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Abstract
Environmental impact from transport of goods is a growing problem in today’s society.
Environmental laws are implemented to minimize this impact and to force change in the
industry but it has become clear that these laws are not enough to reach environmental goals set
by different governments. Fiscal incentives are therefore implemented to, through economical
forces, motivate companies to make green investments that minimize their environmental
impact. This paper has studied environmental policies in the road transport sector, railway
sector and the shipping sector to examine what kinds of fiscal incentives are being used in the
transport sector. A survey study in the shipping sector was conducted where shipping
companies was asked to grade the identified fiscal incentives in importance and influence on
decisions concerning green investments. This was done with the purpose to identify which fiscal
incentives in the shipping sector that can promote green investments. The survey examined 6
different types of fiscal incentives in the shipping sector: environmental certification,
environmental laws, public investments in green infrastructure, governmental subsidies,
environmental discounts and environmental indices. The study shows that all the examined
fiscal incentives can promote green investments but to different degree. The study also shows
that the shipping companies had a more positive attitude towards incentives with a direct
financial impact and a less positive attitude to those with an indirect financial impact. The
shipping companies graded environmental laws and environmental discounts as being the most
important and having the greatest influence on decisions concerning green investments and
environmental indices as being the least important and having the least influence.
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Sammanfattning
Miljöpåverkan blir ett allt större problem i dagens samhälle och mycket av den miljöpåverkan
kommer från global transport av gods. För att minimera denna miljöpåverkan implementeras
olika miljölagar för att tvinga fram en förändring men det har visat sig att regelverken inte
räcker till. Därför krävs ekonomiska incitament som genom finansiella drivkrafter ska motivera
företag till gröna investeringar som leder till mindre påverkan på miljön. Denna uppsats har
studerat miljöpolicy inom väg-, tåg och sjötransport för att undersöka vilka ekonomiska
incitament som står till buds inom transportsektorn. Därefter genomfördes en enkätstudie inom
sjötransport där rederier fick gradera de identifierade ekonomiska incitamenten i hur viktiga de
var och hur stor påverkan de hade på beslut inom företagen kring gröna investeringar. Detta
gjordes i avsikt att identifiera vilka ekonomiska incitament inom rederisektorn som är effektiva
och som kan främja gröna investeringar. Enkäten undersökte 6 olika typer av ekonomiska
incitament inom rederisektorn: miljöcertifiering, miljölagar, offentliga investeringar i grön
infrastruktur, investeringsbidrag från myndigheter, miljörabatter och miljöindex. Det visade sig
att alla de undersökta ekonomiska incitamenten främjade gröna investeringar men i olika grad.
Studien visade att rederierna verkade ha en mer positiv inställning till incitament med direkt
finansiell påverkan och en mindre positiv inställning till incitament med en indirekt finansiell
påverkan. I enkäten graderades miljölagar till att vara mest viktig och ha störst påverkan medan
miljöindexen var minst viktiga och hade minst påverkan.

Nyckelord: Ekonomiska incitament, miljölagar, transport, sjöfart
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Förord
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på Borås Högskola med inriktning Industriell
Ekonomi och har utförts vårterminen 2017 (15 hp). Rapporten inriktar sig på logistik, transport
och miljö med särskilt fokus på sjöfartssektorn. Ett stort tack riktas till rederiet Terntank A/S
som introducerat mig till branschen och varit väldigt hjälpsamma under arbetets gång och svarat
på frågor och kommit med tips. Ett stort tack riktas även till min interna handledare på HB,
Henrik Ringsberg för allt stöd och engagemang och för den understundom nödvändiga knuffen
i rätt riktning.
Borås 2017-05-23
Frida Breaum Löfvenborg
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1 Inledning
I takt med att världsbefolkningen växer och att den materiella standarden för varje individ höjs,
ökar åtgången av energi och naturresurser vilket har fått stor påverkan på miljö och klimat
(Hjelm 2013). Denna ökade konsumtion har även lett till ett ökat behov av globala transporter
av gods vilket i sin tur resulterar i ytterligare miljöpåverkan i form av miljöfarliga utsläpp
(Svensson 2013). Transportsektorn står idag för ca 5.5 % av världens totala utsläpp av
miljöfarliga växthusgaser vilket har gett upphov till statliga och medborgerliga påtryckningar
mot företag att minska miljöpåverkan från logistiska aktiviteter (McKinnon 2012a). För att
skapa riktning i miljöarbetet mot ett hållbart logistiksystem har internationella organisationer
så som FN och EU satt upp miljömål, och miljöregelverk som ska verka för att uppnå dessa mål
(UNEP 2017, EU kommissionen 2017a). Det har emellertid blivit tydligt att för att målen ska
bli verklighet krävs det att företag höjer sina miljöprestationer och gåt bortom regelverken
(Hseuh 2013). För att åstadkomma detta kompletteras regelverken med ekonomiska incitament
i syfte att stimulera företag att öka sina miljöprestationer i utbyte mot ekonomiska fördelar
(Santos, Behrendt, Maconi, Shirvani & Teytelboym 2010).
Sjöfart är, statistiskt sett, ett av de mindre miljöfarliga transportmedlen jämfört med andra
sektorer så som väg och flyg (Christ 2009) men då sektorn står för ca 90 % av den globala
handeln (IMO 2017a) blir dess negativa påverkan på miljön betydande. En av de huvudsakliga
miljöpåverkningarna från sjöfart kommer från skadliga luftutsläpp så som svavel, kväveoxider,
partiklar och koldioxid (Gilbert 2013) vilket bland annat leder till negativ påverkan på natur
och hälsan för människor och fauna (Klopott 2013). Denna skadliga påverkan har gjort det
nödvändigt att implementera olika typer av styrande miljöpolicyer i form av lagar och direktiv
inom sjöfartssektorn för att kunna reglera dess påverkan (Roe 2009; Corbett and Winebrake
2009a) både på nationell och internationell nivå. Dessa reglerande policyer har emellertid
generellt klassats som ineffektiva i sin uppgift att minska miljöpåverkan i tillräcklig hög grad
för att nå satta miljömål (Bloor et al 2013; Knudsen & Hassler 2011; Sampson & Bloor 2007).
För att miljömålen ska kunna uppnås måste sjöfarten jobba globalt för en hållbar framtid där
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter balanseras (McGuire & Perivier 2011) den så
kallade ”triple bottom line” (Savitz 2006). De miljömässiga aspekterna försummas ofta till
fördel för de sociala och ekonomiska vilket blir problematiskt då de miljömässiga ofta är en
förutsättning för de andra två (Ammenberg, Gustafsson & Hjelm 2013). Forskning har även
visat att fokus på miljö kan ha positiva effekter på ett företags ekonomiska prestationer (Sarkis,
2006). I dagsläget är sjöfartssektorn långt ifrån denna hållbara framtid och i takt med att behovet
av sjöfart ökar, ökar även belastningen på miljön vilket sätter press på en förändring (McGuire
& Perivier 2011).
EU kommissionen har en vision om en framtid med en sjöfart helt utan negativ påverkan på
miljön och för att den ska kunna realiseras krävs andra och mer effektiva metoder (EU
Kommissionen 2016a). Detta, i kombination med påtryckningar från kunder och allmänhet, har
lett till ett ökat intresse för olika typer av självreglerande metoder så som CSR (Corporate Social
Responsibility) (Frynas 2012; Corbett & Winebrake 2009), eller socialt ansvarstagande, som
handlar om att företag frivilligt går bortom existerande regelverk och höjer sin miljöprestation
(Vogel 2010). Men då de traditionella logistikmålen inte inkluderar miljöpåverkan som en
beslutsfaktor kan det vara svårt att motivera företagen att ta sitt ansvar när det kommer till
2

miljön (McKinnon 2012b). Det har blivit tydligt att det krävs en kombination och ett samspel
mellan regelverk, självreglering, motivering och ansvar om miljöproblemen inom sjöfart ska
kunna bearbetas (Yliskylä-Peuralahti & Gritsenko 2014; Steurer 2010).
Den globala sjöfartssektorn befinner sig just nu i en förändringsfas i miljöutvecklingen (Zero
Vision Tool 2017). Med nollvisionen från EU som utgångspunkt har behovet för en förändring
identifierats, problemet har diagnostiserats (Maritime Strategy Directive Framework 2008) och
nya och gamla tekniska lösningar har utvecklats för att minska påverkan på miljön (Ahlbom
och Duus 2006). För att aktivera förändringsarbetet och för att motivera rederier att ta
miljöansvar har flera pilotrederier genom finansiella stöd från bl.a. EU gjort investeringar i
grönare sjöfart i form av till exempel installationer av katalysatorer eller tillskansning av helt
nya båtar med mindre miljöpåverkan (EC Extends Shipbuilding Subsidies to LNG 2003). De
investeringsbidrag som gavs till så kallade early movers har emellertid minskat och till följd av
detta verkar den positiva utvecklingen ha stagnerat. Förändringsarbetet går in i en slags operativ
fas där det handlar om att bana väg för fortsatt utveckling. Myndigheter och hamnar runt om i
Europa har infört olika typer av miljörabatter (t.ex. farledsrabatter och hamnrabatter) för att
uppmuntra rederier till insatser för miljön (t.ex. Göteborgs Hamn, Port of Antwerpen, Port of
Amsterdam). Trots detta går utvecklingen långsamt. Tekniken finns där men den är dyr och
miljörabatterna som infördes i hamnarna sänks för varje år (World Maritime News 2015). Trots
att det finns ett växande intresse för miljöfrågor i de flesta affärsmiljöer är mängden
motsvarande litteratur och forskning som täcker logistiksektorn fortfarande förhållandevis liten
(Ho, Lin & Chiang 2009). Detta examensarbetet syftar till att undersöka vad som behövs för
att rederier ska göra gröna investeringar i den operativa fasen av miljöutvecklingen. Rapporten
undersöker även hur miljöregelverk och incitament ser ut i andra transportsektorer för att
eventuellt finna incitament som kan implementeras också i sjöfartssektorn.

1.1 Syfte
Syftet med rapporten var att undersöka: Vilka ekonomiska incitament inom rederisektorn som
främjar gröna investeringar.

1.2 Avgränsningar
Rapporten berör miljöpolicy inom tre sektorer inom transportsektorn: sjö, väg och tåg men
utesluter flyg. Då miljöpåverkan är ett komplext område har miljöpåverkan avgränsats till
luftburna utsläpp och dess påverkan. Den mer omfattande undersökningen med tillhörande
enkät begränsades till enbart sjöfart. Deltagarurvalet i enkäten begränsades till svenska rederier
dels på grund av en språkbarriär och dels på grund av tillgänglighet. Urvalet begränsades
ytterligare till branschorganisationen Svensk Sjöfarts medlemmar då kontaktuppgifter till
redare då var mer lättillgängliga.

3

1.3 Disposition
Rapporten inleds med en granskning av miljöregelverk och incitament inom olika
transportsektorer på internationell och nationell nivå. Sammanställningen av ekonomiska
incitament inom sjöfartssektorn ligger sedan till grund för enkätundersökningen. Metodkapitlet
beskriver arbetssätt och metodval som gjorts och hur de påverkat validiteten och reliabiliteten
i rapporten. I resultat/analys-avsnittet presenteras resultatet från enkätundersökningen som
kopplas samman med teorin. Därefter följer ett diskussionsavsnitt där innebörden av resultatet
diskuteras som avlutas med fortsatt forskning och förslag till förbättring. I slutsatsavsnittet
presenteras vad undersökningen kommit fram till i en sammanfattning.

