dvs. som en kund till Posten. Av den här 
anledningen är det viktigt att nämna att en KAM-kund i praktiken kan vara ett 
mindre företag än exempelvis en A-kund. Gällande B-kunderna är det också värt 
att påpeka att dessa utgör ett brett spektra av små- och medelstora företag; inom 
kundgruppen B-kunder kan det finnas relativt stora företag och företag med bara 
ett fåtal personer anställda.  
 
Med anledning av de tillfrågade företagskundernas skiftande storlekar, varierar 
även respondenternas befattning företagen emellan. Exempel på befattningar som 
förekommer i den här undersökningen är allt från VD, inköpschef, transportchef 
och ekonomichef, till ordermottagare, allt-i-allo och sekreterare. 
 

2.5 Validitet 
 
Begreppet validitet kan översättas med giltighet eller relevans (Halvorsen, 1992 s 
41). Sverke (2003) beskriver validitet som i vilken utsträckning en empirisk 
indikator faktiskt mäter det som forskaren hävdar att den ska mäta, nämligen det 
teoretiska begreppet.  
 
Validitetsproblem uppstår till följd av att forskaren befinner sig på två plan: 
teoriplanet och empiriplanet (Halvorsen, 1992 s 41). På teoriplanet ska forskaren 
arbeta med att formulera en problemställning och tolka resultaten av en empirisk 
undersökning, och på empiriplanet ska data samlas in och behandlas. Idealt sett 
ska det råda överensstämmelse mellan hur begreppen används på de två planen. 
Hur stor korrespondensen är kallas definitionsmässig validitet (ibid.). För att 
pröva de teoretiska antagandena med empiriska data måste forskaren göra 
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operationella definitioner av begreppen, dvs. specificera observerbara och mätbara 
kännetecken som reflekterar de abstrakta teoretiska begreppen (Sverke, 2003 s 
51).  
 
Den definitionsmässiga validiteten kan vara dålig pga. att den operationella 
definitionen leder till att mätområdet blir mindre än vad forskaren avsett 
(Halvorsen, 1992, s 43). Den operationella definitionen kan också täcka in mer än 
vad som var åsyftat. Slutligen kan den operationella definitionen täcka en del av 
det åsyftade men också något annat. För att data ska få hög validitet måste både 
reliabiliteten och den definitionsmässiga validiteten vara hög (ibid.).  
 
Hur bra den definitionsmässiga validiteten är kan inte mätas empiriskt, utan det 
måste bedömas och argumenteras för den i varje enskilt fall (ibid.). Sverke (2003, 
s 65) menar att teorin är den enda riktlinje som finns när det gäller vad ett begrepp 
är avsett att mäta � och därför blir teorins förutsägelser viktiga för att avgöra i 
vilken utsträckning det empiriska måttet �uppför sig som det ska�. 
 
Att denna studies datainsamling skett genom strukturerade intervjuer bidrar till en 
höjning av dess definitionsmässiga validitet, då de fasta svarsalternativen inte har 
tillåtit något större utrymme för en fri diskussion kring sådant som inte direkt 
behandlar området för grön logistik och miljömarknadsföring i relation till 
transporttjänster. Härigenom har den operationella definitionen åtminstone inte 
täckt in mer än det som från början var åsyftat.  
 

2.6 Reliabilitet 
 
Reliabilitet tar fasta på undersökningens stabilitet och avser hur pålitliga 
mätningarna är. Reliabilitet handlar också om i vilken utsträckning ett empiriskt 
mått innehåller slumpmässiga mätfel. Sådana fel kan uppkomma av olika skäl, 
t.ex. genom felaktiga tangentslag vid dataregistrering (Sverke, 2003). I 
frågeundersökningar kan fel uppkomma pga. trötthet, svårigheter att förstå frågan, 
minnesproblem, tillfälliga sinnesstämningar, etc. (ibid.)   
 
Hög reliabilitet betyder att en mätprocedur generar samma resultat vid upprepade 
mätningar (ibid.). Den ska också garantera att insamlad data är pålitliga och att de 
därmed kan belysa den vetenskapliga problemställningen (Halvorsen, 1992).  
 
Intervjuerna som utfördes i den här undersökningen tog cirka fem minuter var för 
sig, vilket är en relativt kort tid för en telefonintervju. Trots det kan vissa fel som 
minskar studiens reliabilitet ha smugit sig in, exempelvis som en följd av 
svårigheter med att förstå frågor eller minnas svarsalternativ. Det är dock svårt att 
fastställa exakt vilket eller vilka fel som kan ha inträffat och hur ofta. I och med 
att intervjuerna genomfördes per telefon har det funnits en chans för 
uppgiftslämnaren att be intervjuaren om förtydligande angående de specifika 
frågorna. 
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Studiens tvärsnittsdesign innebär ett enda undersökningstillfälle, vilket gör att 
eventuella ändringar i respondenternas svar över tiden inte kan jämföras. Vidare 
så är ämnet som studeras inte statiskt, utan föremål för förändring i takt med ny 
utveckling, detta bidrar också till att inga garantier kan ges angående konsistensen 
i respondenternas svar vid en upprepad mätning. Det här är något som möjligen 
sänker undersökningens reliabilitet. Bortsett från de nämnda faktorerna så 
underlättar dock telefonenkäternas strukturerade utformning chanserna för samma 
resultat vid upprepade mätningar, i jämförelse med exempelvis en ostrukturerad 
intervju. 
 

2.7 Sammanfattning 
 
Studien antar en abduktiv ansats som utgår från empiriska data, men som inte 
avvisar teoretiska föreställningar. Vid datainsamlingen kommer ett kvantitativt 
angreppssätt att tillämpas. De data som ska studeras kommer att samlas in via 
strukturerade telefonenkäter där både presentationen av frågorna och 
registreringen av svaren sker på ett systematiskt sätt. 
 
I den här undersökningen tillämpas ett stratifierat urval, där enheterna grupperas 
innan urvalen görs. Undersökningsdesignen består av tvärsnittsdesign med tre 
grupper från samma population.  
 
Insamlingen av studiens empiriska material har uteslutande grundats på 
primärdata. Sekundärdata har använts i form av vetenskapliga undersökningar och 
rapporter, artiklar i vetenskapliga tidsskrifter samt genom företagsekonomisk 
litteratur. 
 
Studiens definitionsmässiga validitet förbättras genom att datainsamlingen skett 
genom strukturerade intervjuer, medan reliabiliteten sänks bland annat på grund 
av tvärsnittsdesignen som tillämpas. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 

3.1 Grön logistik 
 
Aronsson et al (2003, s 19) definierar logistik som ett sätt att effektivt planera, 
genomföra och kontrollera förflyttning och lagring av material och produkter. För 
företag innebär miljövänlighet att alla funktioner (inköp, produktdesign, 
produktion, transport, marknadsföring och strategi) ska inkludera miljöhänsyn i 
sina aktiviteter och sina beslut. När detta förs in i logistikfunktionerna kallas det 
ofta för grön logistik. Jahre (2003, s 157) beskriver grön logistik som en 
utvidgning av den traditionella logistiken på två huvudsakliga områden: 
  

1. Miljön används som bedömningskriterium vid sidan av ekonomin vid 
värdering av lösningars och åtgärders resultat. 

2. Hela materialflödet utnyttjas från utvinning av råvaror via produktion och 
distribution till återvinning och andra former av avfallshantering. 

 
Enligt Rao & Holt (2005) förväntas implementeringen av grön logistik skapa 
synergier genom minskad miljöpåverkan och minskade kostnader. Dessa 
synergier tros underlätta företagets exponering på marknaden dels via en 
förbättrad image, dels via ökade konkurrensfördelar. För att miljöarbete i 
allmänhet ska anammas i större utsträckning och av fler företag, tror Rao & Holt 
(2005) att mer gripbara fördelar med grön logistik behöver förtydligas, helst i 
form av finansiella resultat. 
 
Rodrigue et al (2001) menar att konceptet grön logistik rymmer många paradoxer 
och att logistikbranschen som helhet har försummat ett aktivt miljöarbete. Det är i 
synnerhet problemen med föroreningar som inte uppmärksammas i tillräcklig 
utsträckning, något som bidrar till ett trovärdighetsproblem för företag som säger 
att de bedriver ett miljöarbete. Trovärdighetsproblemet orsakas av motsägelser 
som är befintliga inom olika aspekter av det logistiska systemet. Nedan förklaras 
dessa motsägelser och hur de försvårar arbetet med att uppnå en grönare logistik. 
 
Kostnader 
Företag som verkar inom frakt- och distributionsbranschen vill gärna skära ner på 
sina kostnader, något som i flera avseenden rimmar dåligt med miljövänlighet. 
Enligt Bärthel (2003) tyder erfarenheten på att transportföretag har dålig kunskap 
om sina faktiska kostnader. Det är av flera anledningar svårt att skapa sig god 
kunskap om kostnadsbilden inom transportområdet. Ett av problemen är knutet till 
miljökostnaderna eller s.k. externa kostnader, dvs. kostnader för negativa effekter 

I teorikapitlet redogörs för den teoretiska referensram som ligger till grund för 
analys och slutsatser. Bland annat beskrivs grön logistik, miljöledningssystem, 
inköpslogistik samt kommunicering av miljövärden. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen. 
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som transportjänsten belastar samhället med genom att de realiserats av 
konsumenter istället för producenter.  
 
Biltullar är ett exempel på hur staten kan överlåta miljökostnader på 
privatkonsumenter, medan företag kunnat använda en högre prissättning på 
produkter som är skonsamma för miljön. Bakgrunden till denna �förorenaren skall 
betala�� princip är att man måste betala för något som tidigare varit gratis, 
nämligen förorening (Jahre, 2003, s 176). Numera tenderar samhället och 
konsumenterna att bli mindre och mindre villiga att stå för miljökostnaderna, 
därmed ökar också trycket på stat och företag att ta sitt ansvar i större utsträckning 
och införliva en större miljöhänsyn i sina verksamheter (Rodrigue et al, 2001).  
 
