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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel:  Kopplingen mellan omvärldens miljökrav och näringslivets 

  miljöarbete - en studie om DHLs miljöanpassning 

 

Inlämningsdatum:  29 Maj 2009 

 

Nivå:   Kandidatuppsats i Service Management, 15-hp 

 

Författare:   Nina Lemic, Elaine Wendt och Björn Östman 

 

Handledare:  Hervé Corvellec, Birgitta Olsson och Filippa Säwe 

 

Nyckelord:   Miljöarbete, DHL, kontingensteori, omvärldskrav, strategier, 

  miljöledningssystem (MLS), myndigheter, miljömål.  

 

Studieobjekt:  DHL, åkeribranschen, miljökrav 

 

Syfte:   Syftet med denna uppsats är att fördjupa den vetenskapliga 

  kunskapen kring vilka miljökrav omvärlden ställer på företag samt 

  hur dessa hanteras av företaget? För att uppnå syftet ska DHL, ett 

  internationellt åkeri vars verksamhet är ytterst påfrestande för 

  miljön, analyseras. 

 

Frågeställningar:  Hur ser kopplingen mellan inre företagsstruktur och yttre krav ut? 

  Hur ser omvärldens miljökrav ut? 

  Hur arbetar DHL med miljö? 

   

Metod:  Kvalitativa intervjuer med personal på DHL samt nätbaserade 

kvantitativa enkäter, riktat  mot företag som nyttjar åkerier i sin 

verksamhet.  

 

Slutsatser:  Två motsägelsefulle slutsatser har kunnat dras. Det upptäcktes att 

världens miljöengagemang rör sig framåt, vilket beror på 

intressenter så som myndigheter samt konsumenter. Dessa 

intressenter har, genom olika krav, satt företagets miljöarbete i 

fokus. Även DHL själva är engagerade i miljön då de insett de 

gynnsamma effekter engagemang medför. Samtidigt visade 

analysen även att miljöarbete oftast utförs endast då det medför 

andra fördelar så som kostnadsbesparingar eller generering av 

ökade inkomster. 
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Abstract 

 

 

Title:  The connection between the surroundings environmental demand 

and the business world’s environmental work link– A study about 

DHL:s environmental conditioning 

 

Date:   29 May 2009 

 

Level:  Bachelor’s degree in Service Management, 15 points 

 

Authors:   Nina Lemic, Elaine Wendt and Björn Östman  

 

Advisor:   Hervé Corvellec, Birgitta Olsson and Filippa Säwe 

 

Key words: Environmental work, DHL, contingency theory, impact from 

surrounding world, strategies, environmental management system, 

administrative authority, environmental objective 

 

Object: DHL, haulage contractor industry, environmental requirements  

 

Purpose: The purpose of this essay is to deepen the scientific knowledge 

about witch environmental demands the surrounding world has on 

companies and how the companies handle the demands. To 

achieve our purpose DHL, an international shipping company, 

whose activity is extremely exposed for the environment, will be 

analysed.  

 

Questionary: What is the connection between the internal company structure and 

the external demands? 

 Which are the surrounding world’s environmental demands? 

 How does DHL handle the environmental demands? 

 

Method:  The essay is based on qualitative interviews with DHL staff and 

Internet-based quantitative inquiries aimed at companies using 

haulage contractors in their business. 

 

Conclusions: Two contradictive conclusions have been seen as a result of this 

essay. On one hand we discovered that the environmental 

engagement in the world is moving forward, which is a 

consequence of interest from authorities and consumers. Even 

DHL itself is engaged in environmental work, as they have 

realised all the positive effects of this engagement. At the same 

time, the analysis showed that environmental work is not done for 

the environmental purpose alone. It also needs a substantial cost 

saving or increase of income to make it interesting enough. 
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1. Inledande del 

Detta kapitel ger en övergripande bild av uppsatsens innehåll och börjar med en kortfattad 

inledning som följs av problemformulering, syfte och forskningsfrågor. Vidare ges en kort 

redogörelse av miljöhistoriken och grundläggande information gällande miljöhot samt 

företaget DHL. Därefter presenteras en övergripande teoretisk ram kopplad till syftet, 

avgränsningar och disposition.  

 

1.1 Inledning  

 

”Av många bedöms idag miljön och speciellt klimatfrågorna vara den strategiskt 

viktigaste omvärldsfrågan för 2000-talet. Man bedömer också att marknaden 

kommer att styra alltmer inom miljöområdet.”
1
 

 

Världen har genom åren upplevt drastiska förändringar gällande miljön. Ständigt rapporteras 

miljöpåverkan som för varje dag förstör vår planet mer och mer till följd av hur en stor del av 

jordens befolkning lever. Det kan tänkas att globaliseringen till stor del bidrar till detta. 

Företag väljer att lägga sin produktion i lågavlönade länder för att minska kostnader utan att 

tänka på vilka konsekvenser de långväga transporterna har på miljön. Konsumenternas 

ökande krav på hög service, snabb leverans och särskilda produkter blir svåra att tillgodose på 

ett miljövänligt sätt. Sverige är till ytan ett stort land som kännetecknas av långa avstånd med 

relativt få invånare vilket ställer stora krav på politikens alla områden. Transportpolitiken har 

till uppgift att fungera för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning. Det innebär ett aktivt och målmedvetet arbete mot effektiva, energisnåla, 

och rena transportlösningar. Företag har med tiden insett att den naturliga miljön inte enbart är 

en begränsning utan även ett potentiellt sätt att profilera sig. I allt växande skara tar företag 

saken i egna händer för att minska utsläppen. Trots den oroväckande tid vi lever i verkar 

mänskligheten blunda för det som kan tänkas vara ansträngande, det vill säga att förändra sig 

själv och sitt levnadssätt. Om människan fortsätter att sticka ner huvudet i sanden varje gång 

miljöförstörelse kommer på tal kanske vi till slut står inför det onämnbara, en förstörd värld.  

 

                                                 
1
 Antonsson, Ann-Beth. (2008). ”Miljödriven affärsutveckling”. I Miljö – i ett företagsperspektiv. Prevent i 

samverkan med Svenskt Näringsliv, LO & PTK. Tredje upplagan. Ödeshög: AB Danagårds Grafiska.   

sid. 66 
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1.2 Problemformulering 

Miljödebatten har pågått under en lång tid och ämnet är fortfarande aktuellt då det konstant 

berörs av olika medier. Trots allmänhetens medvetenhet om att dagens livsstil inte är hållbar 

ur ett långsiktigt perspektiv verkar relativt få drastiskt förändra sitt levnadssätt. Ämnet 

bearbetas på högre instans då myndigheter kontinuerligt skriver nya avtal och utarbetar nya 

målsättningar. Trots detta ger åtgärderna inte den effekt som eftersträvas då nya alarmerande 

rapporter gällande miljöpåverkan fortsätter att strömma in. Det kan det tänkas att samhället 

idag karaktäriseras av två motsträvande trender, miljötrenden samt konsumtionstrenden. 

Denna motsträvighet kan antas medföra en kluvenhet mellan lägsta pris och 

miljömedvetenhet, varpå en splittring gällande företagens arbete och mål samt omvärldens 

krav uppstår. Att miljöarbetet har gått långsamt kan bero på att de åtgärder som har kunnat 

utföras utan större uppoffringar redan har utförts, den lågt hängande frukten är därmed redan 

plockad. Med detta som utgångspunkt konstateras att nämnbara förändringar endast blir 

möjliga om samhällets aktörer är beredda att göra uppoffringar, samarbeta, sträva mot samma 

mål samt ställa krav på både sig själva och varandra. För att skapa djupare förståelse för hur 

situationen ser ut idag blir det intressant att se till vilka miljökrav omvärlden ställer på ett 

företag i en miljöpåfrestande bransch samt hur dessa påverkar företagets arbete med miljö.  

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att fördjupa den vetenskapliga kunskapen kring vilka miljökrav 

omvärlden ställer på företag samt hur dessa hanteras av företaget. För att uppnå syftet ska 

DHL, ett internationellt åkeri vars verksamhet är ytterst påfrestande för miljön, analyseras. 

Utifrån syftet har tre forskningsområden formulerats till frågor med olika fokus; 

 

1. Forskningsområde 1 - Hur ser kopplingen mellan inre företagsstruktur och yttre krav 

ut? 

2. Forskningsområde 2 - Hur ser omvärldens miljökrav ut? 

3. Forskningsområde 3 - Hur arbetar DHL med miljö?  
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1.4 Miljöproblematikens historia 

Trots att sambandet mellan miljöpåverkan och människans inblandning har varit känt sedan 

slutet av 1800-talet var det först på 1960-talet som frågan togs upp för seriös diskussion.
2
 

Efter andra världskriget var många länder intresserade av att först och främst öka sin 

ekonomiska tillväxt vilket tillsammans med arbete för ökad välfärd var det som hamnade i 

fokus. Dessa mål har, genom vårt ökade konsumtionssamhälle, vuxit starkare och 

konsekvenserna har varit både långsiktiga försämringar och ett antal stora miljöincidenter. På 

1960- talet skapade föroreningsnivåerna i västvärlden debatt angående miljöfrågor och 

utvecklingen inom media innebar att medvetenhet ökade. En internationell diskussion uppstod 

vilket med hjälp av betydelsefulla myndigheter som FN har resulterat i flertalet 

miljökonferenser. Stockholmskonferensen 1972 var den första av sitt slag och möttes av 

svårigheter på grund av politiska tvister. Trots problem avslutades mötet med 

överenskommelser som skulle ligga till grund för arbetet med internationell miljöpolitik.
3
   

 

Ytterliggare en av allra högsta grad relevant händelse var Brundtland-rapporten som gavs ut 

1987 och grundades på Världskommissionens arbete för utveckling och miljö. Dokumentet 

har blivit ansett som ett av de mest betydelsefulla då vikten av hållbart miljöarbete på 

internationell nivå lyftes fram. I samband med rapporten förändrades världsuppfattningen 

angående miljöproblem till att få västvärlden att intressera sig för miljöfrågor internationellt 

vilket mynnade ut i ytterligare en FN konferens i Rio de Janeiro 1992. Fokus på detta 

sammanträde var att behandla och konkretisera Stockholmskonferensens huvudområden. 

Även om Rio-konferensen ansågs ha stor framgång finns tveksamhet från experter om hur 

utvecklingen sedan dess har fortskridit. 1997 gjordes en utvärdering varpå det framgick att det 

politiska arbetet med att uppfylla de mål som sattes upp i Rio de Janeiro hade gått långsamt.
4
  

 

I Sverige berörde miljödebatten fram till 90-talets början så gott som endast verksamheter 

utöver företag. Insikt uppstod nu om företagens delaktighet för att nå ett bärkraftigt samhälle. 

Miljöbarometerprojektet startades av forskare vid Gothenburg Research Institute och var ett 

tillvägagångssätt för att föra in de företagsekonomiska frågorna i debatten.  Projektet avsåg 

tydliggöra attityd- och agerandeförändringar samt hur externa omständigheter påverkar 

                                                 
2
 Ammenberg, Jonas. (2004). Miljömanagement. Lund: Studentlitteratur. sid. 27-30 

3
 ibid 

4
 ibid sid. 31 
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företagsledare. En viktig del kring undersökningarna i projektet var att se till hur pådrivningar 

från yttre intressenter tacklas och behandlas.
5
  

 

Information som framkommit över åren har visat förändringar i företags attityder gällande 

miljöarbete.
6
 1991 angavs det viktigaste motivet för miljöarbete vara myndighetskrav där krav 

från marknaden uppgavs till liten utsträckning. Med tiden har dessa åsikter förändrats då 

undersökningen som gjordes av miljöbarometern 1997-1998 uppdagade att kundkrav nu 

ansågs som starkast. Nationell lagstiftning och ledningens krav uppfattades som nästan lika 

starka där även aktörer såsom anställda, ägare och internationella lagstiftningar angavs 

påverka till stor del. De förändrade motiven har förstärkts än mer under 2000-talet samtidigt 

som förståelse uppkommit för att lagstiftning måste kompletteras med frivilligt miljöarbete.
7
  

 

1.5 Miljöhot 

Det finns ett otaligt antal miljöproblem som påverkar och skadar världen, vi kommer dock 

härefter beskriva vilka som är av relevans för vårt valda ämne.  

 

Växthusgaser eller klimatpåverkande gaser är sådana som reflekterar och absorberar den 

värmestrålning som kommer från jorden. Klimatpåverkande verksamheter ökar nämnda gaser 

och medför högre temperatur vid jordytan då andelen reflekterad värmestrålning höjs. Av 

mänskligt orsakade utsläpp av klimatpåverkande gaser utgörs i Sverige 80 % av koldioxid. 

Koldioxid frigörs framför allt vid förbränning av exempelvis trä eller fossila bränslen. Då trä 

bränns kan en ersättning ske genom nya träd vilket gör att det inte uppstår ett nettotillskott av 

koldioxid. Problemet med förbränning av fossila bränslen såsom olja är att nettotillskottet inte 

kan återskapas inom kort tid. Fossila bränslen är till skillnad från trä inte förnyelsebara då 

omloppstiden är för lång för att utgöra ett bra kretslopp. Riskerna med klimatpåverkande 

gaser är många, komplexa och kan skapa synergieffekter som är svåra att förutspå. Ett resultat 

är ökade temperaturer som kommer att innebära höjda vattennivåer, förändringar av strömmar 

och ytterliggare effekter som samhället redan nu börjar märka av.
8
  

 

                                                 
5
 Strannegård, Lars & Adolfsson, Petra & Wolff, Rolf. (1997). ”Svenska Miljöbarometern 1995-1996 – En 

studie av trender i svenska företags miljöbeteende”. I Dobers, Peter & Wolff, Rolf (red.). Miljöstrategier – ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Andra upplagan. Göteborg: Nerenius & Santérus Förlag. sid. 27-28 
6
 Antonsson (2007) sid. 66 

7
 ibid 

8
 Ammenberg (2004) sid. 34-35 
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1.6 DHL - företaget 

DHL säger sig vara ledande inom internationell expressfrakt och logistik med ett globalt och 

omfattande nätverk. DHL grundades år 1969 och erbjuder tjänster åt både privatpersoner och 

företag. Idag har man en bred expertis inom express, flyg- och sjöfrakt, landtransporter, 

kontraktslogistik och internationella brevtjänster. Med tiden har en god kännedom av lokala 

marknader skapats. DHL är det sjunde största företaget i världen med 500 000 anställda och 

verkar i 220 länder.
9
 I Sverige arbetar cirka 4000 anställda på 70 kontor runt om i landet och 

företaget är uppdelat i fyra transportavdelningar varav två kommer att beröras i uppsatsen; 

DHL Express och DHL Freight.  Express avdelningen rör flyg- samt vägexpress och erbjuder 

differentierade serviceutbud såsom snabb leverans, tid- och dagbestämda leveranser. Freight 

enheten har anslutningar i hela Europa med transporter av partigods, styckegods och hela 

laster på såväl väg som järnväg. Vidare finns specialtjänster som rör lagerlösningar, tull och 

specialtransporter.
10

  

 

1.7 Övergripande teoretisk ram 

Miljö och ekonomi är två begrepp som många gånger har ansetts oförenliga trots att de är 

ömsesidigt beroende av varandra. Ekonomi blir ett överflödigt ämne om inte en viss nivå på 

miljökvalitet existerar samtidigt som vår miljö är beroende av utvecklingen i ekonomin. 