2 Teoretiskt Ramverk
Detta kapitel inleds med att beskriva potentiella drivkrafter bakom beslut från företag att
göra investeringar i miljövänligare transport. Därefter följer en genomgång av olika
miljöregelverk som tillämpas inom väg-, tåg- och sjötransport på först internationell nivå
och sedan nationell och lokal nivå. Kapitlet handlar till sist om ekonomiska incitament
först inom väg- och tågsektorn och sedan inom sjöfartssektorn. Det avslutande stycket om
ekonomiska incitament inom sjöfartssektorn användes sedan för att bygga upp en enkät
som skickades ut till olika rederier i Sverige och lade grund för analys.

2.1 Drivkrafter bakom gröna investeringar
Medvetenhet och vilja att satsa på miljö är en ökande trend hos företag (Lin & Ho 2008;
Comas Martí & Seifert 2012) men då miljöpåverkan är ett komplext problem som är svårt
att mäta finns ingen universell metod att tillämpa (Piecyk, Cullinane & Edward 2012).
Logistik är ett vanligt miljöoptimeringsområde då transporter har flertalet negativa effekter
på miljön (Rondinelli & Berry 2000, Wu & Dunn 1995). I de traditionella logistikmålen där
målet är att sänka kostnader och maximera vinst inkluderas emellertid inte miljöpåverkan
som en beslutsvariabel (Daskin 1985). Publicerade studier som granskat drivkraften bakom
beslut från företag att investera i miljövänligare logistik tyder på att företagen till stor del
drivs av: företagsimage, konkurrensövertag, kostnadsbesparingar och anpassning efte r
lagar och förordningar (Arberdeen Group 2008; Eyefortransport 2007; Insight 2008). En
studie gjord av Lin och Ho (2008) på logistikföretag i Taiwan visar att avgörande faktorer
för att företagen skulle investera i gröna innovationer bland annat innefattade statligt stöd.
Ytterligare studier visar att drivkraften kommer från påtryckningar från kunder och en
strävan efter att göra ”det rätta” med hänsyn till miljön (Lieb & Lieb 2010). Att ha ett
tydligt kundfokus där kundens behov och tillfredsställelse har hög prioritet är en
förutsättning för att ett företag ska kunna överleva och växa på dagens marknad. I takt med
att allmänhetens medvetenhet och delaktighet i miljöfrågor växer och efterfrågan av
miljöanpassade produkter och tjänster ökar blir det allt viktigare för företag att stärka sina
miljöprestationer för att tillfredsställa sina kunder (Bergman och Klefsjö 2014). Detta har,
som nämndes det inledande kapitlet, lett till att intresset för olika typer av frivilliga
miljöåtaganden för att skapa en god image och på så sätt förbättra sina
konkurrensmöjligheter har ökat. Företag väljer i allt större utsträckning att engagera sig i
miljöfrågor för att på så sätt kunna ta sitt miljöansvar (Corporate Social Responsibility CSR) och profilera sig som det ”miljösmarta” valet jämfört med konkurrenter (Ammenberg
2013).
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2.2 Miljöregler inom transportsektorn
Det finns tecken på att frivilliga företagsinitiativ för miljövänligare logistik idag ökar men
det är osannolikt att marknaden på egen hand kan resultera i ett hållbart system. För att
uppnå ett system med mindre miljöpåverkan från transport krävs därför statligt ingripande
i form av regelverk (Santos et al 2010, McKinnon 2012b). Historiskt sett har miljölagar
setts av ekonomer som en begränsande faktor för företag och därför något som minskar
vinsten (Ambec, Cohen, Elgie, & Lanoie 2010). Porter (1991) hävdar däremot att
väldesignade miljörestriktioner i själva verket kan höja ett företags globala
konkurrensmöjligheter (den så kallade Porter-hypotesen). Porter driver på denna hypotes i
en senare rapport tillsammans med van der Linde (1995) där författarna antyder att
förorening ofta är ett slöseri av resurser och att reduktioner av föroreningar kan leda till
förbättringar i produktivitet. Vidare anför författarna att väl utformade miljöregelverk kan
uppmuntra till gröna innovationer som delvis eller helt betalar sig själva i sparade resurser
(Porter & van der Linde 1995). Teorierna fick stark kritik av samtidens ekonomer men har
senare i ett flertal rapporter prövats och styrkts (t.ex. Xepapadeas & de Zeeuw 1999, Mohr
2001, Murty & Kumar 2002, Ambec et al 2010).
Miljöregler inom transportsektorn finns på internationell, nationell och lokal nivå och kan
vara lagstadgade eller ej lagstadgade (Ringsberg 2016). Regelverk spelar en viktig roll i
det pågående miljöarbetet men för att de satta miljömålen (EU kommissionen) ska kunna
uppnås krävs att företag ökar sina miljöprestationer och går bortom regelverken (Hseuh,
2013).
2.2.1 Miljöregler inom transportsektorn på internationell nivå
Nedan presenteras lagstadgade och icke lagstadgade miljöregler inom transportsektorn på
internationell nivå.
Lagstadgade miljöregler; är till exempel de europeiska utsläppstandarderna (Euro 1–6
vägtransport, Tier I-III sjöfart) som reglerar utsläpp för nytillverkade fordon (EU
kommissionen 2016b, EU kommissionen 2017b). Standarderna blir obligatoriska att följa
efter utsatta datum och innebär böter om de inte efterföljs efter implementeringsdatumet
(Piecyk, Cullinane & Edward 2012). Denna typ av standarder har lett till en dramatisk
minskning av utsläpp från nytillverkade fordon de senaste 20 åren (McKinnon 2012b).
Inom sjöfart finns lagstadgade miljöregler för specifika områden så kallade Emission
Control Areas (ECAs). Ett exempel på ett sådant område är svavelkontrollområdet, ett så
kallat sECA-område, i Östersjön som kontrollerar utsläpp av svavel genom att reglera
svavelinnehållet i bränslet (IMO 2017). En studie av Antturi et al (2016) som undersökt
kostnader och fördelar kopplade till sECA-området i Östersjön fann att kostnaderna för denna
regleringsform vida överskrider de ekonomiska fördelarna och att den bara under de bästa
förhållanden kan ge en positiv nettovinst. Författarna menar emellertid att de totala
hälsoeffekterna för människor i närområden är omfattande (men svåra att kvantifiera och
därmed svår att sätta ett pris på) och att myndigheter därför är benägna att införa denna typ av
standard.
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Miljöpåverkan är ett komplext problem som är svårt att mäta och kvantifiera och det kan därför
vara svårt för myndigheter och skapare av policyer att skapa regelverk och lagar som är
effektiva i att minska miljöpåverkan (Santos et al 2010). För att stödja regeringar med
vetenskapliga bedömningar och ge en vetenskaplig bas för beslut om miljölagar finns FN:s
klimatpanel Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) som etablerades av de två FNorganen World Meteorological Organization (WMO) och United Nations Environment
Programme (UNEP) (IPCC 2013). Bedömningarna arbetas fram av forskare från hela världen
och genomgår multipla recensioner för att säkerställa objektivitet. IPCC har trots detta fått kritik
för att de varit för vaga i sina rapporter och att denna vaghet ger plats för fri tolkning (Budescu,
Por & Broomell 2012; Schiermeier 2014; Trainer 2017).
För tågtransport ser miljöreglerna annorlunda ut då detta transportsätt ofta beskrivs som det
mest miljövänliga transportalternativet på grund av att själva transporten genererar små
mängder utsläpp (Dobruszkes 2011; Song, Zhang, Zeng, Liu & Fang 2016). Tågtransport har
emellertid en stor miljöpåverkan i uppförandet av den infrastruktur som krävs för transporten
och vid produktionen av material till järnvägen (Skinner, van Essen, Smokers & Hill 2010;
Fracchia, Carlson, Steckler, Oberhauser & Leitao 2012). Det krävs därför andra typer av
regelverk för att hantera miljöpåverkan från tågtransport (Fracchia et al 2012). Dieseldrivna tåg
inkluderas emellertid i EU direktivet för Non-Road Mobile Machinery (NRMM) som reglerar
utsläpp från till exempel jordbruksfordon och byggmaskiner men även lokomotiv och fartyg på
inre vattenvägar i Europaparlamentet och rådets förordning 2016/1628.
Icke lagstadgade miljöregler; innefattar till exempel miljöstandarder (t.ex. EcoManagement and Audit Scheme (EMAS) och ISO 14000-serien) som är exempel på
standarder för socialt ansvarstagande (CSR). Dessa är frivilliga att implementera, så kallat
självreglerande, och fungerar som verktyg för att företaget ska kunna utforma ett
miljöledningssystem (EMS). Företaget blir sedan utvärderade och certifierade av tredje
part (IEMA 2008; ISO 2017). Det finns inget klart belägg för att miljöledningssystem
skulle bidra till en bättre miljö då dess påverkan inte blivit systematiskt utredd (Ant on,
Deltas & Khanna 2004) men en nyligen genomförd fallstudie i en hamn i Litauen visar att
EMS som tillämpades under en längre tid hade en positiv inverkan på miljön (Anne,
Burskyte, Stasiskiene & Balciunas 2015). En tydlig ökning av denna typ av självreglering
hos företag världen över har gett upphov till ett akademiskt intresse för motivet till
ökningen (Heras-Saizarbitoria, Arana Landín & Molina-Azorín 2011). En av de mest
framträdande teorierna har formats av forskarna Powell och Dimaggio (1991) som anför
att det är externa påtryckningar som motiverar företag till att tillämpa standarder, d.v.s.
isomorfism. Författarna identifierar tre typer av externa påtryckningar: koersitiva,
mimetiska och regulatoriska påtryckningar. De koersitiva påtryckningarna innefattas av
externa formella och informella påtryckningar och kan komma från till exempel kunder
och leverantörer, mimetiska kommer från en strävan från ett företag att efterlikna ett annat
företag som fokalföretaget använder som referenspunkt och de regulatoriska är kopplade
till professionalism och influenser från olika nätverksorganisationer. Bansal och Roth
(2000) identifierar tre motiv till att implementera just ISO 14001: etiska,
konkurrensrelaterade och relationsmotiv. De etiska kommer från en känsla av ansvar för
miljön, de konkurrensrelaterade om att erhålla konkurrensfördelar och relationsmotiven
handlar om en strävan att legitimeras och förbättra relationer med intressenter. Det finns
ingen klar konsensus kring företags motiv till att tillämpa självreglerande standarder men
de flesta studier verkar fokusera på just de externa faktorerna och påtryckningarna (Heras6

