
1 
 

                                                                                                                                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

Bakgrundsrapport 

 

 

Hållbarhetsstrategier bland aktörer  

inom transportsektorn 
 

 

 
 

 
 

 
Magnus Andersson,  
Cajoma Consulting 

 

 

 

 

 

 

 
2021-11-01 

 



2 
 

 

Innehåll                                                                                                                                                sida 

 

 

 

 

Sammanfattning………………………………………………………..…………..…………………….……..………..…...3 

 

 

1. Inledning………………………………………………………………………….…………………….………………...…….4 

 

 

2. Metod……………………………………………………………………………………………………………………………..4 

 

 

3. Övergripande hållbarhetsstrategier……………………………………………….………………………….….…5 

 

 

4. Exempel på hållbarhetsstrategier inom transportsektorn…………………………...……………….….7 

 

 

5. Slutsatser………………………………………………………………………………………………..…………………..….12 

 

 

Källor………………………………………………………………………………………………………..……………………..…13  

 

 

Bilaga. Intervju med Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL………………………………………………..…..15 

 

  



3 
 

Sammanfattning 
 
 

 

Denna rapport beskriver på ett övergripande sätt hur företag och andra aktörer inom transportsektorn 

utformat sina strategier för hållbar utveckling. En gemensam nämnare i dessa hållbarhetsstrategier 

tycks vara behovet av att ta hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Miljömässig 

hållbarhet handlar om att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att skador miljö, klimat, den 

biologiska mångfalden och naturens resurser kan minimeras eller allra helst undvikas helt.  Social 

hållbarhet rör frågor som arbetsmiljö, säkerhet, mångfald och jämställdhet med mera. Det är allt 

vanligare att hållbarhetsstrategier utgår från FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål samt Parisavtalet om 

behovet av att minska människans negativa påverkan på klimatet. 

       Det är viktigt att skapa förutsättningar att identifiera, definiera och implementera hållbarhets-

arbetet. Att följa upp och utvärdera effekterna av hållbarhetsarbetet är likaså av största betydelse.  

       Hållbarhetsstrategier kan ha som syfte att föra in hållbarhetsarbetet som en integrerad del av 

verksamheten. Hållbarhetsarbetet kan på så sätt bidra till effektivare administrativa processer och en 

tydligare styrning av företaget. 

       Insatser inom hållbarhetsområdet, t.ex. minskningar av klimatpåverkande verksamheter, kan 

innebära konkurrensfördelar för företag eftersom kundkraven inom hållbarhetsområdet kan förväntas 

öka. 

       Större företag tenderar att ha en tydlig ambition när det gäller att ligga i framkant i miljöarbetet 

miljö- och hållbarhetsarbetet. Mindre och medelstora företag har i regel inte kunnat sätta ribban lika 

högt. Marknadsbaserade drivkrafter för miljö- och hållbarhetsarbetet, som att möta kundkrav, tycks 

öka i betydelse ju större företaget är. 

      Det finns betydande skillnader mellan olika branscher när det gäller hur starka drivkrafterna är för 

miljö- och hållbarhetsarbetet. Mer än 50 procent av de företag som är verksamma inom transport-

branschen uppger att de miljökrav som ställs på underleverantörer är en mycket viktig drivkraft för 

miljöarbetet.  

       Två utmaningar kan identifieras för hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag: 

(1) Hållbarhetsarbetet ser olika ut beroende på bransch och företagens storlek.  

(2) Vissa mindre och medelstora företag ser ingen omedelbar affärsnytta med att bedriva ett 

hållbarhetsarbete. 
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1. Inledning 
 
 
 
Syftet med denna bakgrundsrapport är att översiktligt beskriva aktuella strategier inom näringslivets 
hållbarhetsarbete. Rapporten fokuserar särskilt på hur ledande aktörer verksamma inom transport-
branschen har formulerat sina hållbarhetsstrategier och/eller motsvarande dokument.   
 