Sambandet mellan dessa ämnen har blivit alltmer tydligt då vi allt oftare utsätts för 

nyttjandekonflikter mellan monetära vinster och ekologiska förluster.
11

  

 

Dobers och Wolff har en annan syn på fenomenet och menar att samhället blir alltmer 

miljömedvetet medan företagens mål att vinstmaximera kvarstår, varpå en konflikt uppstår. 

Samhällets miljömedvetenhet medför att kritik riktas mot företagen då det är allmänt känt att 

näringslivet bidrar till världens miljöförstöring. Således ifrågasätter och omvärderar 

allmänheten tron på tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt varpå efterfrågan på 

miljöskyddsåtgärder ökar och en motsättning mellan samhället och företagen uppstår.
12

   

 

Nationalekonomerna kan sägas koppla problematiken till att stadsmakten inte i tillräckligt hög 

grad inblandar sig i fördelningen av världens resurser. Detta då marknadsekonomin leder till 

                                                 
9
 Intervju med operation manager 

10
 www.dhl.se (läst 2009-04-20) 

11
 Brännlund, Runar & Kriström, Bengt. (1998). Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur. sid. 7 

12
 Dobers, Peter & Wolff, Rolf (red.). (1997). Miljöstrategier – ett företagsekonomiskt perspektiv. Andra 

upplagan. Göteborg: Nerenius & Santérus Förlag. sid. 20 
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att varje enskild aktör på en marknad eftersträvar maximering av den egna nyttan. Resultatet 

blir att världens resurser inte allokeras på ett samhällsoptimalt sätt. Då äganderätten är svår att 

definiera för de flesta resurser som påverkas av miljöförstöring så som luften eller 

världshaven, leder marknadsekonomi till överkonsumtion. Detta då varje enskild aktör ökar 

användningen så länge den ger ett positivt tillskott till den egna vinsten, vilket påverkar de 

andra aktörernas vinster negativt.
13

  

 

Peter McGoldrick menar att makten ligger hos konsumenterna då grunden till ett lyckat 

företag ligger i att ha kännedom om sina kunder och deras krav. De företag som kan erbjuda 

den service och det produktutbud som bäst överrensstämmer med ett kundsegments krav är de 

företag som kommer att bli mest framgångsrika.
14

 Påståendet styrks av Evans, Jamal och 

Foxall som menar att marknader blir allt trängre och för att skapa konkurrensfördelar gäller 

det för företag att göra en avgörande kompromiss mellan tillfredställelse av kundbehov och 

organisatoriska mål.
15

 

 

Antonsson utvecklar tanken och menar att miljöarbete inte bara ska ses som ett nödvändigt 

ont utan även som ett sätt att effektivisera och utveckla företag. Vidare menar hon att 

miljöarbete är strategiskt viktigt för verksamheter och medför flertalet positiva effekter på 

affärsverksamheten. Dels kan miljöanpassning användas för att tillgodose kundernas krav 

men även för att öka antalet marknadsandelar och därmed gynna företaget ekonomiskt.
16

  

1.8 Avgränsningar 

Eftersom uppsatsen avser beröra miljöpåverkan i näringslivet ansågs transportbranschen vara 

intressant då företagens verksamhet i stor grad påfrestar miljön. Vidare valdes att avgränsa 

undersökningen till att studera endast en aktör på marknaden för att möjliggöra djupare 

analys. Som en av branschens största aktörer kan DHL antas ha ett omfattande miljöarbete, 

vilket gjorde företaget till ett intressant studieobjekt. För att undersöka DHLs inre struktur har 

studien begränsats till systemteori och kontingensteori som anses tillräckliga för att beröra de 

aspekter av ämnet som är av relevans för uppsatsen. Gällande yttre krav läggs fokus på 

intressenter såsom myndigheter i form av Kyotoprotokollet, EU, svenska regeringens 

miljömål och potentiella företagskunder. Medvetenhet finns om att fler intressenter så som 

                                                 
13

 Brännlund & Kriström (1998) kap. 1-2 
14

 McGoldrick, Peter. (2002). Retail Marketing. London: McGraw-Hill. sid. 86 
15

 Evans, M., Jamal, A. & Foxall, G. (2006). ”Chapter1, Consumer motives and values”. I M. Evans, A. Jamal & 

G. Foxall. Consumer Behaviour. Chichester: John Wiley sid. 1-4 
16

 Antonsson (2007) sid. 68 
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media och konkurrenter utgör en viktig del av företagets omvärld, dock finns inte utrymme 

för att behandla samtliga i detta arbete. Metodologiskt har avgränsningar skett genom att 

endast intervjuer och enkäter har använts. 

1.9 Disposition 

För att skapa en högre grad av struktur och underlätta för läsaren presenteras härefter en 

disposition.  

 

Den inledande delen ska introducera läsaren för ämnet och skapa förståelse för 

miljöproblematiken. Fokus har legat på att belysa komplexiteten i att kombinera en 

miljöpåfrestande verksamhet med miljöarbete. Utifrån problematiken skapades syftet att 

undersöka vilka miljökrav omvärlden ställer på ett stort miljöpåfrestande företag samt hur 

dessa krav hanteras av företaget. I den andra delen förevisas den metod vi använt oss av och 

redogör hur insamling av det empiriska materialet har skett. Den metodologiska teorin 

motiverar tillvägagångssättet och visar vilken betydelse förfarandet har gett.  

 

Del tre rör det första forskningsområdet; hur ser kopplingen mellan inre företagsstruktur och 

yttre krav ut. Valda teorier berör inre struktur kopplat med yttre krav och presenteras i form 

av systemteori samt kontingensteori. Därefter följer en analys av empiri anknuten till de valda 

teorierna. Den fjärde delen berör forskningsområde två: Hur ser omvärldens krav ut, där 

litteratur i samband med allmän information utgör den teoretiska grunden. Empirin 

presenteras i anknytning med den efterföljande analysen och skildrar vilka krav från 

omvärlden DHL kan antas tampas med. I den femte delen behandlas det tredje och sista 

forskningsområdet; Hur arbetar DHL med miljö där utvalda teorier syftar till företagets eget 

arbete rörande miljöaspekter. Dessa kopplas sedan samman med insamlad empiri i analysen. 

 

Den sjätte delen utgörs av en övergripande analys kopplad till den övergripande teoretiska 

ram som presenterats i den första och inledande delen. Avsnittet ämnar uppnå syftet varpå 

valda teorier analyseras med empirin. Strukturen har valts för att ge en övergripande och mer 

lättläst uppsats. Den sjunde och sista delen beskriver den diskussion som förs och de slutsatser 

som uppsatsen bidragit till. Vidare görs en summering som återkopplar till syftet och avslutar 

uppsatsen. 
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2. Metod 

I följande kapitel presenteras det metodologiska förhållningssätt som legat till grund för 

insamlandet av det empiriska materialet. Kapitlet inleds med presentation av den allmänna 

metodologin i form av bland annat val av syfte, litteraturinsamling samt problematik som 

stötts på under arbetets gång. Därefter följer en djupare insyn i intervjuarbetet som följs av 

ett stycke som närmare beskriver arbetet med enkäterna. 

 

2.1 Allmänt  

Arbetet startade med formulering av undersökningsområde samt syfte där en gemensam 

uppfattning om att miljöaspekter i kombination med företag ur en ekonomisk synpunkt var av 

intresse. Under arbetets gång har vi ändrat riktning flertalet gånger då insikt uppstått att 

uppsatsens omfång inte skulle räcka till för att besvara det vi optimistiskt hade lagt fram från 

början. För att kunna gå in på djupet fick därför avgränsningar ske av de perspektiv som först 

avsågs undersökas. Undersökningsobjektet blev DHL, ett företag som verkar i en 

miljöpåfrestande bransch och därav kan tänkas tampas med miljöarbete i hög grad. Utefter 

syftet har tre forskningsfrågor formulerats att fungera som uppsatsens forskningsområden och 

behandlar; samverkan mellan yttre krav och inre företagsstruktur, omvärldens krav på 

miljöarbete samt DHLs miljöarbete. För att besvara syftet har en övergripande teoretisk ram 

utformats med en separat analys. Förhoppningen var att tre mindre analyser skulle möjliggöra 

en mer strukturerad uppsats tillsammans med en separat övergripande del som underlättar för 

en djupare, tydligare analys av syftet och även lättare läsning.  

 

Då frågeställningen och problemformuleringen styr insamlandet av vetenskaplig 

information
17

 övergick arbetet, efter att syftet hade formulerats, till att samla in teoretiskt 

material. Utgångspunkten för insamlingen har varit miljöstrategi samt miljöledning och 

litteraturen har använts för att dels belysa varje enskild forskningsfråga men även det 

övergripande syftet. Eftersom utbildningens fokus inte ligger på ett miljöperspektiv har 

gruppen i hög grad fått inhämta annan litteratur samtidigt som kurslitteratur i största mån 

möjligt har använts.  

 

Intervjuer och enkäter är de metoder som har använts för att samla in uppsatsens empiriska 

material. Intervjuer utfördes med fem av DHLs anställda på olika företagsnivåer. 

                                                 
17

 Bryman, Alan. (2007). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1:4. Malmö: Liber. sid. 16 



13 

 

Tillvägagångssättet valdes för att ge en tydligare helhetsbild av verksamhetens miljöarbete. 

Dock fokuserades intervjuerna på individer med chefspositioner på olika nivåer eftersom 

dessa individer berörs mest av och arbetar mest med miljö. Enkäterna riktades till företagets 

potentiella kunder och skickades mestadels ut genom e-post, dock delades ett fåtal ut 

personligen. För att skapa en bild av myndigheters miljökrav på näringslivet har empiriskt 

material i form av skrivna texter gällande Kyotoprotokollet, styrande organ, transport politik 

samt ISO certifiering använts. Ytterligare information om DHL har insamlats på företagets 

hemsida. Här bör dock poängteras att vi är medvetna om att innehållet kan tänkas vara färgat 

av DHLs egenintresse i att kommunicera ut sitt företag och dess miljöengagemang i de mest 

positiva termer.   

 

Problematik som uppstått under arbetets gång har varit svårighet med insamling av empiri. 

Arbetet var både tidsmässigt och psykologiskt krävande då vi möttes av ovilja att besvara 

enkäter samt svårighet för intervjuobjekt att ta sig tid att intervjuas. Vi hade en önskan att 

intervjua fler anställda på lägre nivå inom företaget vid det tillfälle vi befann oss på en 

terminal i Malmö. Dock kunde inte detta genomföras då den tilltänkta personen var 

frånvarande på grund av sjukdom samt tidsbrist för de andra anställda. När vi sökte 

intervjuobjekt på andra terminaler fick vi svaret att då nya arbetsrutiner precis hade införts 

fanns inte utrymme för intervjuer. Vi ville även intervjua en eller flera chaufförer då det är 

deras arbete som är allra mest miljöpåfrestande. Dock var detta inte möjligt av fler 

anledningar. Dels sköts den största delen av DHLs körningar av mindre, inhyrda firmor, varpå 

DHL själva har ett litet antal chaufförer men också eftersom chaufförerna ständigt hade 

körningar och därmed inte tid att bli intervjuade.  

2.2 Intervjuer 

För att uppnå en mer strukturerad intervjuprocess användes Kvales sjustegs teori som mall.
18

 

Innan intervjufrågorna skapades hade således uppsatsens syfte formulerats och förkunskap i 

form av teori och empirisk data om företaget skapats. Vid utvecklandet av intervjuguiden var 

utgångspunkten att skapa frågor som skulle bringa relevant kunskap för vårt valda ämne. 

Samtidigt fick en del frågor även underrubriker som kunde användas för att förtydliga frågan 

vid behov, detta för att skapa ett dynamiskt samspel under intervjuerna.
19

 Utifrån 

intervjuguiden utfördes sedan fem intervjuer med anställda på olika nivåer inom företaget, 

                                                 
18

 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. sid. 84 
19
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fyra av dessa var av semistrukturerat slag. En sådan struktur fungerade som hjälpmedel för att 

komma åt information samtidigt som utrymme gavs till oförutsedda kunskaper.  

Tillvägagångssättet kan ses som kompletterande och viktigt eftersom det skapade frihet för 

intervjuobjekten att tillägga nya intressanta åsikter.
20

 Det valdes då vi ansåg att 

intervjuobjekten besitter större kunskap och erfarenhet inom det valda ämnet än vi själva. En 

femte intervju genomfördes via e-post, detta på grund av intervjuobjektets fullspäckade 

arbetsschema. Intervjun kan liknas vid en strukturerad där intervjuobjektet besvarade 

frågeschemat utan vår medverkan och därmed utan interaktion och följdfrågor.
21

 Två 

intervjuer skedde via telefon på grund av geografiskt avstånd och två skedde på plats på en 

Expressterminal belägen i Malmö. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av dataprogram 

samt diktafon och vidare transkriberades materialet för att möjliggöra en noggrannare 

analys.
22

 Hänsyn fick tas till objektens schema och möjlighet att avvara tid där intervjutiden 

varierade mellan 30 och 75 minuter. 

 

Intervjuernas validitet och reliabilitet har tagits i beaktande och vi anser att intervjuerna har en 

hög grad av validitet eftersom de gav oss relevanta svar gällande vårt forskningsområde. 

Även reliabiliteten anses hög, detta då intervjupersonernas svar upplevs sanningsenliga.
23

 

Trots detta finns medvetenhet om möjligheten att intervjuobjektens åsikter är färgade och att 

intresse att förgylla företagsbilden kan tänkas existera. Värt att poängtera är också 

skribenternas medvetenhet om att de kvalitativa intervjuerna ger en bild av verkligheten som 

den uppfattas av intervjuobjektet samt att risken finns att intervjuobjektet färgas av 

intervjuarens åsikter och frågor. 
24

 Intervjuernas kvalitativa form har skapat en djupare 

förståelse för DHL och dess arbete.
25

 De har rapporterats i form av empirisk data som använts 

för att möjliggöra en mer nyanserad och intressant analys.  

 

                                                 
20

 Bryman (2007) sid.302 
21

 jmfr Bryman (2007) sid. 123 
22

 Bryman (2007) sid. 310 
23
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24
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Nedan följer en tabell för att ge en översikt avseende intervjuerna. 

Position   Intervjutid 

Manager environmental affairs 75 minuter 

Gatewayspecialist                                   30 minuter 

Miljö- och kvalitets ansvarig                   65 minuter 

Operation manager                                  70 minuter 

Miljö- och kvalitets chef                          E-post baserad 

2.3 Enkäter 

Enkäter utformades för att ge en generell bild av potentiella kunders krav på transportföretag. 

För att fånga dessa åsikter krävs ett omfattande antal besvarande, varpå detta inte kunde ske 

genom endast intervjuer. Enkäterna sparade tid och gav oss samtidigt svar vi kunde vara 

försäkrade om inte hade färgats av oss som intervjuare.
26

 Gällande urvalsstorlek bestod vår 

population av samtliga potentiella företagskunder som använder sig av åkerier varpå 

undersökning av hela befolkningen inte var ett alternativ och ett slumpmässigt urval föll sig 

naturligt. Populationens storlek, avsaknad av förteckning och svårigheter med att nå företag 

och rätt företagsrepresentanter medförde att vi fick nöja oss med svar från dem som fanns 

tillgängliga, således utfördes ett bekvämlighetsurval.
27

 Därmed kan enkäternas 

generaliserbarhet ifrågasättas eftersom urvalets överrensstämmande med hela populationen 

blir osäker.
28

 Dock menar vi att då resultatet ska användas för att skapa en överblick av 

företags miljökrav på åkerier är annan information om företagen inte relevant varpå det 

faktum att urvalet inte representerar populationen i termer av företagsstorlek eller omsättning 

inte anses av vikt. 

