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Sammanfattning 
 
 
Titel: Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt med miljöfrågor i samband med 

lastbilstransporter? 
 
Författare: Adam Johansson & Patrick Miletić 
 
Handledare: Henrick Gyllberg 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 hp 
  
Syfte: Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka strategier för miljöarbete tre olika 

logistikföretag i Blekinge använder sig av i samband med lastbilstransporter, samt 
analysera och jämföra företagen sinsemellan i deras strategiska miljöarbete. 

 
Metod: Vi har gjort en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade intervjuer för 

insamling av empiri. För övrigt har vi använt hemsidor från både företag och 
myndigheter samt diverse litteratur. De företag vi undersökt har vi valt utifrån 
storleken på företagens verksamhet. Detta för att se om det finns några skillnader i 
det strategiska arbetet med miljöfrågor beroende på företagets storlek. 

 
Slutsats: Vår slutsats är att de tre undersökta företagen strategiskt arbetar väldigt olika med 

miljöfrågor. Där det är DHL som genom ett proaktivt synsätt på miljöfrågor har 
kommit längst i sitt strategiska miljöarbete. Följt av Karlshamns Expressbyrå som 
har ett mer reaktivt miljöarbete och därefter KNS Bilfrakt som endast är reaktiva. 
Här tycks det framkomma ett samband mellan företagets storlek och hur långt 
företaget har kommit i sitt strategiska miljöarbete, då DHL är det störst företaget i 
studien följt av Karlshamns Expressbyrå och därefter KNS Bilfrakt. Men det finns 
även likheter mellan företagen i vad de vill uppnå med sina strategiska beslut i 
miljöfrågor. De strategiska besluten handlar framförallt om att förbättra sin position 
gentemot sina kunder och att använda sina resurser på bästa sätt. Här skiljer sig 
dock DHL från de övriga två företagen då de dessutom försöker att differentiera sig 
och skaffa konkurrensfördelar genom sitt miljöarbete. 

 
Nyckelord: Strategi, miljöstrategi, logistik, logistikföretag, åkeri, miljöarbete 
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Abstract 
 
Title: How do logistics businesses in Blekinge work strategically with environmental issues 

in collaboration with lorry shipments? 
 
Author: Adam Johansson & Patrick Miletić 
  
Supervisor: Henrick Gyllberg 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of technology  
 
Course:  Bachelor’s thesis in business administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of our study is to examine what kind of environmental strategies three 

logistics companies in Blekinge use in connection with lorry transports, 
furthermore analyse and compare the companies’ environmental strategies with 
each other. 

 
Method: We have conducted a qualitative study with interviews based on semi-structured 

questions as our primer source of collecting data. We have also used webpage’s 
from companies and authorities as well as a range of literature. Our choice of 
companies to study is based on their operational size, this to be able to see if there 
are any strategic differences in their work with environmental issues depending on 
the size of the company. 

 
Results: Our conclusion is that the three companies we studied strategically work 

significantly different with environmental questions. Where DHL has a proactive 
way of looking at environmental issues and has strategically come the farthest in 
their environmental work. Their followed by Karlshamns Expressbyrå which has a 
more reactive way of working with environmental issues on a strategic level and 
KNS Bilfrakt following as only reactive. There seems to be a relation between the 
size of the company and the progress they made in their strategic environmental 
work, where DHL is the largest company in our study, followed by Karlshamns 
Expressbyrå in the middle segment and KNS Bilfrakt as the smallest company. But 
there are also similarities between the companies regarding what they wish to 
achieve when making strategic decisions while handling environmental issues. The 
strategic decisions are primarily based upon improving their own position towards 
their customers and to make the most out of the company’s resources. It is at this 
point that DHL stands out from the other two companies, as they furthermore try to 
differentiate themselves and gain competitive advantage through their environmental 
work.  

 
Keywords: Strategy, environmental strategy, logistics, logistics company, road carriers, 

environmental work 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
 

”The strategy of an organisation is affected not only by environmental forces and 
strategic capability, but also by the values and expectations of those who have 
power in and around the organisation.”(Johnson G., Scholes K., Whittington R. 
(2005) Exploring Corporate Strategy p.7.) 

 
En organisation kan ha strategier för olika ändamål. Det kan till exempel vara hur de ska 
vinna marknadsandelar eller hur de vill skapa ett bättre arbetsklimat för sina anställda. Men 
strategier handlar i mångt och mycket om att ta ett beslut om vilken väg en organisation ska 
gå för att nå sina mål. Med hjälp av strategier kan organisationer, som till exempel 
logistikföretag, på ett tydligare sätt positionera sig på marknaden och rikta sig till en specifik 
kundgrupp. Storhagen (2003) skriver i sin bok, Logistik – grunder och möjligheter, om hur 
viktigt det är för logistikföretag att anpassa sin egen strategi till sina kunders strategier för att 
på lång sikt kunna matcha kundernas krav och hinna anpassa sig till dem. 
 
I boken Miljödriven affärsutveckling (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995) beskrivs hur 
en ny miljösituation har uppstått, där miljöfrågor får en allt mer strategisk betydelse för de 
flesta branscher och företag. Ökande miljökrav från en mängd olika intressenter så som 
myndigheter, kunder, allmänheten och miljöorganisationer, gör att miljöfrågorna för företagen 
blir mer och mer komplicerade. Detta innebär större risker för företagen i sitt miljöarbete men 
även nya affärsmöjligheter. 
 
Sedan EU bildades under 1950-talet har nya regler och direktiv förändrat samhällets normer 
och krav inom många olika områden. I takt med att västvärlden har utvecklats har även 
konsumtionen ökat och resurser har förbrukats i allt snabbare takt. Men omkring 
millennieskiftet har miljön och samhällets biprodukter vid konsumtion fått större intresse. 
Miljölagar och direktiv har skärpts, t.ex. mängden koldioxidutsläpp som fordon får avge, och 
vad som klassas som rimliga nivåer för utsläpp. Nya regler har tvingat fram investeringar i ny 
och renare teknik, t.ex. 1989 infördes i Sverige katalytisk rening (katalysator) på fordon för att 
minska utsläppen av kolmonoxid, kolväten och kväveoxider. Ny teknik kostar pengar och 
denna kostnad överförs ofta till konsumenten. Konsumenterna och andra intressenter blir även 
de mer och mer miljömedvetna. Tack vare ökad uppmärksamhet kring miljöproblemen i 
samhället börjar allt fler intressenter ställa högre krav på hur företag arbetar med miljöfrågor. 
 
I tidningen Dagens Nyheter (2008-04-23) diskuteras i skrivandets stund EU: s mål att minska 
utsläppen av växthusgaser med 20 procent fram till 2020 jämfört med 1990 års nivå. Som 
förslag på åtgärder nämns bland annat en koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter. Då 25 
procent av koldioxidutsläppen inom EU kommer från vägtransporter kommer nya miljöskatter 
att slå hårt mot den idag konkurrensintensiva logistiksektorn (Europaparlamentet 2008-04-
24). I Sverige har sedan 1990-talet den nationella godstrafiken ökat med cirka 30 procent och 
därmed bidragit till ökade koldioxidutsläpp. Hur denna ökning av transporter ska hanteras 
samtidigt som utsläppen ska minskas, tror vi är en viktig fråga för de verksamma inom 
logistikbranschen.  
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1.2. Problemdiskussion 
 

”All organisations are faced with the challenges of strategic development: some 
from a desire to grasp new opportunities others to overcome significant 
problems.”(Johnson G., Schols K., Whittington R. (2005) Exploring Corporate 
Strategy p.6.) 
     

Enligt Johnson, Scholes och Whittington (2005) handlar strategiska beslut om att: bestämma i 
vilken (långsiktig) riktning en organisation ska gå, ta beslut om bredden på organisationens 
verksamhet, försöka att skaffa organisationen fördelar gentemot konkurrenterna, försöka 
anpassa organisationen till förändringar i omvärlden, skapa nya möjligheter för organisationen 
genom att utnyttja organisationens befintliga resurser och kompetens samt tillfredställa 
intressenters krav och förväntningar. Som en följd av detta så är strategiska beslut ofta mycket 
komplexa och tas ofta i situationer som omges av osäkerhet. Strategiska beslut påverkar hur 
organisationen bedriver sin verksamhet samt kräver integrering både inom och utanför 
organisationen.  

1.2.1. Klimatdebatten 
 
Det problem vi ser grundar sig på den ständigt aktuella klimatdebatten som driver fram nya 
lagar och riktlinjer för organisationers miljöpåverkan. Detta leder till svårigheter för företagen 
i sin strategiska hantering av miljöfrågor. Strategi handlar om ”Konsten att utnyttja företagets 
resurser i syfte att uppnå företagets mål” (Bengtsson & Skärva 2001). Dobers och Wolff 
(1997) skriver att ett företagens miljömål ofta står i konflikt med övriga mål i en organisation 
och kan vara svåra att definiera och mäta. Hur hanterar då företagsledningar en situation där 
företagets miljömål står i konflikt med övriga mål i företaget, samt där det råder osäkerhet 
kring kommande miljölagar och riktlinjer? 
 
Det är inte enbart myndigheternas krav som de styrande i ett företag behöver ta hänsyn till. 
Miljömedvetenhet kan även vara framtvingad av olika intressenter på marknaden, som vill 
bidra till minskad miljöpåverkan. Richard Welford pekar på att den stora utmaningen för 
företagsledningar blir att ta hänsyn till miljöfrågor utan att det påverkar företagets fortsatta 
utveckling i stort. För att lyckas med det krävs att beslutsfattarna integrerar miljöfrågorna i 
företagets affärsstrategi (Welford & Gouldson 1993). 

1.2.2. Miljöpåverkan – hot eller möjlighet 
 
Men alla regler och riktlinjer är inte enbart hinder för organisationer. Med dem följer även 
nya möjligheter t.ex. när alltfler konsumenter väljer miljömärkta alternativ. Beroende på vilka 
ekonomiska och miljömässiga fördelar ett företag kan och vill uppnå, kan de välja att ta en av 
följande fyra strategiska roller (Ingenjörsvetenskapsakademin, McKinsey & Company, 
Världsnaturfonden 1995). 
 

1. Möta minimikrav från myndigheter och marknader. 
2. Överträffa eller driva myndighetskrav. 
3. Överträffa eller driva marknadens krav. 
4. Överträffa eller driva både myndighets- och marknadskrav. (Ibid 1995) 
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Enligt Mckinsey et al. (1995) kan företag skaffa sig konkurrensfördelar och stärka sin 
marknadsposition genom att prioritera miljöfrågor av strategisk betydelse. Detta visas även i 
tidigare studier som gjorts inom miljöområdet, där det framkommer samband mellan ett aktivt 
miljöarbete och ökad lönsamhet i företagen. Exempel på sådana studier är (Aragòn-Correa, et 
al 2006),(Claver, et al 2004) och (Ankarstig et al 2004). Företag som investerar i 
miljöfrämjande åtgärder kan t.ex. ta ut ett högre pris på sina varor och tjänster och därmed 
vända sig till ett växande marknadssegment, där kunder är beredda att betala extra för 
miljövänliga alternativ. Företag kan vinna marknadsandelar genom att införa proaktiva 
miljöstrategier och försöka föregå intressenternas krav (Dobers, Wolff, 1997). Storhagen 
(2003) motsäger sig däremot detta och menar på att miljöarbete inte längre kan användas som 
konkurrensmedel utan numera tas det för givet att alla företag har en miljöpolicy och att den 
efterlevs. Däremot anser han att det är en klar nackdel för företag att inte leva upp till de 
miljökrav som ställs från intressenter. Han menar att de viktigaste företagsekonomiska 
drivkrafterna nuförtiden är att företaget av eget intresse värnar om miljön, följer myndigheters 
regleringar och lever upp till kunders och leverantörers förväntningar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att den rådande klimatdebatten innebär så väl hot som 
möjligheter för utvecklingen i ett företag, vilket för oss in på vår studie. 