Rapporten har utförts av Magnus Andersson, Cajoma Consulting. 
 
 
 

 

 

 

2. Metod 

 

 

Föreliggande rapport är huvudsakligen baserad på en analys av policydokument om hållbarhets-

strategier och andra hållbarhetsfrågor som olika företag och organisationer har tillgängliggjort på sina 

hemsidor.  
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3. Övergripande hållbarhetsstrategier 

 
 

 

Hållbar utveckling är ett synsätt som betonar vikten av att all ekonomisk utveckling sker på ett sådant 

sätt att de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och 

ekosystemtjänster kan upprätthållas i framtiden. Begreppet hållbar utveckling började användas i 

större skala efter publiceringen av den så kallade Brundtlandrapporten år 1987.1 

       Grunden för hållbarhetsstrategier inom bland annat näringslivet är behovet av att ta hänsyn till 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet handlar om att säkerställa 

långsiktigt hållbara ekonomiska och finansiella resultat. Miljömässig hållbarhet handlar om att bedriva 

verk-samheten på ett sådant sätt så att skador miljö, klimat, den biologiska mångfalden och naturens 

resurser kan minimeras eller allra helst undvikas helt. Social hållbarhet rör frågor som arbetsmiljö, 

säkerhet, mångfald och jämställdhet med mera. 2 Det är vanligt att hållbarhetsstrategier utgår från 

FN:s Agenda 20303 och Parisavtalet om behovet att minska människans negativa påverkan på klimatet. 

       Det är viktigt att skapa förutsättningar att identifiera, definiera och implementera hållbarhets-

arbetet.4 Att följa upp och utvärdera effekterna av hållbarhetsarbetet är likaså av största betydelse.  

       Hållbarhetsstrategier kan ha som syfte att föra in hållbarhetsarbetet som en integrerad del av 

verksamheten. Hållbarhetsarbetet kan på så sätt bidra till effektivare administrativa processer och en 

tydligare styrning av företaget. 

       Insatser inom hållbarhetsområdet, t.ex. minskningar av klimatpåverkande verksamheter, kan 

innebära konkurrensfördelar för företag eftersom kundkraven inom hållbarhetsområdet kan förväntas 

öka.5 

 

 

Företagens hållbarhetsarbete 

 

Bland större företag finns det en allt tydligare ambition att ligga i framkant i fråga om miljöfrågor och 

övergripande hållbarhetsarbete genom att frivilligt ta på sig uppgifter som sträcker sig längre än vad 

som gällande lagstiftning kräver. Mindre och medelstora företag har oftast inte förmått att sätta ribban 

lika högt.  

       En undersökning om företagens villkor som har utförts av Tillväxtverket visade att mer än 
vartannat företag i Sverige har etablerat någon form av hållbarhetsarbete.6 Fyra av tio företag hade 
ett aktivt miljöarbete, och vart tredje arbetade även med sociala och etiska frågor. Skillnaderna mellan 

 
1 Brundtlandrapportens officiella namn var Our Common Future. Den gavs ut av World Commission on 
Environment and Development. Ordförande för denna FN-kommission var Norges dåvarande statsminister Gro 
Harlem Brundtland. 
2 Källa: www.verksamt.se 
3 Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en bred agenda för hållbar utveckling som 
innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 
globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Globala målen och Agenda 2030 anses vara 
den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I 
begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 
Med Globala målen har världens ledare bland annat förbundit sig till att uppnå till år 2030: att avskaffa extrem 
fattigdom, att främja fred och rättvisa och kraftfullt bekämpa klimatkrisen. 
4 Källa: www.kunskapspartner.se/utveckla-en-hallbarhetsstrategi 
5 Källa: www.verksamt.se 
6 Tillväxtverket, 2014.  
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olika företagsstorlekar var dock stora. De ekonomiska drivkrafterna för miljöarbetet, som att möta 
konsumentkrav, ökar i betydelse ju större företaget är. Det är exempelvis betydligt vanligare med 
hållbarhetsarbete i medelstora företag än i småföretag. Miljöledningssystemet ISO 14 001 är vanligare 
i medelstora företag än i de mindre företag. De små och medelstora företag som har ett aktivt 
hållbarhetsarbete tenderar att ha en högre tillväxtvilja, vara mer innovativa och mer inter-
nationaliserade än andra företag.  
      Det finns skillnader mellan olika branscher när det gäller hur starka drivkrafterna är för miljö- och 
hållbarhetsarbetet. Exempelvis är miljökrav på underleverantörer är vanligare i transportbranschen än 
i de flesta andra branscher. Mer än 50 procent av företagen inom transportbranschen anser att de 
miljökrav som ställs på underleverantörer utgör en mycket viktig drivkraft.  
 