 

För att nå ut med enkäterna söktes telefonnummer till företag i näringslivet med hjälp av 

Internet, via telefon införskaffades sedan e-post adresser dit enkätundersökningen mailades. 

Ett fåtal enkäter gavs ut personligen, detta under en dag på Svågertorp i Malmö där butiker 

besöktes. Dock var det svårt att finna rätt personer i butikerna, varpå arbetssättet övergavs och 

Internet tog över. Enkäten bestod av sammanlagt 19 frågor där vi försökt begränsa till slutna 

svarsalternativ för att på så sätt möjliggöra lättare redovisning. Då vi valde att distribuera 

enkäterna via Internet fick vi hjälp med utformningen av det program vi använde samtidigt 

                                                 
26

 Bryman (2007) sid.146 
27

 Trost, Jan. (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. sid. 30f 
28

 Patel, Runa & Davidson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur. sid. 54 
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som det förenklade administrationen.
29

 Det nätbaserade enkätprogram som användes var 

FreeOnlineSurveys.com som erbjuder verktyg för att utforma enkäter på det sätt som önskas 

och ger sen en länk att bifoga via e-post. Cirka 90 enkäter distribuerades varav 41 besvarades 

vilket ger ett bortfall på 54 procent. En intressant aspekt var att en stor del av bortfallet hörde 

av sig och meddelade att tid inte fanns för att besvara vår enkät, eller att enkäten hade nått fel 

enhet. De besvarande är anonyma och vi kan inte spåra vilka svarsalternativ ett specifikt 

företag har angett. Ytterliggare funktioner är möjlighet se en sammanställning grafisk och 

även tillgång till individuella enkäter. På så sätt möjliggörs en noggrannare analys av 

potentiella företagskunders åsikter.   

 

                                                 
29
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3. Forskningsområde 1 - Kopplingen 

I denna del behandlas det första forskningsområdet; hur ser kopplingen mellan inre 

företagsstruktur och yttre krav ut. De teorier som presenteras har till uppgift att visa hur ett 

företags struktur måste anpassas till omvärldens utformning, detta då olika yttre miljö kräver 

olika inre struktur. Kapitlet avslutas med en analyserande del där valda teorier kopplas 

samman med empirin. 

 

3.1 Systemteori 

Systemteorin baseras på grundprincipen om att organisationer kan liknas vid organismer, som 

måste anpassa sig till sin omvärld för att möjliggöra överlevnad. Ett öppet system har således 

ett kontinuerligt utbyte med sin omvärld som avgör systemets överlevnad och form, detta då 

systemet och dess omvärld har ett ömsesidigt beroende till varandra. Varje system utsätts för 

en mängd krav och utmaningar från sin omgivning. Systemteorin anser att ett system måste ha 

en mångfald av inre mekanismer som reglerar systemet, detta för att kunna hantera 

omgivningens krav. För att ett system ska kunna utvecklas måste det ha förmågan att skapa en 

högre grad av differentiering och integration. Ytterligare något som symboliserar ett levande 

system är att det i ett sådant finns många olika tillvägagångssätt som leder till samma mål. 

Detta innebär ett flexibelt organisationsmönster som möjliggör att samma mål kan uppnås 

även om resursanvändningen och metoderna skiljer sig åt.
30

  

 

Systemteorin fokuserar på ett antal grundläggande frågeställningar, varav den första är den 

miljö som organisationen befinner sig i. Med miljön i fokus blir det naturligt att tid och energi 

läggs på att försöka förstå den direkta affärsmiljön som företaget befinner sig i. Denna miljö 

utformas och påverkas av företagets omgivning i form av bland annat konsumenter, 

myndigheter och leverantörer. Detta påverkar således i hög grad organisationens praktiska 

arbete då fokus läggs på att tolka och hantera förändringar i omgivningen samt koppla dessa 

till företagets uppgifter och strategiska arbete. Insikten om att organisationer måste vara 

lyhörda för förändringar i sin omgivning har skapat det stora intresset för strategier.
31

  

 

Ett företags strategi är dess egen teori om skapandet av en lyckad verksamhet och utgör 

grunden för företagets synsätt gällande dess omgivning, vad företaget tillåter samt vilka 

                                                 
30
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rutiner som prioriteras.
32

 Strategin är således ett enande tema som skapar samstämmighet i 

tanke och handling hos de individer som ingår i en organisation.
33

 När bilden och kraven på 

vår miljö och miljöarbete förändras påverkas även de grundläggande strategifaktorerna.
34

  

3.2 Kontingensteori 

För att föra resonemanget ytterligare ett steg och även belysa vilken typ av ledarskap olika 

yttre miljöer kräver har vi valt att också se till kontingensteori, detta då systemteorin inte 

fångar denna aspekt. Kontingensteorins utgångspunkter är att organisationer är öppna system 

som behöver anpassa sig efter omgivningens behov men också uppfylla inre krav vilket 

kräver ett bra ledarskap. Ett bästa sätt att leda och arbeta existerar inte, ledningssättet är 

beroende av interna uppgifter och yttre miljö. Ledningens främsta uppgift är således att uppnå 

anpassning och en passande företagsform. Då varje organisation består av flera subsystem 

krävs medvetenhet om att varierande ledning kan behövas för att möjliggöra att uppgifter ska 

kunna utföras inom systemets delar, detta då olika miljöer kräver olika slags organisationer.
35

  

 

Inom organisations- och ledningsperspektivet strävar teorin efter att komma bort från ett 

byråkratiskt tänk och därigenom möjliggöra skapandet av organisationer som kan anpassa sig 

och leva upp till omvärldens krav. Studier har visat att företag med en föränderlig omgivning 

bör ha en flexibel och öppen ledningsfilosofi och organisation.
36

 Beroende på om företagets 

omgivande miljö är stabil eller föränderlig krävs således olika ledningssätt och 

organisationsformer. Det innebär att styrningen förändras från mekanisk till flexibel där beslut 

fattas genom möten istället för skrivna manualer. För att skapa en lyckad organisation krävs 

alltså medvetenhet hos ledningen om de yttre krav som ställs på företaget, samt en förmåga att 

utifrån dessa handla på ett relevant sätt. I varje organisation måste många beslut fattas och för 

att skapa en effektiv företagsform måste balans uppnås mellan teknologi, struktur, människors 

behov och ansvar, strategi samt organisationens yttre omgivning.
37

  

 

Lednings- och organisationsstilen bör även variera mellan olika enheter i ett och samma 

företag då respektive enhet kan befinna sig i olika miljöer. På så sätt tydliggörs att det i en 

dynamisk organisation med omväxlande omgivning ändå kan finnas enheter som kräver en 
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mer mekanisk styrning. Detta visar att företag som verkar i omväxlande miljöer bör ha en 

högre grad av differentiering samtidigt som olika typer av verksamheter är lämpade att 

hantera olika yttre miljöer. De avdelningar i organisationer som verkar i en relativt stabil 

miljö med stabila mål har i högre grad ett formellt och byråkratiskt arbetssätt. De som istället 

utsätts för en turbulent omgivning skapar mer informella relationer.
38

   

 

Även integrationsgraden i företaget bör variera med omväxlande yttre miljö, i en lugn 

omgivning fungerar regelverk och hierarki bra medan växlande omgivning kräver 

organisationer med specialiserad personal inom konflikthantering och samordning av 

människors arbete samt projektteam med varierande specialisering.
39

 Grant uttrycker en 

liknande tanke och menar att en hierarkisk organisationsstruktur i ett stort företag medför att 

nivåerna är många och informationsflödet därmed relativt långsamt. När företaget befinner sig 

i en relativt stillsam miljö blir problematiken inte av någon större vikt. Om den omgivande 

miljön däremot är snabbföränderlig kan det faktum att informationen uppåt och besluten neråt 

i hierarkin rör sig långsamt vara förödande.
40

  

 

3.3 Analys av kopplingen 

Enligt Morgan är varje organisation beroende av sin omgivning varpå företag, för att 

överleva, måste anpassa sig till de krav som omvärlden ställer.
41

  I DHLs fall uppfattades 

omvärldens krav olika av intervjupersonerna. Gatewayspecialisten menar att ledningen är 

drivkraften till att företag arbetar med miljön och måste ge anställda verktyg och möjligheter. 

Kunderna kan se miljövänlighet som en fördel, men prioriterar andra faktorer så som att få 

arbetet utfört till ett bra pris. Vidare anser han att den yttre aktör som påverkar näringslivets 

miljöarbete mest är regeringen som sätter press. Den ansvariga för miljö- och kvalitet ser det 

som en självklarhet att det är stat och kommuner som måste driva fram utvecklingen, detta då 

företag agerar först efter att kraven blivit tvingande för att inte hamna i en ojämn 

konkurrenssituation. Miljö- och kvalitetschefen talar om att varje medborgares ansvar i 

kombination med rätt infrastruktur samt förhållningsregler från myndigheter är de drivande 

faktorerna till ökad miljömedvetenhet bland företag. Managern för environmental affairs delar 

åsikten om att alla måste ta sitt ansvar men menar att konsumenten har varit drivande för 
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DHL, medan myndigheter och leverantörer är de mest drivande intressenterna för förbättrat 

miljöarbete inom näringslivet i stort. Operation managern tror att konsumenterna är den 

enskilt viktigaste faktorn till näringslivets ökade miljömedvetenhet. Enligt Morgan måste 

företag, för att möjliggöra applicerande av rätt ledningssystem, ha kunskap om sin omvärld 

samt vilka krav denna ställer och hur de förändras.
42

 Trots att enkäterna visade att de 

tillfrågade företagen inte prioriterar miljöarbete vid val av åkerier ansåg flera av cheferna på 

DHL att det var konsumenterna eller gemene man som varit mest drivande i 

miljöutvecklingen. Morgan menar att utan kunskap om sin omgivning kan ett företag inte bli 

lyckat.
43

 Vid första anblick kan analys av intervjusvaren leda till resultatet att DHL saknar 

medvetenhet om sin omgivning samt dess krav. Även om denna möjlighet existerar bör även 

ett annat alternativ tas med i beräkningarna. De delade åsikterna kan istället påvisa frågans 

komplexitet samt det faktum att omvärldens miljökrav kan tänkas komma från samhället i 

stort, varpå otydlighet uppstår kring vilka krav som ställs samt vem som är den drivande 

faktorn. Detta då DHL, trots oklarheter bland de intervjuade gällande varifrån de främsta 

kraven kom, i förhållande till branschens andra aktörer ändå har lyckats med sitt miljöarbete. 

Därmed kan antas att medvetenhet finns om vilka krav omgivningen ställer, dock blir en 

primär källa svår att urskilja.  

 

DHL är ett centraliserat företag och det är tydligt att ramar och riktlinjer kommer uppifrån och 

ner. Samtidigt upplever samtliga intervjuade att företaget befinner sig i en omgivning där 

framförallt kundernas krav ständigt förändras och stramas åt. Genom att koppla samman 

teorier uppmärksammas att företagets storlek i kombination med centraliseringen samt de 

föränderliga miljökraven kan skapa informationsfördröjningar. Detta förstärks av 

intervjusvaren där samtliga intervjuade med chefspositioner ansåg att DHL arbetar med miljö 

på alla nivåer i företaget. Gatewayspecialisten, som befinner sig på en lägre nivå, svarade att 

han på möten hade blivit informerad om var på intranätet personalen kunde finna information 

om att arbeta mer miljövänligt. Vidare berättas att han inte vet om företaget arbetar mycket 

med miljöfrågor, detta då hans arbete inte är miljöpåfrestande och frågan ligger därmed 

utanför området. Någon stor satsning på miljömedvetenhet har inte gjorts utan fokus har mer 

legat på att höja tjänstekvaliteten för konsumenterna, menar han. En anledning till att DHL 

inte har lyckats sprida miljöengagemanget genom hela företaget kan vara företagets storlek i 

kombination med den centrala styrningen. Resultatet kan då bli att informationen förflyttas 
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långsamt uppifrån och ned, varpå personalen ännu inte upplever att miljöarbetet är en naturlig 

del av vardagen. Cheferna som befinner sig på en högre nivå i hierarkin har däremot hunnit 

motta samt bearbeta informationen, varpå en miljöanda har skapats på denna nivå.  

 

DHLs styrs på ett relativt mekaniskt sätt då personalen i hög grad informeras genom den så 

kallade OBS handboken, en manual där varje arbetsmoment med tillhörande rutiner finns 

beskrivet. Det finns även ett ledningssystem som kallas SPOT där personalen har tillgång till 

bland annat checklistor, manualer och processbeskrivningar. I början av varje arbetspass har 

cheferna dessutom ett kort möte med sin personal där de informeras om gårdagens siffror 

samt positiva och negativa faktorer i arbetet. En gång i månaden samlas även hela 

arbetsstyrkan för ett så kallat stormöte där de anställda tilldelas information om var företaget 

befinner sig samt hur försäljningssiffror och volymer ser ut. Gatewayspecialisten som 

intervjuades menar att mycket av informationen fås genom närmaste chef och då han sitter 

nära sina kollegor kan de diskutera problem under arbetsdagen. Vidare upplever han att de 

kontinuerliga mötena är mer informationsmöten varpå bollandet av idéer och lösningar får ske 

på eget initiativ. Morgan menar att en föränderlig omgivning kräver att företagets ledningssätt 

ändras till att innefatta kunnig personal indelad i innovativa team där möten och diskussion 

skapar möjlighet att följa omgivningens föränderliga krav.
44

 I detta avseende kan antas att en 

högre grad av decentralisering inom DHL skulle skapa mer utrymme för initiativ bland 

personalen. Då arbetsuppgifterna blir mindre standardiserade finns utrymme för de anställda 

att finna egna lösningar och på så sätt skapa nya, effektivare arbetssätt. Därmed kan antas att 

även motivationen hos personalen höjs, varpå företaget lättare kan anpassas till den 

föränderliga omgivningen och dess krav. Det får dock inte falla i glömska att kontrollen av 

företaget blir svårare vid decentralisering. DHLs storlek medför att en högre grad av 

decentralisering endast fungerar om personalen har den kompetens som krävs för att fatta 

kloka beslut. Ytterligare en central aspekt blir att hos personalen skapa tillräcklig kompetens 

om företagets omgivning och dess krav. 

 

Då studier visar att en och samma organisation kan befinna sig i flera olika miljöer kan tänkas 

att denna sannolikhet ökar med företagets storlek.
45

 Därmed bör företaget ha en 

standardiserad och mekanisk styrning på vissa enheter medan andra styrs genom specialiserad 

personal som arbetar i dynamiska grupper. Gatewayspecialisten uttryckte att interaktionen 
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mellan arbetskamraterna inom samma enhet var tät då de arbetar i samma rum. Sättet att tala 

om avdelningen antydde även att relationerna var relativt informella och att problem löstes 

genom diskussioner. Ytterligare en aspekt kan därmed vara att en organisation inte behöver ha 

hela enheter som är antingen mekaniskt eller dynamiskt styrda. Istället kan vissa 

arbetsuppgifter bestämmas centralt och förmedlas genom manualer samtidigt som utrymme 

lämnas för relativt fritt problemlösande. Relationen mellan chef och anställd blir då hierarkisk 

medan relationen mellan arbetskamrater på samma nivå antar en informell form. För att 

återkoppla till miljöarbetet inom företaget kan tänkas att kunskapen och engagemanget hos 

personalen inte än har utvecklats till önskad grad då informationen endast varit mekanisk. Att 

endast meddela personal var manualen om miljöengagemang finns kan tänkas otillräckligt för 

att skapa motivation och eget initiativtagande. Företagets hemsida informerar om att samtliga 

anställda på DHL har genomgått en miljöutbildning, något som intervjuerna visade inte 

stämde. En utbildning om transportsektorns miljöpåverkan med möjlighet till diskussion kan 

skapa en medvetenhet och ett engagemang hos personalen som sträcker sig längre än till att 

endast kopiera mindre. 