1.2.3. Logistikbranschen 
 
I vårt arbete har vi valt att undersöka hur logistikföretag i Blekinge strategiskt hanterar 
miljöfrågor. För att avgränsa oss ytterligare så har vi valt att undersöka 
transportföretag/åkerier inom logistikbranschen. Att vi valt just denna bransch beror på att den 
är väldigt utsatt i klimatdebatten. I boken logistikens grunder (Lumsden 2003) beskrivs 
transportnäringen som en av samhällets allra största miljöproblem. 
 
På Europaparlamentets hemsida går följande att läsa: 
 

”Transportsektorn står för den största ökningen av energikonsumtionen och hela 
25 procent av EU:s koldioxidutsläpp kommer från vägtransporter” 
(Europaparlamentet 2008-04-24). 

 
På naturvårdsverkets hemsida beskrivs EU: s klimatpolitik och deras mål, vilket avslutas med: 
 

” Ett orosmoln är den ökande energiförbrukningen som, utan 
energieffektiviseringar och ökad andel förnybara energikällor i 
energiförsörjningen, kommer att göra det svårt för Europa att nå klimatmålen. 
Även utvecklingen inom transportsektorn anses bekymmersam. Utsläppen från 
transporter inom EU ökade med 26 procent mellan 1990 och 2005” 
(Naturvårdsverket 2008-04-24). 

 
En rapport sammanställd av EyeforTransport (2007), som är en informationsbyrå för logistik 
och transport, visar att också företagsledningar själva ser miljöfrågor som viktiga. Av de 
tillfrågade företagen svarar 67 % att miljöfrågor redan idag är viktiga eller mycket viktiga i 
företagets totala strategi. Endast 3 % uppger att miljöfrågor inte är av någon betydelse för 
företaget. På frågan om hur viktiga miljöfrågorna kommer att vara inom tre år för branschen 
svarar 81 % av företagen att de tror miljöfrågor kommer att vara mer betydelsefulla än de är 
idag. 
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Det här visar på att logistikbranschen står inför en oviss framtid vad gäller nya miljöregler 
från myndigheter och ökande miljökrav från olika intressenter. Hur hanterar då företagen 
detta problemområde? Vi tycker det är intressant att granska hur företagen själva ser på den 
nuvarande miljösituationen och sitt eget miljöarbete. Försöker ledningen strategiskt använda 
sig av miljöfrågor i syfte att skaffa sig konkurrensfördelar eller håller man sig till 
myndigheternas minimikrav och genomför endast miljöåtgärder när man blir tvingad till det. 
Problemet som vi ser och vill undersöka är hur åkerierna arbetar med miljöfrågor det vill säga 
hur åkeriägarna valt att utveckla sina strategier för att möta aktuella och kommande 
miljökrav.  
 
Vi har valt att undersöka och jämföra hur de styrande inom tre logistikföretag i Blekinge 
strategiskt jobbar med miljöfrågor. När vi diskuterade vilka företag vi skulle välja att 
undersöka, bedömde vi att det skulle vara intressant att undersöka företag med olika storlek på 
sin verksamhet. Detta för att se om det finns några likheter eller skillnader i det strategiska 
arbetet med miljöfrågor mellan företag i olika storleksklasser. 

1.2.4. Problemformulering 
 
Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt med miljöfrågor i samband med 
lastbilstransporter? 
 
1.3. Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka strategier för miljöarbete tre olika logistikföretag 
i Blekinge använder sig av i samband med lastbilstransporter, samt analysera och jämföra 
företagen sinsemellan i deras strategiska miljöarbete. 
  
1.4. Definitioner 
 
Företag: 
 
När vi talar om företag i texten menar vi företag och organisationer inom logistikbranschen 
som har godstransporter som huvudsysselsättning. Det kan t.ex. vara åkerier som kör 
nationellt eller internationellt med lastbil och släp. 
 
Miljöstrategi: 
 
Termen miljöstrategi är inte någon standard bland organisationer idag. Termer så som 
miljöpolicy, miljö- och klimatmål används också. Men vi tolkar att vad företagen vill 
förmedla är lika oavsett hur de namnger sin miljörelaterade verksamhet. Vi använder oss av 
benämningen miljöstrategi genomgående i studien. 
 
Intressenter: 
 
Intressenter kan vara några av följande; kunder, ägare/ledning, anställda, myndigheter, 
investerare, konkurrenter, övriga organisationer (EU, FN), miljöorganisationer, media och 
allmänheten. 
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2. Metoddiskussion 
 
Utbudet av böcker som behandlar ekonomiområdet inom logistiken är stort. Men ser vi till 
miljöproblemen som finns i logistikkedjan så handlar det näst intill uteslutande om hur 
företagen kan förändra sin miljöpåverkan med hjälp av olika metoder av supply-chain-
management när de ska transportera sitt gods. Efter noga efterforskning har vi endast kunnat 
hitta några få böcker och vetenskapliga artiklar som berör kopplingen mellan strategier och 
miljöarbete hos logistikföretag, speciellt åkerier, t.ex. Kuzeljvich (2006). Men vi har däremot 
hittat många teorier och artiklar om miljöstrategier hos organisationer i allmänhet t.ex. 
Eyefortransport. Vi kommer därför att utgå från hur logistikföretag hanterar strategier och 
vinkla in studien mot miljöaspekter i strategierna. Vi har även hittat en del relevant 
information på hemsidor som t.ex. Europaparlamentet, NUTEK, Chalmers tekniska högskola 
och Naturvårdsverket. Frågan är hur vetenskaplig och pålitlig denna information är. Vi 
motiverar användandet av dessa hemsidor med att utgivarna är myndigheter, statliga instanser 
och högskola och bedöms därför ha en hög trovärdighet. 
 
En förklaring till att det varit svårt att finna tidigare källor inom området kan vara att 
”miljöarbete” slagit igenom först på senare tid med anledning av debatten om 
växthuseffekten. Sedan 70-talets oljekriser har det främst handlat om energieffektivisering 
som först på 2000-talet övergått till en miljödebatt där miljöarbete blivit en nödvändighet i 
organisationers strategiska arbete. 
 
2.1. Datainsamling 

2.1.1. Primärdata 
 
Som främsta källa för empirin har vi valt att använda oss av intervjuer. Intervjuerna består av 
semistrukturerade frågor (Andersen 1998), se bilaga 1, där den intervjuade fritt kan tala kring 
ett antal punktfrågor vi har som ledhjälp. Vi kommer även att ha möjligheten att fortlöpande 
under intervjuns gång ställa kompletterande frågor som vi finner viktiga för studien. För att 
svara på frågan huruvida vår studie är kvalitativ eller kvantitativ påstår vi att den är mer 
kvalitativ än kvantitativ, men inte renodlad kvalitativ. Bjereld U., Demker M och Hinnfors J. 
(2002) skriver att även om en empirisk studie utförs kvalitativt så kommer den som utför 
studien att använda sig av kvantitativa mått när den kvalitativa informationen tolkas. Vi ser i 
vår studie att empirin kan komma att tolkas i kvantitativa mått och därför vill vi inte låsa oss 
vid antingen kvalitativa eller kvantitativa studier. 
  
Dokumentationen av intervjuerna kommer att ske genom fortlöpande anteckning under 
intervjuns gång. Vi väljer detta sätt eftersom vi samtidigt fångar den intervjuades 
kroppsspråk, som kan leda till en mer korrekt tolkning av vad personen vill förmedla. I boken 
den kreativa forskningsintervjun (Kvale 1997) diskuteras just validitet av det som 
dokumenteras vid en intervju. Där beskrivs bandinspelning som den form av dokumentation 
som ger en mer detaljerad och exakt återgivning av det som sades under intervjun. Nackdelen 
ses som möjligheten att på ett flertal sätt tolka det inspelade materialet vid utskrift. Vi ser 
därför fortlöpande anteckning vid intervjun som ett mer kvalitativt sätt  att arbeta eftersom 
intervjuaren då koncentrerar sig mer på det som sägs och blir mer engagerad i intervjun. 
 
Alternativet till intervju hade varit att skicka ut en enkät till företagen. Detta hade då krävt 
mer tid eftersom vi hade blivit tvungna att skriva mer precisa frågor som täcker in aspekter 
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som vi kanske inte hade tänkt på. Det är även svårare att på ett enkelt sätt förklara vad det är 
vi vill ta reda på i en enkel fråga. Enkäter tar dessutom tid eftersom de oftast ska skickas ut 
per post, någon inom organisationen ska fylla i den och sedan skicka tillbaka den. Det kan 
också vara osäkert hur många svar som återkommer från företagen. Fördelen med detta sätt 
hade varit att vi fått ett bredare perspektiv på området och därmed kunnat säkerställa svaren 
statistiskt.   
 

2.1.2. Sekundärdata 
 
Som sekundärdata har vi valt att hämta information på hemsidor. Valet av hemsidor har vi 
redan berört i inledningen på metodavsnittet. Vi har dessutom valt att använda oss av den 
information som finns på respektive företags hemsida, som ett komplement till primärdata vi 
samlat in. Där anges nästan i samtliga fall, KNS Bilfrakt saknar hemsida, vad företagets 
miljöstrategi/policy är och hur de ska arbeta för att förbättra eventuella brister. Då KNS 
Bilfrakt är underleverantör till Schenker och starkt knuten till dem i sitt miljöarbete, har vi 
också hämta en del information från Schenkers hemsida. Validiteten av den information som 
inhämtats från företagens hemsidor kan diskuteras. Informationen på företagens hemsidor 
visar naturligtvis företagens bästa sida, men vi anser att det är samma information som vi 
skulle ha erhållit vid en förfrågan direkt till företaget. Därför ska den insamlade informationen 
inte ses som en absolut sanning utan mer som en vägledning om var företagen vill befinna sig.     
 
2.2. Val av företag 
 
Vi har valt att undersöka tre åkerier, Karlshamns Expressbyrå, DHL och KNS Bilfrakt som 
alla är verksamma och har kontor i Blekinge. Företagen valdes med åtanke att vi ville ha olika 
storlekar på företagen. Vi har valt att klassa in de tre företagen i olika storlekar utefter hur 
stora avstånd de täcker in med sina transporter. Detta för att se om det finns några skillnader i 
det strategiska arbetet med miljöfrågor beroende på företagets storlek. DHL som har 
världsomfattande verksamhet hamnar i den största klassen. I den mellersta klassen placerar vi 
Karlshamns Expressbyrå, med nationell trafik men även betydande transporter i främst 
Östeuropa. KNS Bilfrakt hamnar i den minsta klassen då de endast bedriver 
inrikestransporter. KNS Bilfrakt bedriver transporter för Schenker som även de är 
världsomfattande, men KNS Bilfrakt är i grunden ett eget åkeri. Att vi valde företag just i 
Blekinge är för att vi inom tidsramen för detta arbete inte hade tid att ta oss runt till företag 
som inte fanns i vår närhet. 
 
2.3. Intervju av företagen 
 
På grund av olika anledningar har det inte varit möjligt för oss att genomföra personliga 
intervjuer på plats med alla företagen. De bakomliggande skälen har varit tidsbrist för både 
oss och de utvalda företagen, samt svårigheter för oss att komma i kontakt med personer 
involverade i strategi och miljöfrågor.  
 
När vi kontaktade DHL i Ronneby blev vi informerade om att ingen person med tillräcklig 
kompetens i frågorna strategi och miljö arbetar i Ronneby. För att komma i kontakt med en 
person med kunskap att svara på våra frågor blev vi hänvisade till Stockholm, där DHL sköter 
dessa frågor centralt. Efter ett samtal till huvudkontoret i Stockholm fick vi e-postadresser till 

 11 



Adam Johansson   Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt  
Patrick Miletić  med miljöfrågor i samband med lastbilstransporter? 
 
 
två personer, då det bedömdes som det lättaste sättet att få kontakt med de personer som då 
kunde svara på våra frågor.  
 