Saizarbitoria, Arana Landín & Molina-Azorín 2011). Särskild fokus ligger på effekten av
påverkan och efterfrågan från kunder och liknande intressenter (Chin and Pun, 1999; Corbett
& Kirsch 2001; Gerde & Logsdon 2001) och en vilja att inför potentiellt framtida kunder
profilera sitt miljöåtagande (King, Lenox & Terlaak 2005).
Under icke lagstadgade miljöregler återfinns Environmental Ship Index (ESI) som är ett
miljöindex som används inom sjöfart (Karamperidis, Jackson & Mangan 2013). Indexet är
skapat av World Port Climate Initiative (WPCI) för att hjälpa transportköpare identifiera fartyg
och rederier vars miljöprestationer överskrider rådande utsläppstandarder (Environmental Ship
Index, 2017). Det är alltså ett verktyg för rederier som används för att profilera sitt sociala
ansvarstagande och på så sätt öka sin konkurrensförmåga.
Tabell 1 visar en sammanställning av regler inom transportsektorn på internationell nivå
relaterat till utfärdande organisation.
Tabell 1 Miljöregler på internationell nivå
Lagstadgad
nivå

Utfärdande
Organisation

Roll

Tredje
internationella
nivån

International
Maritime
Organisation (IMO)
World Port Climate
Initiative (WPCI)

Intergovernmental
Panel of Climate
Change (IPCC)
Andra
internationella
nivån

Första
internationella
nivån
Första
internationella
nivån EU
nivå)

Certifieringsorgan
International
Organisation for
Standardization
(ISO)
The World Trade
Organisation
EU-kommissionen

Transportsätt

Exempel på
lagstadgade
miljöregler

Sätta upp
mål och
riktlinjer.
bidra med
informativt
och
operativt
stöd

Sjöfart

Tier I, Tier
II

Sjöfart, Tåg,
flyg, väg

Underlag för
miljöregler

Ackreditera
Standarder

Sjöfart, Tåg,
flyg, väg

ISO 14000

Ge lagråd
och
handelsavtal
Att
producera,
införa, och
följa upp
lagar och
regler.

Sjöfart, Tåg,
flyg, väg

ESI

Sjöfart

sECAområdet i
Östersjön

Väg

Diesel
Eurostandard
1–6

Tåg

Förordning
2016/1628.

Sjöfart, Tåg,
flyg, väg
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Exempel på
ej
lagstadgade
miljöregler
Tier III

Maritime
strategy
Directive
Framework,

EcoManagement
and Audit
Scheme
(EMAS)

2.2.2 Miljöregler inom transportsektorn på lokal nivå
För att nå miljömålen uppsatta av internationella organisationer måste målen konverteras till
nationella miljömål (Morthorst 2003). Gibbs och Jonas (2000) anför att det är på lokal nivån
som miljömålen blir konkreta och mätbara och därmed genomförbara. Författarna menar att
implementeringen av miljöregler kräver förståelse och kännedom om lokala förhållanden och
att miljöregler på lokal nivå därför är mest lämpliga för att skapa ett hållbart regelverk gällande
miljö. (Gibbs & Jonas 2000).
För vägtransport är bränslestandarder en av de mer effektiva och mest tillämpade lokala
miljöreglerna för att minska miljöpåverkan och de finns i olika former världen över (Creutzig,
McGlynn, Minx & Ebenhofer 2011). Ett exempel på en bränslestandard som implementerats
runt om i hela världen är reglering av blyinnehållet i bränsle som resulterat i en kraftig
utsläppsminskning av det miljö- och hälsofarliga ämnet (Santos et al 2010). I USA har den så
kallade CAFE-standarden (Corporate Average Fuel Economy), som reglerar
bränsleeffektivitet, alltså bränsleförbrukning i relation till distans, varit i bruk sedan 70-talet
men dess effektivitet i att minska miljöpåverkan från vägtransport har emellertid ifrågasatts
(Kirkeby 1995; Karplus 2013). Standarder som reglerar koldioxidutsläpp, så kallade Low
Carbon Fuel Standards (LCFS) är enligt många en lovande metod för att minska miljöpåverkan
från vägtransport och har redan implementerats i Kalifornien och håller på att implementeras i
Europa (Rhodes, Axen & Jaccard 2015; Yeh & Sperling 2016). Standarden ska verka för ett
skifte till miljövänligare förflyttning i form av till exempel eldrivna fordon vilket har väckt
debatten om behovet av en metod för att bevaka och mäta utsläpp kopplade till
energiframtagning som krävs för drift av dessa fordon (Andress, Nguyen & Das 2010).
Ett exempel på lokala miljöregler inom sjöfartssektorn är farledsavgifter som utfärdas av
sjöfartsverket och som dessutom till stor del finansierar myndighetens verksamhet (Svensk
Sjöfart 2017). Avgiften är tvådelad där den ena delen baseras på fartygets bruttovolym och
den andra på lastat och lotsat gods (Sjöfartsverket 2016). Farledsavgiften har fått kritik
från redare och andra branschinvolverade eftersom andra trafikverk finansieras med
skattemedel och varken väg- eller järnvägsbrukare har liknande betalningskrav. Andra
medlemmar i EU har inga liknande betalningskrav och avgiften utgör därmed en
konkurrensnackdel för sjöfart i Sverige (Svensk Sjöfart 2017). En annan lokal miljöregel är
hamnavgifter som är en avgift vilken finns över hela världen. Avgiften betalas av rederier
för varje anlöp i en hamn och baseras på fartygets GT (Gross Tonnage), vilket är fartygets
bruttovikt (Göteborgs Hamn, 2017).
Lokala miljöregler inom vägtransporter består bland annat av utnyttjandestandarder som ska
verka för högre utnyttjande av lastutrymmet för att minska antalet körningar, främst i
stadstrafik, och därmed minska miljöfarliga utsläpp (McKinnon 2012b). I Schweiz har the Swiss
Heavy Vehicle Fee (HVF), en skatt som baseras på en lastbils lastkapacitet och den distans den
färdas, gett goda resultat i utnyttjandet av lastutrymmen och minskat antalet tomma körningar
(Swiss Federal Office for Spatial Development 2015).
Inom sjöfartssektorn finns lokala miljöregler i form av Clean Ship Index (CSI). Indexet är, likt
ESI, ett miljöindex som är frivilligt för rederier att implementera och som kan användas till att
profilera sitt miljöansvarstagande gentemot potentiella lastköpare (Song & Panayides 2012).
Indexet utvärderar förutom luftburna utsläpp även rederiernas avfalls- och kemikaliehantering
samt olika typer av vattenutsläpp (CSI 2017).
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I tabell 2 redovisas exempel på lokala och nationella miljöregler relaterat till utfärdande
organisation (Ringsberg, 2016).
Tabell 2 Miljöregler på nationell och lokal nivå
Lagstadgad
nivå

Utfärdande
organisation

Roll

Transportsätt

Nationell nivå

Statliga
myndigheter

Se till att
lagen
upprätthålls,
fördela ansvar
och påföljder

Sjö

Farledsavgifter
(referens)
(SWE)

Väg

The Swiss
Heavy Vehicle
Fee (HVF),
Miljöbalken
(SWE)

Lokala lagar

Sjö

Hamnavgifter i
gbg hamn
(referens)
Farledsavgifter

väg

LCFS Low
carbon fuel
standrad

Lokal nivå

Kommunala
instanser, ex.
Göteborgs stad

Privat

Ackreditera
och certifiera
företag och
kontrollerar

Sjö

Exempel på
lagstadgade
miljöregler

Exempel på ej
lagstadgade
miljöregler

CSI”standard”

2.3 Ekonomiska incitament för bemötande av miljöregler inom transportsektorn
Miljöregler som metod för att minska miljöpåverkan från transportsektorn är relativt lätta att
implementera och driva igenom. De kan emellertid vara mindre flexibla och förser inte företag
med drivkrafter att öka sina miljöprestationer och gå bortom regelverken (Button 1990). Därför
krävs ekonomiska incitament (Santos et al 2010). Ett incitament kan definieras som en:
”omständighet som stimulerar till viss verksamhet” (Svenska Akademiens Ordbok spalt I
322 band 12) och ekonomi definieras som: ”anskaffning, förvaltning och användning av
materiella värden” (Svenska Akademiens Ordbok spalt E 377 band 7). Ett ekonomiskt
incitament kan följaktligen definieras som en omständighet som påverkar anskaffning,
förvaltning och användning av materiella värden som stimulerar till viss verksamhet.
Baserat på ovanstående definitioner kan alla finansiella omständigheter som stimulerar ett
företag till att göra gröna investeringar, definieras som ett ekonomiskt incitament.
Historiskt sett har regelverk och incitament setts av miljöekonomer som två motsatta och
inkompatibla politiska strategier för att minska miljöfarliga utsläpp från företag men det
har visat sig att incitament snarare är ett komplement till en existerande reglerande struktur
(Braadbaart 2007). Incitament förser aktörer med ekonomiska drivkrafter att ändra ett visst
beteende och spelar därför en avgörande roll i arbetet för att minska milj öpåverkan från
transportsektorn (Santos et al 2010). Ekonomiska incitament inom miljöpolicy kan delas upp
i ”priskontroll-incitament”, som sätter ett pris på utsläpp i form av till exempel en skatt eller
avgift, och ”kvantitetskontroll-incitament”, där företag tilldelas utsläppsrätter som de kan
använda eller sälja (Vries & Hanley 2016). Priskontroll-incitamenten kan också ta formen av
ett bidrag då ett bidrag kan ha liknande effekter på ett företags beteende som effekten av en
skatt (Santos et al 2010).
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2.3.1 Ekonomiska incitament för bemötande av miljöregler inom tåg- och
vägtransportsektorn
Miljöskatt är en typ av priskontroll-incitament som används inom transportsektorn (McKinnon
2012b). Inom EU tillämpas till exempel energi- och transportskatter så som bränsleskatt och
utsläppsskatt (Vries & Hanley 2016). Bränsleskatt är ett exempel på ett priskontroll-incitament
som ska verka för att minska konsumtionen av fossila bränslen och anses vara ett attraktivt
incitament för att internalisera miljöfarliga utsläpp, alltså att se till att förorenaren betalar
(Polluter pays- principle) (Newbery 2001). Bränslebidrag har samma syfte som bränsleskatt
men uppnår detta istället genom att stimulera till investeringar i förnybara bränslen genom
bidrag vilket har lett till en ökning av förnybara bränslen (Yeh & Sperling 2010). Båda
miljöreglerna strävar efter samma syfte; att minska konsumtionen av fossila bränslen, vilket
tyder på att skatt och bidrag har liknande effekter på företags beteende. I frågan om
utsläppsskatt finns det forskare som hävdar att denna typ av incitament kan brista i effektivitet
då vissa utsläpp är svåra att mäta och därför svåra att beskatta (Vries & Hanley 2016).
Det är även vanligt att myndigheter tillämpar olika skattefördelar så som skattelättnad,
skatteavdrag och avskrivningar för att uppmuntra företag till gröna investeringar (Schultz &
Heitger 2011). En simuleringsstudie gjord av Koowattanatianchai, Wang och Charles (2012)
som studerar avskrivningar och andra skatteincitament för att främja investeringar i
miljövänligare lokomotiv i Australien visar emellertid att fördelarna med detta incitament är
spridda över en lång tid och är därför inte ett lika starkt incitament som investeringsbidrag.
En studie gjord av Arguedas (2005) visar att samarbete mellan företag och myndighet kan
leda till ekonomiska incitament och att både företag och myndigheter kan vinna på att
samarbeta när det kommer till regelverk som rör miljön. Om överenskommelser kan
åstadkommas gällande mildrade standarder mot att företagen investerar i ”renare”, alltså
mindre miljöfarliga, teknologier kan myndigheter minska kostnader kopplade till
uppföljningar av att standarderna efterföljs och företagen får mildare avgifter kopplade till
standarden. Studien visar att det är möjligt att företag väljer renare teknologier i utbyte mot
denna typ av överenskommelser. Denna typ av överenskommelse är ett exempel på ett
ekonomiskt incitament till gröna investeringar.
Samtidigt som transportbehovet ökar i takt med att myndigheter och politiker försöker minska
transportsektorns miljöpåverkan är ett skifte från vägtransport till renare fraktmöjligheter så
som tågtransport, oundvikligt (Creutzig, et al 2011, Woodburn & Whiteing 2012). The Freight
Facilities Grant Scheme är ett investeringsbidrag i England som kan erhållas när en miljöfördel
kan demonstreras för tåg framför väg. Bidraget ska fungera som ett incitament till investeringar
i spårvägar för att göra ett transportskifte från väg till tåg mer attraktivt. (Department of
Transport UK 2009).
För att åstadkomma en miljövänligare transportsektor krävs även en genomtänkt och
miljöanpassad infrastruktur som stödjer övergång till renare transportsätt (Woodburn &
Whiteing 2012). Detta innebär stora investeringar från den offentliga sektorn. En studie av
Corfee-Morlot, et al (2012) visar att offentliga investeringar i grön infrastruktur kan leda till att
den privata sektorn gör gröna investeringar.
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Det är av stor vikt att regelverk och incitament kompletterar och inte motarbetar varandra i
strävan efter ett hållbart samhälle (McKinnon 2012b). Den generella definitionen av hållbarhet
som ”the triple bottom line” där ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter ska balanseras
(Savitz 2006) är det viktigt att inte så kallade ”perversa incitament” eller ”kobra-effekten”
skapas där en förbättring av ett objekt leder till en försämring av ett annat (Holland, Knittel &
Hughes 2009). Då den miljömässiga dimensionen av hållbarhet är en förutsättning för de andra
två (Ammenberg, Gustafsson & Hjelm 2013) krävs robust hållbarhet där miljöobjekt inte
försummas till fördel för ekonomiska och sociala om framtidens miljöproblem ska kunna
bekämpas (Whitelegg 1995).
I tabell 3 presenteras exempel på ekonomiska incitament som kompletterar rådande
regelverk för tåg- och vägtransport.
Tabell 3 Ekonomiska incitament för tåg- och vägtransport
Transportsätt
Incitament
Väg