 

Analysen talar om skilda åsikter hos de intervjuade angående vilken yttre aktör som har varit 

mest drivande gällande miljöarbetet. Åsikterna påvisar frågans komplexitet samt att kraven 

kan tänkas komma från samhället i stort, varpå otydlighet uppstår kring vem som är den 

drivande faktorn. Enligt allmän uppfattning och egen utsago är DHL långt gångna med sitt 

miljöarbete i relation till andra aktörer inom branschen vilket borde visa att företaget besitter 

kunskap om sin omvärld. Detta kan tänkas innebära att de har den medvetenhet om sin 

omvärld som behövs samtidigt som det belyser frågans problematik. Analysen visar att 

företagets struktur skapar en långsam informationsspridning vilket kan antas medföra att 

miljöarbete inte sprids på företagets alla nivåer. Strukturen kan tänkas hämma personalen 

samt att om den mekaniska styrningen avtar hade större motivation skapats samt större 

engagemang för de frågor som presenteras på ett mer dynamiskt sätt. Analys av detta 

forskningsområde är nu avslutad och för oss in på nästa; hur ser omvärldens krav ut? 
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4. Forskningsområde 2 - Omvärlden 

Följande avsnitt behandlar forskningsområde två; hur ser omvärldens miljökrav ut. Det 

inleds med beskrivningar av högre instanser som påverkar DHLs miljöarbete för att övergå 

till att teoretiskt förklara intressenters roll. Teoriavsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning av gruppens egen uppfattning vad gäller myndigheters krav. I kapitlets sista 

del analyseras fenomenet genom en sammankoppling av teori och empiri.  

 

4.1 Kyotoavtalet 

En åtgärd för att, på global nivå, lösa miljöproblemet är det så kallade Kyotoavtalet som 

började gälla den 16 februari 2005.
46

 Många anser att det största miljöhotet är klimatpåverkan 

och Kyotoprotokollet rör avtal angående utsläpp av växthusgaser.
47

 Riktlinjer som satts upp i 

avtalet är att industrialiserade länder ska genomföra en utsläppsförminskning med 5,2 procent 

under perioden 2008-2012 jämfört med 1990-års nivå.
48

 Kyotoavtalets nuvarande riktlinjer 

löper ut 2012 men nya globala klimatavtal ska ske under Köpenhamnsavtalen i december 

2009. Inför dessa avtal har EU uttalat ett löfte om att minska utsläppen med 20 procent till år 

2020. Ett avgörande moment blir om stora länder som USA, Kina och Indien skriver på 

eftersom EU då lovar att höja ribban till 30 procent. Sverige har ett eget mål, att till år 2020 

minska utsläppen med 40 procent.
49

  

4.2 Beslutspyramiden 

EU spelar, främst genom lagstiftning, en central roll som pådrivare av medlemsländernas 

miljöarbete. Miljöförbättrande krav från EU uttrycks ofta i form av direktiv, vilket innebär att 

varje medlemsland tvingas uppnå ett på förhand bestämt resultat genom valfritt 

tillvägagångssätt. Anledningen till att val av tillvägagångssätt lagts på en nationell nivå är att 

varje stat har varierande förutsättningar gällande miljöarbete.
50

 I Sverige har Riksdagen 

utvecklat tre vägledande strategier för att uppnå miljömål. Av dessa tre berör främst den första 

transportsektorn och dess påverkan, varpå endast denna kommer att behandlas i arbetet. 

Strategin ska bidra till att energi- och transportsektorn minskar sina utsläpp samt att 

effektivisera transporters energianvändning. Vidare har de tre strategierna delats upp i sexton 
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miljömål som var och ett har ett antal delmål under sig.
51

 För att få detta att samordnas och 

sättas i verk har regeringen organiserat ut ansvaret på olika beslutsorgan i samhället. Områden 

som ska agera aktörer och påverka är myndigheter, länsstyrelser och kommuner.  

 

”Ett fungerande transportsystem är en viktig förutsättning för 

näringslivets möjligheter att skapa fler jobb i fler och växande 

företag. Näringslivets och medborgarnas behov av pålitliga 

transporter ökar. Sverige har ett omfattande utbyte av handel med 

utlandet och de även stora avstånden inom landet ställer krav på 

effektiva transporter av gods.”
52

 

 

Ovanstående citat är hämtat från regeringskansliets hemsida och visar att ett alltmer 

globaliserat samhälle, med växande företag och ökad handel ständigt ökar behovet av 

transporter. Sveriges transportpolitik har ett övergripande mål vars uppgift är att fastställa en 

ur samhälleligt perspektiv ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning till 

hela landet. Det övergripande målet delas vidare in i sex delmål varav tre är aktuella för vårt 

valda ämne. Dessa är att öka transportsektorns tillgänglighet och tillgodose hela landets 

transportbehov, att transportsektorn till utformning och funktion ska vara av hög kvalitet samt 

det sista delmålet som syftar till att skydda natur mot skador och främja sund 

resurshushållning. Även delmålen delas in i mer konkreta mindre mål så som att kvaliteten, i 

form av bland annat framkomlighet och flexibilitet, på svensk transport ständigt bör 

förbättras. Att landets koldioxidutsläpp år 2010 bör ha återgått till samma nivå som landet 

hade 1990 samt att tillgängligheten ökar mellan städer och landsbygd.
53

  

 

Förutom målen finns även riktlinjer och principer som ska vara vägledande för 

transportpolitiken, varav ett av dessa är att utveckla en större samverkan mellan olika medel 

för transport och förena detta med en rättvis konkurrens mellan branschens aktörer. 
54

 Vidare 

talas det om att uppnå de uppsatta målen genom användning av ekonomiska styrmedel. Här är 

tanken att genom skatter tvinga de ansvariga för transporter att monetärt kompensera för 

bland annat utsläpp av miljöfarliga ämnen. För att skapa ett, ur miljösynpunkt, hållbart 

transportsystem krävs också satsningar på utveckling av mer miljövänliga transportmedel, 

förhöjt nyttjande av alternativa drivmedel, effektivisering av transportsystem, samt utveckling 
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av en mer miljömässigt hållbar infrastruktur. 
55

 Regeringen har avsatt 217 miljarder kronor att 

under åren 2010-2021 användas till utveckling av transportsystemen. Åtgärden ska bidra till 

en effektivisering av transportsektorn som genererar fler transporter och resor.
56

 

4.3 Scenen   

Birgitta Schwartz, forskare kring miljöutmaningar, menar att näringslivet i allt större 

utsträckning blir beroende av den uppfattning intressenter, så som miljöorganisationer, 

konsumenter och konkurrenter, har av företagen. Det är också dessa intressenter som har 

drivit fram det fokus kring miljöansvar som finns bland företagen. Vidare menar hon att 

miljökraven blir fler och att miljöfrågor får mer utrymme och vikt hos företagen. Den så 

kallade ”scenen” företagen agerar på styrs mycket utefter politiker och myndigheters 

handlande. Företagen har lagar och bestämmelser att följa, om så inte görs kan myndigheter 

bestraffa med olika sanktioner.
57

 Enligt marknadsundersökningar efterfrågar företagen 

hårdare miljölagstiftning. Detta är ett tecken på att lagstiftning är en viktig del för att få 

kontroll över miljöproblemen.
58

 För att komma på rätt fot med sin verksamhets miljöprofil 

kan finansiell hjälp i form av subventioner fås från myndigheter. Miljösubventioner ska ge 

företagen initiativ till ett bättre miljömedvetande och beteende. Exempel på subventioner kan 

vara för reningsutrustning eller bättre värmesystem.
59

 

 

Enligt Cecilia Solér är den allmänna insikten om miljöproblem intressant för företag ur en 

strategisk synvinkel. Intresset från allmänheten kan ses som en trend vilket ofta medför 

förhoppningar från företagens sida då de tror sig kunnas gynnas ekonomiskt. Hon menar att 

det finns en myt om att konsumenter är villiga att betala mer för produkter som är 

miljövänliga. Forskning har visat att företagsledare tror att konsumenter är en av de grupper 

som ställer störst krav på miljöarbete inom företag, trots detta menar ledarna att konsumenter 

inte är villiga att betala mer för sådana produkter. På så sätt ses att marknaden för 

miljövänliga produkter är mer komplex än andra.
60

 Dobers och Wolff talar om att 
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miljömedvetenhet kan skapa varaktiga konkurrensfördelar för företag samtidigt som det även 

medför risker så som höga kostnader i samband med miljöanpassad teknik och forskning. Det 

går heller inte att väga upp dessa miljöåtgärder mot ett högre pris, då konsumenten inte ser 

förändringen utåt då den sker internt.
61

 

 

Avsnittet visar att högre instanser i form av bland annat EU har en central roll vad gäller att 

skapa miljömål. Vidare kan ses att en mängd mål och delmål finns utformade gällande 

transportbranschens miljöarbete. Trots att gruppen har spenderat många timmar för 

insamlande av information gällande de krav som faktiskt ställs på transportbranschen fanns 

konkreta krav inte att finna. Vi menar att myndigheter utformar en stor mängd mål, men 

arbetet stannar där varpå konkreta krav gällande miljöarbete uteblir. Det bör poängteras att 

medvetenhet finns om att en informationslucka gällande myndigheters krav på DHL existerar 

i uppsatsen och vi menar att informationen uteblir då konkreta krav saknas.  

 

4.4 Analys av omvärldskraven 

Det globaliserade samhället med fler och växande företag samt ökad handel höjer behovet av 

transporter vilket medför att en hållbar transportförsörjning krävs. Då fenomenet är globalt 

kan antas att de högsta organens inblandning blir en naturlig påföljd. Överst i ledet av 

miljöpåverkande myndigheter och avtal finns Kyotoprotokollet som rör utsläpp av 

klimatpåverkande gaser. Då protokollet bland annat fokuserar på minskade koldioxidutsläpp
62

 

tydliggörs varför transportbranschen är intressant att undersöka ur ett miljöperspektiv. Vidare 

har EU beslutat att nämnda avtal ska följas vilket innebär att samma mål måste uppnås av 

Sverige då vi är medlemmar av unionen. På så sätt ses att besluten som i slutändan påverkar 

DHLs verksamhet har vandrat ner genom många betydande led innan de når beslutsfattarna i 

DHL koncernen. Denna myndighetsform kan liknas vid en hierarkisk organisation vilket kan 

tänkas medföra både de positiva och negativa effekter som formen kan ge inom företag. Det 

positiva med starka, hierarkiska myndighetsled kan antas vara den slagkraft och kontroll ett 

globalt samarbete innebär. Kanske tas miljöarbete på större allvar då det även på högsta nivå 

läggs i fokus. Samtidigt kan tänkas att formen innebär att målen inte har samma stabilitet då 

de behandlas av flera instanser på olika nivåer. Genom att dra paralleller till analysen av 
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DHLs verksamhet kan ses att hierarki även kan innebära att informationsflödet går trögt och 

inte skapar rum för innovation eller motivation.   

 

Även svenska myndigheter påverkar i stor utsträckning DHLs dagliga verksamhet och med 

dem kommer bestämmelser. DHLs löpande arbete kantras av förhållningar från högre 

instanser. Den metaforiska scenen företagen befinner på, som Schwartz nämner, förändras 

ständigt och kan ibland snarare försvåra än hjälpa företagen att komma på plats med sitt 

miljöarbete.
63

 Detta skildras från intervjun med miljömanagern på DHL som säger att 

svårigheten att satsa på någon miljöanpassad produkt, är att det hela tiden kommer nya 

direktiv från myndigheter. Vidare förtydligar intervjupersonen med exemplet om drivmedel. 

Han menar att miljövänligare drivmedel subventioneras av myndigheter, dock har 

subventionerna ständigt förändrats till att gälla olika drivmedel. Hade bara högre instanser 

enats om ett miljövänligt drivmedel att subventionera så hade fler företag kunnat satsa på den 

utvecklingen. Nu förändras ständigt direktiven vilket innebär att marknaden har lärt sig att 

inte göra stora investeringar i ny teknik. Detta då subventionerna snabbt upphör vilket medför 

en kraftig prisökning. Effekten av myndigheters tvivelaktighet blir därmed mer en bromskloss 

än en pådrivare. Även enkätsvaren gällande vem ansvaret låg på riktades mot myndigheter. 

Problematiken ligger i att det är en komplex marknad, enligt DHL. Marknaden är 

trögföränderlig i form av att de cirka 3000 fordon som kör för DHL inte kan ställas om från 

en dag till en annan, ironiserar miljömanagern i intervjun. Samtidigt kan myndigheter ibland 

sakna förståelse för marknaden och hur snabbt förändringar kan ske, varpå orimliga krav kan 

ställas. Det framgår även att myndigheter endast upplevs kommunicera ut krav, i form av 

resultat, utan att sedan ge näringslivet verktyg och morötter för att realisera dessa. På så sätt 

läggs ansvaret på företagen varpå kraven uppfattas som mycket prat men liten verkan, eller 

”wording”, som personen uttrycker det.  Liknelsen mellan tillvägagångssättet att dela ut mål 

till företagen kan dras till de direktiv som den svenska regeringen får från EU. Att tillåta valfri 

metod för att uppnå önskat resultat kan tänkas vara gynnsamt för företagen då dessa, precis 

som olika länder, har varierande förutsättningar. Dock visar intervjuerna att 

tillvägagångssättet även kan uppfattas som negativt, detta då DHL tycks uppfatta 

myndigheternas agerande som ett sätt att överlämna ansvaret och minimera det egna arbetet. 

Tidigare nämnda tankegång om att konkreta krav från myndigheter saknas blir här intressant 

att nämna. Detta då det kan tänkas att problemen uppstår eftersom hela beslutskedjan endast 
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kommunicerar ut resultat i form av mål utan att ange konkreta arbetssätt för att uppnå målen. 

Arbetssättet verkar leda till förvirring för svenska myndigheter, varpå tillvägagångssätt 

ständigt ändras. Därför subventioneras ständigt nya drivmedel och förvirring uppstår även på 

marknaden vilket leder till att investeringar inte utförs och medför att miljöarbetet bromsas 

istället för att drivas framåt.   

 

En problematik som DHL brottas med och som kräver agerande från myndigheter för att 

förändras rör infrastrukturen i form av järnvägar. En av DHLs framtidsvisioner är att förlägga 

mer transport på räls. Problematiken uppstår då det inte finns plats att förlägga mer transporter 

på järnvägsnätet. Operation managern berättar att de vill använda järnväg i större omfattning 

men på grund av dagens infrastruktur är inte mer avlastning på sådan transport möjligt. Han 

menar att det som prioriteras idag är persontåg, med andra ord service till privatpersoner, och 

fokus läggs inte på godstrafik då detta skulle innebära ombyggnad och tillika kostnader. 

Påståendet stärks av miljö- och kvalitetschefen då hon menar att det saknas spår och tåg samt 

att persontrafik tar upp den största delen. Regeringen har avsatt pengar för utveckling av 

landets transportsystem
64

 men huruvida detta innebär utbyggnad av järnvägar är svårt att 

avgöra. Operation managern nämner dock att en förändring ligger i luften på detta område. 