Vad gäller KNS Bilfrakt så hade vi bokat in en intervju, men personen vi skulle intervjua fick 
förhinder pga. arbete och kunde de inte ta emot oss som planerat. Vi fick istället genomföra 
en telefonintervju med vederbörande då det inte gick att få till stånd en gemensam tid för ett 
personligt möte.  
 
I vår kontakt med Karlshamns Expressbyrå gick däremot allt enligt vår planering och vi 
genomförde en intervju med den utvalde på plats. 
 
2.4. Analys 
 
Vi har analyserat empirin från företagen utefter de teorier som beskrivs i teoriavsnittet. Vi har 
framförallt inriktat oss på fyra olika teoretiska modeller, vilka är följande:  
 

1. Hur utformas strategier i företaget (Bengtsson & Skärva 2001) 
2. Vilken miljöstrategi används (NUTEK 2004) 
3. Vilken strategisk roll använder företaget (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995) 
4. Vilken strategityp används (Miles & Snow 2003) 

 
Utifrån dessa teoretiska modeller har vi sedan analyserat empirin och placerat in företagen 
inom dem, för att på så sätt enkelt och överskådligt svara på vår problemformulering. 
 
Efter det att vi gått igenom den insamlade empirin, bestämde vi oss för att redovisa empirin 
och göra analysen under samma rubrik. Detta för att göra det mer intressant för läsaren, som 
slipper läsa enbart uppradade svar från företagen i ett enskilt empiriavsnitt. 
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3. Teori 
 

”De ökande miljökraven kan leda till att konkurrenssituationen inom en bransch 
radikalt förändras.” (Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), McKinsey & 
Company och Världsnaturfonden (WWF) 1995 s9) 

 
3.1 Vad är strategi? 
 
Anthony och Govindarajan (2007) skriver att definitionen av strategi ofta skiljer sig åt. Men 
att en allmänt accepterat definition är följande: strategi beskriver i vilken riktning en 
organisation planerar att gå för att kunna uppnå sina mål. Enligt Bengtsson och Skärva (2001) 
är strategi ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets mål”. 
Sammanfattnings vis går det att säga att strategi handlar om hur ett företags mål ska uppnås. 
För att kunna uppnå satta mål tas strategiska beslut för att t.ex. företaget ska bli unikt 
(differentiering), kunna uppnå konkurrensfördelar, förbättra sin position gentemot kunderna 
och fördela sina resurser på bästa sätt. Hur företag formulerar/utformar en strategi kan ske på 
fyra olika sätt enligt Bengtsson och Skärva (2001). Se figur 1. 

 

 
Figur1, Olika sätt att formulera strategier. Källa: (Bengtsson och Skärva 2001) 

 
 

1. Strategisk planering. Vilket innebär att företaget analyserar utifrån sin affärsidé 
vilka hot och möjligheter det finns i företagets omvärld samt vilka styrkor och 
svagheter företaget besitter. Utifrån denna analys tas sedan beslut om vilka 
strategier och mål företaget ska ha. I figur 2 visas hur det kan gå till när ett 
företag formulerar sin strategi enligt strategisk planering. 

 
STRATEGI 

Strategisk 
planering 

Strategiskt 
tänkande 

Strategisk 
beredskap 

Organisatorisk 
inlärning 

 13 



Adam Johansson   Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt  
Patrick Miletić  med miljöfrågor i samband med lastbilstransporter? 
 
 

 
Environmental 

analysis Internal analysis

Competitor Technology know-how
Customer Manufacturing know-how
Supplier Distribution know-how
Regulator Logistics know-how
Social\Political

Opportunities and 
threats

strenghts and     
weaknesses

identify opportunities identify core competencies

Fix internal competencies 
with external opportunities

Firm's strategies  
 

Figur 2, Strategisk formulering. Källa: (Anthony & Govindarajan 2007) 
 

2. Strategiskt tänkande. Här utformas inte strategier lika formellt och systematiskt 
som i strategisk planering. Strategier utformas istället mer på en instinkt eller 
kreativitet. Förutsätter att man har en mycket god kännedom om företaget och 
dess bransch.  
 

3. Strategisk beredskap och beslutskraft. Strategin grundar sig på en mental och 
organisatorisk beredskap där företaget snabbt och enkelt kan utnyttja olika 
former av tillfälliga affärsmöjligheter som kan dyka upp. 
 

4. Organisatorisk inlärning. Strategier utformas genom en inlärningsprocess, där 
misslyckanden granskas och analyseras för att de inte ska upprepas. Lyckade 
beslut analyseras för att sedan spridas i organisationen.  
 

3.1.1. Strategityper 
 
Miles & Snow (2003) diskuterar precis som Porter (1998) strategisk differentiering och vilka 
val en organisation kan göra inom en viss bransch. De hävdar däremot att det är svårt och 
komplext att studera och peka ut vad som får en organisation att anpassa sig till sin omgivning 
och på vilket sätt. Men de påpekar vikten att utveckla och testa teoretiska modeller för att 
kunna förstå hur organisationer kan tänkas anpassa sig till sin omgivning. De skriver om hur 
man kan dela upp den process en organisation använder sig av för att anpassa sig till sin 
omgivning i tre olika delar. Dessa är entrepreneurial, engineering och administrative- 
problems som benämns som ”The adaptive cycle”. Alla tre delarna i ”The adaptive cycle” är 
beroende av varandra där t.ex. ett företag som är väldigt entreprenörsinriktat snabbt växer på 
en marknad men saknar den tekniska eller administrativa kapaciteten att utvecklas i takt med 
den entreprenöriella delen inom organisationen. Detta skulle då kunna leda till problem för 
företaget t.ex. genom att företaget inte kan leva upp till sina åtaganden gentemot sina kunder. 
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Vilket öppnar upp för konkurrenter att gå in och ta marknadsandelar. Vidare skriver Miles & 
Snow (2003) att på grund av att organisationer endast kan ändra på delarna i ”The adaptive 
cycle” för att utmärka och anpassa sig så finns det möjlighet att dela in alla organisationer i 
fyra olika strategityper. Dessa är:  
 

• Defenders; är organisationer som har ett smalt och marknadsspecifikt produktutbud. 
Ledningen inom dessa organisationer är väldigt kunniga inom sitt område vilket leder 
till att de styrande inte söker nya möjligheter för expansion utan fokuserar på att 
effektivisera sina nuvarande produkter.(Ibid.) 
 

• Prospectors; är organisationer som aktivt letar nya marknadsmöjligheter och trender. 
Detta leder till att det blir de som skapar och driver nya krav som konkurrenter kan 
tvingas leva upp till. Eftersom dessa organisationer ofta skapar nya möjligheter är 
organisationen inte alltid effektiv.(Ibid.) 
 

• Analyzers; är organisationer som har en säker produktportfölj som löper som den 
dagliga verksamheten och en portfölj med högre risk där ledningen kan testa nya 
produkter och göra investeringar på nya marknader. (Ibid.) 
 

• Reactors; är organisationer där ledningen inte vidtar tillräckliga åtgärder för att 
anpassa sig till marknaden i förväg. Istället genomförs förändringar först när de blir 
framtvingade av marknaden eller av lagar. (Ibid.) 

 

3.1.2. Differentiering 
 

”A firm differentiates itself from its competitors when it provides something 
unique that is valuable to buyers beyond simply offering a low price” (Porter M. 
(1998) Competitive Advantage s120) 

 
Citatet ovan är taget från boken Competitive Advantage (Porter 1998) där författaren 
diskuterar vikten av differentiering. Porter skriver att en organisation kan skilja sig från andra 
organisationer med små strategiska val som gör dem unika och samtidigt ta ut högre pris för 
sin produkt utan att förlora kunder. Med hjälp av en väl definierad strategi kan en organisation 
använda sig av olika medel för att skilja sig från sina konkurrenter. Det kan till exempel vara 
närhet till kunder, bra samspel med kunder eller, det som vi undersöker i den här studien, en 
miljöstrategi som möter upp kundernas krav. Med en miljöstrategi kan en organisation 
strategiskt positionera sig på marknaden genom att till exempel köra med miljövänligare 
drivmedel eller använda bränsleeffektivare motorer. Dessa förändringar kan medföra ökade 
kostnader för organisationen. Men då miljöpåverkan från vår nuvarande livsstil i väst är en 
omdebatterad fråga finns det kunder som är villiga att betala för att minska sin 
klimatpåverkan. Detta kan i sin tur motivera nyinvesteringar för att tillgodose ett nytt 
marknadssegment. Genom att differentiera sig från övriga aktörer på marknaden kan en 
organisation skapa sig konkurrensfördelar. Detta gäller under förutsättningen att marknaden är 
villig att betala för differentieringen. 
 
Nackdelarna med differentiering är bland annat de höga initialkostnaderna för nyanskaffande 
av resurssnålare maskiner eller i vårt fall motorer. Om en organisation ska träda in på en ny 
marknad genom differentiering, bör det ha gjorts marknadsundersökningar som påvisar att 
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efterfrågan finns så att en investering blir ett lönsamt projekt. Men Porter (1998) skriver även 
att en differentiering kan leda till sänkta kostnader genom processintegrering. Detta borde 
vara positivt för företaget men visar egentligen på att företaget inte är tillräckligt effektiv i sitt 
utgångsläge. I en rapport sammanställd av EyeforTransport (2007), som är en 
informationsbyrå för logistik och transport, ser de ingen enskild anledning till att företag inom 
logistikbranschen väljer att differentiera sig inom miljöområdet. Istället menar de att det är 
flera faktorer som leder till differentiering, t.ex. att organisationen blir effektivare, kunderna 
eller investerarna kräver det eller att en miljöinvestering kan minska bränslekostnaderna som 
idag är en stor utgiftspost för transportföretag. 
 
Men åkerier kan även erbjuda tjänster så som kyltransporter, kombitransporter där släp 
exempelvis fraktas på tåg, lagerhållning och tulltjänster. Det finns självklart många fler sätt 
för ett logistikföretag att skilja sig från mängden, men eftersom vi inriktar oss på de strategier 
som bygger på differentiering med hjälp av miljöförbättrande åtgärder väljer vi att inte gå in 
djupare på detta. 
 

3.1.3. Konkurrensfördelar med differentiering 
 
Som vi beskrev i avsnittet om differentiering så kan organisationer få konkurrensfördelar 
genom att ha en unik egenskap gentemot sina konkurrenter. Detta är något de flesta företag 
eftersträvar, för att på så sätt kunna öka sin lönsamhet. Självklart bör det finnas ett behov 
bland kunderna för denna unika egenskap. Annars riskerar differentieringen att inte bli 
lönsam. Svårigheten är inte att bli unik på en homogen marknad, men det är däremot svårt att 
förbli unik. Ofta är det lätt för konkurrenter att kopiera varandra vilket kan leda till att en ny 
homogen marknad bildas (Johnson, Scholes, Whittington 2006). Johnson, Scholes och 
Whittington nämner också att det inte räcker med resurser och produkter som kunderna 
eftersöker. De menar att företaget även måste ha kompetent personal som kan skapa något 
unikt utifrån de resurser som finns att tillgå. De anställdas kunskap menar de är svårare att 
kopiera än företagets produkter eller tjänster. 

3.1.4. Miljöstrategi/miljöpolicy 
 
Miljöstrategi handlar om att planera och genomföra åtgärder som utvecklar det mänskliga 
samhället på ett sätt som är ekologiskt försvarbart på lång sikt (Persson et al 2003). I denna 
uppsats definierar vi företags miljöstrategi som, allt ett företag gör för att på något sätt 
förbättra miljön. Det vill säga ett företags miljöstrategi är alla sammanlagda åtgärder företaget 
gör för att förbättra miljön. 
 