Tåg

Källa

Bränsleskatt

Newbery 2001

Bränslebidrag

Yeh & Sperling 2010

Skattelättnad

Arguedas 2005

Investeringsbidrag

Department of Transport UK
2009

2.3.2 Ekonomiska incitament för bemötande av miljöregler inom sjöfartssektorn
Sjötransport utgör en viktig del av transportsektorns totala påverkan på miljön då mer än
90 % av all världens last, helt eller bitvis, transporteras via sjö (Bergantino, Musso &
Porcelli 2013). För att minska denna påverkan krävs ett välarbetat nätverk av policys och
miljöregler samt balans mellan regelverk och incitament (McKinnon 2012b). För
rederierna blir miljöarbetet dessutom av stor vikt för att kunna konkurrera på en marknad
som efterfrågar mindre miljöfarliga transporter.
Ekonomiska incitament till gröna investeringar inom rederisektorn kan delas in i sex olika
kategorier (tabell 4). Med utgångspunkt från tidigare definition av ett ekonomiskt incitament
kan även regelverk betraktas som ett ekonomiskt incitament då det får finansiella påföljder om
regelverket inte följs. Genom att följa denna logik kan även implementering av ISO 14001
definieras som ett ekonomiskt incitament, då ett av de mer utmärkande motiven enligt många
forskare för att implementera standarden är en strävan efter att uppfylla kundönskemål och
nöjda kunder leder till ökad inkomst genom en ökning av marknadsandelar (Kaynak 2003; York
& Miree 2004). Implementering av ISO 14001 får således en indirekt finansiell påverkan genom
den direkta finansiella påverkan från nöjda kunder och kan därmed betraktas som ett ekonomiskt
incitament till gröna investeringar. Att implementera en ISO-standard innebär emellertid en stor
investering från företaget (Bergman & Klefsjö 2014) vilket måste vägas mot den indirekta
finansiella påverkan från nöjda kunder. ESI och CSI kan på ett liknande sätt definieras som
ekonomiska incitament eftersom de är designade att synliggöra rederiernas miljöarbete och ger
dem en möjlighet att profilera sig för potentiellt framtida kunder vilket kan leda till ökad
omsättning. ESI och CSI kan alltså få en indirekt finansiell påverkan på företaget och kan
därmed betraktas som ekonomiska incitament.
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Statliga subventioner i form av bland annat investeringsbidrag är enligt studier ett starkt
incitament till gröna investeringar. Inom sjöfartssektorn är Marco Polo-programmet ett exempel
på ett statligt bidrag som utfärdas av EU i syfte att göra ett skifte från väg- till sjötransport mer
attraktivt. Enligt EU Kommissionens egen utvärdering har programmet under perioden 2007–
2011 lett till att 42 000 miljarder km vägtransport har undvikits, utsläpp av 2,86 miljoner ton
CO2 har sparats och en uppskattning av 64 000 km köer har undvikits (EU Kommissionen
2012). Denna typ av bidrag bidrar med en ekonomisk fördel och har därmed en finansiell
påverkan på företaget vilket gör det till ett ekonomiskt incitament inom rederisektorn.
Inom sjöfart kan rederier erhålla farledsrabatter vilket är en avgiftsreduktion, alltså en form av
priskontroll-incitament, av den svenska farledsavgiften. Avgiftsreduktionen ges till fartyg som
presterar över rådande miljökrav och dras från bruttovolym-delen av avgiften (Swahn, 2002).
Ett annat incitament inom sjötransport är hamnrabatter vilket har blivit allt vanligare runt om i
Europa. Rabatten består av en reduktion av hamnavgiften och storleken på rabatten beslutar
hamnarna själva om (Harrison et al, 2005). Det råder delade meningar om hur effektiva dessa
två rabatter har varit för att minska miljöfarliga utsläpp från fartyg. En rapport från Swahn
(2002) anför att avgiftsreduktionerna är ett starkt incitament för fartyg och rederier att minska
sina utsläpp medan Kågeson (1999) menar att avgifterna inte reducerats nog för att verka som
ett starkt incitament. Miljörabatter så som farledsrabatt och hamnrabatt kan, trotts oenigheter
kring deras effektivitet i att främja gröna investeringar, räknas som ett ekonomiskt incitament
inom transportsektorn då avgiftsreduktionerna trotts allt ger en ekonomisk fördel och är därmed
en finansiell omständighet som stimulerar till gröna investeringar.
Offentliga investeringar i grön infrastruktur är viktigt för att åstadkomma en sjötransport med
mindre miljöpåverkan (Woodburn & Whiteing 2012). Enligt studien av Corfee-Morlot et al
(2012) kan dessutom offentliga investeringar i grön infrastruktur leda till att företag för gröna
investeringar. Vissa typer av gröna investeringar kan enligt Porter och van der Linde (1995)
leda till att företag minskar sina kostnader i sparade resurser. Detta gör offentliga investeringar
i grön infrastruktur till en omständighet som påverkar företaget finansiellt som stimulerar till
gröna investeringar. Ett exempel på en sådan investering inom sjöfarten kan studeras i
Göteborgs Hamn där Göteborg Stad installerat elanslutningsstationer som fartyg kan ansluta
sig till för att för att de ska kunna stänga av sina motorer vid hamn och därmed minska sina
utsläpp (Göteborgs Hamn 2017). Göteborgs hamn har även investerat i bunkermöjligheter för
naturgas eller LNG (Liquified Natural Gas) som är ett bränsle som ger mindre utsläpp av bland
annat koldioxid, kväveoxider och svavelutsläpp jämfört med olja och kol (LNG Terminal
Göteborg 2017). Detta bränsle förväntas spela en viktig roll i det fortsatta arbetet att minska
transportsektorns påverkan på miljön (Kumar et al 2011). Investeringar i grön infrastruktur så
som landström och LNG-bunkring kan enligt studier leda till att den privata sektorn, i detta fall
rederierna, gör gröna investeringar vilket gör investeringarna till ett ekonomiskt incitament
inom rederisektorn.
I tabell 4 listas de kategorier av ekonomiska incitament som identifierades i teorin med
tillhörande exempel. Dessa kategorier fick sedan lägga grunden för den enkät som skickades ut
till olika rederier i Sverige vars resultat senare analyseras och diskuteras.
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Tabell 4 Ekonomiska incitament till gröna investeringar inom rederisektorn

Kategorier
1
2

Självreglering
Miljöregler

3

Index

4
5

Investeringsbidrag
Miljörabatter

6

Investering i grön
infrastruktur

Exempel

Källa

Iso 14001
Tier I-III
sECA
Environmental Ship Index
Clean Ship Index
Marco Polo-programmet
Farledsrabatt
Hamnrabatt
Landström (elanslutning)
LNG-bunkring

ISO 2017
EU kommissionen 2017
IMO 2017
ESI 2017
CSI 2017
EU Kommissionen 2012
Sjöfartsverket 2017
Harrison et al, 2005
Göteborgs Hamn 2017

3 Metod
Detta kapitel beskriver hur arbetet har utformats och vilka metodval som gjorts. Därefter följer
en beskrivning av den litteraturgranskning som lagt grunden för arbetets referensram. Kapitlet
avslutas med en kort reflektion kring rapportens validitet och reliabilitet. Syftet med detta
kapitel är att ge läsaren en inblick i undersökningens arbetsgång och på så vis bidra till
rapportens trovärdighet.