Utmaningar för hållbarhetsarbetet 
Följande utmaningar kan identifieras för hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag: 

- Hållbarhetsarbetet kan se olika ut beroende på vilken bransch det handlar om.  

- Hållbarhetsarbetet kan se olika ut beroende på hur stort företaget är.  

- Vissa mindre och medelstora företag kan uppleva att de saknar en omedelbar affärsnytta med 

att bedriva ett hållbarhetsarbete. 
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4. Exempel på hållbarhetsstrategier inom transportsektorn 

 
 
 
Följande kapitel redogör för hållbarhetsstrategier som används av olika aktörer verksamma inom 
transportsektorn. 
 
 

Svenska Taxiförbundet 
 
Svenska Taxiförbundet har inte utarbetat någon hållbarhetsstrategi. Enligt dess miljö- och transport-
kvalitetspolicy ska förbundet arbeta för att taxinäringen skall anpassas till de förutsättningar som gäller 
för en hållbar utveckling inom miljöområdet. Vidare ska trafiksäkerheten och transportkvaliteten i 
taxinäringen höjas. Miljöbelastningen från förbundets och dess medlemmars verksamheter ska minska 
kontinuerligt, taxitransporternas andel av trafikolyckorna ska minska, taxinäringens trafikbeteende ska 
förbättras och transportkvaliteten ska öka. 
       Grön Taxi är ett miljöledningssystem som har skräddarsytts för taxibranschen. Det bygger på den 
internationella standarden ISO 14001 och används för att säkerställa en kontinuerlig minskning av den 
negativa miljöpåverkan som taxiföretagen har. Samtliga systemkrav har samlats i en kravlista. Miljö-
arbetet inleds med att taxiföretaget gör en utredning för att kartlägga företagets miljöpåverkan. På 
basis av resultatet av denna utredning formuleras en företagsanpassad miljöpolicy. Tidsatta och mät-
bara miljömål fastställs. 
 
 

Sveriges Åkeriföretag 
 
Sveriges Åkeriföretag har lanserat projektet Fair Transport i syfte att få upphandlade transportörer att 
ta ett socialt ansvar för sina medarbetare, tänka klimatsmart och arbeta aktivt med trafiksäkerhet. Fair 
Transport syftar till att säkerställa att transportörer som har certifierat sig genom Fair Transport 
arbetar med att minska sin klimatpåverkan, ge sina anställda goda arbetsvillkor och främja trafiksäkra 
transporter. 
 
 

Nobina 
 
Hållbarhet utgör en integrerad del av Nobinas övergripande företagsstrategi. Hållbarhetsagendan är 
en av tre delar i det strategiska ramverket och hjälper Nobina att ”få med alla hållbarhetsaspekter, i 
allt vi gör, på alla nivåer.” Det handlar om att åstadkomma ständiga förbättringar inom miljö och 
effektivitet, att vara en bra arbetsgivare och att vara ett etiskt företag. Nobina vill bidra till ett hållbart 
samhälle genom ledande och smarta trafiklösningar. 
       En central utgångspunkt för Nobinas hållbarhetsagenda är de 17 globala hållbarhetsmål som FN 

antagit och som gäller fram till år 2030. Nobina anser sig ha störst möjlighet att bidra till att uppfylla 

tre av dessa mål: 