I en rapport (Ankarstig et al 2004) gjord av NUTEK, verket för näringslivsverksamhet, 
undersöks sambanden mellan miljöarbete och lönsamhet i småföretag. I denna rapport har 
författarna med utgångspunkt från Hart (1995) formulerat fyra olika miljöstrategier som 
företag kan kategoriseras in i. De fyra miljöstrategierna skiljer sig åt när det gäller mål och 
åtgärder men utesluter inte varandra utan det går att kombinera de olika miljöstrategierna med 
varandra. Miljöstrategierna är följande: 
 

• Utsläppsinriktad miljöstrategi. Målet är att minska företagets direkta utsläpp. 
Åtgärder som företagen använder sig av fokuserar på att minimera företagets utsläpp 
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och avfall. 
 

• Processinriktad miljöstrategi. Målet är att minska företagets egen miljöpåverkan. 
Åtgärder fokuseras på företagets egna processer och verksamhet t.ex. minska 
resursanvändandet genom att minimera spill. 
 

• Produktinriktad miljöstrategi. Målet är att minska företagets indirekta 
miljöpåverkan. Detta görs genom att miljöarbetet fokuseras på varans eller tjänstens 
miljöpåverkan under hela livscykeln. Företaget gör förändringar i sina produkter 
eller erbjuder nya produkter som har mindre miljöpåverkan. Företaget försöker 
också påverka leverantörer och kunder så att produktens totala miljöpåverkan 
minskar. 
 

• Hållbarhetsinriktad miljöstrategi. Målet är att företaget ska vara en del av den 
samhälliga omställningen till ett hållbart samhälle. Miljöarbetet utgör en integrerad 
del av hela affärsverksamheten och miljöåtgärder kan utföras utan krav på att 
lönsamheten i företaget ska stiga. 

 
Drivkraften för företag i sitt miljöarbete och val av miljöstrategi kan antingen vara proaktiv 
eller reaktiv. Med en proaktiv miljöstrategi så ser företaget miljöarbetet som en 
affärsmöjlighet. Företaget försöker förekomma framtida miljökrav och ligga före 
konkurrenterna i sitt miljöarbete och på så sätt skaffa sig konkurrensfördelar. Företag med en 
reaktiv miljöstrategi ser istället miljöarbetet som en begränsning. Där är miljöarbetet och 
miljöstrategin ofta ett resultat av ett yttre tryck t.ex. tvingande lagstiftning eller krav från 
kunder. 

 
I NUTEKs rapport (2008) listas också ett antal skäl för utveckling av miljöarbetet i företag 
samt vilka interna och externa effekter miljöarbetet kan åstadkomma, som i sin tur kan ha 
inverkan på företagets resultat. Olika skäl till ett företags miljöarbete kan t.ex. vara tvingande 
lagstiftning, konkurrensskäl, eget engagemang, minska resursåtgången, möta konsumentkrav, 
möta krav som underleverantör och framtida kommande lagstiftning. Interna effekter som 
miljöarbete kan medföra, är t.ex. bättre struktur och dokumentation av företagets verksamhet, 
ökat engagemang hos personalen, bättre efterlevnad av lagar och regler, kostnadsbesparingar, 
ökad användning av ny teknik, ökad kunskap om företaget och bättre arbetsmiljö. Externa 
effekter som kan uppnås är t.ex. bättre image, kommunikationsfördelar, bättre samarbete med 
leverantörer, närmare kontakt med kunder, etablering på nya marknader och större 
marknadsandel. Dessa skäl för att bedriva miljöarbete i ett företag samt vilka externa/interna 
effekter som kan uppkomma genom miljöarbete, är vad som framkom i NUTEKs 
undersökning (2008). Vad som bör tas i beaktande är att undersökningen endast omfattade 
småföretag, men vi bedömer att denna information ändå är relevant vid en jämförelse mellan 
teori och empiri i vår studie.   
 
3.2. Vad är logistik? 
 
Att specifikt förklara vad ordet logistik betyder är inte lätt. Lumsden (1998 s221) skriver att 
”Logistik handlar om materialflödet och de aktiviteter och system som är förknippade med 
detta.”. Med det menar han att en organisation är beroende av de in- och utflöden av resurser 
och produkter som behövs för att kunna fungera som det är tänkt. Tack vare säkrare 
transporter och effektiva logistikkedjor har företag kunnat minska sina lager och därmed sin 
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kapitalbindning. Istället för att få stora kvantiteter levererade och sedan ha dem stående i lager 
använder sig alltfler företag av Just-In-Time (JIT). Det medför att företaget får tätare 
leveranser med mindre kvantiteter. Men för att det ska fungera krävs att hela logistikkedjan, 
från producent och leverantör till företaget som utför transporten samt beställaren som tar 
emot varan, är samspelta och kan planera sina handlingar. Logistik är inte enbart själva 
transporten av varan utan involverar även en stor process kring själva förflyttningen av den. 
Storhagen (2003) skriver att logistikbranschen är i en växande utveckling, där drivkrafterna 
till den accelererande utvecklingen är allt större kundfokus hos företag samt ökande 
samarbeten inom och mellan företag. Vad logistik och målsättningen med logistik är förklarar 
Storhagen (2003) med de sju R:en, vilket är följande; Rätt vara eller tjänst i rätt kvantitet, i 
rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad. 

3.2.1. Grön Logistik 
 
Någon bestämd definition av ordet ”grön logistik” finns inte. Termen grön logistik används 
trots detta när det pratas om miljö och transporter bland organisationer. Det ”grön logistik” 
syftar på är att organisationen på ett resurssnålt sätt ska kunna fortgå med sin verksamhet 
samtidigt som dess miljöpåverkan hålls på en, för organisationen, låg nivå.(Blinge & 
Svensson 2005) Grön logistik handlar om transporten av produkter mellan organisationer eller 
marknaden. Detta var länge en del i varuförädlingsprocessen som företaget själva inte hade 
någon kontroll över. När det på senare tid har tillkommit både fler miljörelaterade lagar samt 
fler alternativa och miljövänligare transportsätt, har olika intressenter fått allt större möjlighet 
att ställa krav även på transporten av varan. Vilket medför att producenterna börjar ställa krav 
på de företag som sköter om deras transporter. 
 
3.3. Företags hantering av miljöarbetet 
 

I boken miljödriven affärsutveckling (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995) beskrivs 
fem huvudområden för företag som vill lyckas i sitt miljöarbete. För att företagen ska 
uppnå kortsiktiga eller långsiktiga ekonomiska och miljömässiga fördelar gäller det att: 
 

• Identifiera miljöfrågor som kommer påverka företaget och prioritera de 
miljöfrågor som är av strategisk betydelse för företaget. Det som kännetecknar 
strategiska frågor är att de är frågor med stor osäkerhet om framtiden, ekonomisk 
inverkan och effekt på företaget samt många eller odefinierade lösningsalternativ. 
Det är därför viktigt för företagsledningen att försöka identifiera vilka strategiska 
miljöfrågor som kommer att påverka företaget, prioritera de som har störst 
ekonomisk inverkan och ta beslut om tänkbara lösningar. Företag kan genom att 
agera på detta sätt stärka sin marknadsposition och skaffa sig konkurrensfördelar 
(Ibid). 
 

• Välja strategisk roll när det gäller hantering av de prioriterade miljöfrågorna och 
företagets långsiktiga position på miljöområdet. Det finns fyra strategiska roller 
ett företag kan välja att anta i sitt miljöarbete, dessa roller beskrivas mer utförligt 
längre fram i arbetet (Ibid). 
 

• Ta beslut om vilka förändringar som krävs i företaget för att man ska kunna 
lyckas med den valda strategiska rollen. Med detta menar författarna att ett 
företag som valt en viss miljöinriktning kan komma att behöva göra en del 
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förändringar i sin verksamhet, t.ex. skaffa ny kompetens, ändra kundfokus, ändra 
produktegenskaper eller skaffa nytt affärssystem för att på bästa sätt kunna uppnå 
de nya miljömålen (Ibid). 
 

• Undersöka om externa samarbeten kan öka möjligheterna för att lyckas i den 
valda strategiska rollen och besluta med vem och hur företaget bör samarbeta.  
Miljösamarbeten mellan företag blir allt viktigare på grund av att strategiska 
miljöfrågor blir mer och mer komplicerade. Men genom att samarbeta så kan 
företagen minska de risker och den osäkerhet som ofta omger miljöfrågor. 
Miljösamarbeten kan också vara en fråga om resurser. När ett företag inte har de 
resurser som behövs för att hantera en miljöfråga så kan samarbeten inledas med 
företag i liknande situation. Svårigheterna med miljösamarbeten består främst av 
att parterna har olika syn på samarbetets delmål. Det vill säga hur de ska nå fram 
till huvudmålet samt att företagen inte är tillräckligt öppna och visar förtroende 
för varandra (Ibid). 
 

• Ta beslut om hur företaget ska integrera miljötänkandet i affärsverksamheten. 
Här menar författarna att nivån på integreringen av miljötänkande i ett företag är 
beroende på hur viktig del miljön spelar i företagets affärsidé. Om miljön har stor 
ekonomisk och strategisk betydelse för företaget bör hela företaget integreras i 
miljötänkandet. Det handlar framförallt om att ändra de anställdas attityd, samt 
deras sätt att tänka och agera (Ibid). 

  
3.4. Fyra strategiska roller för arbete med miljöfrågor 
 
I boken miljödriven affärsutveckling (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995) beskrivs 
vilka strategiska roller ett företag kan anta i olika miljöfrågor och vad som är viktigt att ta 
hänsyn till vid val av respektive roll. Det står stora ekonomiska värden på spel i de strategiskt 
viktiga miljöfrågorna och det gäller för företag att ta tillvara dessa värden genom att besluta 
om vilken inriktning företaget ska anta i dessa miljöfrågor. Företag beslutar utifrån sina 
förutsättningar om de ska vara drivande inom miljöområdet eller endast följa utvecklingen. 
Företag väljer sin strategiska roll först och främst efter vilka ekonomiska och miljömässiga 
fördelar som de tror att de kan uppnå. De fyra strategiska rollerna kan till viss del kombineras 
eller fungera enskilt var för sig (Figur 3) och de är följande: 
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Figur 3, Fyra typer av strategisk roll. Källa:(IVA, McKinsey & Company, WWF 1995) 
 

1. Möta minimikrav från myndigheter och marknaden 
2. Överträffa eller driva myndighetskrav 
3. Överträffa eller driva marknadskrav 
4. Överträffa eller driva både myndighets- och marknadskrav 

 
Att anta den strategiska rollen; möta minimikrav från myndigheter och marknaden, kan väljas 
av företag som t.ex. bedömer att de inte kan få några fördelar av att tidigt investera i mer 
miljöanpassad teknologi. Det kan då istället vara mer lönsamt att endast möta minimikraven 
och senarelägga investeringar för att på så sätt vinna tid och identifiera mer effektiva 
lösningar eller skaffa ny kompetens. Inom logistikbranschen kan detta innebära att företagen 
väntar med att investera i nya miljövänligare lastbilar, skälen till detta kan vara att företagen 
helt enkelt inte ser investeringen som ekonomiskt lönsam eller att företaget inväntar nyare 
teknik. Denna roll antas ofta av företag som sedan tidigare har ett dåligt miljörykte. Det gäller 
för dem att bättra på sin totala miljöprofil innan de kan anta en annan strategisk roll (Ibid).  
 