Jahre (2003) hävdar att miljömarknaden går från att ha varit nischorienterad till att 
bli en massmarknad där stora delar av kunderna föredrar återvinningsbara eller på 
andra sätt mindre miljöskadliga varor och tjänster. Trots att det pratas om 
massmarknader behåller företagen alltjämt föreställningen on att kunderna tänker 
betala extra för dessa gröna produkter. Detta ställer exempelvis krav på bra och 
kostnadseffektiva system. Det betyder också att mer miljövänliga varor och 
tjänster bör jämställas med god leveransservice och ha i stort sett samma prisnivå 
som produkter av primära material1 (ibid. s 157). 
 
Reinhardt (1999) exemplifierar hur företag kan minska sina kostnader genom ett 
aktivt miljöarbete. Inom logistikbranschen kan det röra sig om aktiviteter som 
exempelvis transportplanering och bränslesnål körning. Enligt Jahre (2003) ger ett 
effektivare utnyttjande av transportmedel mindre föroreningar och lägre kostnader 
per transporterad enhet. Dock har aktörerna på logistikmarknaden starka fördomar 
mot grön logistik som ett medel för kostnadsreduktion (ibid.).  
 
Tid 
Tiden är en avgörande faktor inom logistik. Enligt Rodrigue et al (2001) skapar 
flexibilitet och snabba leveranser en ond cirkel för miljön. Tidsbesparande 
åtgärder innebär ett ökat användande av flyg och lastbil, som är de mest 
förorenande transportsätten som finns att tillgå. Den tävling mot klockan som hela 
tiden tycks pågå inom logistikbranschen, är frukten av en ökad flexibilitet i 
industriella produktionssystem och detaljhandeln där kunden erbjuds dörr-till-dörr 
(DTD) service som i sin tur är knutna till Just-in-time (JIT) strategier. En ökad 
förekomst av DTD och JIT strategier leder till ökade negativa miljökonsekvenser. 
 
Pålitlighet 
Pålitlighet; förmågan att leverera en försändelse i rätt tid och utan skada, är en 
förutsättning för ett företag att lyckas inom logistikbranschen. De mest 
miljövänliga fraktsätten, tåg och båt, ses generellt som de minst säkra med 
avseende på att leverera produkter i tid och i intakt skick (Rodrigue et al, 2001).  
 
 
 

                                                
1 Produkter framställda av nya råvaror 
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Warehousing 
I enlighet med DTD och JIT-strategierna minskar behovet av lagerhållning. Som 
en följd av detta förflyttas en del av inventarierna ut till de olika 
transportsystemen, i synnerhet ut på vägarna. Inventarier som �sätts i rörelse� på 
det här viset bidrar till ökade föroreningar i miljön (ibid.).  
 
E-handel 
I det �traditionella� systemet var det köparen som bar kostnaderna för att förflytta 
den köpta varan från affären till sitt hem. Med e-handeln har detta led integrerats i 
logistikprocessen, vilket medför mer paketering och fler ton per kilometer 
frakttransporter. Den största ökningen av sådan energikonsumtion har skett inom 
urbana områden (ibid.).  
 

3.1.1 Miljökonsekvenser av godstransporter 
 
Transporter påverkar varans kringkvalitet, den leveransservice som kan erhållas 
och det pris/värde varan har för kunden (Bärthel, 2003, s 132). För Sverige är 
transporter speciellt viktiga dels på grund av att vårt land är mycket export-
/importberoende, dels på grund av det stora avståndet till de utländska 
marknaderna. Betydande transportavstånd och mycket transporter har medfört att 
landet har en stor transportapparat som skapar värde för sig själv, för det övriga 
näringslivet och för samhället som helhet (ibid.). 
 
Idag transporteras produkter allt längre sträckor på vägen från leverantör till kund. 
Därmed har transportsektorns betydelse vuxit. Sedan 1970-talet är lastbil det 
dominerande inhemska transportslaget och det transportslag som antas fortsätta 
växa fortast även i framtiden (Aronsson et al, 2003, s 117). 
 
Ett av de starkaste skälen till att de totala transporterna ökar är att vid en 
totalkostnadsanalys har det för många företag visat sig finnas så stora vinster att 
centralisera produktion och distribution att det mer än väl uppväger de ökade 
transportkostnaderna. Företag är alltså beredda att acceptera en ökad 
transportkostnad eftersom andra kostnader minskar (ibid.). 
 
Av Sveriges totala inrikes godstransporter, mätt i ton, transporteras hälften kortare 
än 100 km (Bärthel, 2003, s 135). På så kort sträcka finns det i praktiken inte 
något alternativ till lastbilen. Lastbilens relativa dominans avtar med 
transportavståndet, men det är först på avstånd över 400 km som konkurrensen 
från järnväg blir synlig. Lastbilens starka ställning följer av de logistikkrav som 
ställs på effektiv transport. Det är lastbilen som bäst tillfredsställer kraven på 
leveransservice. Samtidigt kräver lastbilstransporter stora mängder energi, vilket 
medför att de producerar utsläpp av avgaser/emissioner till atmosfären och bidrar 
till växthuseffekten. 
 
Generellt är det inte möjligt att säga att ett trafikslag isolerat är mer miljövänligt 
än ett annat. En rad konkreta förhållanden måste tas med i analysen för att man 
ska kunna dra någon slutsats i det enskilda fallet. När det gäller godstransporter på 
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väg har energiförbrukningen och utsläppet av växthusgaser till luften ökat 
betydligt under nittiotalet, medan försurande ämnen från trafiken minskat (ibid. s 
152) 
 
Svenska myndigheter har många styrmedel som kan användas för att minska 
energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser, bland dessa finns gränser för 
avgaser, krav på hastighet och utsläpp, avgifter på ägande och användande av bil 
samt intermodala transporter och transporttekniker (ibid.). Intermodalitet är en 
karakteristik för ett transportsystem som medger att minst två olika trafikslag 
används på ett integrerat sätt för en transportkedja dörr-till-dörr. Exempelvis kan 
lastbärare som containrar, växelflak och semitrailer, transporteras med fartyg eller 
tåg över längre avstånd medan lastbilen kan användas för närdistribution.  
 
Även politiska ställningstaganden och beslut har strävat efter en ökad överföring 
av gods från landsväg till järnväg. Intermodala transporter har från politiskt håll 
framförts som en lösning på miljöproblemen inom transportsektorn. Ambitionen 
att överföra gods från ren landsvägstrafik till intermodala transporter finns både 
på det nationella planet och hos EU (ibid. s 141). 
 
Den nu gällande trafikpolitiken är tidstypisk, dvs. den speglar de värderingar som 
råder och är till vissa delar motsägelsefull. Transport- och trafikpolitiken strävar 
efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet, 
dvs. att erbjuda transportkonsumenterna tillgänglighet, hög transportkvalitet, 
säkerhet, god miljö och regional utveckling. Begreppet �långsiktigt hållbart� som 
myntades av Bruntland-kommisionen 1987, kräver enligt expertisen radikalt 
minskad användning av fossila bränslen. Varken sjöfarten, landsvägstrafiken eller 
luftfarten kan dock på kort sikt klara sig utan fossilt bränsle, men ändå satsar 
samhället på dessa trafikmedel för att uppnå andra målsättningar (ibid. s 139).  
 
Pewe et al (2002) ser ett samband mellan fraktkostnad och miljöpåverkan. I regel 
påverkas fraktkostnaden av valet av lastbärare. För det mesta är kostnaden för 
flygfrakt och bilfrakt avsevärt högre än för övriga alternativ såsom sjöfrakt och 
järnvägsfrakt. Det finns alltid minst två olika transportsätt att välja mellan vid 
skapandet av ett distributionssystem. För att förflytta en vara på det mest 
kostnadseffektiva sättet är det bra att välja en kombination mellan flera olika 
transportsätt. Pewe et al (2002, s 118) föreslår att konstruera ett så 
kostnadseffektivt transportupplägg som möjligt, eftersom miljöaspekterna då 
medföljer som en bra bieffekt, i form av minskad bränsleanvändning. 
 

3.3 Miljöledningssystem enligt ISO 14001 
 
Företag kan få sitt miljöarbete certifierat i enlighet med ISO14001 eller EG-
förordningen EMAS2 (Alarik, 2002). Certifieringen inriktas på företagets eller 
tillverkningsställets organisation och uppföljning på miljöområdet � men säger 

                                                
2 EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU: s förordning för frivillig miljöstyrning och 
miljörevision. 
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egentligen ingenting om produkternas miljöprestanda. I korthet kräver standarden 
att ett företag måste identifiera sina största miljöproblem och upprätta en 
handlingsplan för sitt miljöarbete där dessa finns med. För att få sitt 
miljöledningssystem certifierat, måste en auktoriserad miljörevisor granska 
företagets miljöarbete med jämna intervaller (ibid. s 34). 
 
Miljöledningssystem (MLS) är ett verktyg som tagits fram som ett hjälpmedel för 
företag och andra organisationer att strukturera sitt miljöarbete. ISO 14001 är en 
internationell standard för MLS som saknar absoluta krav på miljöarbetet. Det 
innebär att det exempelvis inte finns krav på hur mycket, eller vilken typ av energi 
en organisation som vill bli certifierad får använda. Istället är krav inriktade mot 
organisatoriska frågor. Organisationerna sätter själva upp mål att eftersträva och 
de olika byggblocken i standarderna ska fungera som stöd för den verksamheten 
(Ammenberg, 2004, s 158). Ibland sammanblandas MLS och miljömärkning, 
vilket innebär att man tror att standardiserade MLS garanterar någon form av 
miljökvalitet. Så är alltså inte fallet, eftersom MLS i princip enbart garanterar att 
lagkrav efterlevs av auktoriserade miljörevisorer (Ammenberg, 2004). 
 
En grundtanke som ligger bakom MLS och standarder som man frivilligt kan 
ansluta sig till är att det är kommersiellt lönsamt med ett bra miljöarbete. Det 
handlar både om resurseffektivitet för material- och energiflöden samt 
imagefrågor (Ammenberg, 2004, s 157). Enligt Welch et al (2003) är 
certifieringsprocessen tidsödande och kostsam för företag. Dels finns kostnader 
för att ansöka om certifiering och informationssökning. Som rationella enheter 
måste företag anta att investeringen i en certifiering löna sig. Welch et al (2003, s 
61 f) skiljer mellan två former av fördelar med en miljöcertifiering: 
 

• Direkt ekonomisk avkastning 
• Indirekta fördelar genom förbättrade nätverk och relationer. 