       -      Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 

       -      Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion  

       -      Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
 
Nobinas hållbarhetsarbete är strukturerat i tre delar som kopplar till både de egna strategiska 

fokusområdena och FN:s hållbarhetsmål:  
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      -     Smarta trafiklösningar för ett hållbart samhälle 

      -     Långsiktig resursanvändning 

        -      Ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör 
 
1. Smarta trafiklösningar för ett hållbart samhälle 
Nobina strävar efter att så många som möjligt ska se kollektivtrafiken som ett tryggt och smidigt 
färdsätt, som gör det enkelt och självklart att välja buss istället för bil. Det leder till mindre trafik, 
trängsel, utsläpp, stress. Det krävs mer smarta lösningar för hela resan, till exempel möjligheter att 
hitta och planera bästa resväg, köpa biljett och få snabb, korrekt information under resan. 
 
Koppling till globalt mål: Mål 11 - Hållbara städer och samhällen 
Mål 11 syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och håll-
bara. Nobina bidrar främst till delmål 11.2 som handlar om att tillhandahålla tillgång till säkra, 
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla.  

 
 
2. Långsiktig resursanvändning 
Långsiktig resursanvändning handlar om att hushålla med resurser i de stora besluten, liksom i dagliga 
detaljer – från valet av bussar Nobina köper in, drivmedel och energi till förbrukningen av kontors-
material. Nobina vill minimera sitt eget fotavtryck på klimat och miljö men ställer också krav på 
leverantörer och uppdragsgivare. 
       Med tekniska innovationer, effektiv drift och maximal hushållning med resurser önskar Nobina 
kunna stärka sin konkurrenskraft och bidra till en hållbar samhällsutveckling med fler fossilfria resor. 
 

Koppling till globalt mål: Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion  

Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Nobina fokuserar 

på delmål 12.2 som handlar om att ha en hållbar förvaltning och använda naturresurser så effektivt 

och sparsamt som möjligt. 

 
 
3. Ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör 
Nobina vill ta ett samhällsansvar för att främja mångfald, erbjuda bra jobb och en hälsosam arbets-
miljö. Nobina vill vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Koppling till globalt mål: Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  

 
 
 
 

DB Schenker 
 
DB Schenker har ett omfattande hållbarhetsarbete, dock utan att ha antagit en samlad 
hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsarbetet sammanfattas i den årliga hållbarhetsredovisningen där DB 
Schenker förklarar att miljöstrategin bygger på tre fokusområden:  
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- Miljörådgivning. DB Schenker hjälper sina kunder i miljöarbetet och tillhandahåller 
information om utsläpp så att de kan följa resultatet av sitt arbete.  

- Den egna verksamheten. DB Schenker arbetar för att minska den egna verksamhetens 
miljöpåverkan med fokus på emissioner, energi och avfall.  

- Leverantörskontroll. DB Schenker ställer krav på att de egna leverantörerna förbättrar sin 
miljöprestanda och förbättrar resultatet av sitt miljöarbete. 

 
FN:s 17 globala mål 
DB Schenker arbetar med flera av FN:s globala hållbarhetsmål. DB Schenkers viktigaste globala mål är 
nummer 13 – Bekämpa klimatförändringarna. Nedan följer en lista över de globala hållbarhetsmål som 
DB Schenker har prioriterat:  
 
Mål 5 – Jämställdhet. DB Schenker arbetar med ett likabehandlingsprogram och genomför ledar-
utveckling.  

 
 
Mål 7 – Hållbar energi för alla. DB Schenker köper el från 100 procent vattenkraft, ökar kontinuerligt 
antalet solcellsparker och minskar systematiskt sitt energibehov. 

 
 
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. DB Schenker driver innovationsprojekt för att 
hitta nya hållbara lösningar.  

 
 
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen. DB Schenker utvecklar nya transportlösningar i stadsmiljö, 
testar cykeltransporter och genomför transporter med mindre elfordon. 