Rollen; överträffa eller driva myndighetskrav används i situationer där 
investeringskostnaderna är höga och lösningsalternativen är komplicerade och outvecklade. 
Då kan företag vinna fördelar genom att påverka myndighetskrav i den riktning företaget 
själva väljer. På så sätt minskas risken att nyinvesteringar blir föråldrade och företagets 
konkurrenssituation förbättras. Även i situationer där företagen tror att miljökraven från 
myndigheter kommer att bli allt striktare i framtiden, kan företag genom ökad forskning och 
utveckling försöka överträffa kraven. Samt på så sätt skaffa sig god framförhållning, och 
undvika kostsamma investeringar i framtiden när miljökraven blir realitet. Det finns även 
risker med att överträffa myndighetskrav, t.ex. har i vissa fall myndigheter kommit ut med 
krav på att företag ska reducera sina utsläpp i förhållande till deras genomsnittliga nivå, vilket 
kan leda till att företag inte får någon fördel av att ligga långt fram i miljöarbetet (Ibid). 
 

 

2 Överträffa 
eller driva krav 
från myndigheter. 

4 Överträffa eller 
driva krav från 
både myndigheter 
och marknaden. 

1 Möta 
minimikrav från 
myndigheter och 
marknaden. 

3 Överträffa 
eller driva krav 
från marknaden. 

Hög Låg 

Hög 

Låg 

Fyra typer av strategisk roll 

Marknadskrav 

Myndighetskrav 
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Genom att anta rollen; överträffa eller driva marknadskrav kan företag ta tillvara och utveckla 
efterfrågan på miljövänliga produkter. Genom att profilera sig som ett miljövänligt företag 
och erbjuda ”gröna varor och tjänster”, kan företag höja sina priser och på så sätt skaffa sig 
ekonomiska fördelar. Om man dessutom lyckas öka marknadens minimikrav uppnås 
kostnadsfördelar jämfört med konkurrenterna. Även goodwill kommer att erhållas. För att 
lyckas i denna roll krävs att företaget har en god miljöprofil, förstår och kan påverka 
efterfrågan och veta vilka miljöfrågor som bör profileras, eftersom det ofta är allt för dyrt att 
vara ”grön” på alla områden (Ibid). 
 
Fördelarna med den strategiska rollen; överträffa eller driva både myndighets- och 
marknadskrav blir en kombination av de två föregående nämnda rollerna (Ibid).  
 
3.5. Miljöledningssystem 
 
Miljöledningssystem är framtagna för att organisationer på ett enkelt sätt ska ha möjlighet att 
anpassa sin verksamhet till gällande krav från myndigheter och samhället. Men de är även ett 
hjälpmedel för myndigheter att på ett standardiserat sätt kunna kontrollera och följa upp att 
organisationer lever upp till de krav som ställs av certifieringen. 

3.5.1. ISO 
 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) påbörjade 1991 ett arbete med att ta fram 
en standard (ISO 14001) för hur organisationer kan kontrollera och påverka sina direkta och 
indirekta miljöaspekter. En certifiering enligt ISO 14001 är ett frivilligt val som 
organisationer kan göra för att på ett enkelt sätt visa var de står i miljöfrågor. ISO 14001 
handlar om hur ett företaget i fyra steg kan förändra sin miljöpåverkan. Dessa steg är planera, 
genomföra, följa upp och förbättra sitt resursutnyttjande (SIS Projekt 2006). ISO 14001 ska 
ses som ett verktyg för att effektivisera sitt resursutnyttjande genom att minska 
materialåtgången vid produktion, använda mer förnyelsebara råvaror och produkter samt öka 
kompetensen kring miljöarbete bland de anställda. Men en ISO 14001 certifiering innebär 
också goodwill som kan användas i marknadsföringssyfte. Genomförda åtgärder och det 
dagliga arbetet följs upp med en miljörevision där organisationens handlingar kan utvärderas 
för att se om de följt de uppsatta normerna. Eventuella brister åtgärdas och på så vis fortlöper 
processen. ISO 14001 är ingen nyframtagen standard utan ska ses som ett verktyg där ISO 
samlat tidigare riktlinjer i en standard för att lättare kunna tillämpas av organisationer.(Ibid) 

3.5.2. EMAS 

EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme. Det är en förordning som 
ingår i EU: s aktionsprogram ”Mot en hållbar utveckling”. EMAS började utvecklas 1993 för 
att skapa ett system likt ISO 14001, men specifikt för EU: s medlemsländer. Idag har ISO 
14001-standarden integrerats i EMAS för att myndigheter på ett enkelt sätt ska ha möjlighet 
att följa organisationers arbete med EMAS. Det medför att dubbelarbete undviks då ISO 
certifieringen faller under EMAS kriterier. Precis som med ISO 14001 så ställs det krav på 
efterlevnad av gällande regler med redovisning och uppföljning av genomfört arbete i 
organisationen. EMAS är idag frivilligt att ansluta sig till men kräver större redovisning av 
miljöarbete via nyckeltal och indikatorer. (EMAS hemsida 2008-05-20) 
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3.6. Miljöåtgärder för transportföretag. 
 
Möjliga åtgärder för att minska transporters miljöpåverkan beskrivs i boken logistik grunder 
och möjligheter (Storhagen 2003), samt i en rapport gjord vid Chalmers universitet (Blinge, 
Svensson 2005). 
 

• Utveckling av fordon. Vilket innebär t.ex. tekniska lösningar för att begränsa 
utsläppen, minskad bränsleförbrukning, lägre rull- och luftmotstånd och val av 
motorer. 
 

• Användning av fordon. Körsätt, hastighet, lufttryck, service och underhåll. 
 

• Utnyttjandegraden av fordon. Ruttplanering, returlaster, antal driftstimmar per dygn, 
fyllnadsgrad. 
 

• Samordnade transporter och samlastning. Innebär att man försöker genom samarbeten 
med andra leverantörer fylla fordonen med så stora last som möjligt. 
 

• Val av transportmedel/kombitransporter. Prioritera miljövänliga alternativ framför 
mindre miljövänliga t.ex. användning av bil vid korta transporter och tåg vid längre 
avstånd. 
 

• Val av drivmedel. Välja biobaserade drivmedel framför fossila energikällor. 
 

• Använda sig av informationsteknologin. För att lättare kunna planera rutter, undvika 
störningar, felkörning och köbildningar behövs snabb och korrekt information. 
 

• Infrastrukturella åtgärder. Genom utbyggnad av infrastrukturen så ökar 
transporteffektiviteten och t.ex. miljöbelastningar såsom trafikköer minskar. 
 

• Införande av miljöledningssystem. Genom att införa miljöledningssystem som ISO 
140001 eller EMAS kan miljöarbetet i ett företag förenklas. Det blir lättare för 
ledningen att strukturera upp miljöfrågor, enklare att motivera anställda i miljöarbetet 
och samtidigt ges en bild utåt att företaget aktivt arbetar med miljön. 
 

• Val av leverantörer. Genom att ställa miljökrav på sina underleverantörer så drivs 
frågan på miljöförbättringarna aktivt i samhället och dessutom uppfattas det egna 
företaget som mycket miljömedvetet. 
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4. Empiri och Analys 
 
4.1. Företagsinformation 
 
Nedan följer kort beskrivning om respektive företag som vi undersökt i studien. Deras 
respektive miljöpolicy finns i bilagorna 2 – 4. 

4.1.1. DHL 
 
DHL Express Sverige är en del i DHL koncernen som bedriver internationella godstransporter 
med verksamhet i 220 länder. I Sverige har DHL idag 70 kontor och terminaler som 
sysselsätter cirka 4000 anställda. DHL är idag marknadsledande inom internationella 
expresstransporter, vägtransporter och flygfrakt. 
 
FAKTA OM DHL 
Ägande 100% DPWN (Deutsche Post World Net) 
Leds av Lars Jordahn 
Antal anställda Ca 4000 
Antal bilar Ca 3500 i Sverige 
Omsättning - 
Verksamma länder Internationellt 220 länder. 
Miljöcertifiering ISO 14001 
Figur 4 Källa: Kontaktperson Fredrik Strömblad 2008-05-12, DHLs hemsida. 
 

4.1.2. AB Karlshamns Expressbyrå 
 
Karlshamns Expressbyrå är ett familjeföretag som bedriver åkeri sedan 1900 med transporter 
både inom Sverige och i Europa samt tredjepartslogistik. Företaget har bedrivit transporter i 
Östeuropa sedan 1989 och har idag förutom i Karlshamn även kontor i Lettland och Ryssland. 
 
FAKTA OM AB KARLSHAMNS EXPRESSBYRÅ 
Ägande Privatägt AB 
Leds av Per-Gunnar Persson 
Antal anställda 40 
Antal bilar 18 i Sverige, 150 inhyrda utrikes. 
Omsättning 130 miljoner kronor 
Verksamma länder Sverige samt främst Östeuropa och Ryssland. 
Miljöcertifiering ISO 14001 (ISO 9001 Kvalitetscertifiering) 
Figur 5 Källa: Intervju med Per-Henrik Persson 2008-05-09, informationsblad. 
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4.1.3. KNS Bilfrakt 
 
KNS Bilfrakt är ett litet privatägt åkeri med kontor i Karlshamn. Företaget grundades 1968 
och bedriver idag transporter för Schenker. Företaget bedriver inrikes lastbilstransporter som 
en underleverantör till Schenker. Eftersom KNS Bilfrakt arbetar med Schenker och följer 
deras miljöpolicy så redovisar vi Schenkers miljöpolicy i bilaga 4. 
 
FAKTA OM KNS BILFRAKT 
Ägande Privatägt AB 
Leds av Lars-Ola Larsson & Astor Larsson 
Antal anställda 24 
Antal bilar 11 
Omsättning 28 miljoner kronor 
Verksamma länder Sverige 
Miljöcertifiering ISO 14001 indirekt via Schenker. 
Figur 6 Källa: Intervju med Astor Larsson 2008-05-13. 
 
4.2 Analys av empirin 
 
Under varje företags rubrik redovisas först vår insamlade empiri. Efter empirin kommer sedan 
en analys av respektive företag. I analysen av vår empiri är målet att klargöra hur företagen 
strategiskt arbetar med miljöfrågor. För att göra detta på ett överskådligt sätt har vi valt att 
placera in företagen i följande fyra teoretiska modeller, vilka beskrivs i teorikapitlet. 
 

1. Hur utformas strategier i företaget (Bengtsson & Skärva 2001) 
 

2. Vilken miljöstrategi används (NUTEK 2004) 
 

3. Vilken strategisk roll använder företaget (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995) 
 

4. Vilken strategityp används (Miles & Snow 2003) 
 

Indelningen inom de teoretiska modellerna har gjorts genom att vi har tolkat vår insamlade 
empiri i relation till de berörda teorierna.  

4.2.1 DHL 
 
Empiri 
 
Sedan starten av DHL har man arbetat med miljöfrågor i form av resurseffektivisering. I 
början av 1990-talet övergick arbetet med miljöfrågor som en egen sakfråga. DHL anser att 
miljöarbetet är mycket viktigt för organisationen idag, och tror att det kommer bli ännu 
viktigare i framtiden.  
    
Strategiskt viktiga miljöfrågor för företaget: 
 

• Klimatförändringar 
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• Fossila bränslen 
• CO2- utsläpp och andra farliga utsläpp 

 
Hur identifierar företaget strategiska miljöfrågor: 
 
En central avdelning som endast arbetar med miljöfrågor koordinerar miljöarbetet och 
fördelar ut miljömål till resten av organisationen. Identifiering av strategiskt viktiga 
miljöfrågor sker främst genom information från kunder, myndigheter samt intern diskussion. 
Förutom att följa de lagar och regler som finns, så anses kunderna ha störst påverkan på vilka 
miljöfrågor det är värt att satsa på. Man utför regelbundet marknadsundersökningar för att 
vara uppdaterad och förberedda på vilka kundkrav som kan komma att dyka upp i framtiden. 
Företaget försöker även att på egen hand driva på miljöarbetet genom tillvalstjänster såsom 
”grön ton” och genom att investera i miljöfrämjande projekt, t.ex. skogsplantering med syfte 
att minska växthuseffekten.  
 