 
Båda dessa former av avkastning kan påverka företagets konkurrenskraft på ett 
positivt sätt. Företag som självmant engagerar sig i miljöarbete kan få ett 
fördelaktigt bemötande från finansiella marknader/investerare för att de anses ha 
lägre risknivåer (ibid.). 
 
Utöver syftet med att etablera ett effektivt miljöarbete kan MLS användas för att 
skapa trovärdighet, vilket speciellt gäller MLS som granskats av en oberoende 
tredje part. Miljöledningssystemet förstärker förtroendet hos företagens 
intressenter genom att (SIS forum, 1998 s 36): 
 

• Företaget med sin miljöpolicy gjort ett åtagande gällande de miljökrav 
man avser att uppfylla 

• Miljöarbetet lägger tyngdpunkten på förebyggande åtgärder � inte på 
återställande och korrigerande  

• Utgöra ett bevis för både lagefterlevnad och rimligt hänsynstagande till 
miljön 

• Det ställer krav på och ger möjlighet till ständig förbättring 
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Ammenberg (2004, s 252) hävdar att standardiserade MLS är mer än bara ett 
internt verktyg som används för att internt skapa en miljöanpassad organisation. 
För det första gör väldigt många företag reklam för att man är miljöcertifierade. 
Således används alltså standardiserade MLS för att skapa en god image av företag 
externt. Antalet MLS i Sverige används också som en indikator i arbetet med 
hållbar utveckling. Om många företag och andra organisationer använder MLS 
betraktas det som ett tecken på närmandet till en hållbar utveckling. 
 
Miljöledningssystemen har inneburit faktiska miljöförbättringar, men det bör 
poängteras att företagen själva väljer ambitionsnivå. Det finns inte heller någon 
garanti för att ett företag med certifierat miljöledningssystem miljöanpassat de 
delar av sin verksamhet som orsakar störst miljöskada, eftersom standarden inte 
ger någon detaljerad förklaring av vad som ska räknas som betydande miljöaspekt 
(Alarik, 2002, s 34).  
 
Brunsson och Jacobsson (1998) nämner ett antal olika argument som används för 
att motivera standarder. Ett av dessa är att standarder innebär förenkling med 
avseende på informationsinhämtning och samordning � de underlättar överblick 
och förståelse. Om en intressent vet att en särskild leverantör följer en viss 
standard, så vet intressenten direkt en hel del utan att behöva fråga om detaljer i 
varje enskilt fall. Vidare motiveras standarder också med att de utgör en bra eller 
den bästa lösningen av ett problem. Det senare kan vara ett självständigt 
argument, det finns ingen anledning att inte följa standarden, eftersom den är bäst 
(ibid. s 24 f). 
 
Å andra sidan anklagas standarder för att stabilisera världen för mycket (ibid.). 
Det finns också många exempel på att standardisering kan skapa dåliga lösningar. 
Diskussionen om huruvida standarder är viktiga brukar också avse frågan om de 
är nyskapande eller kodifierar etablerad praxis. Brunsson och Jacobsson (1998) 
menar att de flesta standarder gör såväl det ena som det andra.  
 

3.3.1 Miljöorientering i små- och medelstora företag 
 
Inom EU definieras små- och medelstora företag som en organisation som 
(Löfqvist, 2000):  
 

• har mindre än 250 anställda och antingen har en årlig omsättning som 
understiger 40 miljoner euro 

• har en balansräkning som inte överstiger 27 miljoner euro 
• kännetecknas av att vara självständigt 

 
Hollensen (2004) pekar på skillnader i förutsättningar för stora samt små- och 
medelstora företag. Han menar bland annat att de senare har mer begränsade 
resurser och att de därför inte alltid är öppna för risker som investeringar kan 
innebära.  
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Små och medelstora företag anger svårigheter som tid- och resursbrist (avseende 
personal och ekonomi) men även språk, avsaknad av delmål och 
dokumenteringskrav anges som barriärer för de mindre företagen att införa ett 
standardiserat miljöledningssystem (Löfqvist, 2000, s 1). Många små och 
medelstora företag ser miljöledningssystem som komplicerade och byråkratiska, 
med följden att dessa företag inte förstår och uppskattar miljöledningssystemet 
som ett marknadsföringsverktyg (ibid. s 43). 
 
Hansson (2000) hävdar att miljöledningsarbete är fördelaktigt för småföretag. 
Dels säkerställer det att lagstiftningen följs; småföretag kan undvika påföljder från 
myndigheter och den negativa publicitet det ger. Dels kan småföretagen 
tillmötesgå kunder, det finns flera exempel på att större företag har inverkan på 
småföretags implementerande av MLS. 
 

3.4 Inköpslogistik 
 
Alarik (2002) beskriver funktionsförsäljning som en trend med beröringspunkter 
hos miljöfrågan. Allt fler företag säljer idag hela funktioner eller paketlösningar 
istället för produkter till kunden. Istället för att köpa lastbilar, tecknar kunden ett 
avtal med ett logistikföretag som ombesörjer samtliga godstransporter. 
Miljövinsten består då i att säljaren kan effektivisera verksamheten bättre än 
kunden skulle kunna göra. Lasterna som skulle ha gått i halvtomma lastbilar 
samordnas med andra frakter av funktionsförsäljaren. Ur en miljösynpunkt skapar 
funktionsförsäljning incitament att effektivisera resurs- eller energiförbrukningen 
på leverantörssidan, där man förr ville få kunden att använda mer av resursen 
(ibid. s 9). Att sälja funktioner istället för fysiska produkter är en företeelse som 
har märkts tydligast på b2b-marknaden.  
 
Inköp anges av Holt (2004) att vara ett sätt att miljöanpassa 
anskaffningsfunktionen dels inom en organisation, dels hos andra aktörer i en 
distributionskanal. Till skillnad från den individuella konsumenten som är fri att 
välja vilken produkt han eller hon vill köpa, så är situationen annorlunda gällande 
industriell konsumtion. En del företag kan bara handla av särskilda leverantörer 
(t.ex. miljöcertifierade sådana) eller utefter en produktlista som uppfyller vissa 
fastställda kriterier. Företag börjar alltmer använda miljökriterier som en aspekt i 
urvalsprocessen vid upphandling av produkter och tjänster (ibid. s 73). 
 
Enligt Jahre (2003) är inköpsfunktionen central i miljösammanhang på grund av 
att det ofta är leverantörerna som sätter förutsättningar för hur företagets egna 
gröna logistik blir. I huvudsak står inköparna för besluten om val av leverantör 
och val av varor/tjänster. Det är inte enkelt att ta hänsyn till miljön, men det 
utvecklas ständigt verktyg som kan hjälpa till vid inköpsbesluten. ISO 14000 kan 
användas som en stämpel på att leverantörerna arbetar seriöst med miljö. 
 
Aronsson et al (2003) tar en kritisk ståndpunkt mot att ett ökat miljömedvetande i 
samhälle och näringsliv gjort miljö till ett urvalskriterium också vid val av 
logistikleverantörer. De gör istället gällande att de viktigaste kraven på 
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transporten är att den ska utföras till ett lågt pris, med kort ledtid och hög 
leveransservice, dvs. de vanliga kraven som finns på alla logistikaktiviteter. Även 
om fler och fler företag blir medvetna om betydelsen av verksamhetens 
miljöpåverkan, avspeglar sig detta inte i så stor utsträckning i deras beteende vid 
upphandling av tredjepartslogistiktjänster3. Vidare menar Aronsson et al (2003) 
att de flesta företag idag har tämligen begränsad kunskap om hur de ska ställa 
krav och det är få tjänsteleverantörer som egentligen kan svara upp mot de krav 
som rimligen borde ställas. (Aronsson et al, 2003 s 120).  
 
Den norska stiftelsen GRIP4 som arbetar med grönt inköp har utfört ett antal 
studier av vilka krav företag ställer på sina leverantörer på miljösidan och varför 
de gör det. Samtidigt som lagar och regler kräver att företag arbetar med miljön, 
är företagen också intresserade av miljöarbete för att det kan minska deras 
kostnader. Exempelvis kommer kostnaden för alla inköp att vara högre än själva 
inköpspriset på varan/tjänsten eftersom kostnader tillkommer vid användandet och 
att bli av med produkter, så kallad avhändning (Jahre, 2003, s 157 f). 
 

3.5 Kommunicering av miljövärden 
 
Under slutet av åttiotalet började marknaden för miljövänliga produkter och 
tjänster öka brant i Norden och Västeuropa (Alarik, 2002, s 27). Antalet 
konsumenter med miljöpreferenser tilltog, samtidigt som det inte fanns någon 
information som pekade ut miljövänliga varor. Aktörerna på marknaden reagerade 
med snabbhet på efterfrågan genom att börja marknadsföra sina produkter 
miljövänliga. Det uppstod också en rik flora av varumärken som signalerade 
miljövänlighet. Dessa märken byggde på företagens egna värderingar och 
kontrollerades inte av utomstående parter.  
 
Under senare halvan av nittiotalet utvecklades den miljödrivna marknaden. För 
det första stod det klart att miljöanpassning kan bli en norm i en bransch på ett 
sådant sätt att miljöanpassning avgör om en produkt kan finna avsättning på 
marknaden. För det andra breddades marknaden för miljöanpassade produkter � 
många nya produktgrupper och tjänster började miljömärkas (ibid.). 
 
Idag vill många företag förbättra sin image genom att jobba med miljöfrågor. När 
det gäller imagefrågor och trovärdighet är kommunikationen gentemot företagens 
intressenter central (Ammenberg, 2004, s 311). Det tar lång tid att bygga upp ett 
förtroende och få kunder att förknippa ett varumärke med gott miljöarbete, med 
det går fort att bli av med detta förtroendekapital.  
 
Tidigare har beslutsfattare inom företag haft ett passivt ställningstagande till 
miljöfrågor i den dagliga verksamheten, då den rådande uppfattningen varit att 
miljöarbete tar för mycket tid och pengar i anspråk. Enligt Reinhardt (1999) är ett 
sätt att �avmystifiera� miljöfrågorna genom att inkorporera dem i den vanliga 

                                                
3 Logistikverksamheten läggs ut på en tredje part. 
4 Grönt Inköp i Praktiken 
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verksamheten. Det är viktigt att inse att miljö inte ändrar företagets grundläggande 
affärsidé eller uppgifter. Trots att företaget inte verkar för att undsätta världen, 
kan det ändå bidra till en minskad miljöpåverkan. Målet är att verksamheten både 
vidtar miljömässiga åtgärder internt och marknadsför dem externt.  
 