 
 
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion. DB Schenker ökar andelen förnybara bränslen, väljer 
produkter av förnybart eller återvunnet material, främjar återvinning och minimerar användning av 
kemiska produkter. 

 
 
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna. DB Schenker verkar för att minska sitt beroende av fossila 
drivmedel och vill skapa medvetenhet och engagemang för klimatomställningen.  
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Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap. DB Schenker samarbetar med kunder, leverantörer 
och andra viktiga partners och träffar beslutsfattare för att diskutera möjliga lösningar. 

 

 

 

Deutsche Post DHL Group – DHL 
 

DHL är världens största logistikföretag. DHL:s hållbarhetsplan till 2030, antagen 2021, definierar 

hållbarhetsmål inom tre områden: Environmental, Social and Governance (ESG). Enligt Frank Appel, vd 

för Deutsche Post DHL Group, innebär den ökade satsningen på dessa tre ESG-mål att grunden läggs 

för en långsiktig ekonomisk framgång för företaget. 

        Koncernen avser att minska sina växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalet och man vill successivt 

öka takten av koldioxidminskningen. Sedan fyra år tillbaka arbetar företaget mot ett nollutsläppsmål 

för år 2050. De största investeringarna inom företaget kommer att gå till alternativa flygbränslen, en 

utökad flotta av utsläppsfria elfordon och klimatneutrala byggnader. 

 

 

Sundfrakt 
 

Sundfrakt är ett norrländskt maskin- och logistikföretag med erfarenhet av åkeri-, anläggnings- och 

transportverksamhet. Årsomsättningen i Sundfraktgruppen (bolagen i koncern tillsammans med 

anslutna företag) uppgår till cirka en miljard kronor. 

       Sundfraktgruppens affärsidé är att ”leverera moderna, marknadsanpassade och långsiktigt håll-

bara tjänster och produkter.” Företagets tjänster och produkter ska hålla hög kvalitet och såväl 

tjänsterna som produkterna ska vara så miljöanpassade som möjligt. 

       Sundfrakt anser att hållbarhetsarbetet är en framgångsfaktor för företaget. ”Genom att vi sitter i 

förarsätet för utvecklingen av förnyelsebara drivmedel kommer nyttjandet av dessa vara en naturlig 

del för oss, men vi behöver även säkerställa att vår disponibla fordonsflotta förnyas och går mot bättre 

miljöprestanda (högre miljöklass/steg).” 

 

Sundfrakts vision säger bland annat följande:   

• Sundfrakt ska bidra till en hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. 

• Sundfrakt arbetar med ständiga förbättringar och effektiviseringar för att skapa nytta för 

kunder och miljö. 

• Sundfrakt delägare och medarbetare ska bedriva ett medvetet hållbarhetsarbete i vardagen. 

• Sundfrakts mål är att successivt minska de egna utsläppen genom högre fyllnadsgrad, nyare 

och bättre bilar och maskiner samt förnyelsebara bränslen.  

 

Sundfraktskoncernen stödjer Global Compacts tio internationella principer och företagets upp-

fandekod är byggda på dessa principer. 

 

Klimatmål 

Sundfraktgruppen uppger att dess ambition är att reducera klimatutsläppen från transport- och 

maskinverksamheten med 70 procent till år 2026 (jämfört med 2010 års nivå) och vara klimatneutrala 

till år 2035.  

https://globalcompact.se/om-un-global-compact/de-10-principerna/
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Leverantörskedjan ska genomsyras av hållbarhet och kvalitet 

Sundfrakt arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling där hållbarhet är ett ledord tillsammans 

med ett kvalitetsinriktat samarbete med leverantörer, kunder och andra aktörer.  

 

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet 

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet handlar om Sundfrakts övergripande utvecklingsarbete där 

digitalisering, effektivisering och omvärldsbevakning är centrala begrepp. 