3.1 Datainsamling och analys
Undersökningen har utgått från befintliga teorier som sedan testats på verkligheten genom en
enkätundersökning vilket gör att studien kan kategoriseras som deduktiv (Patel & Davidsson
2012). En enkätstudie användes som datainsamlingsmetod då det är ett verktyg som kan nå ut
till många och som kan uppfatta attityder i en population (Alderman och Salem 2010). Baserat
på teori från tabell 4 utformades enkäten i syfte att avläsa rederiers attityder mot ekonomiska
incitament. Enkäten kunde ge en inblick i hur rederiernas representanter upplever incitamentens
viktighet och påverkan. Anledningen till att just rederierna uppfattningar och upplevelser av
incitamenten var det som valdes att undersökas var att det är redares uppfattning av
incitamenten som styr i vilken grad de främjar gröna investeringar. Om incitamenten inte är
attraktiva för redaren kan de inte anses vara effektiva i att främja gröna investeringar. Enkäten
utformades som en epost-enkät vilket anses vara en god metod för att nå ut i en företagsmiljö
(Sue & Ritter 2007).
I enlighet med Patel och Davidson (2014) inleddes enkäten med en kort introduktion som
beskrev syftet med enkäten, detta för att försöka förmå deltagaren att relatera till syftet och på
så vis motivera dem till att genomföra enkäten. Här definierades även vissa begrepp som
användes i enkäten, så som: ”grön investering” och ”grön infrastruktur”, detta för att undvika
missförstånd och individuella definitioner och på så sätt öka validiteten i resultatet (se bilaga
1). Patel och Davidson betonar också vikten av att klargöra för deltagaren hur enkätsvaren ska
användas och därför inkluderades en kort sektion rörande anonymitet i introduktionen (Patel &
Davidson 2014). I samma sektion angavs också hur många frågor enkäten innehöll och hur lång
tid den skulle ta att genomföra. Enkäten bestod sedan av 4 delar där den första frågade efter
generell information om företaget (företagsnamn, svarandes position inom företaget, antal
anställda och antal fartyg) för att få en överblick över svaren. Sedan delades de 7 incitament
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som identifierats i teorin upp i 3 kategorier som blev de resterande 3 delarna av enkäten: ”Miljöcertifiering, lagar och förordningar”, ”Investeringar i grön infrastruktur” och ”Index”. För varje
incitament skulle den enkätdeltagaren svara JA eller NEJ på om huruvida hen trodde att detta
var ett incitament. Då rapporten behandlar en form av kvalitativ måste den insamlade empirin
kvantifieras för att ge överskådlighet och tydlighet i resultatet (Backman, 2014). Därför
användes en Likert-skala vid varje fråga då det anses vara en bra metod för att kunna kvantifiera,
mäta och analysera attityder inför något (Willits, Theodori & Luloff 2016). Om deltagaren
svarat JA på att hen trodde att det var ett incitament bads hen gradera incitamentet på en 5gradig skala i viktighet och påverkan. Tabell 7 visar hur de olika graderna i skalan benämns.
Tabell 5 Benämning av grader i Likert-skalan
Grad
Benämning
Inte viktigt
Ingen påverkan
1
Lite viktigt
Liten påverkan
2
Medelviktigt
Påverkan
3
Viktigt
Stor påverkan
4
Mycket viktigt
Mycket stor påverkan
5
3.1.1 Urval
Deltagarurvalet baserades på branchorganisationen Svensk Sjöfarts rikstäckande lista över
medlemsrederier. Listans antal uppgår till 61 medlemmar varav 6 inte angav en email-adress.
Enligt Sue och Ritter (2007) är svarsfrekvensen för e-postenkäter mellan 24 och 70 % vilket i
detta fall skulle ge mellan 13 och 38 svar. Enkäten genererade emellertid 10 svar varav 2 kom
från samma företag vilket ger en svarsfrekvens på 16,4%. Detta kan påverka validiteten i
rapporten negativt (se stycke om validitet och reliabilitet nedan). En överblick över enkätens
svaranden visas i tabell 6.
Tabell 6 Överblick av enkätens svaranden
Typ av rederi
Svarandens position
Antal
inom företaget
anställda
Finanschef
240
Bulklast
VD
22
Global Operations Chef
95
Befraktningschef
(65)
Marknadschef
20
Traffic Manager
73
RoRo*
VD
400
VD
0–200**
Hållbarhetschef
5200
Färjetrafik

Antal fartyg
12
1
120
(25+100)
8
6
3
0–4**
36

Antal
1
1
2
1
1
1
1
1

*Roll on Roll off
**företaget befinner sig en förändringsfas

3.1.2 Analys
det som undersöktes och mättes var respondenternas uppfattningar när det kom till de
identifierade incitamenten. Denna analysenhet valdes då det är redares upplevelser av
incitamentens viktighet och påverkan på verksamheten som bestämmer om det ekonomiska
incitamentet fyller sitt syfte i att motivera till gröna investeringar. Respondenterna fick
utvärdera varje incitament i viktighet och påverkan från 1–5 med hjälp av en Likert-skala där 1
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stod för ej viktigt/ingen påverkan och 5 stod för mycket viktigt/mycket stor påverkan. Denna
metod valdes då det ger en mer nyanserade data än enbart JA/NEJ-frågor. En Likert-skala gör
det även lättare att identifiera förbättringsområden. Vid analys av en Likert-skala när avsikten
är att betrakta varje fråga enskilt och inte kombinera alla frågor till en generell skala ska data
behandlas som primär (Clason & Dormody 1994). Vid analys av primärdata är det lämpligt att
studera centrala tendenser (Boone & Boone 2012). Därför har den centrala tendensen för varje
enskilt incitament studerats och analyserats. För att sedan få fram värden för viktighet och
påverkan multiplicerades varje värde på Likert-skalan med antalet svaranden som angett detta
värde. Summan dividerades sedan med antalet enkätdeltagare (10) och gav ett värde i viktighet
(viktighetsvärde) och påverkan (påverkningsvärde). Viktighetsvärdet och påverkningsvärdet
multiplicerades sedan för att få ut ett totalvärde som kunde jämföras mellan incitamenten för
att ta reda på vilka incitament som främjar gröna investeringar.

3.2 Litteraturgranskning
Litteraturgranskningens utformning bygger på tre tillskansningsmetoder: datasökning,
rekommendationer och pearl growing (sv. pärlodling). Pearl growing är en metod som går ut
på att hitta relevanta artiklar genom att studera andra relevanta rapporters referenslistor och gå
tillbaka till grundkällan (Ahlin & Pettersson 2006). De databaser som använts för
datasökningen är Summon och Primo och varje sökning avgränsades till vetenskapliga artiklar
på engelska mellan åren 2010–2017 för att innehållet skulle vara relevant och aktuellt. Exempel
på sökord som användes i olika komninationer är: environmental, incentives, transport,
shipping, regulation, green investments. En lista med exempel på sökordskombinationer och de
träffar de genererade listas nedan i tabell 7.
Tabell 7 Litteratursökning i Primo
Sökord

Träffar

Lästa

Använda

Environmental Incentives
transport

16 991

12

4

Environmental Incentives
transport shipping

1 515

15

2

Environmental Regulations
impact transport

26 948

9

1

Environmental Regulations
impact transport shipping

2 736

7

1

10 600

5

1

1 066

4

2

Green Investments transport
Green Investments transport
shipping

3.3 Validitet och reliabilitet
Ett sätt att försäkra sig om validiteten i mätinstrumentet (enkäten) är att säkerställa intern
validitet (Patel & Davidson, 2014). För att säkerställa den interna validiteten har stor vikt
lagts på teoretisk- och empirisk datainsamling i rapporten. De incitament som funnits aktuella
i fallet fick utgöra de variabler som sedan formulerades till en enkät för att skapa en god länk
mellan empiri/teori och mätinstrument. Enkäten granskades även av en referensperson,
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exkluderad från studien, innan den skickades ut (Coughlan, Cronin & Ryan 2009). Att
enkäten enbart genererade 10 svar av 55 möjliga gör att det är svårt att dra några generella
slutsatser för alla rederier i Sverige vilket leder till en försämrad validitet i undersökningen.
Två av respondenterna representerade emellertid några av Sveriges största rederier vilket
skulle kunna bidra till att validiteten höjs.
Ett sätt att säkerställa reliabiliteten för en enkät är att vara tydlig i instruktioner och struktur för
att minska risken för missförstånd (Patel & Davidson, 2014). Därför lades tid på att göra
enkäten tydlig och lättförstådd genom att dela in den i olika delar med rubriker som skapade
struktur. Enkäten inleddes med en introduktion som beskrev syfte och som förklarade begrepp
och svaranden uppmanades att komma med frågor om det rådde otydlighet.

4 Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras resultatet för den enkät som genomförts med en analys av varje
incitament kopplat till teori och empiri. Därefter följer en jämförelse mellan de olika
incitamenten i viktighet och påverkan.

4.1 Enkätresultat och analys
Här presenteras respondenternas attityd till varje undersökt ekonomiskt incitament som kopplas
samman med teorin rörande varje incitament. Enkäten var uppbyggd med 3 frågor för varje
incitament (bortsett från miljöcertifiering som hade en inledande fråga om huruvida
respondenten ansåg att miljöcertifiering var ett incitament till gröna investeringar):


Tror du att (incitamentet) kan skapa ett ekonomiskt incitament till gröna investeringar?

Om respondenten ansåg att incitamentet kunde vara ett ekonomiskt incitament fick de sedan
gradera det i viktighet och påverkan enligt en 5-gradig Likertskala:


Hur viktigt är (incitamentet) för att ert företag ska göra gröna investeringar?



Hur stor påverkan har (incitamentet) på beslut inom ert företag kring gröna
investeringar?

För varje incitament finns ett stapeldiagram för hur viktigt de svarande ansåg att incitamentet
var för att deras företag skulle göra gröna investeringar och ett stapeldiagram för hur stor
påverkan incitamentet hade på beslut inom företaget om gröna investeringar.
Miljöcertifiering
Resultatet från enkäten visar att 7 av 10 svaranden anser att miljöcertifiering är ett bra
incitament för gröna investeringar inom rederisektorn och av dem tyckte 4 av 7 att ISO 14001
var ett ekonomiskt incitament. Detta stämmer delvis överens med teorin som anger
miljöcertifiering som ett incitament till gröna investeringar men det stämmer inte överens
gällande den ekonomiska aspekten. Majoriteten ser alltså miljöcertifiering som ett incitament
till gröna investeringar men inte ett incitament som påverkar dem finansiellt. Teorin visar att
ett av de utmärkande motiven till att implementera ISO 14001 var att uppfylla kundönskemål
vilket kan få en direkt påverkan på kundnöjdhet (Chin and Pun, 1999; Corbett & Kirsch 2001;
Gerde & Logsdon 2001). Kundnöjdhet kan i sin tur leda till ökad inkomst genom en ökning av
marknadsandelar (Kaynak, 2003; York & Miree, 2004). Implementering av ISO 14001 får
således en indirekt finansiell påverkan genom den direkta finansiella påverkan från nöjda
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kunder. Anledningen till att 6 av 10 inte trodde att miljöcertifiering kunde vara ett ekonomiskt
incitament skulle kunna bero på att de inte ser den indirekta finansiella påverkan som tillräckligt
stor i jämförelse med kostnaden för att implementera standarden. Rederiernas uppfattning av
miljöcertifiering i viktighet och påverkan när det kom till beslut inom företaget kring gröna
investeringar visas i diagram 1 och 2.

Diagram 1 Miljöcertifiering Viktighet

Diagram 2 Miljöcertifiering Påverkan

Uppfattningen av ISO 14001 i viktighet (diagram 1) och påverkan (diagram 2) är något splittrad
över skalan. Majoriteten av de som anser att standarden är ett incitament till gröna investeringar
tycker att incitamentet är lite viktigt/medelviktigt och har liten påverkan/medelstor påverkan på
beslut inom företaget gällande gröna investeringar. 2 av 10 tycker emellertid att standarden är
mycket viktigt och har mycket stor påverkan vilket skulle kunna tyda på att de uppfattar den
finansiella påverkan som kommer av nöjda kunder som mycket stor och att den kan mäta sig
med implementeringskostnaden. Resultatet gav viktighetsvärde 2,4 och påverkningsvärde 2,2.
Miljölagar
Resultatet från enkäten visar att samtliga deltagare tror att striktare miljölagar skapar ett
ekonomiskt incitament för gröna investeringar. Detta svar stämmer överens med teorin som
anger regelverk som en av de främsta drivkrafterna bakom beslut att investera i miljövänligare
logistik (Arberdeen Group 2008; Eyefortransport 2007; Insight 2008). Det stämmer även
överens med definitionen av regelverk som ett ekonomiskt incitament till gröna investeringar
genom att det ofta blir en ekonomisk påföljd i form av böter om de inte följs. Resultatet styrker
ansatsen om att miljöregler är en förutsättning för ett potentiellt hållbart logistiksystem (Santos
et al 2010, McKinnon 2012b) men gör inget för att styrka hypotesen att miljörestriktioner
kan höja ett företags globala konkurrensmöjligheter (Porter 1991). Diagram 3 och 4 nedan
visar hur rederierna uppfattade miljöregler i viktighet och påverkan för beslut inom
företaget kring gröna investeringar.