Banerjee (2001) illustrerar ett antal strategiska alternativ som företag kan välja 
mellan när det gäller hur miljöfrågor ska integreras i den övriga verksamheten. De 
kan föras in på en (1) funktionell nivå. Den funktionella strategin handlar i 
grunden om att vara reaktiv genom att agera i samtycke med befintlig reglering 
inom miljöområde. Praktiskt sett inkluderar den funktionella strategin att planera 
tillvägagångssätt för att miljöanpassa företagets olika funktioner såsom 
marknadsföring eller forskning och utveckling. Förslag på aktiviteter inom dessa 
funktioner är exempelvis grön marknadsföring och utsläppskontroller. 
 
Vidare kan miljöfrågorna implementeras på (2) affärsnivå. I det här fallet handlar 
det om att lägga resurser på att skaffa konkurrensfördelar genom att erbjuda varor 
och tjänster som producerats ekologiskt (ibid.). Syftet är att dessa tjänster och 
produkter ska kunna konkurrera med andra utöver kvalitet och pris. Ammenberg 
(2004) menar att det är lättare att genomföra miljömarknadsföring för ett företag 
som befinner sig i en från miljösynpunkt bra bransch och som miljöanpassar såväl 
produktion som produkter. De företag som lyckas skapa en tydlig miljöprofil 
förefaller vara ledande inom sitt område samt verka inom en bransch med ökat 
tryck på miljöfrågor. Xerox är ett belysande exempel på detta. De har tagit tillvara 
på sin omgivnings och sina intressenters miljökrav genom att införa miljöaspekten 
som en del av sin vanliga affärsverksamhet. Detta har de bland annat gjort med 
hjälp av den s.k. baklängesfabriken. Därmed har de lyckats skapa en ny 
affärsmodell. Genom sin proaktiva inställning till miljöarbete och valet att 
framhäva miljön i sin marknadsföring har Xerox både påverkat och ökat andra 
företags motivation inför miljöarbete (Xerox, 2005).  
 
Slutligen kan miljöfrågorna integreras på (3) företagsnivå, vilken enligt Banerjee 
(2001) utgör den högsta nivån och rör företagets roll i samhället. Banerjee (2001) 
menar att det är det få företag som integrerat miljöfrågor på företagsnivå eftersom 
de flesta företag tar hänsyn till traditionella kriterier såsom värde för aktieägare 
och kunder på denna nivå. 
 
Reinhardt (1999) hävdar att miljöanpassning visserligen kan vara ett sätt för 
företag att differentiera sitt utbud, men det kan även medföra högre kostnader för 
företaget genom investeringar i exempelvis ny utrustning, miljöledningssystem, 
osv. I det fallet finns det en möjlighet för företaget att, med miljöanpassningen 
som argument, ta ut högre priser eller att nå en större marknadsandel. Reinhardt 
(1999) jämför konsumenters inställning till miljövänliga produkter med den 
inställning de har till välgörenhetsaktiviteter och påstår att det finns kunder som är 
villiga att betala mer för miljövänliga tjänster och produkter. Enligt Ammenberg 
(2004) föreligger det skillnader mellan de egenskaper som privatkonsumenter och 
företagskunder är villiga att betala för. Betalningsviljan är kopplad till 
trovärdighet, det vill säga att det krävs en bra kommunikation som i sin tur kan 
kopplas till miljömärkning eller miljövarudeklarationer.  
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Ammenberg (2004) menar att en ökad miljömedvetenhet hos allmänheten gör 
miljömarknadsföring allt svårare för företag, eftersom det har blivit urvattnat att 
marknadsföra produkter som miljövänliga. De ökade kraven på redovisning av 
miljöprestanda och miljönyckeltal innebär att det blir allt svårare att värva 
konsumenter med miljöinriktade budskap utan att kunna redogöra för faktiska 
uppgifter, ett ansvarstagande och en seriositet. 
 
I sin studie av positionering av gröna varumärken klassificerar Hartmann et al 
(2005) grön varumärkespositionering som funktionell eller emotionell. En grön 
positioneringsstrategi som baseras på funktionella varumärkesattribut siktar på att 
skapa associationer till ett varumärke genom att förmedla information om 
produktens/märkets/tjänstens miljövänliga attribut. Denna strategi bör baseras på 
relevanta miljöfördelar med produkten i fråga jämfört med traditionella 
konkurrerande produkter och kan hänvisa till produktionsprocesser, produktens 
användning eller dess avhändning/avhändningen av den.  
 
Ett exempel på en funktionell strategi för grön positionering är en bilmodell som 
innebär mindre utsläpp än konkurrerande bilar (ibid. s 11). Ammenberg (2004, s 
314) menar att en miljöinriktad marknadsföring ska grundas på fakta, det vill säga 
företaget måste ha ett sakligt underlag för de påståenden som ska kommuniceras. 
Om så ej är fallet kan marknadsföringen ge oönskade effekter i form av �badwill�. 
Ett hjälpmedel för att skapa förtroende är de olika typer av miljömärkningar och 
miljövarudeklarationer som finns. Certifiering enligt ISO 14001 och registrering 
enligt EMAS kan också inge trovärdighet och ses som bevis på ett fundamentalt 
engagemang i miljöfrågor från företagets sida. Det är vanligt att miljöcertifierade 
företag lyfter fram sin certifiering vid PR- och marknadsföringstillfällen. Enligt 
Rodrigue et al (2001) indikerar miljöcertifieringen en förändring av det 
traditionella tankesättet där pris-, kvalitets- och effektivitetsaspekter har varit 
framträdande framgångsfaktorer. Traditionellt sett har pris och kvalitet utgjort 
grunden för kunders val av leverantör, men i takt med att ett bevarande av miljön 
blir mer eftersträvat, så skapas en möjlighet för miljöarbete att bli en 
konkurrensfördel.  
 
En nackdel med den funktionella strategin är att den inte förmedlar individuella 
fördelar till köparen som motiverar till köp av varumärket (Hartmann et al, 2005, 
s 11). En konsument tar åt sig funktionella fördelar bara om det görs ett antagande 
om miljövänligt konsumentbeteende. Alla som värderar annat än miljön köper 
annat märke. En varumärkesstrategi som positionerar ett varumärke enbart utifrån 
dess funktionella attribut är därmed begränsad (ibid.). 
 
Hartmann et al (2005) förklarar effekterna av emotionell grön positionering som 
att miljömedvetna konsumenter får en känsla av välbefinnande och personlig 
tillfredsställelse av handlingen att köpa gröna produkter och tjänster. 
Konsumenterna kan också manifestera sin miljömedvetenhet genom visa upp för 
andra att de använder varor eller tjänster med grönt varumärke. Emotionell grön 
positionering kan balansera ut begränsningarna hos en renodlat funktionell 
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strategi samtidigt som en renodlat emotionell grön positioneringsstrategi kan 
innebära svaga effekter på kundernas attityd gentemot gröna varor och tjänster. 
 
Studien som Hartmann et al (2005) genomfört stöder en grön positionering 
baserad på emotionella värden kompletterad med funktionella attribut, då en 
renodlat funktionell grön positionering kan misslyckas med att förmedla 
produktens fördelar till kunder. Den funktionella strategin gör också ett antagande 
om att kunder alltid har rationella beslutsprocesser, vilket kanske inte stämmer 
alla gånger. Slutligen innebär den begränsad plats för differentiering (ibid. s 21).  
 

3.6 Miljöattribut som mervärde 
 
Hollensen (2004) definierar värde i konkurrenssammanhang som att förmedla 
värde till konsumenter genom att hålla en lägre prisnivå än konkurrenterna, 
alternativt att genomföra aktiviteter på ett unikt sätt som skapar mer värde för 
kunden än vad konkurrenterna kan skapa. 
 
Terrvik (2001) menar att miljövarumärkesprodukter representerar mervärden. 
Dessa värden förändras genom ny kunskap och nya insikter hos de individer som 
har inflytande på processen, inte med ekonomiska incitament. Det innebär att en 
ny syn på produktion och konsumtion är en förutsättning för att få in hållbara 
värden i vårt näringsliv och samhälle. Miljövarumärkesstrategin står för 
förändring liksom för stabilitet; värden är föränderliga, distributionskanalen står 
för stabilitet. Intressenter identifierar ett problem, miljöstaben fångar upp och 
förmedlar i kedjan (ibid. s 211 f).  
 
Det är strategiskt rätt att arbeta med problem som är aktuella i samhällsdebatten. 
Värden är inte stabila utan bör beaktas som flöden. En och samma fråga tar sig 
olika uttryck över tiden. Det gäller att påverka värden för att få konsistens. 
Produkter får en innebörd genom att aktörerna tolkar in värden i dem och dessa 
tolkaningar måste standardiseras. I arbetet med att förändra värden gäller det 
därmed också att standardisera värden. Standardisering sker genom utbildning och 
informationsspridning (ibid.).  
 
Terrvik (2001) hävdar att konsumenten inte är vägledande avseende hållbara 
produkters egenskaper, därför måste företag utbilda kunden och förmedla den 
kunskap och de värden som produkterna representerar. Företag missar ofta att 
skapa förtroende hos sina kunde för varumärken. Företagen förutsätter att de 
agerar utifrån konsumenternas preferenser i sin miljösatsning.  
 
Problem uppstår när företaget inte kommunicerar de gjorda valen tydligt såväl 
internt som externt. Om användarna inte förstår den rationalitet som ligger bakom 
produkterna har strategin begränsad nytta. Genom att kommunicera sina val kan 
företags skapa en förståelse för dessa hos konsumenten och har samtidigt 
möjlighet att profilera varumärket tydligare (ibid.).  
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3.7 Sammanfattning 
 
Grön logistik är en utvidgning av den traditionella logistiken på två huvudsakliga 
områden: 
  

3. Miljön används som bedömningskriterium vid sidan av ekonomin vid 
värdering av lösningars och åtgärders resultat. 

4. Hela materialflödet från utvinning av råvaror via produktion och 
distribution till återvinning och andra former av avfallshantering. 