Skäl till miljöarbete: 
 

• Följa lagstiftningen 
• Leva upp till kunders krav 
• Förbruka så lite resurser som möjligt 
• Eget engagemang, genom att verka för ett hållbart samhälle.  

 
Mål med miljöarbetet: 
 

• Minska sina koldioxidutsläpp med fem procent fram till år 2012 jämfört med 1990 års 
nivå. För närvarande är detta en stor utmaning på grund ut av en ökad efterfrågan på 
transporter. 

• Minska sin totala miljöpåverkan. 
• Resurseffektivisering.  
• Utveckla redan gjorda miljöåtgärder, t.ex. öka fyllnadsgraden ytterligare. 

 
Miljöåtgärder som företaget använder: 
 

• Samlastning, ruttplanering, öka fyllnadsgraden, minska tomkörningar, öka 
kombitransporter. 

• Använda nya motortekniker och miljöanpassade bränslen. Byta ut nuvarande lastbilar 
mot mer miljöanpassade biogasdrivna. 

• Internutbildningar inom miljöområdet, t.ex. skall förarna lära sig köra mer bensin 
snålt. 

• Minska växthuseffekten genom att investera i projekt för skogsplantering och 
förnyelsebara energikällor. 

• Grön ton, är en tillvalstjänst kunderna kan välja där transporten utförs med alternativa 
bränslen såsom biogas. Intäkterna från denna tjänst återinvesteras sedan i bättre 
miljöanpassade fordon.  

 
Effekter av miljöarbete: 
 

• Bättre image 
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• Närmare kontakt med kunder 
• Hopp om att lönsamheten kommer öka på sikt 
• Kostnadsbesparingar t.ex. genom minskad bränsleförbrukning 

 
Miljösamarbeten: 
 

• Business Leaders Initiative on Climate Change (BLICC), är ett nätverk som arbetar 
med att företag ska minska den egna miljöpåverkan, samt öka miljömedvetenheten hos 
kunder och allmänheten.  

• Global Corporate Citizenship Initiative (GCCI), är ett nätverk som försöker ta reda på 
vilka förväntningar samhället har på företag, vad gäller ansvarstaganden gentemot 
människor, miljö och samhället.    

• Global Compact Learning Forum (GCLF), är ett forum som har till syftet att skapa 
engagemang i företag när det gäller att värna om mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden och miljö. 

 
Miljöledningssystem: 
 

• Certifierade enligt ISO 14001 
 
Hur mäts resultatet av företagets miljöarbete: 
 

• Varje år görs en miljörapport om verksamheten som lämnas till deras ägare DPWN. 
Miljörapporten finns sedan med i deras miljöredovisning. 

• Mäter utfallet av varje enskild transport, detta sammanställs sedan och lämnas till 
kunder som efterfrågar informationen. 

 
Proaktivt/Reaktivt miljöarbete: 
 
Vi anser att DHL använder sig av ett proaktivt miljöarbete. Då företaget aktivt jobbar med att 
hitta nya affärsmöjligheter inom miljöområdet. Ett bevis på detta är utvecklingen av tjänsten 
”grön ton”. Eftersom DHL är en stor aktör på transportmarknaden med många stora kunder 
och ett globalt nätverk, har de möjlighet att ställa miljökrav som deras underleverantörer 
måste följa och kan därmed sätta nya standarder för branschen. Genom att DHL ställer högre 
krav än lagstadgat kan de få konkurrensfördelar och vara bättre förberedda för nya lagkrav. 
 
Analys 
 
För att visa hur DHL Strategiskt arbetar med miljöfrågor, har vi valt att placera in 
organisationen enligt följande, inom de fyra teoretiska modellerna: 
 

1. Hur utformas strategier i företaget: Strategisk planering 
 
Hur DHL arbetar strategiskt med miljöfrågor anser vi bäst beskrivs i teorin om 
strategisk planering (Bengtsson & Skärva 2001). Då företaget för en aktiv diskussion 
både internt och externt inom miljöområdet. Genom den externa diskussionen med 
myndigheter och kunder får de en bild av hot och möjligheter för företaget. DHL 
genomför även marknadsundersökningar inom miljöområdet och genom dessa får de 
fram potentiella kunders miljökrav, vilket ger kunskap om nya hot och möjligheter för 
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företaget. Den interna diskussionen sker genom att DHL har en central avdelning som 
enbart arbetar med miljöfrågor. Avdelningen bestämmer hur DHL ska arbeta med 
miljöfrågor genom att analyseras hoten och möjligheterna för företaget och jämför 
sedan dessa med vilka styrkor och svagheter DHL besitter. Därefter sammanställs 
vilka miljöfrågor som är strategiskt viktiga för DHL samt hur man ska arbeta med 
dem. Miljömålen och hur dessa ska uppnås sprids sedan ut till hela organisationen.  

 
2. Vilken miljöstrategi används: hållbarhetsinriktad miljöstrategi 

 
Miljöstrategin som DHL använder sig av beskrivs bäst enligt teorin som 
hållbarhetsinriktad miljöstrategi (NUTEK 2004). Eftersom DHLs miljöarbete är en 
viktig del i deras affärsstrategi. De arbetar aktivt med att minska sin egen 
miljöpåverkan för att på så sätt verka för samhällets bästa. Arbetet för att minska 
företagets miljöpåverkan sker på många olika sätt, t.ex. genom användning av 
miljöanpassade bränslen, samlastning och ruttplanering. Men det som framför allt 
visar på att DHL använder sig av hållbarhetsinriktad miljöstrategi är deras arbete med 
tillvalstjänster såsom ”grön ton”, där transporten görs med biobränsle, och att de 
investerar i olika miljöfrämjandeprojekt såsom forskning kring förnyelsebara 
energikällor. Även deras breda satsning på miljösamarbeten visar på att de tar sin 
miljöpåverkan på allvar och vill verka för en hållbar utveckling av samhället. 
 

3. Vilken strategisk roll använder företaget: Överträffa eller driva krav från marknaden  
 
Den strategiska rollen DHL använder sig av enligt teorin bedömer vi är överträffa 
eller driva krav från marknaden (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995). Då DHL 
genom nära kontakt med sina kunder och genomförda marknadsundersökningar håller 
koll på befintliga marknadskrav. Genom miljösamarbeten (BLICC, GCCI och GCLF) 
försöker DHL sedan driva dessa marknadskrav och utveckla en efterfrågan på ”gröna 
produkter”. Utvecklingen av tillvalstjänsten ”grön ton” är ett försök att överträffa 
marknadskraven. DHL ställer också miljökrav på sina underleverantörer vilket kan ses 
som ett sätt att försöka driva marknadskraven. 
 

4. Vilken strategityp används: Analyzers 
 
DHL passar in på Miles & Snows (2003) strategityp analyzers. Detta för att de har 
flera marknadssegment som är säkra men samtidigt utforskar nya möjligheter till 
exempel ”grön ton”. 

4.2.2 Karlshamns Expressbyrå 
 
Empiri 
 
Karlshamns Expressbyrå har arbetat med miljöfrågor sedan mitten av 1990- talet. De anser att 
miljöarbetet är en nyckelfaktor för deras verksamhet då 60-70 % av deras kunder ställer 
miljökrav. De tror också att miljöarbetet kommer få en allt större roll i framtiden för företaget.  
 
Strategiskt viktiga miljöfrågor för företaget: 
 

• Utsläpp av avgaser, t.ex. koldioxid och svavel utsläpp  
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• Fossila bränslen 
• Tomkörningar 

 
Hur identifierar företaget strategiska miljöfrågor: 
 
Karlshamns Expressbyrå har en person anställd som till 50 % av sin arbetstid arbetar med 
miljöfrågor. Denne drar upp riktlinjer i miljöarbetet som sedan fördelas ut till olika 
avdelningar, där avdelningen sedan får bestämma specifika miljömål själva. Förutom att följa 
myndigheters miljölagar och kunders miljökrav så identifieras viktiga miljöfrågor av personen 
som arbetar med dessa. Dennes initiativ och kreativitet styr hur företaget arbetar med 
miljöfrågor.  
 
Skäl till miljöarbete: 
 

• Behålla och få nya kunder. 
• Följa lagar och regler. 

 
Mål med miljöarbetet: 
 

• Reducera företagets miljöpåverkan. 
• Företaget ska inte väljas bort av en kund för att man inte är tillräckligt långt framme 

med sitt miljöarbete. 
 

Miljöåtgärder som företaget använder: 
 

• Användning av miljövänligare bränslen. 
• Eco Driving. 
• Använder däck som är fria från HA- oljor. 
• Att veta hur mycket bränsle varje lastbil förbrukar, jämför sedan mellan förarna. 

 
Effekter av miljöarbete: 
 

• Kostnadsbesparingar t.ex. genom minskad bräsnleförbrukning. 
• Närmare kontakt med kunder. 

 
Miljösamarbeten: 
 

• Samarbetar med en del kunder i syfte att uppnå deras miljökrav. 
• Samarbetar med ett annat åkeri i form av att de gör miljörevision hos varandra. 

 
Miljöledningssysten: 
 

• Certifierat enligt ISO 14001 
 
Hur mäts resultatet av företagets miljöarbete: 
 

• Mäter inte resultatet av miljöarbetet på något speciellt sätt. Utan hävdar att deras 
miljöstrategi är lyckad i form av att företaget finns kvar på marknaden. 

 28 



Adam Johansson   Hur arbetar logistikföretag i Blekinge strategiskt  
Patrick Miletić  med miljöfrågor i samband med lastbilstransporter? 
 
 
  
Proaktivt/Reaktivt miljöarbete: 
 
Karlshamns Expressbyrå ser vi som främst reaktivt i sitt miljöarbete, eftersom de främst 
inriktar sig på att följa de miljökrav som kunderna ställer och de lagar som finns. Men vi ser 
även att företaget använt sig av ett proaktivt miljöarbete i situationer då de utfört 
miljöåtgärder för att skaffa sig nya kunder.  
 
Analys 
 
Vi har valt att placera in Karlshamns Expressbyrås strategiska miljöarbete i följande 
kategorier: 
 

1. Hur utformas strategier i företaget: Strategiskt tänkande  
 
Karlshamns Expressbyrås strategiska arbete med miljöfrågor anser vi passar bäst in på 
strategiskt tänkande (Bengtsson & Skärva 2001). De har en anställd som arbetar med 
miljöfrågor, så förutom att följa myndighets och kundkrav, präglas miljöarbetet av 
denna anställdas tankar och kreativitet. Individen ifråga fastställer riktlinjer för 
miljöarbetet i företaget. Dessa riktlinjer delas sedan ut till olika avdelningar i 
företaget. Avdelningarna får sedan själva sätta upp mer konkreta miljömål efter 
riktlinjerna. Detta visar att företagets strategiska miljöarbete inte utformas särskilt 
formellt eller systematiskt utan mer på individers kunnande och kreativitet. 
 

2. Vilken miljöstrategi används: Processinriktad miljöstrategi  
 
Vi anser att Karlshamns Expressbyrå använder sig av en Processinriktad miljöstrategi 
(NUTEK 2004). Förutom att uppfylla miljölagar och regler satta av myndigheter, så är 
det framförallt kundernas krav som driver på miljöarbetet inom företaget. Kunderna 
ställer olika krav på företagets miljöarbete, vilket medför att Karlshamns Expressbyrås 
miljöstrategi inriktar sig på att uppfylla dessa krav. För att lyckas uppfylla kraven 
arbetar företaget med att minska miljöpåverkan från företagets processer, det vill säga 
lastbilstransporter, t.ex. genom val av bränsle och Eco Driving. 
 