Den idag, enligt honom, inte så flexibla statligt ägda järnvägen börjar förändras då det 

kommer in andra aktörer på marknaden som kan tänkas erbjuda den utveckling som 

transportföretagen eftersöker. Då de delmål som har satts upp av transportpolitikerna för 

sektorn anger att det bör arbetas mot såväl ökad tillgänglighet, service samt miljövänlighet 

inom transportsektorn skapas insikt om politikens dilemma med att balansera dessa krav. 

Trots begränsade resurser bör dock en utökning vara en högt prioriterad handling då detta 

skulle bidra till ökning av samtliga eftersträvanden. Operation managern uttrycker att 

tågtransport är ett både billigare och mindre miljöbelastande alternativ, varpå en utbyggnad av 

järnvägen torde bidra till både högre kvalitet, tillgänglighet samt miljövänlighet inom 

transportsektorn.  

 

Det som avgör DHLs miljösatsningar investeringsmässigt är deras kunder, uppger operation 

managern. En del kommer från de miljökompenserade tjänster DHL erbjuder. Dessa tjänster 

representeras bland annat av GoGreen konceptet, där kunden miljökompenserar för sin 

beställningsorder. Enligt Cecilia Solér finns det en vedertagen myt om att kunder är villiga att 
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betala mer för miljöprodukter.
65

 En liknande åsikt delas av Dobers och Wolff, som menar att 

då miljöåtgärder inte syns utåt innebär det att kunder inte är villiga att betala för dessa.
66

 

Genom GoGreen har DHL lyckats konkretisera sitt miljöarbete för kunden. Detta sker på så 

vis att kunden aktivt måste välja bort sin miljökompensering då den lägger sin 

orderbeställning. Då DHL konkretiserar och synliggör sitt miljöarbete för kunden kan antas 

att detta möjliggör högre priser för miljöprodukter. Strategin kan tänkas medföra att även 

kunder som inte annars är benägna att köpa grönt påverkas att fatta ett sådant beslut. 

Marknadens komplexitet kan således tänkas minska om de miljövänliga alternativen 

uppmärksammas och skapar medvetenhet hos kunderna.   

 

Analysen visar att den hierarkiska strukturen som idag finns för beslutande av miljömål kan 

ha en negativ effekt då de långa leden innebär informationsfördröjningar samt litet utrymme 

för motivation och innovation. Myndigheternas sätt att agera uppfattas som motsträvande av 

DHL då de inte upplever att någon direkt ställning tas till att satsa på exempelvis ett specifikt 

drivmedel. Avsaknaden av direkta och konkreta mål medför en hämmande effekt på 

miljöarbete. Liknande problematik kan härledas till att även om DHL vill lägga så mycket 

som möjligt av sin transport på ett miljövänligare alternativ som järnväg skapar inte 

myndigheterna de förutsättningar som behövs. Analysen avslutas med att belysa de effekter 

företagets GoGreen koncept har medfört såsom möjlighet att ta högre priser för 

miljövänligare produkter då kunderna uppmärksammas på denna typ av arbete. Avsnittet för 

oss vidare in på teoripresentationen och analysen av sista forskningsområdet; hur arbetar 

DHL med miljö? 
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5. Forskningsområde 3 – DHL 

I detta avsnitt berörs det sista forskningsområdet; hur arbetar DHL med miljö. Kapitlet inleds 

med en teoretisk presentation av hur en strategi lämpligast implementeras, två varianter av 

stereotypa företag som ser på miljöutmaningen med olika ögon och vilka för- och nackdelar 

olika företagsstrukturer medför. Vidare följer information om miljöledningssystem samt ISO 

14000 serien med fokus på ISO 14001. Kapitlet fortsätter med analys där företagets arbete 

med miljöfrågor ligger i fokus. 

 

5.1 Att leda en organisation  

Grant menar att strategi skapar samstämmighet och ger direktioner till individer eller företag 

gällande handlingar och beslut.
67

 Vidare beskrivs strategi som ett medel för organisationer att 

nå sina mål. Sådana medel kan vara handlingssätt, principer och planer som enar samt leder 

agerandet.
68

 Efter att ledningen har formulerat strategin och kommit fram till de mål som 

eftersträvas samt hur de ska uppnås startar arbetet med att implementera strategin i 

verksamheten.
69

 För att försäkra sig om att detta utförs behöver chefer på alla nivåer göra 

kontroller.
70

 Ett sätt att underlätta både implementering och kontroller är genom uppdelning 

av företaget i olika ansvarsenheter. Detta innebär en uppdelning av strategin i mindre mål där 

varje avdelning ansvarar för sitt eget arbete.  Eftersom varje organisation är summan av dess 

ansvarsenheter innebär det att om varje sådan enhet möter sina krav bör även organisationens 

mål ha blivit nådda. Ett sätt att fördela ansvar är genom att skapa kostnadsenheter vilket 

innebär att varje avdelning ansvarar för att dess kostnader inte överstiger budget.
71

 Andra 

aktiviteter som bör inkluderas i strategi implementerings processen är planering av 

organisationens framtida aktiviteter, kommunikation, bedömning av information samt påverka 

de anställdas beteende i rätt riktning.
72

 Anthony och Govindarajan poängterar även vikten av 

att mäta prestationer, då de menar att det som är av vikt i en organisation mäts och det som 

mäts blir utfört.
73
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Ytterliggare en viktig aspekt för företag att ha i åtanke för strategi implementering är 

målkongruens.
74

 En företagskultur skapar ett gemensamt tänk och är grunden till att 

organisationens medlemmar agerar på samma sätt samt delar gemensamma åsikter gällande 

mål och rutiner. En företagskultur är således de värderingar och åsikter som delas av individer 

som befinner sig inom samma organisation. Kulturen kan sägas förse medlemmarna i 

organisationen med mening men även skapa regler och riktlinjer för beteendet i företaget. 

Företagskulturen kan ses som ett inre klimat i ett företag, den är alltid närvarande och djupt 

rotad i organisationen. De interna relationerna som finns mellan företagets anställda skapar 

klimatet i ett företag och avgör således vad individerna uppfattar som viktigt. 
75

 

 

5.2 Stereotypa företag 

Birgitta Schwartz talar om två stereotyper av företag; de som har miljöutmaningen som 

problem och de som har utmaningen som mission. I den första gruppen ingår organisationer 

som i sitt arbete har en negativ inverkan på miljön. Dessa företag agerar för att förbättra sitt 

miljöarbete först när de blir tvingade att göra det, det vill säga när en lagstiftning träder i kraft. 

Många gånger är dessa verksamheters huvudargument till det reaktiva miljöarbetet att det är 

dyrt att vara ledande inom miljöarbete, varpå företagen agerar först när hela branschen tvingas 

utföra samma kostsamma investeringar. När dessa problemorienterade företag utsätts för krav 

från intressenter i form av konsumenter, konkurrenter samt myndigheter agerar de olika 

beroende på kraven. Är kraven relativt lätta för företagen att uppfylla utförs detta, men är det 

istället kostsamma investeringar som krävs, agerar företagen med åtgärder som höjer 

verksamhetens image och skapar legitimitet åt pågående arbetssätt medan lösningar på 

miljöproblemen utvecklas. Den andra stereotypen är de verksamheter som ser 

miljöutmaningen som mission och arbetar för att agera som förebilder inom miljöansvar. 

Företagen kännetecknas av ett stort miljöengagemang som uttrycks genom en stark 

företagskultur som motiverar anställda och kunder till att ta ett ansvar för miljön. För dessa 

företag är anställda och kunder de största pådrivarna gällande miljöarbete.
76

  

 

Istället för att dela in företag i två stereotyper fokuserar Antonsson på företagens synsätt 

gällande miljöarbete och deras sätt att agera utefter detta. Därmed läggs inte vikt vid 
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företagets miljöpåverkan utan snarare hur deras val av ställningstagande. Vidare beskrivs hur 

företag anpassar sin strategi som reaktion på miljökrav där tre kategorier urskiljs. Defensiv 

strategi innebär att se miljökrav som problem vilket skapar incitament att motarbeta sådana 

krav och lagar. Då ett företag har en reaktiv strategi betyder det att anpassning sker till liten 

grad så att verksamheten fortsätter att vara så snarlik som innan men ändå når kraven. Den 

sista kategorin avser aktiv strategi vilket innebär att aktivt finna lösningar, ofta i samarbete 

med intressenter såsom kunder, leverantörer och experter. För sådana företag har miljön en 

stor del i affärsidén och fungerar som betydelsefull motivation för utvecklingen. Antonsson 

menar att företagskulturen och ledningens uppfattning om miljön blir avgörande för val av 

strategi.
77

  

5.3 Företagsstruktur 

För att underlätta skapandet av effektivitet och flexibel koordinering i stora och komplexa 

verksamheter har dessa företag traditionellt sett oftast valt en hierarkisk struktur.
78

 Detta då 

mallar som skapas, för förutbestämda situationer, ger anställda kunskap om arbetssätt vilket i 

sin tur skapar effektivitet.
79

 Förutom att hierarki skapar kontroll i företag löser strukturen även 

problem med samarbete då makten finns på toppen och fördelas neråt. Tillväxt av företaget 

medför, vid centraliserad styrning, att antalet nivåer ökar vilket kan skapa 

informationsproblem samt en lägre kontrollgrad. För att öka företagets flexibilitet och 

förmåga att besvara externa förändringar kan verksamheten omstruktureras till att bli mer 

decentraliserad, dock medför en högre grad av decentralisering en minskad kontroll.
80

 

5.4 Miljöledningssystem och ISO 14000-serien 

Miljöledningssystem (MLS) är ett icke tvingande verktyg som hjälper företag att effektivt och 

strukturerat organisera sitt miljöarbete.
81

 Inom företag ligger miljöansvaret hos ledningen 

varpå miljöledningssystem möjliggör en helhetssyn av miljöarbetet. Syftet med systemet är att 

det ska medföra spridning av förståelse och kunskap om verksamhetens miljöarbete i hela 

företaget så att alla känner delaktighet. Ansvar ska således fördelas till alla medarbetare så att 

miljöhänsyn tas i alla beslut i varje del av verksamheten.
82

 Förutom motivet att inom företaget 

skapa effektivt miljöarbete, används MLS även som medel för att skapa trovärdighet. ISO 

14001 är den av företag mest använda miljöstandarden och för att bli certifierade måste 
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företagen uppfylla uppsatta krav, något som införande av MLS underlättar.
83

 ISO 14000 

serien innehåller en rad standarder vars syfte är att fungera som ett verktyg för företags 

miljöarbete. Serien är ett komplement till styrmedel för en hållbar utveckling såsom 

policyutveckling, miljölagstiftning, informationsspridning med flera. Några av standarderna 

har skall-krav vilket innebär sådana krav som måste uppfyllas för att ett företag ska kunna 

certifieras. ISO 14001 saknar absoluta krav på miljöarbetet, det vill säga att det finns en 

avsaknad av specifikation på vilken typ av eller hur mycket exempelvis energi ett företag får 

använda som söker certifikatet. Istället fokuserar ISO 14001 på effektivt miljöarbete och 

söker kontinuerligt förbättrande av företags miljöarbete samt minskning av miljöbelastning. 

5.5 Analys av DHLs arbete 

Samtliga intervjuade som innehar en chefsposition tillfrågades huruvida DHL har infört 

miljömedvetenhet i företagets strategi och alla svarade ja. En av de intervjuade menar att 

ledningen har engagerat sig, något som är avgörande för att miljöarbete ska ske i en så stor 

organisation som DHL. Ytterligare en åsikt är att miljömedvetenhet har införts i strategin 

genom GoGreen och miljöutbildningar. För att undersöka hur strategin har implementerats i 

verksamheten kan de anställda ses som en utgångspunkt. Företagets intranät med OBS 

handboken är tillgänglig för alla, uppdateras en gång i månaden och fungerar som hjälp i 

personalens dagliga arbete. Förutom att erbjuda rutiner till arbetssätt finns det även 

information om hur de ska agera miljövänligt på sin arbetsplats. Som tidigare nämnt har 

företaget inte lyckats nå ut med sin miljöutbildning men planer finns på att utföra en 

utbildningsomgång för samtlig personal under hösten 2009. Gällande företagskulturen menar 

cheferna att miljöengagemanget är en del av verksamheten, något som gatewayspecialisten 

inte har märkt av. Han menar att satsningen har legat på att arbeta upp kvaliteten och att 

miljöarbete fungerar som en extra tjänst till kunden, dock är detta inget som han funderar på i 

sitt dagliga arbete och en företagsanda skulle han inte vilja kalla det. Utvecklande av en stabil 

företagskultur är viktigt då det innebär att målkongruens skapas och strategi 

implementeringen blir effektivare.
84

 Utan införande av miljötänk i företagskulturen kan 

således antas att personalens engagemang att arbeta för dessa mål inte blir lika utvecklat. 

Även om miljötänket ännu inte blivit en del av företagskulturen har DHL lyckats få sin 

personal att arbeta mer miljövänligt. Detta då gatewayspecialisten säger att han har erhållit 

information om att bland annat skära ner på pappersutskrifter och istället sköta så mycket som 
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möjligt elektroniskt. Därmed ses att även utan inkluderande i företagskulturen kan personalen 

agera önskvärt genom tilldelning av konkreta och relativt mekaniska uppgifter. Det kan 

tänkas att företaget på så sätt får personalen att arbeta i rätt riktning men för att möjliggöra 

engagemang och motivation krävs implementering i företagskulturen. Något som kanske kan 

skapas genom den tilltänkta miljöutbildningen för samtlig personal. 

 

Anthony och Govindarajan påpekar att det är av största vikt att mäta det som räknas i ett 

företag då mätningen skapar incitament för de anställda att utföra arbetet.
85

 Ett sätt att 

kontrollera personalens arbete är genom upprättning av förutbestämda mål som sedan sätts i 

relation till det verkliga utfallet. Operation managern beskriver att det finns kvalitetsmål samt 

budgetmål som terminalen ska följa och sedan presentera för högre instanser. Kvalitetsmål rör 

bland annat att följa en tidtabell vilket sker genom scanning av paketet på olika punkter under 

resans gång fram till målet nås. Andra kvalitetsmål är skador, antal mängder gods som ska 

klaras av samtidigt som laster inte får stå stilla. Vidare berättar operation managern att dessa 

kvalitetsmål medför att DHL levererar den högsta servicen och kvaliteten i förhållande till 

sina konkurrenter. Med budgetmål menas att terminalens faktiska kostnader inte får överstiga 

den utsatta budgeten. Dessa kontrollerbara mått kan ses som ett verktyg som möjliggör för 

ledningen att kunna kontrollera sina enheter och på ett övergripande sätt kunna påverka 

implementering av strategin. Då DHL levererar den bästa servicen inom branschen kan tänkas 

att Anthony och Govindarajans tanke om att det som mäts blir gjort överrensstämmer med 

verkligheten. Därmed kan antas att DHL genom att även införa miljömål för varje enhet 

skulle få personalen att inse arbetets vikt och intresseras för ett större miljöengagemang. På så 

sätt kan införandet av miljömål ses som ytterligare ett sätt att införa miljötänket i 

företagskulturen och på så sätt öka dess betydelse för alla anställda.  