 
Miljöledningssystem (MLS) är ett verktyg som tagits fram som ett hjälpmedel för 
företag och andra organisationer att strukturera sitt miljöarbete. ISO 14001 är en 
internationell standard för MLS som saknar absoluta krav på miljöarbetet. 
Organisationerna sätter själva upp mål att eftersträva och de olika byggblocken i 
standarderna ska fungera som stöd för den verksamheten.  
 
Företag börjar alltmer använda miljökriterier som en aspekt i urvalsprocessen vid 
upphandling av produkter och tjänster. Inköp är ett sätt att miljöanpassa 
anskaffningsfunktionen dels inom en organisation, dels hos andra aktörer i en 
distributionskanal.  
 
Positionering av gröna varumärken klassificeras som funktionell eller emotionell. 
Miljövarumärkesprodukter representerar mervärden; produkter får en innebörd 
genom att aktörerna tolkar in värden i dem. Företag missar ofta att skapa 
förtroende hos sina kunder för miljövarumärken. De förutsätter att de agerar 
utifrån konsumenternas preferenser i sin miljösatsning. 
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4. Empiriskt resultat 
 

 
Enkätundersökningen inleddes med nedanstående fråga för att skapa en 
uppfattning om vilka tjänster som används mest bland de tillfrågade kunderna. 
Frågan är intressant eftersom de olika tjänsterna har olika grader av 
miljöpåverkan. Exempelvis är brev och paket sådana tjänster som genom sina 
transporter är mer tärande på miljön än e-tjänster. 
 
 
Fråga 1: Vilka tjänster köper ni av Posten? 
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I det här kapitlet redogörs det för de resultat som erhållits vid 
telefonintervjuerna. Frågorna har gjorts för att mäta hur kunderna värderar 

potentiella beståndsdelar i grön logistik.  
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Fråga 2: Ställer ni fler miljökrav på era transportleverantörer utöver svensk 
miljölagstiftning? Exempel på lagstiftning är miljöbalken och naturvårdsverkets 
riktlinjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kommentar: Majoriteten av alla företag (170 st.) anger att de inte ställer miljökrav 
utöver miljölagstiftningen. Generellt arbetar företagen för att möta befintliga 
miljökrav, men de engagerar sig inte i miljöfrågor utöver vad som krävs av dem i 
miljölagstiftningen. (Obs. frågan gäller inte om Posten ställer miljökrav på sina 
kunder.) 
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Fråga 3: Har ni någon gång valt att anlita en transportleverantör som inte 
uppfyller era ställda miljökrav? Fråga 3 är ställd enbart till de kunder som svarat 
�Ja� på fråga 3. 
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Kommentar: Av de företag som svarat ja på föregående fråga, har de allra flesta 
inte anlitat en transportör som inte uppfyller ställda miljökrav. KAM-kunderna 
ger allra flest nej-svar. De gånger man valt en annan leverantör beror på att Posten 
inte kunnat bemöta kundens behov (se fråga 5). 
 

Har ni anlitat en leverantör som inte lever upp till era miljökrav?
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Fråga 4: Om ja, vilken var den främsta anledningen till att ni valde att anlita en 
transportleverantör som inte uppfyller era ställda miljökrav? 
 

• Då fanns det inget alternativ till det som skulle utföras. 
 

• Ibland lever inte alla underleverantörer upp till sina löften. Det sker dock 
inte så ofta. 

 
• Vi var tvungna, eftersom de var de enda som kunde hjälpa oss på ett 

tillfredställande vis i det aktuella ärendet. 
 

• I de fall det skett har det varit för att det inte funnits några alternativa 
tillvägagångssätt eftersom det är Posten som inte kunnat leva upp till våra 
krav, och de är de enda som kunnat hantera vår önskade täckning. 

 
• Vi kontrollerar endast 80 % av transporterna, resterande ligger utanför vår 

kontroll. 
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Fråga 5: Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till kvalitet, pris och 
leveranssäkerhet vid val av transportlevereantör idag?  
 
Fråga 6: Hur viktig tror du att miljöaspekten kommer att vara i förhållande till 
kvalitet, pris och leveranssäkerhet vid val av transportleverantör om fem år?  

 
 

Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till kvalitet, pris och 
leveranssäkerhet vid val av transportleverantör idag?
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Hur viktig kommer miljöaspekten att vara i förhållande till pris 
kvalitet och leveranssäkerhet om 5 år?
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Kommentarer: Angående fråga 5 lägger sig de allra flesta företagen (83 st.) på 
alternativ 3. Det är dock relativt jämnt mellan antalet företag som svarar �inte alls 
viktig� (alternativ 1 och 2) och de som prioriterar miljöaspekten idag. 7 företag 
har svarat �vet ej�. Sett till alla kundgrupper har flest företag valt svarsalternativ 
3. I fråga 6 har antalet som svarat 1, 2 och 3 minskat. De allra flesta, inom varje 
kundgrupp, lägger sig på en 4:a i skalan från 1-5. 11 stycken svarar �vet ej�. 
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Forts. fråga 5 och 6: 
 

Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till kvalitet, pris och 
leveranssäkerhet vid val av transportleverantör idag?
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Kommentar: De flesta KAM- och A-kunderna har lagt sig på alternativ 3. Bland 
B-kunderna är det i dagsläget lika många som anger svarsalternativ 1 och 4. 

 
 
 

Hur viktig kommer miljöaspekten att vara i förhållande till pris 
kvalitet och leveranssäkerhet om 5 år?
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Kommentar: Bland KAM-kunderna syns en ökning i svarsalternativ 4 och 5. En 
liknade förflyttning har skett bland A- och B-kunderna.  
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Fråga 7: Hur viktigt är det att transportören är ISO 14001-certifierad? 
 

Hur viktigt är det att transportören är certifierad enligt ISO 
14001?
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Hur viktigt är det att transportören är certifierad enligt ISO 
14001?
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Kommentar: Störst antal svarande lägger sig på mitten av skalan. Det är dock fler 
företag som svarar ganska och mycket viktigt, jämfört med de som svarat �inte 
alls viktigt�.  
En närmare titt på fördelningen bland kundgrupperna visar ungefär samma 
resultat. B-kundernas svar är något intresseväckande eftersom majoriteten av B-
kunderna har svarat 3 (18 st.) och 4 (20 st.) och därmed anser att det är viktigt 
med en ISO-certifierad transportör, samtidigt som ett relativt högt antal av B-
kunderna (14 st.) svarat med alternativet �inte alls viktigt�. De allra flesta KAM- 
och A-kunderna svarar med en trea, dvs. att det är medelviktigt. Totalt sett är det 
17 företag som svarat �vet ej�. 
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Fråga 8: Hur viktigt är det att transportleverantören kan redovisa miljöpåverkan 
om respektive tjänst?  
 

Hur viktigt är det att transportleverantören kan redovisa 
miljöpåverkan respektive tjänst (brev, paket, osv)?
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Hur viktigt är det att transportleverantören kan redovisa 
miljöpåverkan respektive tjänst (brev, paket, osv)?
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Kommentar: De allra flesta lägger sig på 3 och 4. Frågan ser ut att vara viktig för 
KAM-kunderna vars svar ligger övervägande mellan 3-5. Även A-kundernas svar 
följer i samma riktning, medan B-kunderna har blandade åsikter; miljöpåverkan 
av respektive tjänst är viktig för en del B-kunder och ointressant för andra B-
kunder. Totalt sett 8 st. �vet ej�-svar. 
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Fråga 9: Hur viktigt är det att transportleverantören kan erbjuda s.k. gröna 
tjänster som tåg istället för flyg och/lastbil eller andra alternativa drivmedel?  
 

Hur viktigt är det att transportleverantören kan erbjuda "gröna 
tjänster", t.ex tåg istället för lastbil och flyg?
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Hur viktigt är det att transportleverantören kan erbjuda "gröna 
tjänster", t.ex tåg istället för lastbil och flyg?
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Kommentar: De allra flesta svarar 3 och 4 här. Fördelningen kundgrupperna 
emellan är också relativt jämn mellan de företag som svarat 1 och 2 samt de som 
svarat 4 och 5. Totalt 8 företag svarar �vet ej�. 
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Fråga 10: Hur viktigt är det att transportleverantören använder moderna och 
bränslesnåla bilar? 
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Hur viktigt är det att transportleverantören använder moderna 
och bränslesnåla bilar?
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Kommentar: Majoriteten bland företagen lägger sig på den högre delen av skalan. 
Lastbilsfrågan verkar vara viktigt för KAM-kunderna, bland dem är det ingen som 
svarat �inte alls viktigt� och allra flest inom den här gruppen har svarat 4.  
 
A- och B-kunderna följer samma mönster. Av alla företag är det dock B-kunderna 
som ger intryck av att bry sig minst om moderna och bränslesnåla bilar. 1 B-kund 
svarar �vet ej�. 
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Fråga 11: Hur viktigt är det att transportleverantören utbildar sina förare i 
bränslesnål körning, s.k. eco-driving? 
 
 

Hur viktigt är det att transportleverantören utbildar sina förare i 
bränslesnål körning, s.k. "eco driving"
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Hur viktigt är det att transportleverantören utbildar sina förare i 
bränslesnål körning, s.k. "eco driving"?
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Kommentar: Flest företag svarar alternativ 3, dock är det fler som svarat 4 och 
jämfört med dem som svarat 1 och 2, vilket indikerar att det här ändå är en viktig 
fråga. Än en gång är frågan ganska viktig för KAM-kunderna som övervägande 
svarat 3 och 4. Bland A-kunderna svarar flest med alternativ 3. Hos B-kunderna är 
det relativt jämnt fördelat mellan svarsalternativen. Totalt sett 3 st. som svarat 
�vet ej�. 
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Fråga 12: Hur viktig är det att transportleverantören kan redovisa kundspecifika 
miljödata, till exempel utsläppsberäkningar och uppgifter om vilka fordon som 
använts för respektive kund? Frågan är enbart ställd till KAM-kunder. 
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Fråga 13: Har du några synpunkter på Postens miljöarbete som 
transportleverantör? 
 

• Posten är dålig på att informera om sitt miljöarbete, den information man 
tar del av är mest av andrahandskaraktär (B-kund). 