3. Vilken strategisk roll använder företaget: Möta minimikrav från myndigheter och 
marknaden samt överträffa eller driva krav från marknaden 
 
Den strategiska rollen Karlshamns Expressbyrå antar är framförallt Möta minimikrav 
från myndigheter och marknaden (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995). Deras 
miljöarbete handlar framförallt om att möta kundernas miljökrav för att på så sätt 
kunna behålla de kunder man har. Företaget arbetar också med att försöka uppfylla 
potentiella kunders miljökrav för att på så sätt kunna knyta till sig dem i framtiden. 
Per-Henrik Persson, Quality and Environment Co-ordinator, uttryckte sig på följande 
sätt, ”vi ska inte få ett nej från en kund för att vi inte är tillräckligt långt fram i 
miljöarbetet”. Men vi kan också skönja delar av rollen överträffa eller driva krav från 
marknaden. Detta i form av att Karlshamns Expressbyrå ställer miljökrav på sina 
leverantörer och aktivt håller sig uppdaterade om den senaste tekniken kring bränslen 
och förbränningsmotorer. 
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4. Vilken strategityp används: Defenders 
 
Vi ser Karlshamns Expressbyrå som defenders för att de är ett traditionellt åkeri som 
främst fokuserar på sin kärnverksamhet. Detta leder till att de prioriterar sin nuvarande 
marknadsställning och försöker effektivisera och stärka den. 

4.2.3 KNS Bilfrakt 
 
Empiri 
 
KNS Bilfrakt har arbetat med miljöfrågor sedan starten 1968, men miljöfrågorna har fått en 
allt större betydelse för verksamheten under 2000-talet. Även KNS Bilfrakt, liksom de övriga 
två undersökta företagen, anser att miljöarbetet är mycket viktigt för verksamheten idag och 
att det kommer bli än mer viktigt i framtiden.  
 
Strategiskt viktiga miljöfrågor för företaget: 
 

• Utsläpp av farliga avgaser. 
• Tomkörningar. 

 
Hur identifierar företaget strategiska miljöfrågor: 
 
De bestäms av Schenker centralt. Eftersom KNS Bilfrakt är underleverantörer till Schenker, 
innebär det att strategiskt viktiga miljöfrågor identifieras av Schenker. Schenker ställer sedan 
krav på hur deras underleverantörer ska arbeta med dessa miljöfrågor. Detta innebär att KNS 
inte utför något eget arbete med att identifiera strategiska miljöfrågor utan deras miljöarbete 
handlar om att följa de krav Schenker ställer. 
 
Skäl till miljöarbete: 
 

• Schenker ställer miljökrav. 
• Följa lagar och regler. 

 
Mål med miljöarbetet: 
 

• Uppfylla miljökraven från Schenker. 
• Mål enligt Schenker: Att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda 

effektiva logistiklösningar och tranposter med ständigt minskande miljöpåverkan. 
 
Miljöåtgärder som företaget använder: 
 

• Utbildar alla chaufförer i Eco Driving. 
• Samlastning. 
• Använder däck fria från HA-olja. 

 
Effekter av miljöarbete: 
 

• Kostnadsbesparingar t.ex. genom minskad bränsleförbrukning. 
• Möjlighet att fortsätta vara underleverantör till Schenker. 
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Miljösamarbeten: 
 

• Tillämpar samlastning med Schenkers åkerier från andra orter. 
• Med Schenker centralt, som ger tips om hur företaget ska kunna uppnå deras ställda 

miljökrav. 
 
Miljöledningssysten: 
 

• Miljöcertifierade enligt ISO 14001 
 
Hur mäts resultatet av företagets miljöarbete: 
 

• Schenker följer upp miljöarbetet hos KNS. Resultatet av deras miljöarbete avgör om 
de kan fortsätta vara underleverantör till Schenker.  

 
Proaktivt/Reaktivt miljöarbete: 
 
KNS Bilfrakt ser vi som reaktiva i sitt miljöarbete då de inte själva aktivt påverka några 
marknadsförändringar. De är bundna att följa Schenkers direktiv och har antagligen svårt att 
få någon lönsamhet i dyra miljöinvesteringar utöver det som krävs. 
 
Analys 
 
Vi har valt att placera in KNS Bilfrakts strategiska miljöarbete i följande kategorier: 
 

1. Hur utformas strategier i företaget: Strategiskt beredskap 
 
KNS Bilfrakt är en underleverantör till Schenker och företagets miljöarbete inriktar sig 
på att uppfylla de miljökrav Schenker ställer på dem. Vi anser därför att KNS Bilfrakts 
strategiska arbete med miljöfrågor bäst beskrivs i teorin som strategisk beredskap 
(Bengtsson & Skärva 2001). Eftersom KNS utformar sina miljöstrategier utefter de 
miljökrav Schenker ställer, så innebär det att KNS måste ha en beredskap i företaget 
om t.ex. Schenker bestämmer sig för att ändra sina miljökrav eller ställa nya krav.  
 

2. Vilken miljöstrategi används: Utsläppsinriktad strategi  
 
Vid valet av miljöstrategi anser vi att KNS främst tillämpar utsläppsinriktad strategi 
(NUTEK 2004). Motiveringen bakom detta är att KNS själva inte kan påverka de krav 
som Schenker ställer på dem, utan endast anpassar sin miljöpåverkan för att matcha 
Schenkers krav i syfte att bibehålla sin position som underleverantör till Schenker. 
 

3. Vilken strategisk roll använder företaget: Möta minimikrav från myndigheter och 
marknaden  
 
KNS Bilfrakts strategiska roll blir att möta minimikrav från myndigheter och 
marknaden (IVA, McKinsey & Company, WWF 1995). Främst är det de krav som 
Schenker ställer som uppfylls, men KNS försöker även hålla sig i framkant i frågan 
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om avgasutsläpp för att inte hamna på efterkälken vid införandet av nya regler. 
 

4. Vilken strategityp används: Defenders  
 
Om vi ser till enbart KNS Bilfrakt så bedömer vi att de passar in i kategorin defenders, 
eftersom de själva inte kan expandera på nya marknader utan försöker öka sina andelar 
på befintliga marknader genom att effektivisera sina nuvarande tjänster och sitt 
handlande. Om vi däremot tar med Schenker i modellen kan vi anta att de två 
tillsammans kan klassas som analyzers eftersom de har större resurser och fler 
möjligheter att konkurrera på logistikmarknaden utan att ta onödiga risker. 

 
4.3 Jämförelse mellan företagen 
 
På vår fråga om företagen upplever miljöfrågorna som hot eller möjligheter, svarade samtliga 
tre att de upplever miljöfrågorna som möjligheter för företaget. Dessa svar tycker vi känns 
tillrättalagda, som om företagen svarat ”politiskt korrekt”, alltså svarat som man bör svara. Vi 
anser att DHL är det enda företaget som kan hävda att de ser nya affärsmöjligheter i 
miljöfrågor, eftersom de arbetar proaktivt i sitt miljöarbete och försöker driva på 
utvecklingen. Karlshamns expressbyrå och KNS Bilfrakt anser inte vi ser på miljöfrågor som 
nya affärsmöjligheter eftersom de arbetar mer reaktivt med miljöfrågor och deras strategi 
inriktar sig på att uppfylla miljökrav som ställs från olika intressenter. Detta stärks dessutom 
av Miles & Snows (2003) teori om strategityper bland organisationer.     
      
Om vi gör en jämförelse mellan företagen utifrån deras storlek, så visar vår studie ett samband 
mellan företagets storlek och hur stor vikt företaget lägger på sitt strategiska miljöarbete. Med 
detta menar vi att DHL som är det största företaget i studien också har kommit längst i sitt 
strategiska miljöarbete. Karlshamns Expressbyrå som är det medelstora företaget i vår studie 
ligger inte lika långt fram som DHL i det strategiska miljöarbetet, men ändå klart före KNS 
Bilfrakt.  
 
Trots att företagen strategiskt arbetar väldigt olika med miljöfrågor, så kan vi vid en 
jämförelse av företagens miljöstrategier se likheter i de åtgärder de valt att genomföra. Alla 
tre logistikföretagen som undersökts använder sig till exempel av nya lastbilar med motorer 
som förbrukar mindre bränsle och genererar mindre utsläpp med hjälp av effektivare rening, 
däck som är fria från HA-oljor och utbildning i Eco Driving. Frågan är om detta kan vara ett 
tecken på att de miljöåtgärder som idag står till förfogande för logistikföretag är svåra att 
genomföra och få lönsamhet med.   
 
Vi skrev i teoriavsnittet att strategiska beslut tas i syfte att t.ex. företaget ska bli unikt 
(differentiering), kunna uppnå konkurrensfördelar, förbättra sin position gentemot kunderna 
och fördela sina resurser på bästa sätt (Bengtsson och Skärva 2001). Om vi då ser på de 
företag vi undersökt, så handlar deras strategiska beslut i miljöfrågor framförallt om att 
förbättra sin position gentemot kunder och fördela sina resurser på bästa sätt. Förbättra sin 
position gentemot kunderna gör företagen t.ex. genom att uppfylla kundernas miljökrav. 
Fördela sina resurser på bästa sätt är t.ex. åtgärder såsom Eco Driving. Vad gäller 
differentiering och konkurrensfördelar så anser vi att det endast är DHL som strategiskt 
arbetar med miljöfrågor för att just uppnå detta. DHL försöker differentiera sig och uppnå 
konkurrensfördelar genom tillvalstjänsten ”grön ton” samt genom att investera i olika 
miljöfrämjande projekt. Förklaringen till att endast DHL försöker använda sig av 
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differentiering inom miljöområdet tror vi beror på att de är ett mycket större företag än de 
andra två och därmed har mer resurser till att arbeta strategiskt med miljöfrågor. Företaget är 
inte lika känsligt för ett misslyckande, t.ex. om tillvalstjänsten ”grön ton” inte skulle falla väl 
ut, så slår det inte lika hårt mot DHL som det hade gjort mot något av de andra två företagen.
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5. Slutsats 
 
5.1. Företagens strategiska arbete med miljöfrågor 
 
Miljöarbete DHL Karlshamns 

expressbyrå 
KNS 

1. Hur utformas 
strategier i företaget: 

Strategisk planering Strategiskt tänkande Strategisk beredskap 

2. Vilken 
miljöstrategi 
används: 

Hållbarhetsinriktad 
miljöstrategi 

Processinriktad 
miljöstrategi 

Utsläppsinriktad 
miljöstrategi 

3. Vilken strategisk 
roll använder 
företaget: 

Överträffa eller driva 
krav från marknaden 

Möta minimikrav 
från myndigheter och 
marknaden samt 
överträffa eller driva 
krav från marknaden 

Möta minimikrav 
från myndigheter och 
marknaden 

4. Vilken strategityp 
används: 

Analyzers Defenders Defenders 

Figur 7: Figuren visar hur företagen strategiskt arbetar med miljöfrågor. 
 
Vår slutsats är att de tre undersökta företagen strategiskt arbetar väldigt olika med miljöfrågor 
(figur 7). Där det är DHL som genom ett proaktivt synsätt på miljöfrågor har kommit längst i 
sitt strategiska miljöarbete. Följt av Karlshamns Expressbyrå som har ett mer reaktivt 
miljöarbete och därefter KNS Bilfrakt som endast är reaktiva. Här tycks det framkomma ett 
samband mellan företagets storlek och hur långt företaget har kommit i sitt strategiska 
miljöarbete, då DHL är det störst företaget i studien följt av Karlshamns Expressbyrå och 
därefter KNS Bilfrakt. Men det finns även likheter mellan företagen i vad de vill uppnå med 
sina strategiska beslut i miljöfrågor. De strategiska besluten handlar framförallt om att 
förbättra sin position gentemot sina kunder och att använda sina resurser på bästa sätt. Här 
skiljer sig dock DHL från de övriga två företagen då de dessutom försöker att differentiera sig 
och skaffa konkurrensfördelar genom sitt miljöarbete. 
 