 

Enligt Schwarz ska företag delas in i två stereotyper gällande miljöfrågor där DHL tydligt 

tillhör den första gruppen då deras verksamhet är ytterst påfrestande och således bör se 

miljöarbete som utmaning. Hon påstår att sådana företag agerar motvilligt när det gäller 

företagsanpassning av miljö och agerar först efter att krav har satts.
86

 Utefter vår empiri kan 

ses att trots att DHLs verksamhet är miljöpåfrestande fokuserar de mycket på miljöarbete 

inom verksamheten. Därmed upptäcks att de med sitt arbete kan hänföras till stereotyp 

nummer två då de engagerar företaget, personal och kunder samtidigt som stor vikt läggs på 
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miljöarbete. Ytterliggare en kontrovers mellan teorin och empirin är påståendet om att 

drivande intressenter för de företag som har miljöarbetet som problem är tvingande krav 

genom myndigheter. Intervjuerna visade att en viktig anledning till verksamhetens ISO 

certifiering rörde kundpåtryckningar. Dock stämde, som tidigare nämnts, enkät- och 

intervjuresultaten inte överrens då enkäterna visade att priset var det som prioriterades av 

konsumenter vid val av åkeri. Utifrån antagandet att samhället, i form av samtliga aktörer, 

ställer högre krav på de branscher som har en miljöpåfrestande verksamhet kan tänkas att 

dessa företag har mest incitament att bedriva ett aktivt miljöarbete. Dessa företag har även 

mest att frukta i form av tvingande krav varpå ytterligare en anledning till ett aktivt 

miljöarbete kan vara att undvika och fördröja instiftning av nya, stramare lagar. I och med att 

samhällssynen och därmed kraven på näringslivet har ökat samt ändrat form visar analysen att 

Schwarz teori behöver utvecklas. Detta då flertalet faktorer spelar en central roll vid företags 

val av miljöarbete och kan då inte kategoriseras endast utifrån verksamhet.  

 

På ett naturligt sätt för analysen in oss på Antonssons teori om att oavsett vilken bransch 

företaget tillhör avgörs miljöarbetet av företagets synsätt.
87

 Av de tre kategorierna har DHL 

en aktiv strategi då miljöarbete har en stor del i affärsidén. Detta kan hänföras till det 

dokument som finns tillgängligt på Internet och rör en Sustainability Report kallad Changing 

ways, det vill säga en hållbarhetsredovisning för hela organisationen. Environmental affairs 

managern refererade ofta till denna och menade att detta var ledningens sätt att visa vilken 

vikt miljöhänsyn har för företaget. Ytterliggare en del av DHLs verksamhet som tyder på 

öppenhet inför miljöarbete och de utmaningar som kan tänkas höra till är det som kallas 

GoGreen. Termen rör gröna tjänster och innebär att priset på en leverans höjs med 2 % då 

denna extra betalning medför klimatkompenserande aktioner. Från början var detta endast ett 

tillägg som fick fyllas i av kunden men med tiden har den blivit en självklarhet, det vill säga 

att kunden aktivt måste tacka nej om den inte vill betala extra. Operation managern menade 

att denna förändring innebär en psykologisk svårighet för kunder att aktivt välja bort att 

handla miljömedvetet och dessutom prioriteras inte sådana tjänster till samma grad som de 

miljövänligare alternativen. Pengarna som företaget får in från kunder investeras i interna och 

externa klimatkompenserande projekt. De interna berör bland annat utveckling av och 

investering i ny teknik gällande miljöarbete och de externa rör exempelvis återplantering av 

skog. Detta styrker ytterligare tanken om att marknaden för miljövänliga produkter är 
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komplex och aktörerna därmed inte kan generaliseras endast utifrån den grundverksamhet de 

arbetar med.   

 

Ett förlängt led hos företaget är det omfattande antal mindre åkerier som DHL använder sig av 

för leverans. Även om dessa inte är under företagets ägo representerar de lika mycket DHL då 

de kör under deras flagg. På DHLs hemsida påstås att all verksamhet i Sverige är ISO-14001 

certifierad men detta gäller endast terminalerna och det egenägda åkeriet, inte andra 

kontrakterade åkerier vilka är de som till 99 % utför företagets biltransporter. Environmental 

affairs managern menade att det inte var möjligt att begära att alla underleverantörer bör vara 

certifierade utan berättade istället om hur DHL kontrollerar sina underleverantörer. Ett system 

har skapats för att bedöma åkerierna inom miljöområden och har delats in i baskrav som 

måste uppfyllas och en poängbedömning. Poäng ges beroende på vilka ytterliggare krav 

åkerierna fyller och vidare räknas ett medeltal ut som ska nå en viss mängd poäng och ges 

därefter rött, gult eller grönt ljus likt ett trafikljus. Managern påpekade att i år hade de sänkt 

kraven till att även godkänna gult ljus. Det kan tänkas att ISO certifieringen genom dess krav 

på ständig förbättring är en motiverande faktor till DHLs välutvecklade bedömmningssystem 

gällande underleverantörerna. Påståendet stärks av enkätsvaren som visar tendenser till att de 

företag som själva är ISO certifierade också kräver certifierade underleverantörer. Detta då 

trettio procent av de svarande anger att de är certifierade och tjugofem procent kräver att 

åkeriet de anställer ska vara certifierat. På så sätt lyfts ISO:s positiva verkan då ett företag, för 

att uppnå ständig förbättring, kan tvingas ställa krav på sina underleverantörer vilket sprider 

miljöarbetet i näringslivet. Dock bör DHL även kritiseras då de i år sänkt sina krav på 

underleverantörerna. Oavsett anledning sprider detta motsägelsefulla budskap till både 

anställda och intressenter. Då DHL aktivt arbetar för att marknadsföra sitt miljöengagemang 

kan en sådan åtgärd minska företagets trovärdighet. 

 

 

Den sista delen att se till angående hur DHL arbetar med miljö är deras arbete gällande 

miljöeffektivitet. Miljöledningssystem syftar till att effektivisera företags arbetssätt samtidigt 

som denna kunskap sprids i företaget.
88

 Under intervjuerna framgick att DHL arbetar med 

förverkligande av miljöeffektivisering i det dagliga arbetet. Överlag ska så mycket som 

möjligt ske elektroniskt, allt från scanning av paket till spridande av kunskap. Vidare arbetar 
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de med att fylla sina lastbilar till gränsen i den mån det går för att inte köra med mer bilar än 

nödvändigt. Företagets miljöledningssystem verkar utgöra en central del av miljöarbetet, då 

det ett flertal gånger nämns för att besvara frågor gällande företagets miljöengagemang. På 

frågan om hur miljöarbete har införts i DHLs strategi svarar miljö- och kvalitetschefen 

”Miljöledningssystem! /---/ I och med att vi har ett miljöledningssystem så är detta en följd av 

detta”. Ammenberg menar att miljöledningssystem, förutom att användas för att effektivisera 

miljöarbetet, även används för att skapa trovärdighet. Citatet ovan antyder en tanke hos miljö- 

och kvalitetschefen att miljöledningssystem skapar hela företagets miljöarbete. Om 

miljöansvaret ligger hos ledningen kan tänkas att miljöchefens syn, om att det enda som krävs 

för att skapa ett effektivt miljöarbete är ett miljöledningssystem, medför att arbetet inte införs 

effektivt i företaget. Därmed kan tänkas att systemet inte implementeras på bästa sätt, varpå 

syftet med att inkludera alla i företagets miljöarbete samt sprida kunskap inte utnyttjas 

maximalt.  

 

Analysen visar att DHL till viss grad lyckats införa miljöintresse hos personalen, dock verkar 

inget större engagemang ha skapats. De intervjuade på högre chefspositioner menar att 

företagskulturen i hög grad berör miljöengagemang men detta är något som den anställde inte 

märkt av. Den tilltänkta miljöutbildningen kan antas påverka detta. Då företaget redan har 

utvecklade mätbara mål kan tänkas att om även miljömål skapas kommer företagskulturen 

påverkas och gynnas av detta. Vidare påvisas att teori angående stereotypa företag avseende 

deras miljöarbete inte stämmer med DHL, analysen visar att flertalet faktorer spelar roll. Ett 

element som påverkar är synsätt och tillika strategi där DHL kan ses ha en aktiv strategi 

gällande miljöarbete. Företagets ISO certifiering visar påverka flera led i näringslivet och ger 

således en positiv effekt av utbrett miljöarbete. Samtidigt ska det tas i åtanke att DHL har 

sänkt sina krav vilket även visar brister hos certifieringen då den inte har tvingande krav. 

Tillhörande här kan ses att miljöledningssystemets effektivisering av miljöarbete sker inom 

företaget. Samtidigt ges en känsla av att systemet ses som den viktigaste faktorn till 

miljöarbete varpå den kan tänkas inte utnyttjas på bästa sätt. Forskningsområde tre har 

härmed analyserats vilket följs av den sista och övergripande analysen. 
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6. Övergripande analys 

I följande text presenteras den övergripande analysen anknuten till de teoretiska 

utgångspunkterna som har beskrivits i den inledande delen. Avsnittet ska agera som en 

avslutande analys som ämnar uppnå syftet; att fördjupa den vetenskapliga kunskapen kring 

vilka miljökrav omvärlden ställer på ett företag samt hur dessa hanteras av företaget. 

 

Då miljö och ekonomi kan tänkas vara oförenliga visas att sambanden dem emellan påverkar 

samhället.
89

 Liknande tankesätt kan härledas till Dobers och Wolffs teori om att kritik från 

allmänheten ofta riktas mot företagen gällande deras miljöpåverkan och verksamheternas sätt 

att agera därefter.
90

 Operation managern menar att alla företag agerar för att i slutändan tjäna 

pengar, så enkelt är det. Men han påpekar även vikten av att få företag att se de fördelar 

miljöanpassning kan innebära i monetära vinster. Då näringslivet anses bidra till världens 

miljöförstöring samtidigt som företagen söker större intäkter kan svaret tänkas ligga i att få de 

båda delarna att dra nytta av varandra. Trots att resonemanget kan anses allmänt känt inom 

näringslivet, då operation managern ger konkreta svar på hur detta förenas, kan tänkas att 

något brister då det inte verkar genomföras. Transporter utgör en stor del av miljöförstöringen 

bland annat på grund av de stora mängder koldioxid som släpps ut i form av avgaser. Ett sätt 

att minska detta är att få fordonen att helt enkelt köra i lägre hastighet. Det kan tänkas att detta 

i sin tur skulle innebära att servicen blir lidande då det skulle ta längre tid att nå målet, men 

managern berättar något annat. Alla transporter har en tidsplan som ska uppfyllas för att 

komma fram inom den tid som är beräknad. Eftersom inte förarna ska bli lidande finns raster 

inräknade i tidsplanen då de är nödvändiga för att klara av arbetspassen. Managern menar att 

ett ofta förekommande beteende är att dessa förare kör i högre hastighet för att på så sätt tjäna 

in tid för längre raster, inte för att nå målet snabbare. För att få företag att engagera sig måste 

den monetära vinsten i ett förändrat beteende belysas. Förutom att fordon som kör i lägre 

hastighet påverkar naturen till mindre grad så dras även mindre bensin vilket i sin tur innebär 

avsevärda lägre kostnader. Kan detta resonemang uppmärksammas så att företag inser 

vinningen, kan även kontroller påbörjas för att säkerställa att beteendet genomförs av förarna. 

Sådana metoder kan vara att sprida kunskap om den betydelse det har för miljön eller att 

mekaniskt sett styra genom teknisk kontroll av exempelvis var fordonen befinner sig. Kanske 
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då skulle de båda tidigare ansedda oförenliga kunna förenas och skapa positiva effekter som 

på lång sikt gynnar näringslivet i flera aspekter.  

 

Ovan nämnda problematik kan analyseras även ur en annan synvinkel genom att närmre 

undersöka allmänhetens kritik gentemot näringslivets miljöförstörelse.
91

 Det kan antas att då 

företag vill maximera sin vinst i många fall måste tillgodose kundernas krav. Om dessa krav 

innebär snabb och tillika god service kan ses att just dessa krav är de som bidrar till den 

negativa miljöpåverkan. För företagen kan antas att tiden på leveransen inte spelar en 

avgörande roll utan tvärtom i många fall innebär extra arbete. Om istället kunderna eller 

samhället sänker sina krav och godtar att exempelvis transporter tar längre tid på grund av ett 

miljövänligare förfarande skulle detta gynna båda parter. Kundernas krav tillgodoses vilket 

innebär möjlighet för företag att öka sina intäkter samtidigt som miljön inte längre blir 

påverkad i samma grad. Det kan tänkas att kundernas krav inte kan ändras genom en allmänt 

förändrad uppfattning. Istället kan ses att andra aktörer måste bana väg exempelvis genom att 

myndigheter, som tidigare nämnt, ställer tvingande krav på även konsumenter och samhället.  

  

Nationalekonomerna menar att varje aktör kommer att agera för att maximera den egna nyttan 

vilket inte är samhällsoptimalt. De påpekar därmed vikten av att myndigheter ingriper i 

resursfördelningen för att åstadkomma ett samhällsoptimalt nyttjande av världens resurser.
92

 

Åsikten om att myndigheter bör ta större ansvar delas av operation managern samt miljö- och 

kvalitetschefen bland annat då de påpekar att transportföretag i högre grad vill använda mer 

järnväg. Problematiken ligger i att myndigheter verkar fokusera och lägga större vikt vid 

persontrafik än godstrafik. Skälet, menar operation managern, är att vid omställning för att 

anpassa tågtrafiken till transportbranschen skulle innebära kostnader på grund av omfattande 

ombyggnad. Det kan tänkas att här uppstår en svår balansgång även för myndigheter att möta 

de krav kunderna ställer som i detta fall handlar om välfärd och en väl fungerande 

infrastruktur. Om mer tågtrafik avses för transport av gods och det inte sker någon utbyggnad 

kan detta innebära längre väntetider för resenärer eller bättre planering. I sin tur kan detta 

medföra miljöpåfrestning i form av att resenärer kan tänkas börja färdas med mindre 

miljövänligare alternativ då människan, enligt teorin, agerar för sin egennytta och inte för vad 

som är bra för det stora hela. Om verkligheten stämmer med teorin innebär detta att det kan 

tänkas vara svårt att förändra människors och därmed verksamheters beteende att agera på ett 
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samhällsoptimalt sätt. På så sätt understryks återigen vikten av bestämmande organs 

inblandning. Myndigheter kan med tvingande krav ta bort möjligheten för både företag och 

människor att vinstmaximera. På så sätt kan tänkas att efter en tid när dessa nya förordningar 

blivit en naturlig del av samhället så kommer även beteendet att förändras.  

 

McGoldrick påstår att konsumenterna har makten, det vill säga att företag måste ha 

marknaden i åtanke för att lyckas.
93

 Verkligheten visar att det är mer komplext än så. Då det 

under intervjuerna framgick att DHL ISO certifierade sig till stor del på grund av 

påtryckningar från kunder innebär det att de anpassade sig efter kundernas makt. Information 

som fåtts från enkäterna visar andra åsikter i dagens läge. Av de företagskunder, där 20 % 

redan använde sig av DHL, svarade ingen att ISO certifiering var den viktigaste anledningen 

till samarbete med åkerier. Det andra alternativet rörande miljöarbete besvarades som 

viktigast av endast en företagskund. Då nämnda fråga fokuserade på den viktigaste 

anledningen kan antas att faktorer som pris naturligtvis är mer relevanta. Dock bekräftades 

åsikterna än en gång av svaren på frågan där vad som var viktigast skulle rankas. Alternativ 

rörande miljöarbete kom tydligt på de sista platserna. Informationen visar att det kan tänkas 

att konsumenternas åsikter och krav ändras snabbt och att detta i sin tur medför svårigheter för 

företag att tillgodose deras behov. Samtidigt belyses det faktum att även om framför allt god 

service är viktigast för kunderna var det deras miljöåsikter som en gång i tiden till stor del 

påverkade DHL att ISO certifiera sig. På så sätt ses att kundernas åsikter inte bara i teorin 

utan även i verkligheten kan påverka verksamheter att förändra sin organisation. 