 
• De har många gamla bilar, särskilt lastbilarna. Underleverantörer kör ofta 

riktigt gamla bilar, Posten borde ställa högre krav på sina 
underleverantörer och även se över sina egna fordon (A-kund). 

 
• Posten borde försöka fylla sina bilar lite bättre än vad de gör idag, det är 

inte sällan man ser nästan tomma postbilar åka omkring, och det är inte 
särskilt miljövänligt (KAM-kund). 

 
• Det är viktigt att Posten fortsätter sitt arbete inom området på samma sätt 

som idag, då det inom en snar framtid kommer att vara oerhört viktigt med 
miljötänkande i transportbranschen (KAM-kund). 

 
• Applåderar om Posten utvecklar sitt miljötänkande (B-kund). 

 
• Kan de leva upp till alla påståenden jag svarat på hittills skulle det vara 

utmärkt (KAM-kund). 
 

• Jag förväntar mig att dom arbetar miljöinriktad, jag kan inte kontrollera 
det. Alla tjänar på det och jag litar på vad Posten gör (A-kund). 

 
• Jag tycker att Posten är alldeles för dåliga på att redovisa sin utveckling 

inom miljöområdet. Om de nu lägger ner så mycket kraft inom området 
vill man ju veta vad de åstadkommer (KAM-kund). 

 
• Vi tycker det är tråkigt att Posten inte använder den senaste, 

miljövänligare, tekniken i sina bilar och saknar miljöcertifikat (KAM-
kund). 

 
• De ska göra sitt bästa inom alla områden, speciellt inom miljöområdet (B-

kund). 
 

• Posten är en katastrof överlag (A-kund). 
 

• Det är oerhört viktigt att Postens miljöarbete inte stannar av. Som det är 
idag är vi mycket nöjda med deras arbete, det känns verkligen som de går i 
bräschen inom området (KAM-kund). 

 
• Postens miljöarbete märks för lite, de borde presentera sina resultat 

bättre/tydligare (KAM-kund). 
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Fråga 14: Är ni ISO-14001 - certifierade eller har annan miljöcertifiering? 
 
 
 

Är ni ISO 14001-certifierade?
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Kommentar: Det är bara hos KAM-kunderna som majoriteten är ISO 14001 
certifierade. Bland A- och B-kunderna är de flesta inte det. 
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Fråga 15: Vilken befattning har du? (Se bilaga för detaljerad förteckning över 
befattningar.) 
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Det här är enkätens avslutande fråga. I nästa kapitel analyseras de empiriska 
resultaten med hjälp av teorier och tankegångar som presenterats i teorikapitlet. 
Bland annat används Brunsson och Jacobssons (1998) teorier om standardisering 
och certifieringar såväl som Holts (2004) tankegångar om miljökriteriers roll vid 
upphandlingar. Även Bärthels (2003) teorier om intermodala transporttekniker 
kommer att tillämpas.  
 
Teorier från Ammenberg (2004), Rodrigue et al (2001), Terrvik (2001) och Jahre 
används för att analysera frågan om pris, kvalitet och leveranssäkerhet i 
förhållande till miljöaspekten vid val av transportleverantör.  
 
Gällande kommunicering av miljövärden analyseras empirin med hjälp av 
tankegångarna från Terrvik (2001), Hartmann (2001) samt Ammenberg (2004). 
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5. Analys och diskussion 
 

 
 
Undersökningsresultaten som helhet indikerar en relativt hög grad av 
miljömedvetenhet bland Postens tillfrågade kunder. Kundernas intresse för 
miljövänliga tjänster tar sig uttryck genom efterfrågan på sätt att utföra transporter 
som är mer skonsamt för miljön än dagens läge. Oavsett kundgrupp verkar 
kunderna måna om att värna att en hållbar utveckling uppnås på lång sikt. Det 
finns inga uppseendeväckande skillnader bland kundgruppernas åsikt om huruvida 
Posten som leverantör ska bedriva miljöarbete eller inte. Även om ett specifikt 
kundföretag inte bedriver ett miljöarbete som manifesteras i form av en standard, 
en certifiering eller liknande, så verkar det överlag inte innebära att man tackar nej 
till en transportleverantör som bedriver miljöarbete.  
 
Av fråga 2 att döma så anammar majoriteten av de undersökta företagen en 
tillmötesgående inställning till miljöarbete, där de inte utför mer arbete än vad 
som krävs av dem i miljölagstiftningen. Denna inställning kan innebära att 
transportleverantören i sin tur inte behöver ta hänsyn till mer än vad 
miljölagstiftningen kräver, eftersom det inte efterfrågas av kunderna.  
 
En intressant iakttagelse är att svaret på fråga 2 inte tycks återspegla sig 
anmärkningsvärt mycket i undersökningens resterande frågor. En titt på enkätens 
senare frågor, visar att kunderna ställer förhållandevis höga krav på de specifika 
områden det frågas om. Här bör det även påpekas att alla dessa områden inte är 
föremål för lagstiftning, utan en del av de aktiviteterna är frivilliga att ansluta sig 
till eller använda sig av. En möjlig förklaring till skillnaderna mellan svaren i 
fråga 2 och övriga frågor, kan vara förekomsten av s.k. �impression management� 
och �social desirability�, att respondenterna inte vågar ge svar som avviker från 
det som förväntas. Exempel på detta kan vara att ingen vågar svara något som 
implicerar att de inte bryr sig om miljön på grund av rädsla för badwill. 
 
Vidare är det fler företag som inte har en ISO 14001-certifiering bland de 
tillfrågade, än de företag som är certifierade enligt denna standard. Det kan 
eventuellt finnas samband mellan detta och faktumet att få företag inte ställer 
miljökrav utöver rådande miljölagstiftning.  
 
Av företagen som ställer miljökrav på sina transportleverantörer utöver svensk 
miljölagstiftning, är det 5 företag som någon gång valt att anlita en leverantör som 
inte uppfyller deras ställda miljökrav. Ett exempel på sådana leverantörer är 
fåmansföretag, där verksamheten inte är miljöanpassad enligt befintliga riktlinjer.  
Skälen som respondenterna anger till valet av dessa leverantörer rör främst att 
Posten inte haft den geografiska täckning som krävs för att genomföra leveranser 

Analyskapitlet syftar till att identifiera faktorer som kan bidra till miljöarbetets 
roll som konkurrensfördel. Enkätresultaten som presenterades i föregående 

kapitel, kommer här att analyseras mot den teoretiska referensramen. 
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på den ort som kunden velat. Då har en kompromiss gjorts för att kunden ska 
kunna hålla fullfölja ansvaret gentemot sina intressenter.  
 
Fråga 7; om det är viktigt med en ISO 14001-certifierad transportleverantör, visar 
att de små- och medelstora A- och B-kunderna hänger med bra även högre upp på 
svarsskalan. Det kan ses som tecken på att miljöarbete värdesätts, men även som 
tecken på frivillighet i företagens miljöarbete och framförallt att de kanske väljer 
en miljöcertifierad transportleverantör före en icke miljöcertifierad sådan. Svarens 
kvantitativa natur tillåter inget fastställande av detta antagande, men de kan ses 
som en fingervisning.  
 
Avseende frågorna 7-9 är företagen generellt sett oftast måna om miljöpåverkan. 
B-kunderna skiljer sig genom att deras svar oftare är �spridda över hela skalan�, 
dvs. nästan hälften av B-kunderna ger intryck av att inte bry sig, medan andra 
hälften gör det. Det här kan dels relateras till B-kundernas beskaffenhet; att de 
oftast består av små- och medelstora företag, vars behov, intresse och möjligheter 
att ställa och uppfylla miljökrav varierar. Exempelvis kan ett medelstort företag ha 
större ekonomiska möjligheter i jämförelse med ett fåmansföretag. 
 

5.1 Grön logistik och ISO-certifiering 
 
Många av svaren i undersökningen tyder på att intermodala transporter och 
transporttekniker är efterfrågade bland de tillfrågade kundgrupperna, såväl de som 
utgörs av stora företag som små- och medelstora företag. Frågan om det är viktigt 
att transportleverantören kan erbjuda gröna tjänster, exempelvis alternativa 
drivmedel samt tåg istället för flyg och lastbil, är framförallt viktig för många 
KAM-kunder, något som delvis bekräftas av att dessa kunder ofta är certifierade 
enligt ISO 14001. Certifieringen är ett medel för att manifestera företagens 
miljöarbete och såsom Brunsson och Jacobsson (1998) påpekar, underlättar de 
överblicken av i det här fallet relevanta transportleverantörer.  
 
I och med certifieringen uppstår även en del krav och specifikationer som 
påverkar vilka leverantörer företaget i fråga kan anlita. Likt Holts (2004) 
resonemang om miljökriterier som en aspekt i urvalsprocessen vid upphandling av 
produkter och tjänster, blir följden att de leverantörer som inte kan visa upp sitt 
miljöengagemang i form av exempelvis ett MLS, elimineras från listan på 
tänkbara leverantörer vid en upphandling. På så vis utgör ISO 14001-
certifieringen (och även liknande miljöcertifikat) ett sätt att miljöanpassa 
funktioner inte bara inom ett företag, utan även hos övriga företag inom en 
distributionskedja. 
  
Frågan om hur viktigt det är att transportören använder moderna och bränslesnåla 
bilar har också fått svar som indikerar att det övervägande är viktigt att Posten 
som transportleverantör kan möta det här önskemålet. Här håller även de mindre 
kunderna, främst med syfte på B-kunderna, med. Detta indikerar att miljön är 
viktig och att även de företag som inte har MLS, stöder miljövänliga initiativ hos 
sin leverantör.  
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5.2 Pris, kvalitet och leveranssäkerhet i förhållande till 
miljöaspekten vid val av transportleverantör 
 
Utfallet på frågan om miljöaspektens betydelse i förhållande till pris, kvalitet och 
leveranssäkerhet vid val av transportleverantör idag, verkar vara i linje med 
Ammenbergs (2004) ståndpunkt att pris och kvalitet utgjort grunden för kunders 
val av leverantör traditionellt sett. Det kan vara så att kunderna anser att prisnivån 
på miljövänliga alternativ är för hög, något som i och för sig kan stämma för alla 
kundgrupper, men ännu mer för B-kunderna som i större mån än de andra 
kundgrupperna representerar småföretagen. Precis som Rodrigue et al (2001) 
påpekar, är miljökostnaderna ofta externaliserade av myndigheter och företag, 
exempelvis genom att de senare kan tillämpa högre prissättning på produkter som 
är skonsamma för miljön med förklaringar såsom att miljöattribut utgör en form 
av mervärde som kunderna är villiga att betala mer för. Svaren på fråga 5 tyder 
alltså på att kunderna inte ser miljöattribut som ett mervärde på samma sätt som 
förklaras i teorin.  
 