 

 

Sammanfattning 

 

På basis av det som ovan framkommit om olika företags hållbarhetsstrategier kan sammanfattningsvis 

följande konstateras: (1) Tydliga referenser görs till FN:s globala hållbarhetsmål, (2) företagen anser 

det vara viktigt att beakta miljö, ekonomi och sociala frågor på ett integrerat sätt, (3) klimatfrågan 

framstår tydligt som den centrala miljöfrågan för både större och mindre aktörer och (4) de blir allt 

vanligare att större företag presenterar sitt hållbarhetsarbete i en årlig hållbarhetsredovisning.  

 
Tabell 1.  Vanligt förekommande innehåll i företags hållbarhetsstrategier. 

Innehåll 
 

Kommentar 

Tydliga referenser görs till FN:s globala 
hållbarhetsmål. 
 
Det är viktigt att beakta miljö, ekonomi och sociala 
frågor och göra det på ett integrerat sätt. 
 
Klimatfrågan framstår tydligt som den centrala 
miljöfrågan för både större och mindre aktörer. 
 
Större företag presenterar hållbarhetsarbetet i en 
årlig hållbarhetsredovisning. 

Större företag betonar oftare de globala målen än 
mindre aktörer.  
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5. Slutsatser 
 
 
 

Grunden för hållbarhetsstrategier inom näringslivet är behovet av att ta hänsyn till ekonomisk, social 

och miljömässig hållbarhet. Företag anser det vara viktigt att behandla dessa frågor på ett integrerat 

sätt. Miljömässig hållbarhet handlar om att bedriva verksamheten på ett sådant sätt så att skador 

miljö, klimat, den biologiska mångfalden och naturens resurser kan minimeras eller allra helst undvikas 

helt. Det är allt vanligare att hållbarhetsstrategier utgår från FN:s Agenda 2030 och de 17 mål som har 

fastställts i detta dokument. Klimatfrågan framstår tydligt som den centrala miljöfrågan för både större 

och mindre företag. I detta sammanhang förekommer hänvisningar till Parisavtalet som handlar om 

behovet av att reducera utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser. 

       Det är viktigt att skapa förutsättningar att identifiera, definiera och implementera hållbarhets-

arbetet. Att följa upp och utvärdera effekterna av hållbarhetsarbetet är likaså av största betydelse.  

       Hållbarhetsstrategier kan ha som syfte att föra in hållbarhetsarbetet som en integrerad del av 

verksamheten. Hållbarhetsarbetet kan på så sätt bidra till effektivare administrativa processer och en 

tydligare styrning av företaget. 

       Insatser inom hållbarhetsområdet, t.ex. minskningar av klimatpåverkande verksamheter, kan inne-

bära konkurrensfördelar för företag eftersom kundkraven inom hållbarhetsområdet kan förväntas öka. 

       Större företag tenderar att ha en tydlig ambition när det gäller att ligga i framkant i miljöarbetet 

miljö- och hållbarhetsarbetet. Mindre och medelstora företag har i regel inte kunnat sätta ribban lika 

högt. Marknadsbaserade drivkrafter för miljö- och hållbarhetsarbetet, som att möta kundkrav, tycks 

öka i betydelse ju större företaget är. Det finns betydande skillnader mellan olika branscher när det 

gäller hur starka drivkrafterna är för miljö- och hållbarhetsarbetet.  

 

Två utmaningar kan identifieras för hållbarhetsarbetet i små och medelstora företag: 

 

(1) Hållbarhetstrategier och hållbarhetsarbete kan se olika ut beroende på vilken bransch det 

handlar om och vilken storlek företagen har.  

 

(2) Det kan finnas vissa mindre och medelstora företag som inte ser någon omedelbar affärsnytta 

med att bedriva ett hållbarhetsarbete. 
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Källor 

 

 

Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent (2019).  

Hållbarhet som konkurrensfördel. Småföretagen ställer om. 