Diagram 3 Miljölagar Viktighet

Diagram 4 Miljölagar Påverkan

17

Majoriteten av deltagarna anser att miljölagar är viktigt/mycket viktigt (diagram 3) och har stor/
mycket stor påverkan (diagram 4) på företagets beslut att göra gröna investeringar. Detta styrker
teorin om regelverk som en av de främsta drivkrafterna bakom gröna investeringar. 1 av 10
anser att miljölagar inte är viktigt och inte har någon påverkan på beslut att göra gröna
investeringar vilket skulle kunna vara en effekt av ett ineffektivt miljöregelverk. Teorin säger
att det kan vara svårt för regulatorer att skapa effektiva miljöregelverk då miljöpåverkan är ett
komplext predikament (Santos et al 2010) och att miljöregelverk beträffande transportsektorn
kan vara inflexibla och de förser inte företag med drivkrafter att öka sina miljöprestationer
bortom regelverken (Button 1990). Det kan också tyda på att miljömål inte konverterats till
lokala miljömål på ett lämpligt sätt (Morthorst 2003) och att de därför är ineffektiva. Resultatet
ger viktighetsvärde 4,0 och påverkningsvärde 4,1.
Grön infrastruktur
På frågan om svaranden trodde att grön infrastruktur kunde skapa ett ekonomiskt incitament till
gröna investeringar svarade 9 av 10 ja vilket stämmer överens med teorin som säger att grön
infrastruktur kan motivera företag till gröna investeringar (Corfee-Morlot et al. 2012) De
svarandes uppfattning av grön infrastruktur i viktighet och påverkan illustreras nedan i diagram
5 och 6.

Diagram 5 Grön infrastruktur Viktighet

Diagram 6 Grön infrastruktur Påverkan

Uppfattningen av grön infrastruktur som ekonomiskt incitament i viktighet (diagram 5) och
påverkan (diagram 6) är något splittrad över skalan. Majoriteten verkar uppfatta incitamentet
som medelviktigt/viktigt och som att ha påverkan/stor påverkan vilket stödjer teorin som anger
grön infrastruktur som en förutsättning för en övergång till miljövänligare transportsätt
(Woodburn & Whiteing 2012). Om de olika rederierna utgår från olika hamnar som lägger olika
vikt vid grön infrastruktur skulle detta kunna vara anledningen till att upplevelsen av
incitamentet är splittrat över skalan. Resultatet ger viktighetsvärdet 2,8 och påverkningsvärdet
2,8.
Investeringsbidrag
Resultatet visar att 9 av 10 deltagare svarade att investeringsbidrag från myndigheter kunde
skapa ett ekonomiskt incitament till gröna investeringar inom rederisektorn. Detta stämmer
över med teorin som anför att investeringsbidrag är en av drivkrafterna bakom gröna
investeringar (Santos et al 2010; Lin och Ho 2008). Det stämmer även överens med
definitionen av investeringsbidrag som ett ekonomiskt incitament. Rederiernas uppfattning av
investeringsbidrag i viktighet och påverkan illustreras nedan i diagram 7 och 8.
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Diagram 7 Investeringsbidrag Viktighet

Diagram 8 Investeringsbidrag Påverkan

7 av de 10 deltagarna uppfattade investeringsbidrag som medelviktigt/viktig medan 2 av 10
uppfattade investeringsbidrag som inte viktigt alls (diagram 7). Uppfattningen av
investeringsbidrags påverkan på beslut kring gröna investeringar var splittrad över hela skalan
där 8 av 10 tyckte att det hade någon grad av påverkan medan 1 av 10 inte tyckte att det hade
någon påverkan alls (diagram 8). Detta skulle kunna bero på att bidragen inte är tillräckligt stora
för att locka redarna till gröna investeringar. Resultatet ger viktighetsvärde 2,6 och
påverkningsvärde 2,9.
Miljörabatter
Resultatet från enkäten visar att 9 av 10 enkätdeltagare trodde att miljörabatter så som
hamnrabatt och farledsrabatt kunde skapa ett ekonomiskt incitament för gröna investeringar.
Detta stämmer överens med teori och definition av miljörabatter som ett ekonomiskt
priskontroll-incitament (Vries & Hanley 2016). Anledningen till at 1 av 10 inte tror att
miljörabatter utgör ett ekonomiskt incitament till gröna investeringar skulle kunna vara att
vederbörande inte tycker att rabatterna är stora nog och därför inte ger en ekonomisk påverkan
(Kågesson 1999). Nedan i diagram 9 och 10 illustreras hur svaranden utvärderade miljörabatter
i viktighet och påverkan.

Diagram 9 Miljörabatter Viktighet

Diagram 10 Miljörabatter Påverkan

Samtliga av de som svarande att de trodde att miljörabatter utgjorde ett ekonomiskt incitament
är överens om att rabatterna har någon grad av vikt (diagram 9) och påverkan (diagram 10)
gällande beslut kring gröna investeringar vilket tyder på att miljörabatter är ett starkt incitament.
Viktighetsvärde för miljörabatter blev 3,5 och påverkningsvärdet 3,3.
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Miljöindex
Enkätresultatet visar att 6 av 10 svarade att CSI kunde skapa ett ekonomiskt incitament och 5
av 10 svarade att ESI kunde skapa ett ekonomiskt incitament. 2 av 10 svarade att de inte
använde indexen alls. Detta var de lägsta positiva svarsfrekvenserna och stämmer därför mindre
väl överens med teori och definition av miljöindex som indirekta ekonomiska incitament för
gröna investeringar inom rederisektorn genom en direkt finansiell påverkan från nöjdare kunder
(Kaynak 2003; York & Miree 2004). Nedan i diagram 11, 12, 13 och 14 illustreras hur
svaranden utvärderade indexen i viktighet och påverkan.

Diagram 11 CSI Viktighet

Diagram 12 CSI Påverkan

Diagram 13 ESI Viktighet

Diagram 14 ESI Påverkan

Samtliga svaranden som tyckte att CSI var ett ekonomiskt incitament till gröna investeringar
ansåg att indexet hade någon grad av vikt (diagram 11) och påverkan (diagram 12) på beslut
inom företag kring gröna investeringar vilket tyder på att dessa företag ser en finansiell
påverkan från miljöprofilering. Uppfattningen av ESI i viktighet och påverkan var mer spridd
över skalan men samtliga som svarade att de trodde att indexet var ett ekonomiskt incitament
uppfattade någon grad av vikt (diagram 13) och påverkan (diagram 14). Enligt resultatet
uppfattar rederier CSI som viktigare och med högre grad av påverkan jämfört med ESI. Detta
skulle kunna bero på att CSI är ett index grundat i Sverige och det var svenska rederier som
deltog i undersökningen. Teorin säger att miljömål måste konverteras till lokal nivå och att det
då krävs förståelse och kännedom om lokala förhållanden (Morthorst 2013; Gibbs & Jonas
2000). CSI fick viktighetsvärde 2,6 och påverkningsvärde 2,0 och ESI fick viktighetsvärde 1,8
och påverkningsvärde 1,8.

4.2 Analys av viktighetsvärde och påverkningsvärde
Här jämförs de olika incitamenten i viktighet och påverkan genom det viktighetsvärde och
påverkningsvärde som tagits fram från enkätresultatet. Dessa värden multipliceras för att få ett
fram ett totalvärde för varje incitament. Incitamenten visas i tabell 8 i fallande ordning med
högst totalvärde överst.
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Tabell 8 Samtliga incitaments viktighetsvärde och påverkningsvärde
Ekonomiskt
incitament
Miljölagar

Viktighetsvärde Påverkningsvärde

Totalvärde

4,0

4,1

16,4

Miljörabatter

3,5

3,3

11,55

Grön infrastruktur

2,8

2,8

7,84

Investeringsbidrag

2,6

2,9

7,54

Miljöcertifiering

2,4

2,2

5,28

CSI

2,3

2,0

4,6

ESI

1,8

1,8

3,24

De ekonomiska incitament som verkar ha minst vikt och lägst påverkan på beslut inom företag
kring gröna investeringar är de utan direkt finansiell påverkan. Detta skulle kunna vara en
indikation på att indirekta ekonomiska incitament inte främjar gröna investeringar i lika hög
grad som de med en direkt finansiell påverkan. Offentliga investeringar i grön infrastruktur är
även det ett incitament med en indirekt finansiell påverkan men erhåller trots detta något högre
poäng än miljöcertifiering och index vilket skulle kunna vara ett tecken på att grön infrastruktur
är en förutsättning för en övergång till renare tekniker medan miljöcertifiering och CSI/ESI är
en reaktion på externa. De incitament som verkar ha störst vikt och högst påverkan på beslut
inom företagen kring gröna investeringar är miljölagar och miljörabatter vilket skulle kunna
vara ett tecken på att en balans mellan regelverk och incitament är en förutsättning för att uppnå
ett hållbart logistiksystem. Investeringsbidrag som, precis som miljörabatter, är ett priskontrollincitament får i enkäten en lägre poäng än miljörabatter.