Sett ur ett femårsperspektiv, skiftar dock kundernas värdering av miljöaspekten i 
förhållande till pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Det är svårt att veta vad 
orsaken till denna omvärdering är, men en förklaring kan vara att kunderna 
förväntar en ökad utveckling inom miljöområdet, som förhoppningsvis föranleder 
lägre prisnivåer på miljövänliga tjänster. Terrviks (2001) teori om att en ny syn på 
produktion och konsumtion en förutsättning för att få in hållbara värden i vårt 
näringsliv och samhälle, är också applicerbar här. Jahre (2003) resonerar också 
om att miljömarknaden kommer att bli till en massmarknad där stora delar av 
kunderna föredrar miljövänliga varor och tjänster, det här ställer i sin tur krav på 
bra och kostnadseffektiva system. Jahre (2003) tror vidare att miljövänliga varor 
och tjänster bör jämställas med god leveransservice och ha i stort sett samma 
prisnivå som �vanliga� produkter.  
 
Terrvik (2001) hävdar att miljövarumärkesprodukter representerar värden som 
inte är stabila utan bör beaktas som flöden. En och samma fråga, i detta fall 
miljöfrågan, kan ta sig olika uttryck över tiden. Trots att det inte finns något som 
förpliktigar företagen att värdera miljön lika högt om fem år, är bara vetskapen 
om att de ändå lägger ner vikt på miljön idag, att utnyttja. Transportleverantörer 
kan idag utgå från att miljöaspekten inte är helt ovidkommande vid val av 
leverantör. För de kunder som är miljöcertifierade är leverantörens miljöarbete 
och miljöengagemang avgörande vid upphandlingar, bortsett från de fall där 
transportleverantören inte kan svara upp mot önskemål som är spelar en 
avgörande roll i kundens verksamhet. Resterande kunder, exempelvis de utan 
miljöcertifiering samt de minsta kunderna, lägger generellt sett också stor vikt vid 
transportleverantörers miljöarbete när det gäller val av leverantör. Vad som 
allmänt kan sägas om de mindre kunderna är att deras inställning till grön logistik 
i större utsträckning är beroende av tillgången till resurser, när de inte har råd med 
de gröna alternativen, väger andra saker, förmodligen priset, mer. 
 



 41

5.3 Kommunicering av miljövärden 
 
De öppna svar som erhållits på fråga 13 tyder på att kunderna har för lite kunskap 
om Postens miljöarbete. En del av respondenterna vet inte att Posten är 
miljöcertifierade och andra tycker att Posten redovisar för lite av sitt miljöarbete.  
Dessa svar uttrycker i enighet med Terrvik (2001) att företag ofta missar att skapa 
förtroende hos sina kunde för gröna varumärken samt att företagen förutsätter att 
de agerar utifrån konsumenterna preferenser i sin miljösatsning.  
 
Ovanstående kan vara en följd av att Posten tillämpar en funktionell strategi för 
grön positionering, såsom Hartmann (2001) beskriver den, vilket gör att Postens 
miljöengagemang inte kommunicerats på ett tillfredsställande sätt. Den kunskap 
och de värden som exempelvis grön logistik representerar, har inte tillgodogjorts 
av kunderna, därför bör leverantörer utbilda kunden och förmedla detta. Det här 
kan bland annat göras i säljprocessen, där säljaren kan förklara för kunden 
exempelvis vad eco-driving är, ta upp att de använder alternativa bränslen osv.  
 
Även Ammenberg (2004) stämmer in på att kommunikationen gentemot 
företagens intressenter är central när det gäller imagefrågor och trovärdighet på 
området för miljömarknadsföring. Den funktionella strategin för grön 
positionering, som baseras på tjänstens miljövänliga attribut, kan innebära 
nackdelar då den inte lyckas förmedla kundnytta på ett sätt som motiverar kunden 
till köp. Detta gör att kunder som inte värderar miljöegenskaper, istället köper en 
liknande tjänst från en konkurrent.  
 
Posten borde förslagsvis tillämpa en strategi som kombinerar funktionell och 
emotionell positionering av sina gröna tjänster, för att åtgärda de 
missuppfattningar som råder bland kunderna angående deras miljöarbete. Terrviks 
(2001) resonemang där miljöstrategier inte har någon nytta om användarna inte 
förstår den rationalitet som ligger bakom produkterna, bekräftar ytterligare vikten 
av att Posten och övriga transportleverantörer kommunicerar och skapa förståelse 
för tjänsternas miljöattribut.  
 

5.4 Sammanfattning 
 
Undersökningsresultaten som helhet indikerar en hög grad av miljömedvetenhet 
bland Postens tillfrågade kunder. Oavsett kundgrupp verkar kunderna måna om att 
värna att en hållbar utveckling uppnås på lång sikt. Många av svaren i 
undersökningen tyder på att intermodala transporter och transporttekniker är 
efterfrågade bland de tillfrågade kundgrupperna, såväl de som utgörs av stora 
företag som små- och medelstora företag.  
 
Utfallet på frågan om miljöaspektens betydelse i förhållande till pris, kvalitet och 
leveranssäkerhet vid val av transportleverantör idag, verkar vara i linje med 
ståndpunkten att pris och kvalitet utgjort grunden för kunders val av leverantör 
traditionellt sett. Det kan vara så att kunderna anser att prisnivån på miljövänliga 
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alternativ är för hög, något som i och för sig kan stämma för alla kundgrupper, 
men ännu mer för B-kunderna som i större mån än de andra kundgrupperna 
representerar småföretagen.  
 
Sett ur ett femårsperspektiv, skiftar kundernas värdering av miljöaspekten i 
förhållande till pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Det är svårt att veta vad 
orsaken till denna omvärdering är, men en förklaring kan vara att kunderna 
förväntar en ökad utveckling inom miljöområdet, som förhoppningsvis föranleder 
lägre prisnivåer på miljövänliga tjänster.  
 
De öppna svar som erhållits på fråga 13 tyder på att kunderna har för lite kunskap 
om Postens miljöarbete. En del av respondenterna vet inte att Posten är 
miljöcertifierade och andra tycker att Posten redovisar för lite av sitt miljöarbete.   
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6. Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Kanske är det så att godstransporter idag är billigare än de borde vara, och att 
detta bidrar till en viss tröghet inom miljöteknikutvecklingen. Både kunder och 
leverantörer kommer inte riktigt till skott med användandet av grön logistik i 
tillräckligt stor utsträckning, bakgrunden till detta kan vara vetskapen om att det 
fortfarande finns råd att använda den gamla tekniken med fossila bränslen � det 
brinner inte i knutarna, åtminstone inte tillräckligt mycket för att man ska göra 
något åt det nu, som frågorna 5 och 6 indikerar.  
 
Forskningen och teorin inom grön logistik föreslår bland annat intermodala 
transporter, vilket delvis utgör en lösning men som kan komma i konflikt med 
företagens intresse, möjlighet och ansvar att kunna uppfylla den leveransservice 
och -kvalitet som de utlovar i dagens samhälle där kommunikation är mer eller 
mindre beroende av snabbhet i leveranser men även annars. Beroende på 
kundernas specifika behov gällande leveranstid, pris, geografisk täckning, och så 
vidare, så går det inte att svart på vitt avgöra om grön logistik utgör en avgörande 
konkurrensfördel eller inte. Däremot håller grön logistik mer och mer på att bli en 
del av transportleverantörers helhet i leveransservicen.  
 
Det är ganska säkert att påstå att leveranssäkerhet är en stomme i 
transportleverantörers löfte till sina kunder, men framöver kommer det 
förmodligen inte att räcka för transportleverantörer att enbart uppfylla sådana 
�traditionella� faktorer, utan det rör sig om ett samspel där miljövänligheten är en 
relativt ny aspekt som tillkommit som behöver behandlas utifrån samma villkor 
som övriga aspekter. 
 
Spektrat av olika former av grön logistik varierar i pris beroende på vilka typer av 
aktiviteter som transportleverantören tillämpar; intermodala transporter, eco-
driving, alternativt bränsle osv. Priset i förhållande till grön logistik kan även ses 
ur perspektivet som Hollensen (2004) beskriver, att leverantörer har möjlighet att 
ta extra betalt för det värde som tillförs tjänsten, i detta fall i form av grön logistik. 
 
Förslagsvis bör den nya miljöaspekten inte vara något som transportleverantörer 
förlitar sig på som en stor inkomstkälla, de bör ha en inställning att miljöarbete är 
en form av hållbar affärsutveckling som senare i högre utsträckning kan komma 
att bli mer regel än undantag. Inom logistikbranschen finns denna inställning 
redan representerad, men den kan spridas ytterligare genom att fler funktioner 
inom företaget får en ökad kännedom om miljöarbetet och dess implikationer för 
verksamheten. Genom att personalen inom företagets olika funktioner vet vad 
deras miljösatsning innebär, ökar konkurrensfördelen på marknaden i jämförelse 
med andra aktörer inom samma bransch. 
 
På miljöfronten finns det mycket som står på spel för både transportleverantörer 
och deras kunder i form av relationer till intressenter, företagets roll i samhället, 
socialt ansvar, vår gemensamma hållbara utveckling, för att nämna en del saker. 
För att besvara studiens syfte, beror diskussionen om pris och konkurrensfördel i 
förhållande till miljöaspekten på vad kunden värderar och är villig att betala för 
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(åtminstone i dag). Enskilda kunders förutsättningar påverkar deras värdering av 
gröna tjänster och grön logistik vid valet av transportleverantör. I dagsläget har 
företagskunderna en mer tillbakalutad inställning till miljöaspektens roll i 
förhållande till pris, kvalitet och leveranssäkerhet. Kundernas framtida syn verkar 
bestå av förhoppningar som Posten kan försöka uppfylla genom att i ännu större 
utsträckning arbeta med miljö som säljargument och som något alla kunder har 
råd med att köpa. 
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7. Kritisk granskning av studien 
 
Vetenskapliga aktiviteter påverkas av socialt inflytande i en eller annan form. I 
det här fallet har uppsatsen varit ett uppdrag från Posten AB, vilket dels har 
format dess problemställning, dels är risken befintlig att uppdragsgivaren påverkat 
tolkningen av resultat och analys. 
 