Om detta resultat översätts till mera allmänna termer skulle det innebära att ju större företaget 
är desto mer resurser läggs på ett strategiskt miljöarbete. Som större företag med mer resurser 
gäller det inte bara att med miljöarbetet skaffa sig en positiv miljöprofil hos sina kunder eller 
arbeta med effektiv resursanvändning, utan även att skapa konkurrensfördelar och därmed 
kapa åt sig större marknadsandelar. Detta resonemang, ju större företag desto mer strategiskt 
miljöarbete, skulle kunna vara allmängiltigt för alla företag inom logistikbranschen och rent 
av inom alla branscher. Mot detta resonemang talar utvecklingen inom jordbruket där det 
oftast är de mindre företagen som arbetar miljöriktigt med ”kravmärkta” jordbruksprodukter. 
Det kan dock inom jordbruket vara så att en nischprodukt som ”kravmärkta” 
jordbruksprodukter har varit de små företagens enda chans att överleva.  
 
5.2. Kunskapsbidrag 
 
Kunskapsbidraget som denna uppsats bidrar med är att visa hur företag strategiskt arbetar med 
miljöfrågor. Vi har i vår studie undersökt tre specifika företag men vi ser inga hinder för att 
bakomliggande teorier och slutsatser skulle kunna tillämpas på andra företag inom 
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logistikbranschen. Bakomliggande teorier är främst skapade för tillverkningsindustrin men 
har här tillämpats på tjänsteföretag inom transportbranschen. I vissa fall har det varit svårt att 
tillämpa aktuella teorier på ett tjänsteföretag inom transportbranschen. Teorier mer anpassade 
till den aktuella marknadsmiljön (tjänsteföretag inom transportbranschen) skulle kunna ge en 
mer nyanserad bild av organisationers strategiska miljöarbete och på vilken nivå 
organisationen placeras inom miljöarbetet. 
  
5.3. Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag är att följa upp vår studie om några år för att se om det strategiska miljöarbetet har 
förändrats i företagen. Det skulle också vara intressant att undersöka vilka ekonomiska 
effekter det strategiska miljöarbetet har på företagen. En annan tänkbar fortsättning vore att 
genomföra en motsvarande studie av ett större antal företag, för att se om det finns några 
kvantitativa bevis för det resultat vi erhållit. Det vore också vara intressant att undersöka de 
kunder som ställer miljökrav på logistikföretagen, för att få reda på vilka skäl de har för att 
ställa höga miljökrav och hur de själva strategiskt bedriver sitt miljöarbete. 
 
5.4. Egna reflektioner  
 
I efterhand bedömer vi att vissa delar av arbetet kunde ha gjorts på ett bättre sätt. Först och 
främst vill vi här beröra intervjuerna av företagen, som inte riktigt blev som vi hade tänkt. Då 
vi inte fick någon personlig intervju med vare sig KNS eller DHL kan detta mycket väl ha 
påverkat utfallet av studien. Detta eftersom vi inte hade samma möjlighet att tolka deras svar 
eller ställa följdfrågor som vid en personlig intervju. Dessutom anser vi att vi skulle ha spelat 
in de intervjuer som gjordes. Det var svårt att anteckna och föra en god diskussion samtidigt. 
Inspelning av intervjuerna hade också gett en mer detaljerad sammanställning av vad som 
framkom.  Om vi tittar närmare på den litteratur och de teorier vi använt vid vår analys så kan 
vi ställa oss frågan om de är de mest lämpliga teorierna för att analysera miljöstrategier hos 
logistikföretag. Teorierna uppfattar vi som väldigt allmänna och främst riktade mot 
tillverkningsindustrin.  
Vid insamlande av empiri bör det beaktas att vi kan ha varit påverkade av ämnet på sådant sätt 
att vi missat information som kunde ha bidragit till studien.  
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Bilaga 1- Intervjufrågor 
 
 
1. Ägandeform: 
2. VD/chef: 
3. Omsättning: 
4. Antal bilar: 
5. I vilka länder är ni verksamma? 
 
6. Hur länge har ni arbetat med miljöfrågor? 
7. Hur viktig är miljöaspekten för er idag? 
8. Hur viktig tror ni den kommer vara om 5 år? 
9. Hur arbetar ni med miljöfrågor? 
10. Hur får ni fram de miljöfrågor som är viktiga för er?  
 
11. Vad är syftet med ert miljöarbete? 
12. Hur utformar ni er miljöstrategier? 
13. Hur påverkas företaget av nuvarande miljöregler och lagar? 
14. Ser ni att miljöfrågorna har någon betydelse för er verksamhet? 
15. Vem är det som driver på miljöförändringarna i företaget (Myndigheterna, 
Marknad/intressenter, företaget själva)? 
15.1. Om marknaden, gör ni någon marknadsundersökning? 
 
16. Vilka intressenter har störst påverkan? 
17. Upplever ni miljöfrågor som hot eller möjligheter? 
18. Används något miljöstyrningssystem (ISO)? 
19. Vilka miljökrav ställs av intressenter? 
20. Ställer ni några miljökrav på era kunder? 
 
21. Har ni några miljösamarbeten? 
22. Hur påverkas er lönsamhet av ert miljöarbete? 
23. Hur mäter ni resultatet av ert miljöarbete? 
24. Har det krävts några stora förändringar i er verksamhet till följd av ert miljöarbete? 
24.1. I så fall vilka förändringar? 
25. Prioriteringar vid val av bilar (märke, pris, miljö)? 
 
26. Hur värderar ni företaget mot era konkurrenter? 
27. Finns det något samband mellan er miljöstrategi och er affärsstrategi? 
28. Hur viktiga är miljöfrågorna i er marknadsföring? 
29. Följer ni er miljöstrategi? 
30. Vet de anställda om miljöstrategin? Följer de den? 
 
31. Vad tycker DU om miljöstrategin inom organisationen? 
32. Vad skulle DU vilja förändra inom miljöstrategin om du fick fria händer? 
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Bilaga 2 – Miljöpolicy DHL 
 
Som ett av de ledande globala transport- och logistikföretagen, tar DHL sitt ansvar 
som samhällsmedborgare mycket seriöst. Att värna om miljön och i synnerhet vårt 
klimat, anser vi vara ett område där vi ska och verkligen kan bidra på ett betydande 
sätt. 
 
DHLs åtagande är att utveckla miljömässigt hållbara transport- och logistiknätverk. 
 
Detta innebär att vi tillsammans verkar för att: 
 
• Skydd av miljön är en integrerad del i vårt företags strategi som syftar till 

långsiktigt värdeskapande. Miljöskydd är även en viktig del när vi utvärderar 
vår affärsverksamhet och prestanda. 

 
• Vi i nära samarbete med våra kunder och samarbetspartners vidtar åtgärder 

för att förebygga och minimera vår negativa miljöpåverkan och att vi hanterar 
den miljöpåverkan som inte helt kan elimineras på ett ansvarsfullt sätt. 

 
• Vi efterlever nationell och internationell miljölagstiftning, och som god förebild 

där så är möjligt deltar i frivilliga initiativ såsom ISO 14001 och FNs Global 
Compacts Miljöprinciper. 

 
• Vår personal är utbildad och motiverad att uppträda och agera på ett 

miljömässigt ansvarsfullt sätt i sitt dagliga arbete. 
 
• Vi strävar efter en ständig förbättring genom systematisk mätning av vår 

miljöprestanda och ökad effektivitet i våra transport- och logistikprocesser 
genom tekniska innovationer. 

 
• Vi kommunicerar och samverkar med samtliga intressenter samt redovisar 

öppet resultat och utveckling. 
 
DHL 
Juni 2003 
 
Miljöpolicyn är hämtad från DHL`s hemsida 2008-05-26 
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Bilaga 3 – Miljöpolicy Karlshamns Expressbyrå 
  
Alla har vi ett miljöansvar  
 
Grunden för ett lyckat miljöarbete är att alla i verksamheten känner sig delaktiga.  
Delaktig kan man vara på flera sätt mer eller mindre, det viktigaste är att alla kämpar för att 
uppnå verksamhetens mål.  
 
Reducera påverkan på miljön  
 
Företag i transportbranschen är och kommer även i framtiden bidra till en negativ påverkan på 
miljön, därför måste man arbeta aktivt för att minska  
denna påverkan.  
 
De viktigaste miljöfrågorna för verksamheten  
 

• Utsläpp av avgaser samt spridning av partiklar från fordon  
• Tomkörning  
• Kemikalieanvändning främst i samband med service och underhåll  
• Avfall från verksamheten  
• Energiförbrukning 

 
Omgivningens krav  
 
De lagar och regler som styr verksamheten ä miniminivåer att följa.  
 
Våra ledord är; Vi skall alla arbeta för att minska vår miljöpåverkan samt hjälpas åt, att leva 
upp till de lagar och regler som omgivning ställer på verksamheten.  
 
AB Karlshamns Expressbyrå  
2004-10-15  
 
Hämtad från Karlshamns Expressbyrås hemsida 2008-05-26 
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Bilaga 4 – Miljöpolicy Schenker 

Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda effektiva logistiklösningar och 
transporter med ständigt minskande miljöpåverkan 

Det innebär att vi: 

• vi använder våra resurser på bästa sätt.  
 

• vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och ger dem möjlighet att 
alltid ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.  
 

• vi förebygger föroreningar till luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan 
vid utveckling av varje ny tjänst.  
 

• vi ser miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.  
 

• vi påverkar, ställer krav på och samarbetar med kunder, leverantörer och andra 
intressenter.  
 

• vi stödjer forskning och utveckling kring bränsle, transportmedelsteknik och logistik.  
 

• vi följer lagar, förordningar och övriga myndighetsanvisningar 

 
2004-03-29 

Eftersom KNS Bilfrakt arbetar och följer Schenkers miljöpolicy hämtade vi miljöpolicyn från 
Schenkers hemsida 2008-05-26. 

 

 42 


	Sammanfattning
	Abstract
	Innehåll
	1. Inledning
	1.1. Bakgrund
	1.2. Problemdiskussion
	1.2.1. Klimatdebatten
	1.2.2. Miljöpåverkan – hot eller möjlighet
	1.2.3. Logistikbranschen
	1.2.4. Problemformulering

	1.3. Syfte
	1.4. Definitioner
	2.1. Datainsamling
	2.1.1. Primärdata
	2.1.2. Sekundärdata

	2.2. Val av företag
	2.3. Intervju av företagen
	2.4. Analys

	3. Teori
	3.1 Vad är strategi?
	3.1.1. Strategityper
	3.1.2. Differentiering
	3.1.3. Konkurrensfördelar med differentiering
	3.1.4. Miljöstrategi/miljöpolicy

	3.2. Vad är logistik?
	3.2.1. Grön Logistik

	3.3. Företags hantering av miljöarbetet
	3.4. Fyra strategiska roller för arbete med miljöfrågor
	3.5. Miljöledningssystem
	3.5.1. ISO
	3.5.2. EMAS

	3.6. Miljöåtgärder för transportföretag.

	4. Empiri och Analys
	4.1. Företagsinformation
	4.1.1. DHL
	4.1.2. AB Karlshamns Expressbyrå
	4.1.3. KNS Bilfrakt

	4.2 Analys av empirin
	4.2.1 DHL
	4.2.2 Karlshamns Expressbyrå
	4.2.3 KNS Bilfrakt

	4.3 Jämförelse mellan företagen
	5.1. Företagens strategiska arbete med miljöfrågor
	5.2. Kunskapsbidrag
	5.3. Förslag till fortsatt forskning
	5.4. Egna reflektioner

	6. Källförteckning
	6.1. Litteraturkällor
	6.2. Internetkällor
	6.3. Artiklar
	6.4. Intervjuer
	6.5. Övriga källor

	Bilaga 1- Intervjufrågor
	Bilaga 2 – Miljöpolicy DHL
	Bilaga 3 – Miljöpolicy Karlshamns Expressbyrå