 

Evans, Jamal och Foxall menar att problematik kan uppstå då företag måste finna en 

balansgång mellan att tillgodose kundernas behov och företagets egna behov.
94

 Detta visar att 

även om ett företag internt har skapat mål kan dessa inte alltid uppfyllas då kundernas krav 

väger mer.
95

 I de fall då kunderna kräver en miljövänlig förändring kan ses att detta samspel 

påverkar på ett positivt sätt. Dock har DHL även upplevt negativa aspekter som kan härledas 

till kundernas behov. Environmental affairs managern beskriver att denna balansgång skapar 

svårigheter för företag. Han menar att även om företaget vill agera så miljöeffektivt genom att 

dra ner på antal bilfärder eller fylla lastbilen optimalt är detta något som inte alltid är förenligt 

i praktiken. Många gånger ringer kunder till företaget och ber dem ännu en gång komma 
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tillbaka för att hämta fler leveranser som tvunget ska skickas. Då DHL hellre hade sett att 

leveransen sker nästa dag kan tänkas att alternativen är få då detta skulle innebära missnöjda 

kunder. Han beskriver att DHL i grund och botten är ett serviceföretag och då är det 

nödvändigt att kunderna kommer i första hand. Återigen uppmärksammas den problematik 

som kan kopplas till världen motsägelsefulla krav där både konsumtionssamhällets och 

miljösamhällets krav ska uppfyllas.  

 

Antonsson menar att företag ofta kan uppfatta miljöarbete som påfrestande trots att det i 

slutändan kan medföra positiva effekter.
96

 Genom att ställa miljöarbete i relation till tvingande 

krav från myndigheter kan tankesättet utvecklas ytterliggare. Om företag i tidigt skede 

påbörjar utveckling av miljöanpassning trots ansträngningar, kan detta ses som förebyggande 

arbete då de är bättre förberedda för framtida tvingande krav. Det vill säga att om 

verksamheter ser längre fram i tiden och medvetenhet finns om potentiella lagbestämmelser 

kan de skapa konkurrensfördelar. Förutom att en snabb och tillika kostsam omställning 

undviks har de även en annan utgångspunkt gentemot marknaden. Det kan exempelvis 

innebära att de, när nya tvingande krav införs, får ett övertag gentemot konkurrenterna då de 

dyra miljöinvesteringarna redan utförts. Därmed kanske företaget har möjlighet att erbjuda 

lägre priser än andra aktörer på marknaden vilket i sin tur ökar antalet marknadsandelar. 

Environmental affairs managern beskrev ett liknande scenario som skett inom DHL för ett 

antal år sen. Företagets verksamhet i Sverige hade sedan länge tvingats miljöanpassa på grund 

av de strängare regler som fanns. Detta innebar att när andra länder, där DHL verkar, gick 

samma väg fanns redan expertis på området inom företaget i form av de ansvariga cheferna i 

Sverige. På så sätt kunde arbetssätten snabbt och effektivt införas vilket kan tänkas innebära 

att DHL erhöll nämnda fördelar då en snabb omställning och anpassning kunde ske.  

 

Den övergripande analysen har belyst flertalet aspekter som denna uppsats berör. För att få 

miljö och ekonomi att gynna varandra visas betydelsen av att få företaget att se samband 

mellan miljövänligare arbetssätt och ekonomiska vinster. På så sätt skapas incitament att 

arbeta på mindre miljöpåfrestande sätt. Det talas även om samhällets krav och hur miljön 

skulle främjas av en förändrad uppfattning där miljövänligare krav tillgodoses av företag. 

Myndigheternas tvingande krav understryks med betoning på att de måste få samhället såsom 

konsumenter och företag att agera miljöenligt. Deras inblandning är en viktig ingrediens för 
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ett hållbart samhälle. Miljöfrågans komplexitet uppmärksammas då det var kundkrav som fick 

DHL att ISO certifiera sig men i dagens läge spelar dessa krav inte en nämnvärd roll för 

potentiella företagskunder. För serviceföretag finns en balansgång mellan att uppfylla den 

service kunderna förväntar sig samtidigt som hänsyn till miljön ska tas. Det visas att miljön 

ofta drar det kortaste strået då företaget utan kunder inte längre kan överleva. Som sista punkt 

belyses de fördelar miljöomställning har gett DHL. Genom att i Sverige tidigt fokusera på 

miljöarbete och anpassa verksamheten därefter skapades ett överläge för företaget i andra 

länder. Detta visar att de tvingande krav som i en framtid kommer att bli verklighet bör 

bemötas på ett tidigt stadium. All analys är nu avklarad och i det avslutande kapitlet 

presenteras den diskussion och de slutsatser som görs samt en summering.  
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7. Avslutande del 

Följande kapitel är uppsatsens sista och syftar till att föra en slutlig diskussion gällande det 

valda ämnet. Diskussionen har lyfts till en högre nivå och behandlar således inte DHL utan 

istället en mer samhällelig inställning till miljöarbete samt hur denna kan tänkas påverka det 

praktiska arbetet. Kapitlet avslutas med en kort summering av arbetet med uppsatsen samt de 

slutsatser vi har kommit fram till.  

 

7.1 Diskussion och slutsatser 
Efter undersökningen har insikt skapats om att miljöfrågor är oerhört komplexa bland annat 

då ämnet berör moraliska aspekter. Även om en allmän uppfattning är att alla bör agera 

miljövänligt och då i synnerhet stora miljöpåfrestande aktörer är inte alltid verkligheten lika 

lätt. Tidigt uppstod tankegången om den svåra balansgång företag behöver arbeta med rör 

tillväxt kontra miljöarbete eller med andra ord det kapitalistiska kontra det miljöinriktade 

samhället. Frågor har väckts kring om företag egentligen är beredda att offra något för att bli 

mer miljövänliga. Känslan är att ingenting görs om det inte finns en vinnig i det, det vill säga 

att de åtgärder som framställs som miljöengagemang är i de flesta fall även gynnsamma för 

företaget ekonomiskt. Det gäller här att skilja på god management och miljö management. 

När ett företag utför en miljöåtgärd för att denna innebär kostnadsbesparingar blir det svårt att 

kalla det miljömanagement då varje kunnig ledare hade agerat på samma sätt, även utan 

miljön i åtanke. De två motpolerna i samhället verkar medföra att enda möjligheten till 

förändring är när företag kan tjäna pengar på sitt miljöarbete, annars görs ingenting. Det är lätt 

att kritisera men innan kritiken tas för långt bör varje individ placera sig själv i samma 

situation. Vi vill alla gärna kommunicera ut till vår omgivning att vi är ansvarstagande 

personer som inser miljöproblematikens vikt och är villiga att arbeta för att förbättra världens 

miljösituation. Samtidigt har mänskligheten i dagens industrialiserade länder vant sig vid en 

viss levnadsstandard och få av oss är beredda att uppoffra en del av bekvämligheten för att ta 

ett steg tillbaka och rädda miljön. Genom att relatera till sig själv skapas lättare förståelse för 

den problematik som företagen ständigt brottas med. De existerar för att generera vinster 

samtidigt som hänsyn till miljön måste tas. Trots detta utvecklas ständigt världens 

miljöarbete, huruvida detta beror på tvingande krav eller ökad medvetenhet bland 

konsumenter är egentligen irrelevant, så länge utvecklingen rör sig i en positiv riktning gör vi 

något rätt. Idag är det standard att alla större företag har en miljöpolicy och på högre instans 
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sker ständigt nya förhandlingar.  Därmed kan vi se att samhällets samlade krafter har påverkat 

företagen i den riktning vi vill, mot en mer miljövänlig verksamhet. 

7.2 Summering  

Uppsatsens syfte har varit att fördjupa den vetenskapliga kunskapen kring vilka miljökrav 

omvärlden ställer på företag samt hur dessa hanteras av företaget. För att möjliggöra en 

djupare och tydligare analys av syftet utgick arbetet från tre forskningsområden; hur ser 

kopplingen mellan inre företagsstruktur och yttre krav ut, hur ser omvärldens miljökrav ut 

samt Hur ser omvärldens miljökrav ut. Utifrån detta har analys utförts som visade två 

motsägelsefulla resultat. Å ena sidan upptäcktes att världens miljöengagemang rör sig framåt, 

vilket beror på intressenter så som myndigheter samt konsumenter. Dessa intressenter har, 

genom olika krav, satt företagets miljöarbete i fokus. Även DHL själva är engagerade i miljön 

då de insett de gynnsamma effekter engagemang medför. Samtidigt visade analysen även att 

miljöarbete oftast utförs endast då det medför andra fördelar så som kostnadsbesparingar eller 

generering av ökade inkomster. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

9.1.1 Intervjufrågor till högre instans 

 

Introduktion 

 

Vad är din befattning hos DHL? 

 

Hur länge har du arbetat på DHL? 

 

Hur länge har du innehaft den position du har idag? 

 

Vad innefattar dina arbetsuppgifter? 

 

Vilka transportmedel använder sig DHL av? Används tåg någon gång? 

Om inte, varför? 

 

Hur länge har DHL agerat miljövänligt? Kom omställningen plötsligt eller var det en långsam 

förändring? 

 

 

ISO-certifiering 

 

När blev ni ISO-certifierade? 

 

Varför valde ni att ISO certifiera er? 

 

Vad innebär ISO-certifiering för er? 

 

Var det svårt att bli certifierade, krävdes det mycket jobb? 

 

Hur fungerar det, har en allt större del av verksamheten blivit certifierad med tiden eller 

certifierar man allt på en gång? 

 

Kräver era kunder att ni är ISO-certifierade? 

 

Har certifieringen påverkat ert kundantal? 

 

Har era priser ökat i takt med att ni blivit mer miljömedvetna? 

 

Har det varit kostsamt att genomföra certifieringen? Exempelvis betalning för att bli 

certifierad, arbetstimmar som gått till utbildning av personal osv.  

 

 

Ytterligare miljöarbete 

 

Förutom att vara ISO-certifierade arbetar ni på andra sätt för att hjälpa miljön?  
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Arbetar ni med miljövänlighet även på kontoren? Exempelvis återvinning, mindre 

förbrukande glödlampor osv. 

 

Hur ställer sig DHL till myndighetskrav, det vill säga tvingande krav? Ser ni er som 

framåtsträvande, motsträvande eller någon som ”bara följer med”? 

 

Kan du ge exempel på vad sådana myndighetskrav kan vara? Hur meddelas de till er? 

 

Har miljömedvetenhet införts även i DHLs strategi?  

 

Har miljöarbete införts i företagets dagliga verksamhet? Om ja, hur? 

 

Hur förmedlar ni miljövänlighet genom hela företaget?  

 

På er hemsida står det att alla anställda är utbildade i miljömedvetenhet, hur tar denna form? 

 

Anser ni att miljöengagemang är en del av er företagskultur?  

 

Om ja, hur meddelas detta? Om nej, varför inte? 

 

Tycker du att ni har ett ansvar att arbeta för en bättre miljö?  

 

Förutom att arbeta med att bli mer miljövänliga, arbetar ni även med att hjälpa till att reparera 

den skada som redan är skedd?  

 

Vem anser du vara drivande till att näringslivet blir mer miljövänligt? Ex myndigheter, 

tekniken eller förändrat samhälle – varje persons ansvar därigenom även företags. 

 

Anser ni att miljöarbete idag fungerar som en konkurrensfördel? 

 

 

Mindre åkerier 

 

Till vilken grad använder ni er av mindre åkerier, det vill säga hur stor del av transporten 

sköts av inhyrda firmor? 

 

Vilka krav gällande miljöarbete ställer ni på de mindre åkerier som kör för er? 

Kräver ni att de har någon sorts miljöcertifiering eller att de arbetar på något annat sätt för 

hållbar utveckling?  

 

Om ja, vad kan detta vara för sorts miljöarbete? Om nej, varför inte? 

 

Hur förklarar ni att det står på hemsidan att ni är 100 % ISO-certifierade då inte alla era 

underleverantörer är det? Speglar inte de er bild då de kör era ärenden under ert namn? 

 

På hemsidan kan vi se att DHLs lastbilar släpper ut betydligt mindre CO2 än lastbilarna som 

tillhör de mindre åkerier som ni anställer. Varför ställer ni inte högre krav på de mindre 

åkerierna? 

 



50 

 

Ställer de mindre åkerierna några krav på er? 

 

 

Kunder 

 

Vilka krav ställer era kunder på er gällande miljöarbete? Sker det att kunderna kräver 

miljöcertifiering? 

 

Skapar ni incitament för kunder att välja miljövänligare alternativ? Om inte, varför? Brist på 

tillgång av miljövänliga alternativ? 

 

 

Framtiden 

 

Hur tror du att miljöarbete kommer att utvecklas i framtiden? 

 

Hur ser du på åkeriers framtid? Då bränsle är en ändlig resurs hur tror du det kommer påverka 

er bransch/ ert företag? 

 

Tror du att företag i framtiden kommer att möta högre miljökrav från intressenter? Vilka 

förändringar, vilka anpassningar blir aktuella? 

 

Tror du att det i framtiden sker drastiska förändringar angående miljöarbete som DHL tvingas 

anpassa sig till? Vilka förändringar, vilka anpassningar blir aktuella? 

 

Har ni planer på att i större omfattning börja använda er av miljövänligare färdmedel såsom 

tåg? 

 

Skulle ni vara villiga att sänka era marginaler, på tillexempel miljövänligare alternativ så som 

tågtransport för att värna om miljön? 

 

Vem tycker du har det största ansvaret för att skapa ett mer aktivt miljöengagemang? Ex 

myndigheter, tekniken eller förändrat samhälle – varje persons ansvar därigenom även 

företags. 

 

Vilka framtida planer gällande miljöarbete har ni? Hur ska DHL hänga med då världens oro 

angående miljö och miljökrav ständigt förändras? 
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9.1.2 Intervjufrågor till anställda 

 

Introduktion 

 

Vad är din befattning hos DHL? 

 

Hur länge har du arbetat på DHL? 

 

Hur länge har du innehaft den position du har idag? 

 

Vad innefattar dina arbetsuppgifter? 

 

Anser du att DHL är ett miljömedvetet företag? 

 

Om ja, hur länge har DHL agerat miljövänligt? Kom omställningen plötsligt eller var det en 

långsam förändring? Om nej, varför inte? 

 

 

ISO-certifiering 

 

Vad innebär ISO-certifiering för dig? 

 

På vilket sätt har DHLs ISO-certifiering påverkat ditt arbete? 

 

Har du fått genomgå utbildning i samband med företagets ökade miljömedvetenhet? 

 

Om ja, hur har denna tagit form? Om nej, hur har du fått information om ett miljövänligare 

arbete? 

 

 

Ytterligare miljöarbete 

 

Förutom att vara ISO-certifierade arbetar företaget på andra sätt för att hjälpa miljön?  

 

Arbetar ni med miljövänlighet även på kontoren? Exempelvis återvinning, mindre 

förbrukande glödlampor osv. 

 

Tycker du att DHL arbetar mycket med miljövänlighet? Om ja, hur? Om nej, varför inte?  

 

Anser du att miljöengagemang är en del av företagskulturen på DHL? 

 

Om ja, hur meddelas detta? Om nej, varför inte? 

 

Vilka krav tycker du att företaget ställer på dig gällande miljöarbete? 

 

Hur arbetar du i ditt dagliga arbete för att agera mer miljövänligt? 