I undersökningen tillämpas kvoturval, som bland annat tillåter säkerställning av 
att urvalet inte avviker från populationen när det gäller de egenskaper som 
kvotindelningen baserar sig på. Nackdelen som kvoturval medför är att man inte 
kan vara säker på att urvalet inte är skevt med avseende på andra egenskaper hos 
populationen.  
 
Valet av enkätmetodik i den här undersökningen har medfört en begränsning i 
antal frågor som kan ställas. Enkätundersökningen har inte heller gett möjlighet 
till komplicerade frågor eller oplanerade följdfrågor, som kunde ha varit en källa 
till fördjupning. Enkätens frågor som till övervägande del är av fast eller sluten 
karaktär, har gjort att respondenterna tvingats in i en bestämd form, något som 
kan vara en tvångströja och ge en skev bild av deras uppfattningar.  
 
Undersökningens validitet har påverkats av forskarens operationella definition av 
begreppen, förmågan att specificera mätbara kännetecken som reflekterar de 
abstrakta teoretiska begreppen. Enkätfrågorna som är utformade för att mäta hur 
kunderna värderar potentiella beståndsdelar i grön logistik, kan vara mer eller 
mindre bra på att mäta den operationella definitionen. Den operationella 
definitionen kan även ha gjort mätområdet mindre, vilket i sådant fall också 
påverkar studiens validitet till det sämre. Reliabiliteten har påverkats av faktorer 
som respondenternas svårigheter att förstå de begrepp som använts i frågorna 
samt svårigheter med att minnas svarsalternativen. Dessutom skulle svaren kanske 
ha haft en annan karaktär om frågornas ordningsföljd hade varit annorlunda. Den 
tillämpade tvärsnittsdesignen innebär ändringar över tid som påverkar 
konsistensen i respondenternas svar vid en upprepad mätning. 
 
Vidare så har respondenternas befattning skilt sig åt företagen emellan, i flera fall 
har det handlat om VD och inköpschefer, medan det vid andra tillfällen har varit 
t.ex. allt-i-allo som svarat. Respondenterna har varit personer som är ansvariga för 
affärskontakterna med Posten, vilket varit det som eftersträvats i den här studien. 
Däremot är det svårt att avgöra om variationen bland respondenternas yrkesroller 
eventuellt kan  ha påverkat svaren, exempelvis med avseende på skillnader i 
strategiskt affärstänkande.  
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Bilagor 

Bilaga 1: intervjuguide 
 

1. Vilka tjänster köper ni av Posten? 
 

• Skicka brev 
• Paket 
• Direktreklam 
• E-tjänster 

 
2. Ställer ni fler miljökrav på era transportleverantörer utöver svensk 
miljölagstiftning? Exempel på lagstiftning är: miljöbalken, naturvårdsverkets 
riktlinjer. Svarsalternativ: ja, nej eller vet ej. 
 
3. Har ni någon gång valt att anlita en transportleverantör som inte uppfyller era 
ställda miljökrav? Svarsalternativ: ja, nej eller vet ej. 
 
4. Vilken var den främsta anledningen till att ni gjorde det? Öppet svarsutrymme. 
 
5. Hur viktig är miljöaspekten i förhållande till kvalitet, pris och leveranssäkerhet 
vid val av transportlevereantör idag? Svara på en 5-gradig skala där siffran 1 
betyder "Inte alls viktig" och siffran 5 betyder "Mycket viktig". 
 
6. Hur viktig tror du att miljöaspekten kommer att vara i förhållande till kvalitet, 
pris och leveranssäkerhet vid val av transportleverantör om fem år? Svara på en 
5-gradig skala där siffran 1 betyder "Inte alls viktig" och siffran 5 betyder 
"Mycket viktig". 
 
7. Hur viktigt är det att transportleverantören är ISO 14001-certifierad? Svara på 
en 5-gradig skala där siffran 1 betyder "Inte alls viktigt" och siffran 5 betyder 
"Mycket viktigt". 
 
8. Hur viktigt är det att transportleverantören kan redovisa miljöpåverkan om 
respektive tjänst? Svara på en 5-gradig skala där siffran 1 betyder "Inte alls 
viktigt" och siffran 5 betyder "Mycket viktigt". 
 
9.  Hur viktigt är det att transportleverantören kan erbjuda s.k. gröna tjänster som 
tåg istället för flyg och/lastbil eller andra alternativa drivmedel? Svara på en 5-
gradig skala där siffran 1 betyder "Inte alls viktigt" och siffran 5 betyder "Mycket 
viktigt". 
 
10. Hur viktigt är det att transportleverantören använder moderna och bränslesnåla 
bilar? Svara på en 5-gradig skala där siffran 1 betyder "Inte alls viktigt" och 
siffran 5 betyder "Mycket viktigt". 
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11. Hur viktigt är det att transportleverantören utbildar sina förare i bränslesnål 
körning, s.k. eco-driving? Svara på en 5-gradig skala där siffran 1 betyder "Inte 
alls viktigt" och siffran 5 betyder "Mycket viktigt". 
 
12. Hur viktig är det att transportleverantören kan redovisa kundspecifika 
miljödata, till exempel utsläppsberäkningar och uppgifter om vilka fordon som 
använts för respektive kund? Svara på en 5-gradig skala där siffran 1 betyder 
"Inte alls viktigt" och siffran 5 betyder "Mycket viktigt". 
 
13. Har du några synpunkter på Postens miljöarbete som transportleverantör? 
Svarsalternativ: utrymme för öppet svar eller nej, kan inte komma på något. 
Svarsalternativ: öppet svarsutrymme eller nej, kan inte komma på något. 
 
14. Är ni ISO-14001 - certifierade eller har annan miljöcertifiering? 
Svarsalternativ: ja eller nej. 
 
15. Vilken befattning har du?  
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Bilaga 2: respondenternas befattning 
 
KAM-kunder: 
Transportchef 
Distributionschef 
Servicedirektör 
Strategisk inköpare 
Logistikchef 
Transport-/distributionsansvarig 
Transportchef 
Förvaltningschef 
Marknadschef för katalogdistribution 
Logistikchef 
Utvecklingsansvarig 
CPO 
Reklamchef 
Produktionschef 
Marknadschef 
Ekonomichef 
Produktionschef 
Produktchef 
Projekt- och logistikansvarig 
A-kunder 
Lagerchef 
Transportkoordinator 
Postkontorist 
Servicechef 
Kalkylator och platschef. 
Försäljningschef 
Ekonomichef 
Ekonomichef 
Lagerchef 
Postavdelningsansvarig 
Kontorschef 
Lagerchef 
Mäklare 
Kundtjänstchef 
Mäklarassistent 
Butikschef 
Administrativ chef 
Ekonomichef 
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Kontorschef 
Facilitymanager 
Lagerchef 
Ekonomichef 
Logistikchef 
Delägare 
Speditör 
Receptionist 
Postansvarig 
Marknadschef 
Ekonomichef 
Projektledare 
Kontorshanterare 
Logistikchef 
Stationschef 
Redovisningsansvarig 
Butikschef 
Ansvarig för miljö, kvalitet, 
arbetsmiljö 
Vice vd 
Administrativ chef 
Logistikenhets chef 
B-kunder 
Biträdande säkerhetschef 
Ekonomiansvarig 
Informationschef 
Postansvarig 
Teknisk chef 
Ekonomichef 
Ekonomichef 
Allt-i-allo 
Butikschef 
Affärschef 
Officemanager. 
Kontorssamordnare inom 
kontorsadministration 
Ekonomichef 
Logistikchef 
Försäljningsadministratör. 
Säljare framförallt, men även 
ansvarig för miljöfrågor 
Reservdelschef 
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Adm.chef och Kval.chef 
Ortopedingenjör 
Säljare 
Logistiksamordnare. 
Teknisk support. 
Ekonomichef 
Receptionist 
Lagerchef 
Transport/logistik-ansvarig. 
Jobbar på ekonomiavdelningen 
Ordermottagare. 
Kundservice 
Ekonomiansvarig. 
Receptionist 
Order- och transportansvarig 
Säljare och miljöansvarig. 
VD assistent 
Logistikchef 
Ekonomi- och medlemsansvarig 
Kanslichef 
Delägare 
Transportansvarig 
Sekreterare 
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Bilaga 3: information om Posten och deras miljöarbete 
 
Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Posten är en 
av Sveriges större koncerner med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på 
över 25 miljarder kronor. 
 
Posten omfattas av miljöledningssystem certifierat enligt ISO 14001. Dess 
miljöpåverkan uppstår främst genom transporter, men också genom 
energianvändning i lokaler samt inköp av varor och tjänster. Varje år kör de över 
30 miljoner mil och förbrukar 72 miljoner liter drivmedel, vilket medför ett årligt 
koldioxidutsläpp på ca 175 000 ton. Bland Postens miljömål finns att till och med 
2007 ligga kvar på 2003 års nivå av koldioxidutsläpp (175 000 ton). Andra viktiga 
miljömål: 
 

• Minska bränsleförbrukningen (liter/mil) i brevbäringen 
• Minska elförbrukningen i lokaler 
• Öka andelen avfall till materialåtervinning 

 
Exempel på Postens miljöaktiviteter: 
 
Utbildning i bränslesnål körning 
Alla Postens förare utbildas i bränslesnål körning. Utbildningen ger ökad 
medvetenhet och leder till lägre bränsleförbrukning och minskade 
koldioxidutsläpp. 
 
Transporter på tåg 
Sedan 2001 transporteras största delen av Postens ekonomibrev på järnväg istället 
för med lastbil. 
 
Miljökrav på transporter 
Posten ställer miljökrav på alla upphandlade transporter, bland kraven finns att 
tunga transporter ska vara utrustade med motorer av Euroklass 2 eller bättre. 
 
 
 