5 Diskussion
Ett ökat utnyttjande av världens resurser och det ökade behovet av global förflyttning är båda
bidragande faktorer till den tilltagande negativa påverkan på miljö (Svensson 2013). Detta är
en konsekvens av att människor generellt sett har det bättre ekonomiskt och därför kan
konsumera mer i en takt som är ohållbar för planeten (Hjelm 2013). Att denna sociala och
ekonomiska välfärd har skett på bekostnad av miljön blir problematiskt då planetens förmåga
att återhämta sig är en förutsättning för att de sociala och ekonomiska aspekterna ska kunna
fortsätta förbättras och växa. För att uppnå ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion
krävs balans mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga mål där ingen aspekt främjas på
bekostnad av en annan. Då krävs först och främst att både konsumenter och företag prioriterar
miljöaspekten i större utsträckning än idag. Miljölagar implementeras inom transportsektorn i
syfte att försöka styra utvecklingen i rätt riktning men regelverken räcker inte till. Detta beror
antagligen på att miljövänligare teknologier ofta är dyra och kräver att företag investerar utan
försäkran på utdelning. Inom transportsektorn där målen är att sänka kostnader och öka vinst
blir dessa investeringar därmed ofördelaktiga. Därför implementeras ekonomiska incitament
för att bidra med ekonomiska drivkrafter för att företagen ska gå bortom regelverken och för att
göra gröna investeringar lönsamma. Det handlar alltså om att förbättra miljöaspekten genom att
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ge företagen möjligheten att förbättra sina ekonomiska mål. Det finns många olika typer av
incitament att nyttja inom transportsektorn men med hänsyn till områdets vidd och komplexitet
har exempel på policyredskap i rapporten fått representera vanligt förekommande
policymetoder i uppsåt att täcka så stor del av området som möjligt. Det har visat sig i enkäten
att dessa olika typer av incitament värderas olika inom sjötransportsektorn vilket gör det tydligt
att rätt val av finansiellt motiverande metod är avgörande för att uppnå satta miljömål.
Anledningen till att incitamenten värderas olika mellan rederierna kan vara många. Det skulle
till exempel kunna bero på rederiernas olika storlekar eller var i världen de är verksamma eller
företagets generella inställning till miljöfrågor. Enligt resultatet verkar redarna ha en mer
positiv inställning till incitament med en direkt finansiell påverkan än incitament med indirekt
finansiell påverkan, till exempel miljöcertifiering och indexen. Detta skulle kunna bero på att
effekten av incitament med direkt finansiell påverkan är mer visibel och märkbar än de med
indirekt finansiell påverkan och att viktighet och påverkan från dessa incitament därför
uppfattas som större. Detta skulle kunna tyda på att; även om miljöaspekten i växande grad
inkluderas vid beslutstagande inom företagen, är det fortfarande den ekonomiska aspekten som
styr. Det är även svårt att mäta den ekonomiska effekten av nöjdare kunder även om det finns
studier som säger att den finns (Kaynak, 2003; York & Miree, 2004) vilket gör att incitament
med indirekt påverkan från nöjdare kunder blir svåra att förutse. Incitamenten med direkt
finansiell påverkan kan mätas vilket gör att en potentiell ekonomisk fördel kan beräknas på
förhand vilket gör investeringen ekonomiskt säkrare. Dock verkar rederierna värdera
investeringsbidrag, vilket är ett ekonomiskt incitament med direkt finansiell påverkan, som
mindre viktigt än investeringar i grön infrastruktur, vilket är ett ekonomiskt incitament med
indirekt finansiell påverkan. Detta styrker teorin som anger grön infrastruktur som en
förutsättning för att uppnå ett hållbart logistiksystem med mindre miljöpåverkan (Woodburn &
Whiteing 2012). Vissa gröna tekniker kräver en anpassad infrastruktur för att kunna tillämpas.
Om rederier till exempel investerar i nya fartyg som kan drivas på LNG måste hamnar göra det
möjligt för dessa fartyg att bunkra bränslet för att investeringen ska vara attraktiv och för att
övergång till mindre miljöfarliga bränslen ska vara möjlig.
Miljörabatter och investeringsbidrag är båda ekonomiska incitament med direkt finansiell
påverkan men värderas ändå olika i enkäten där miljörabatter värderas högre i både viktighet
och påverkan. Detta skulle kunna bero på incitamentens olika utdelning. Miljörabatter är en
avgiftsreduktion på en obligatorisk avgift som erhålls vid varje anlöp i hamn medan ett
investeringsbidrag erhålls en gång i samband med en miljöinvestering. Avgiftsreduktionen är i
jämförelse med investeringsbidraget ofta mindre men erhålls ofta och stimulerar till att göra
mindre miljöförbättringar medan investeringsbidrag ofta erhålls i samband med nybyggen eller
omfattande ombyggnationer. Nybyggen och ombyggnationer kräver i sin tur stora investeringar
från företaget vilket kan innebära vissa finansiella risker. Det kan därför vara mer attraktivt för
rederierna att reducera en avgift som de måste betala än att satsa på en stor och potentiellt
riskfylld investering Uppfattningen av investeringsbidrag som mindre viktiga och av att ha
mindre påverkan kan också vara ett resultat av den stagnering i miljörelaterade
investeringsbidrag som uppfattats inom rederisektorn och att rederierna inte upplever att
investeringsbidragen utgör ett lika starkt incitament som tidigare. Dock ansåg 1 av 10 att
miljörabatter inte utgör något ekonomiskt incitament alls vilket skulle kunna bero på att
vederbörande inte tycker att rabatterna är stora nog och därför inte ger en ekonomisk påverkan.
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Enkäten visar en skillnad i uppfattningen mellan de två indexen CSI och ESI. Detta skulle dels
kunna bero på att CSI innefattar fler miljöpåverkningsparametrar än ESI och att det därför är
ger mer pålitlig miljöprofilering av företaget till kunder. Det skulle också kunna bero på att CSI
är ett svenskt index och att enbart svenska rederier deltog i enkäten. Teorin säger att miljömål
måste konverteras till nationella miljömål (Morthorst 2003) och att det är i den lokala nivån
som miljömål blir konkreta (Gibbs & Jonas 2000). Detta skulle kunna vara anledningen till att
rederierna ser CSI som ett starkare incitament då det är utformat på lokal nivå och därför är mer
anpassat för dem.
Miljöregler sågs av majoriteten som ett av de viktigare incitamenten som hade mest påverkan
vilket delvis går emot den teori som klassade rådande miljöregelverk som generellt ineffektiva.
Bara delvis eftersom enkäten inte frågade hur väl incitamentet uppfyller rådande miljömål utan
bara i vilken grad de motiverade rederierna att investera grönt. Resultatet tyder på att rederierna
svarar mot reglerande metoder vilket är ett motiv till att utveckla och förbättra den typen av
incitament. Ett rederi ansåg att miljöregler inte var viktigt alls och inte hade någon påverkan.
Detta skulle kunna vara ett tecken på ineffektiva regelverk. Teorin säger att det kan vara svårt
för myndigheter att skapa effektiva miljöregelverk då miljöpåverkan är ett komplext
predikament (Santos et al 2010) och att miljöregelverk beträffande transportsektorn kan vara
inflexibla och förser inte företag med drivkrafter att öka sina miljöprestationer bortom
regelverken (Button 1990). Det kan också tyda på att miljömål inte konverterats till lokala
miljömål på ett lämpligt sätt (Morthorst 2003) och att de därför är ineffektiva.
Efter att ha granskat rådande miljöpolicyer inom transportsektorn har vissa skillnader mellan
de olika transportslagen upptäckts vad gäller deras mål och syfte. För tågtransporten verkar
reglerande och ekonomiskt motiverande verktyg implementeras i avsikt att göra tåg mer
attraktiv i relation till väg. Regelverk och incitament verkar alltså inte i första hand för att göra
tågtransport mer miljövänlig utan för att göra tågtrafiken mer lockande genom ekonomiska
fördelar. Detta skulle kunna bero på att tågtransport i sig redan har en relativt liten påverkan på
miljön vid själva förflyttningen och att den största miljöpåverkan kommer från uppförande av
nödvändig infrastruktur. Vägtransportens miljöpolicys handlar till stor del om att effektivisera
och optimera körningar antingen genom att minska antalet körningar med
lastutrymmesoptimering
eller
genom
att
effektivisera
körning
med
bränsleeffektivitetsstandarder för att minska utsläppen från körningar. I vägtransporten är det
även stort fokus på bränsle med regleringar och ekonomiska motiveringar av till exempel
bränsleeffektivitet, bränsleskatt och val av bränsle. Sjöfartssektorns reglerande och ekonomiskt
motiverande verktyg arbetar både för att locka transport från väg och för att minska
miljöpåverkan internt, alltså för att göra sjöfart mer miljövänligt.
Undersökningen har även väckt tankar gällande frivilliga regleringar och åtaganden. De
kännetecknas som miljöåtaganden från företag som vill ta ett större miljöansvar och gå bortom
rådande miljöregelverk. Ett av det identifierade drivkrafterna bakom beslut från företag att göra
gröna investeringar var en strävan efter att göra ”det rätta” med hänsyn till miljön. Men är det
verkligen det sanna motivet eller är det den förbättrade konkurrensmöjligheten som företagen
strävar efter. Enkätresultatet indikerar att rederierna föredrar incitament med en säkrare
ekonomisk konsekvens, alltså de med direkt finansiell påverkan. Logistikmålen handlar ju trots
allt om att minska kostnader och öka vinsten och nöjdare kunder är svårt att kvantifiera. Dock
bör inte kundnöjdhet och goda kundrelationer ignoreras. Ett av de största och viktigaste
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åtaganden företag har är att tillfredsställa sina kunder och även om det är svårkvantifierbart är
det en förutsättning för att företaget ska kunna växa och öka sin vinst.
Det blir tydligt att det krävs en väl genomtänkt miljöpolicy där reglerande och ekonomiskt
motiverande redskap balanseras och där både myndigheter och företag samarbetar i strävan
efter ett mer hållbart logistiksystem. Om myndigheter och policyskapare gjordes
uppmärksamma på vilken typ av incitament som bäst främjar gröna investeringar skulle dessa
kunna utvecklas och förbättras vilket eventuellt skulle locka till fler investeringar i ett hållbart
system. Samarbete och dialog är därför en förutsättning för att miljömålen ska uppnås. En
genomtänkt miljöpolicy är även viktig för att motarbeta perversa incitament och en kobraeffekt
(Holland, Knittel & Hughes 2009). Det står klart att den ökade välfärden och den ökade
konsumtionen lett till en ökning av miljöproblem (Hjelm 2013) och att en betydande del av
problemen kommer från förflyttning (Svensson 2013). En förbättring av de sociala och
ekonomiska dimensionerna har således resulterat i en försämring av den miljömässiga
dimensionen. Den miljömässiga dimensionen innefattar de resurser som behövs för att de
ekonomiska och de sociala dimensionerna ska kunna växa och förbättras vilket gör att miljön
blir en förutsättning för ett hållbart samhälle. Det är därför osannolikt att de ekonomiska och
sociala dimensionerna kan växa mycket mer om den miljömässiga fortsätter att nedprioriteras
eller rent av negligeras.
Det är svårt att dra några generella slutsatser från resultatet som ska gälla för alla rederier då
deltagarantalet var för litet och för smalt. Deltagarurvalet var till exempel begränsat till enbart
svenska rederier och eftersom Sverige ofta anses vara i framkant när det kommer till miljötänk
kan det hända att svenska rederier har en annan inställning till gröna investeringar även utan
incitament.
Baserat på svar på ovanstående forskningsfråga har förslag till fortsatt forskning och förslag
till förbättringar inom branschen identifierats.