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2019/hallbarhet-som-konkurrensfordel--

smaforetagen-staller-om 

 

DB Schenker: 

https://www.dbschenker.com/resource/blob/664126/ca16b4c0e37643ea765b86f5d81da51e/db-

schenker-h%C3%A5llbarhetsredovisning-2020-data.pdf 

 

DHL: 

https://www.dhl.com/se-sv/home/press/pressarkiv/2021/uppdaterad-hallbarhetsplan-deutsche-

post-dhl-group-investerar-7-miljarder-euro-i-klimatneutral-logistik-fram-till-ar-2030.html 

 

Kunskapspartner: 

Utveckla en hållbarhetsstrategi 

https://www.kunskapspartner.se/utveckla-en-hallbarhetsstrategi/ 

 

Nobina:  

www.nobina.com/sv/hallbarhet/var-hallbarhetsagenda 

 

Position Green: 

Position Green hjälper företag med sitt hållbarhetsarbete genom att effektivisera och säkerställa 

insamling, analys och rapportering av hållbarhetsdata. Säkerställer att hållbarhetsdata är korrekt, 

användbar och spårbar. Verktyg för internt hållbarhetsarbete, leverantörsuppföljning och bedömning 

av bolagsinnehav för investerare 

https://www.positiongreen.com/en/what-we-do 

 

Preem:  

www.preem.se/foretag/kund-hos-preem/hallbart-foretagande/experten-darfor-maste-akerier-satsa-

pa-hallbarhet/ 

 

Regeringen: 

Agenda 2030 för hållbar utveckling 

https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-

forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling 

 

Sundfrakt: 

https://www.sundfrakt.se/hallbarhet/vara-viktigaste-hallbarhetsfragor 

 

Svenska Taxiförbundet:  

Miljö- och kvalitetspolicy. 

https://www.taxiforbundet.se/om-oss/styrdokument/miljo-och-transportkvalitetspolicy/ 

 

 

https://www.dbschenker.com/resource/blob/664126/ca16b4c0e37643ea765b86f5d81da51e/db-schenker-h%C3%A5llbarhetsredovisning-2020-data.pdf
https://www.dbschenker.com/resource/blob/664126/ca16b4c0e37643ea765b86f5d81da51e/db-schenker-h%C3%A5llbarhetsredovisning-2020-data.pdf
https://www.dhl.com/se-sv/home/press/pressarkiv/2021/uppdaterad-hallbarhetsplan-deutsche-post-dhl-group-investerar-7-miljarder-euro-i-klimatneutral-logistik-fram-till-ar-2030.html
https://www.dhl.com/se-sv/home/press/pressarkiv/2021/uppdaterad-hallbarhetsplan-deutsche-post-dhl-group-investerar-7-miljarder-euro-i-klimatneutral-logistik-fram-till-ar-2030.html
https://www.kunskapspartner.se/utveckla-en-hallbarhetsstrategi/
http://www.nobina.com/sv/hallbarhet/var-hallbarhetsagenda
http://www.preem.se/foretag/kund-hos-preem/hallbart-foretagande/experten-darfor-maste-akerier-satsa-pa-hallbarhet/
http://www.preem.se/foretag/kund-hos-preem/hallbart-foretagande/experten-darfor-maste-akerier-satsa-pa-hallbarhet/
https://www.sundfrakt.se/hallbarhet/vara-viktigaste-hallbarhetsfragor
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Sveriges Åkeriföretag:  

https://www.akeri.se/en/node/286 

https://fairtransport.se/ 

 

Tillväxtverket (2014).  

Hållbart företagande. 

https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c1551556fb105a98/1465378502980/info_0630_webb

_l%C3%A4nkad.pdf 

 

Verksamt: 

Guide till ett hållbart företagande 

https://www.verksamt.se/starta/hallbarhet/guide-till-ett-hallbart-foretagande/ 

 

World Commission on Environment and Development (1987).  