 

Vem anser du vara drivande till att näringslivet blir mer miljövänligt? Ex myndigheter, 

tekniken eller förändrat samhälle – varje persons ansvar därigenom även företags. 
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Tycker du att miljöarbete idag fungerar som en konkurrensfördel? 

 

 

Kunder 

 

Vilka krav ställer era kunder på er gällande miljöarbete? Sker det att kunderna kräver 

miljöcertifiering? 

Har du märkt att kunderna ställer högre krav på er gällande miljöarbete?  

 

 

Framtiden 

 

Hur tror du att miljöarbete kommer att utvecklas i framtiden? 

 

Hur ser du på åkeriers framtid? Då bränsle är en ändlig resurs hur tror du det kommer påverka 

er bransch/ ert företag? 

 

Tror du att företag i framtiden kommer att möta högre miljökrav från intressenter? Vilka 

förändringar, vilka anpassningar blir aktuella? 

Tror du att det i framtiden sker drastiska förändringar angående miljöarbete som DHL tvingas 

anpassa sig till? Vilka förändringar, vilka anpassningar blir aktuella? 

 

Vem tycker du har det största ansvaret för att skapa ett mer aktivt miljöengagemang? Ex 

myndigheter, tekniken eller förändrat samhälle – varje persons ansvar därigenom även 

företags. 
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9.2 Enkätredovisning 

 

1) Vilken position innehar du på det företag där du arbetar? 

(Om inget av alternativen exakt överrensstämmer med din position, vänligen kryssa i det 

som ligger närmast verkligheten.)  

 

   

    Percentage Responses 

Hogre chefsposition   44.8 13 

Avdelnings/Enhetschef   17.2 5 

Kontorsanstalld   3.4 1 

Miljoansvarig   6.9 2 

Logistikansvarig  27.6 8 

Total responses: 29 

 
2)  Inom vilken bransch befinner sig det företag du representerar? 

  

    Percentage Responses 

Detaljhandeln   35.0 14 

Grossist   40.0 16 

Tjanstebranschen  10.0 4 

Annat  15.0 6 

Total responses: 40 

 
3)  Hur stor är företagets årliga omsättning? 

   

    Percentage Responses 

<1 miljon   5.1 2 

1-5 miljoner   15.4 6 

5-10 miljoner  2.6 1 

10-50 miljoner   15.4 6 

>50 miljoner  61.5 24 

Total responses: 39 

 
4)  Vilket åkeri använder ni idag? 

 

    Percentage Responses 

Dfds   2.5 1 

Fedex   2.5 1 
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UPS   0.0 0 

Schenker   30.0 12 

Posten   17.5 7 

DHL   20.0 8 

Egen distribution   2.5 1 

Annat  25.0 10 

Total responses: 40 

 
5)   Hur ofta nyttjar ni åkeriets tjänster? 

   

    Percentage Responses 

Dagligen   67.5 27 

3-4 ganger i veckan  7.5 3 

1-2 ganger i veckan   7.5 3 

Nagra ganger i manaden  12.5 5 

1 gang i manaden  2.5 1 

Nagra ganger per ar  2.5 1 

Total responses: 40 

 
6)  Vilken är den viktigaste anledningen till ert samarbete med det åkeriet ni använder idag? 

   

    Percentage Responses 

Pa grund av akeriets storlek   10.0 4 

Gott rykte   0.0 0 

God service  17.5 7 

Snabb leverans   12.5 5 

ISO- certifiering   0.0 0 

Priset   40.0 16 

Omfattande miljoarbete   2.5 1 

Annat  12.5 5 

Av vana  5.0 2 

Total responses: 40 

 
7)  Hur länge har ni samarbetat med det åkeri ni använder idag? 

   

    Percentage Responses 

<1 ar   10.3 4 

1-2 ar   15.4 6 



55 

 

2-5 ar   33.3 13 

5-10 ar   20.5 8 

>10 ar  20.5 8 

Total responses: 39 

 
8)  Ser ni till åkeriets miljöpåverkan vid val av åkeri? 

   

    Percentage Responses 

Ja   55.0 22 

Nej  45.0 18 

Total responses: 40 

 
9)  Om ja, ser ni endast till åkeriets miljöpåverkan eller också till hur de mindre åkerier de 

använder sig av arbetar med miljön? 

   

    Percentage Responses 

Endast till det akeri vi anstaller   27.3 6 

Till badas  72.7 16 

Total responses: 22 

 
10)  Kräver Ni att de åkeri ni anställer är miljöcertifierat? 

   

    Percentage Responses 

Ja  25.0 10 

Nej  75.0 30 

Total responses: 40 

 
11)  Är Ni miljöcertifierade? 

   

    Percentage Responses 

Ja  30.0 12 

Nej  70.0 28 

Total responses: 40 

 
12)  Anser du att miljöcertifiering är kostsamt och kan innebära höjda priser hos åkerier? 

 

    Percentage Responses 

Ja   45.9 17 

Nej  54.1 20 

Total responses: 37 
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13)  Vad är viktigaste vid ert val av åkeri? (ranka alternativen med 1-7 där 1 är det viktigaste) 

  

    
Average 

Score 
Responses   

Priset   2.26 / 7 39  

Akeriets rykte   4.30 / 7 37  

Snabb leverans   3.00 / 7 37  

Att akeriet klimatkompenserar   5.32 / 7 37  

ISO- certifiering  5.41 / 7 37  

Akeriets arbete med hallbar 

utveckling   4.82 / 7 38  

Hog serviceniva  2.93 / 7 40  

  2.93 / 7     

 
14)  Ställer ni krav gällande miljöarbete på det åkeri ni samarbetar med idag? 

   

    Percentage Responses 

Ja   40.0 16 

Nej  60.0 24 

Total responses: 40 

 
15)  Om JA, vilka krav och hur yttras dessa? 

 

- Om möjligt miljövänliga drivmedel. Aktiv utbildning i miljövänlig körning. Inte för 

gammal fordonspark. Miljöpolicy/program 

- Helst miljöcertifiering men vi accepterar en skriftlig redovisning av miljöarbetet 

- Vi är precis i upphandling med ett nytt åkeri och det är i denna nya upphandling som 

högre mijökrav kommer att ställas.  

- Miljö- och trafiksäkerhet i transportupphandlingar 

 

Gemensam plattform för RNB, KappAhl, Lindex, Intersport,  

Stadium, Team Sportia och Mekonomen. 

 

Som en del av våra företags strävan efter att minska miljöbelastningen från transporter av 

vårt gods, och för att öka trafiksäkerheten, har vi enats om en gemensam plattform för 

miljö- och trafiksäkerhet i transportupphandlingar. Första versionen av plattformen tog vi 

fram 2007. Sedan dess har Mekonomen anslutit sig. Denna version gäller från 2009. 

Ambitionerna är desamma men anpassningar har gjorts för att kunna tillämpa 

plattformen i Europa. Vi öppnar också för fler alternativa sätt för våra transportörer att 

arbeta med, och redovisa, utvecklingen inom områdena Utsläpp av växthusgaser och 

hastighet.  
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Plattformen används som en utgångspunkt för förhandlingar om transportavtal. Vi utgår 

från att de krav vi önskar ställa normalt kan avtalas. Plattformen är en grund. Vi kan göra 

avsteg och vi kan gå längre i vissa avtal. Information kring leverantörsbedömningar och 

olika leverantörers möjligheter att leva upp till kraven, delas öppet mellan oss.  

 

Plattformen innehåller dels grundkrav, dels specifika krav trappstegsvis så att 

leverantörer ser vad vi förväntar oss under kommande avtal: 

1. Verksamhetsledning miljö och trafiksäkerhet 

2. Lagefterlevnad 

3. Alkohol och droger 

4. Utsläpp av växthusgaser 

5. Hastigheter 

6. Utsläpp av hälsoskadliga ämnen 

 

Vi vill understryka att avtalade krav även omfattar underleverantörer till våra 

leverantörer av transporttjänster. 

 

De leverantörer vi sluter avtal med skall på begäran inom 3 veckor kunna redogöra för 

hur kraven uppfylls. Redovisningen skall kunna ges både kvantitativt (t.ex. antal fordon 

med viss teknisk utrustning) och kvalitativt (t.ex. hur leverantören säkerställer att detta 

stämmer i underentreprenörsled). Vi efterfrågar uppföljning minst årligen. 

- Enligt en krav mall som är framtagen med Vägverket och ett antal detaljhandelsföretag. 

- Att de är miljöcertifierade 

- Att de jobbar med miljöfrågor. Annars hade jag valt ett annat åkeri. 

- Miljöpolicy, miljöcertifiering, redogöra för EUR-klass på sina fordon, kunna rapportera 

utsläpp CO2 härledda till våra transporter 

- Miljöbilar skall användas 

- De miljökrav som Miljöstyrningsrådet tagit fram gällande godstransporter.  

- Redovisning enligt NMT 

 

 

 
16)  Om NEJ, varför inte? 

  

    Percentage Responses 

Miljon ar inte ett problem   0.0 0 

Tekniken kommer att losa 

miljoproblemen  4.3 1 

Miljoarbete gor akeriets tjanster 

dyrare   4.3 1 

Ansvaret ligger pa myndigheter, inte 

pa enskilda foretag  21.7 5 

Annat  69.6 16 
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Total responses: 23 

 
17)  Upplever ni att era konsumenter ställer krav på ert företag gällande användning av 

miljömedvetna transportfirmor? 

  

    Percentage Responses 

Ja   25.0 10 

Nej  75.0 30 

Total responses: 40 

 
18)  Om JA, på vilket sätt har konsumenterna uttryckt sina förväntningar? 

 

  

- Våra konsumenter är återförsäljare 

och måste ochså vara certifierade och vara miljömedvetna. 

- Offertförfrågningar från kommuner ställs alltid frågan om miljö. 

Vet ej om de använder det senare. 

- vi säljer inte till konsumenter men våra kunder anger önskemål och krav angående 

miljöcertifierade åkerier i sina avtal med oss 

- Allt som är miljörelaterat är viktigt 

- Krav i sina upphandlingar 

- Edterfrågar miljöcerififiering hos oss, CSR-redovsining inkl. bl a transporter etc. 

- Många av våra offentliga kunder gör det i sina upphandlingsunderlag. Övriga kunder 

ställer frågor.  

- Spontana frågor om vårt miljöarbete 

 

 

 
19)  Om NEJ, vad tror du att detta beror på? 

 

- de flest mindre företagare jobbar mckt och har helt enkelt inte tid/råd att engagera sig i 

frågan. Ansvaret ligger mer på myndigheterna anser jag. 

- Hård konkurrens gör att åkerifirmor själva är miljömedvetna 

- Vi levererar till företag och de ställer endast krav på att vi är miljöcertifierade vilket gör 

att de vet att vi använder en transportör som har ett miljöarbete/certifiering 

- Tyvärr tror jag att kunden i första hand ser att paketet kommer fram helt, i tid och till ett 

rimligt pris. Men jag hoppas att även miljökrav tillkommer på denna lista.  

- Pris och leverans är mest relevant. 

Offentliga företag samt underleverantörer till Offentliga/allmännyttiga 

företag/organisationer ställer högre miljökrav. 
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- Vi har inte fått några krav än, men medvetenheten ökar hos våra kunder. Är nog bara en 

tidsfråga innan detta tas upp. 

- Tror inte våra konsumenter tror att vi använder åkerier, de förknippar nog inte oss med 

åkerier. 

- Vet inte, vet inte vad för krav de skulle kunna ställa.  

- Priset är viktigare än miljön för dom flesta. 

- Har faktiskt ingen aning  

- ALLA går enbart på pris "en god affär är så billigt("dåligt") som möjligt utan att bli av 

med kunden.(Tyvärr)Krävs lagstiftning. Alla våra större kunder har en "målsättning" och 

en "miljö deklaration" men "vi kan ju ej kolla allt, vi måste ju lita på våra leverantörer" 

sedan köper de hem det billigaste ......(Barnarbete,rycker dun av levande fåglar...) vem 

kunde tro det.... Vi trodde det var billigt för de var bäst? 

Sedan är de flesta miljö certifierade ändå, frågan är vad det innebär rent praktiskt. 

- ointresse 

- Konsumenterna tar tusentals beslut för att köpa en tröja. Färg, pris, storlek, mode, 

alternativa produkter, glädje/ångest över att ligga ute med pengar etc etc som måste 

övervinnas för köp. Allt går före transportörens miljöarbete eftersom det inte finns 

transparans i systemet. (t ex en lapp på produkten med texten "Denna tröja har genererat 

67 kg koldioxidutsläpp genom tillverkning och 78 kg genom transporter")Först då blir 

det tydligt för konsumenten. 

- Vi har mycket få leveranser, både in och ut 

- Priet & kvalitet är viktigast för dom flesta, dom som säger något annat ljuger 

- Att konsumenterna vet att vi har höga miljökrav på oss. 

- Mycket annat att tänka på 

- Priset är viktigast 

- Ingen har frågat. 

- man är osäker på vad det innebär 

- Transport och åkeri är inte vår kärnaffär och jag tror inte våra kunder i allmänhet 

reflekterar över frågan. 

- För att vi är en ekonomibyrå, tror folk ställer mer krav på företag som jobbar inom 

miljöpåverkningsbracher.  

 

 

 
20)  Har du några fler åsikter om ämnet och frågorna, skriv dem gärna här: 

Än en gång: Tack för hjälpen! 

  

- Tack själva och lycka till med jobbet ! 

Mvh 

Eva/ ABC Collection 

- Vi använder oss av ca 5 olika speditörer för tillfället, beroende på vilka som ger oss bäst 
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pris. Det är alltså priset som är det avgörande. Detta stämmer nog för de flesta idag, då 

man försöker dra ner på kostnaderna. Därför bör krav komma från ansvarig myndighet, 

för att säkerställa att alla åkerier påverkas på samma sätt. 

- Angående krav på miljöarbete så har inte jag den uppgiften inom företaget. Har inte så 

mycket att välja på.  

- Anledningen till varför vi inte ställer krav på miljöarbete är för att vi inte tror att vi kan 

påverka då vi är ett litet företag. 

- Hej 

Under fråga 4 och 6 kan man bara fylla i en ruta varför? Sen är ju vet ej ett bra alternativ 

till ja och nej. (fråga 12 tex)Under fråga 13 så går det faktiskt inte att rangornda val som 

samtliga är ungefär lika viktiga!? 

- Ang. fråga 4 är det egentligen en fråga som har mer än ett svar de flesta använder som 

regel flera olika beroende på vad som skickas då vissa är bättre på vissa saker (tex posten 

med paket) och ofta kräver stora kunder vissa åkerier för att de skall få in varorna på 

färre bilar (krävs fler lossningar till butik/lager om var leverantör skickar med sitt åkeri, 

skickar alla med samma sammlastas det ev. på en terminal på vägen) 

- Eftersom vi använder ett flertal transportörer beroende på flöden och marknader är svar 

ovan generellt angivna. Den stora utmaningen och möjligheten inom miljöarbetet för 

transporter tror jag är att etablera rationella och standardiserade järnvägstransporter. 

- Vi hämtar våra varor själva 

- Vi använder olika typer av transportföretag och åkerifirmor och de svar jag anget 

baseras på de lokala åkeriföretag vi anlitar för mindre uppdrag. På internationell och 

nationell nivå är jag rätt säker på att vi använder oss av miljöcertifierade företag eftersom 

det är ett krav eftersom vi själva är miljöcertifierade enligt ISO14001.  

- Mkt trevlig enkät, saknade dock åäö!  

 