5.1 Förslag till fortsatt forskning
Denna undersökning har sökt svaret på vilka incitament som främjar gröna investeringar inom
rederisektorn men skulle behöva med underlag för att dra några generella slutsatser. Fortsatta
studier av större omfattning skulle därför behövas för att arbeta fram ett underlag för förbättring.
Då studien visat att miljölagar och miljörabatter utgör de starkaste ekonomiska incitamenten
för att företag ska göra gröna investeringar skulle vidare forskning om vilka miljölagar och
vilka miljörabatter som ger mest effekt om målet är att öka gröna investeringar för att minska
påverkan på miljön.
Då miljöproblem är ett globalt problem som påverkar alla sektorer skulle undersökningar av
effektiv miljöpolicy i andra affärsmiljöer vara nödvändig för att skapa positiv förändring.
Enkäten skulle, efter viss modifikation kunna appliceras även på andra sektorer i andra
affärsmiljöer när det kommer till företags inställning till olika policymetoder. Reglerande och
ekonomiskt motiverande miljöpolicymetoder används i alla affärssektorer för att styra och
kontrollera miljöpåverkan och stimulera företag att gå bortom regelverken. I sektorer som liknar
logistiksektorn, där de traditionella målen är att sänka kostnader och maximera vinst (Daskin
1985), kan med stor sannolikhet liknande beteenden uppstå.
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5.2 Förslag till förbättringar
Med hänsyn till de incitament som identifierades som viktigast och som har störst påverkan på
beslut inom företag kring gröna investeringar skulle liknande policymetoder från andra
transportsektorer kunna appliceras på sjöfartssektorn. Bränslestandarder och utsläppsstandarder
som är reglerande policyredkap och populära inom vägtransport tillämpas redan i viss
utsträckning inom sjötransport, till exempel i olika ECA-områden, men skulle kunna utvecklas.
Inom tågtransporten tillämpas olika typer av skattefördelar så som avskrivningar för att
motivera till gröna investeringar. Simuleringsundersökningen i den australienska tågsektorn
visade att avskrivningar inom tågtransporten inte utgjorde ett lika starkt incitament som till
exempel bidrag då de ekonomiska fördelarna med avskrivningar var spridda över en längre
period och därför inte lika visibla (Koowattanatianchai, Wang & Cherles 2012). Den
genomförda enkäten visade emellertid att miljörabatter, vars fördelar i likhet med avskrivningar
också är fördelade på en längre period, var mer attraktiva än investeringsbidrag alltså skulle en
sådan metod kunna tänkas vara lämplig inom rederisektorn.
I USA har LCFS visat sig vara en god metod för att minska koldioxidutsläpp från vägtransport.
Metoden håller på att implementeras i EU och skulle kunna vara en bra reglerande metod även
för sjösektorn. CAFE-standarden i USA skulle också kunna var en reglerande policymetod att
implementera inom sjöfartssektorn. Inom vägtransport är även olika typer av
utnyttjandestandarder för lastutrymmen populära, men då inget problem identifierats i
utnyttjande av lastutrymmen inom sjötransport identifierats blir standarden måhända
överflödig.

6 Slutsats
Syftet med rapporten var att undersöka ekonomiska incitament inom transportsektorn som
påverkar gröna investeringar vilket delvis har uppfyllts genom en granskning av rådande
miljöpolicy inom väg, tåg och sjöfartssektorn med emfas på ekonomiska incitament. Syftet har
uppfyllts ytterligare genom en enkätundersökning inom rederisektorn som undersökte redares
inställning till de ekonomiska incitament som definierats i granskningen av transportsektorn.
Denna metod ansågs lämplig eftersom det är redares uppfattning av incitamenten som styr i
vilken grad de främjar fröna investeringar. Om incitamenten inte är attraktiva för redaren kan
de inte anses vara effektiva i sin uppgift att främja gröna investeringar. Med hjälp av enkäten
kunde de incitaments som var viktigast och hade störst påverkan på beslut inom företag kring
gröna investeringar identifieras. Det uttömliga svaret på forskningsfrågan om vilka ekonomiska
incitament inom rederisektorn som främjar gröna investeringar är att alla undersökta incitament
främjar gröna investeringar men i olika grad.
Enligt enkäten ansåg redare att miljölagar och miljörabatter var viktigast och hade störst
påverkan på beslut inom företag kring gröna investeringar medan miljöcertifiering och
miljöindex var minst viktiga och hade minst påverkan. Enligt detta resultat verkar det finnas en
mer positiv inställning till incitament med direkt finansiell påverkan och en mindre positiv
inställning till incitament med en indirekt finansiell påverkan. Enkätstudien visar emellertid att
de tillfrågade rederierna värderade grön infrastruktur, vilket är ett incitament med en indirekt
finansiell påverkan, som viktigare än investeringsbidrag som har en direkt finansiell påverkan
men att det senare hade en större påverkan på beslut kring gröna investeringar. Detta tyder på
att grön infrastruktur är en viktig förutsättning för att redarna ska göra gröna investeringar men
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att de inte uppfattar den finansiella påverkan som lika stor. På grund av detta är offentliga
investeringar av stor vikt även om redare inte kan identifiera den ekonomiska påverkan som
infrastrukturen får.
Uppfattningen av CSI och ESI i viktighet och påverkan skiljde sig något från varandra där CSI
graderades högre. Anledningen till detta skulle kunna vara att CSI inkluderar fler
miljöpåverkningsparametrar än ESI och att indexet därför är mer pålitligt. Det skulle också
kunna bero på att CSI är ett svenskt index och de tillfrågade rederierna var svenska.
Miljörabatter och investeringsbidrag liknar varandra i det att de båda är priskontrollerande
incitament som syftar till att förse företagen med ekonomiska drivkrafter för att stimulera
företag att göra gröna investeringar (Santos et al 2010) men värderas olika av redarna i enkäten
i vikt och påverkan. Detta skulle kunna bero på incitamentens olika utdelning. Uppfattningen
av investeringsbidrag som mindre viktiga och av att ha mindre påverkan kan också vara ett
resultat av den stagnering i miljörelaterade investeringsbidrag som uppfattats inom
rederisektorn och att rederierna inte upplever att investeringsbidragen utgör ett lika starkt
incitament som tidigare.
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Bilaga – Enkät

UNDERSÖKNING AV EKONOMISKA
INCITAMENT TILL GRÖNA
INVESTERINGAR - ENKÄT
Syftet med denna enkät är att undersöka olika ekonomiska incitament till gröna investeringar inom
rederisektorn och rederiernas inställning till dem.
*Obligatorisk

BEGREPP
”Gröna investeringar” avser: investeringar i företagets fartyg som leder till en minskad
miljöpåverkan. ”Grön infrastruktur” avser hamnstruktur som gynnar miljöanpassade fartyg. De
gröna investeringarna kan påverkas av hamnrabatter och farledsrabatter vilka innebär att
avgiftsreduktioner kan erhållas från myndigheter och hamnar för miljöprestationer vilka går utöver
rådande miljöstandarder.

INDEX
För att identifiera hur olika fartyg och rederier uppfyller rådande miljöstandarder används
Environmental Ship Index (ESI) och Clean Ship Index (CSI). Indexen är bland annat avsedda att
användas av hamnar för att bestämma vilka båtar som kvalificerar för prisreduktion i
hamnavgiften. Indexet kan också användas av rederier för att profilera sina miljöprestationer för
potentiella kunder.

ENKÄT
Enkäten består av 22 frågor och tar ungefär 15 minuter att fylla i. Alla svar behandlas anonymt.
Tacksam om du kan fylla i enkäten senast 21 april 2017
Frida Breaum Löfvenborg
Student, Högskolan i Borås

Företagets namn *
Vilken position har du inom företaget? *
Hur många anställda finns inom företaget? *
Hur många fartyg finns inom företaget? *
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Miljö-certifiering, -lagar och förordningar
1. Tror du att miljöcertifiering är ett bra incitament till gröna
investeringar? (om nej, gå vidare till fråga 5) *

o Ja
o Nej
2. Tror du att ISO 14000 certifiering kan skapa ett ekonomiskt incitament
till gröna investeringar?

o Ja
o Nej
3. Hur viktigt är miljöcertifiering för att ert företag ska göra gröna
investeringar?
Inte viktigt

Mycket viktigt

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

4. Hur stor påverkan har miljöcertifiering på beslut inom ert företag kring
gröna investeringar?
Ingen påverkan

Mycket stor
påverkan

ö

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

5. Tror du att införande av striktare miljölagar/ förordningar/ direktiv
skapar ett ekonomiskt incitament till gröna investeringar? (om nej, gå
vidare till fråga 8) *

o Ja
o Nej
36

6. Hur viktigt är miljölagar/ förordningar/ direktiv för att ert företag ska
göra gröna investeringar?
Inte viktigt

Mycket viktigt

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

7. Hur stor påverkan har miljölagar/ förordningar/ direktiv på beslut inom
ert företag kring gröna investeringar?
Ingen påverkan

Mycket stor
påverkan

ö

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

Investeringar i grön infrastruktur
8. Tror du att medfinansiering från myndigheter (statliga/ regionala) av
”grön infrastruktur” skapar ett ekonomiskt incitament till gröna
investeringar inom rederisektorn? (om nej, gå vidare till fråga 11) *

o Ja
o Nej

9. Hur viktigt är medfinansiering från myndigheter (statliga/
regionala) av ”grön infrastruktur” för att ert företag ska göra gröna
investeringar?
Inte viktigt

Mycket viktigt

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

10. Hur stor påverkan har medfinansiering från myndigheter
(statliga/ regionala) av ”grön infrastruktur” på beslut kring gröna
investeringar inom er verksamhet?
Ingen påverkan

Mycket stor
påverkan

ö

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5
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11. Tror du att investeringsbidrag från myndigheter (statliga/
regionala) av gröna projekt inom ert företag skapar ett ekonomiskt
incitament till gröna investeringar? (om nej, gå vidare till fråga 14) *

o Ja
o Nej
12. Hur viktigt är investeringsbidrag från myndigheter (statliga/
regionala) av gröna projekt för att ert företag ska göra gröna
investeringar?
Inte viktigt

Mycket viktigt

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

13. Hur stor påverkan har investeringsbidrag från myndigheter
(statliga/ regionala) av gröna projekt på beslut inom er verksamhet
kring gröna investeringar?
Ingen påverkan

Mycket stor
påverkan

ö

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

14. Tror du att användning av miljörabatter från hamnar och
myndigheter skapar ett ekonomiskt incitament till gröna
investeringar? (om nej, gå vidare till fråga 17) *

o Ja
o Nej
15. Hur viktigt är miljörabatter från myndigheter och hamnar för att
ert företag ska göra gröna investeringar?
Inte viktigt

Mycket viktigt

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5
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16. Hur stor påverkan har miljörabatter från myndigheter och
hamnar på beslut inom er verksamhet kring gröna investeringar?
Ingen påverkan

Mycket stor
påverkan

ö

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

Index
17. Tror du att tillämpning av Clean Ship Index kan skapa ett
ekonomiskt incitament till gröna investeringar? (om nej eller
använder ej, gå vidare till fråga 20) *

o Ja
o Nej
o Använder ej
18. Hur viktigt är tillämpning av Clean Ship Index för att ert företag
ska göra gröna investeringar?
Inte viktigt

Mycket viktigt

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

19. Hur stor påverkan av Clean Ship Index på beslut inom ert
företag kring gröna investeringar?
Ingen påverkan

Mycket stor
påverkan

ö

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5
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20. Tror du att tillämpning av Environmental Ship Index kan skapa
ett ekonomiskt incitament till gröna investeringar? (om nej, tryck på
"skicka") *

o Ja
o Nej
o Använder ej
21. Hur viktigt är tillämpning av Environmental Ship Index för att ert
företag ska göra gröna investeringar?
Inte viktigt

Mycket viktigt

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

22. Hur stor påverkan tillämpning av Environmental Ship Index
databas på beslut inom ert företag kring gröna investeringar?
Ingen påverkan

Mycket stor
påverkan

ö

o

o

o

o

o

1

2

3

4

5

Tack för din medverkan!
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