Our Common Future. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future 

https://fairtransport.se/
https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c1551556fb105a98/1465378502980/info_0630_webb_l%C3%A4nkad.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c1551556fb105a98/1465378502980/info_0630_webb_l%C3%A4nkad.pdf
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Bilaga. Intervju med Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL (från Preems hemsida) 

 
”De företag som ställer om nu kan vinna konkurrensfördelar” 

 

Transportbranschen är utsatt för hård press att minska utsläppen. Vad finns att vinna på hållbara lösningar och 
hur kan branschen ta sig an utmaningen? Vi frågade Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL, Svenska 
Miljöinstitutet. 
Varför är det viktigt för åkerier och transportföretag att satsa på hållbara lösningar? 
– För att fortsätta vara relevant för kunder och allmänhet i framtiden måste man satsa på det. De företag som 
ställer om nu kan vinna konkurrensfördelar och tjäna pengar tidigare än de som inte gör det. 
Tror du att vi kommer att klara miljömålen? 
– Om vi vill så gör vi det. Det är ingen övermänsklig uppgift, men vi behöver jobba lite hårdare och lite 
annorlunda. Framför allt behöver vi ekonomiska styrmedel som får företagen att vilja satsa på detta. 
Vilka frågor är det som åkerier och transportföretag framförallt brottas med när det gäller hållbarhet? 
– Jag skulle vilja vända på frågan. Även om vi jobbar med åkerierna tycker vi att det är ännu viktigare att jobba 
med åkeriernas kunder, de som köper transporterna, eftersom det är där den verkliga makten ligger. Om man 
kan använda biodrivmedel eller inte hänger mycket på om kunden är villig att betala för det. Det gäller också 
miljöbesparande åtgärder som samlastning. Måste kunden ha sin leverans direkt eller kan man skapa ett större 
tidsfönster där det finns utrymme för detta?  
Hur ser det ut där – går det att påverka kunderna? 
– Generellt sett skulle jag säga att betalningsviljan fortfarande är för låg för en mer hållbar men kanske lite 
dyrare lösning. Det visar att vi behöver politiska lösningar som innebär att det blir dyrare att göra fel än att göra 
rätt. De flesta partier är nog överens om detta. Samtidigt är man rädd för att det kan innebära konkurrens-
nackdelar för industrin och risken blir att man inte gör något alls. Men vi måste ta små steg redan nu. Om vi 
väntar på globala överenskommelser kommer vi att få vänta tills klimatmålen spruckit. 
Finns det något som åkerierna och transportföretagen själva kan göra? 
– De kan vara aktiva och föreslå andra mer hållbara lösningar till sina kunder. Om man kommer överens om lite 
längre leveranstid och därmed kan samlasta kanske man kan erbjuda ett lägre pris för en mer hållbar lösning till 
kunden istället. Eller föreslå biodrivmedel. Kunden kanske inte ens vet att det finns andra alternativ.  
Hur viktigt är bytet till förnybara drivmedel? 
– Det är en viktig del. Eftersom klimatmålen är så tuffa måste vi minska energianvändningen på flera sätt. Om 
antalet transporter fortsätter att öka måste de lastbilar som kör bli ännu mer energisnåla, samtidigt som de 
använder biobränsle i större utsträckning. Vi behöver också få in fler bra biobränslen som inte är baserade på 
palmolja. Det är heller inte hållbart att fortsätta importera biobränslen, samtidigt som vi själva har stora 
skogsresurser vi skulle kunna använda för framställning av biodrivmedel. 
Vad kan vi göra för att få mer inhemsk produktion då? 
– Nu när vi har fått reduktionspliktssystemet gäller det att följa upp det och se om det är en tillräcklig drivkraft 
för att få igång en inhemsk produktion som inte baseras på palmolja. Man skulle till exempel kunna sätta ett 
slutår för försäljningen av fossil bensin och diesel då reduktionsnivån ska vara 100 procent. Vi behöver också se 
över reduktionsnivåerna.  
 

 

Källa: https://www.preem.se/foretag/kund-hos-preem/hallbart-foretagande/experten-darfor-maste-akerier-satsa-pa-hallbarhet/ 
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