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Abstract 
Sustainable entrepreneurship involves three different dimensions in sustainable 
development: social dimensions, ecological dimensions and economic dimensions. 
In order to work towards sustainable entrepreneurship the firm needs to balance these 
three areas of responsibility simultaneously. This study examines the social, economic 
and ecological dimensions of sustainable enterprise, based on sustainable 
entrepreneurship. The study analyses how the three sustainability dimensions 
integrates with each other in order to gain a better understanding of how to better 
adapt their business to sustainable entrepreneurship. 
  
In order to obtain a comprehensive base a literature study was first conducted. The 
literature reviews consists of dissertations and literature studies. The study is also 
based on qualitative interviews with a semi-structured design. The purpose of the 
interviews was to get a better understanding of the present social commitment within 
the firm. Both a direct interview and a telephone interview were conducted. 
  
Social aspects and conditions at the company were examined in the study through a 
semi-structured interview. In the economic aspects, heavy truck, fuel, emissions and 
costs for sustainable entrepreneurship were weighted. The ecological dimension is 
investigated through using the Lifecycle Assessment (LCA) as a tool. When using a 
LCA a company can get a greater understanding of how their activities affect the 
environment and where the effect has the most impact.  
  
In the economic dimension, it was clear that none of the investments were relatively 
large in comparison to the company's earnings. Changing the fuel to HVO is clearly 
the best option taken from a perspective for sustainable entrepreneurship. The social 
dimensions were examined in terms of active choices, ethics, morals and attitude. It 
was very clear that great responsibility lies with the mother-company in Norway 
where all production takes place. The company lacked knowledge in how to affect the 
social dimensions and what they included. The social dimensions consist of many soft 
parts, a more democratic and open process is needed to create a successful result. 
  
Working actively with sustainable entrepreneurship is demanding resources for the 
entire organization and its processes, as well as continuous updating and control. 
Since profitability in numbers can be difficult to read in a short-term perspective 
many companies choose to put resources on other things.  
  
Advantages for organizations that work with sustainable entrepreneurship are that it 
generates both economic profitability and competence development in a long-term 
perspective. But most importantly, future generations must be given the conditions to 
live on and off our planet just as we did.  
 
Keywords: Life Cycle Analysis, Sustainable Business, Social Dimensions, 
Economical Dimensions, Ecological Dimensions, Sustainable profitability 
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Sammanfattning 
Ett hållbart företagande berör tre olika dimensioner: sociala dimensionerna, 
ekologiska dimensionerna och de ekonomiska dimensionerna. 
 
För att arbeta mot ett hållbart företagande behöver ett företag kunna balansera dessa 
tre dimensioner samtidigt. Detta examensarbete syftar till att utifrån ett hållbart 
företagande undersöka de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna för att 
fastställa Bra miljötekniks befintliga hållbarhetsarbete. Studien analyserar hur de tre 
hållbarhetsdimensionerna integrerar med varandra. Detta för att få en ökad förståelse 
kring hur företaget bättre ska kunna anpassa sin verksamhet mot ett hållbart 
företagande. 
  
För att skapa en djupare förståelse kring ämnet genomfördes en litteraturstudie. 
Litteraturinsamlingen består av avhandlingar och akademisk litteratur. Studien 
innehåller kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad utformning. Syftet med 
intervjuerna var att skapa ökad förståelse kring hur företaget arbetar med sina sociala 
åtaganden. Både en direkt-intervju och en telefonintervju genomfördes. 
  
Sociala aspekter och förhållanden vid företaget undersöks i studien genom en 
semistrukturerad intervju. De ekonomiska aspekterna undersöks genom viktning av 
tung lastbil, drivmedel, utsläpp och kostnader. Den ekologiska dimensionen 
undersöks med hjälp av verktyget livscykelanalys (LCA). Detta verktyg används för 
att öka förståelsen kring hur företagets aktiviteter påverkar i form av kostnader och 
miljöavtryck. 
  
I den ekonomiska dimensionen kunde det tydligt utläsas att ingen av investeringarna 
var relativt stor i jämförelse med företagets resultat. Byte av bränsle till hydrerad 
vegetabilisk olja är det bästa alternativet taget ur ett perspektiv för hållbart 
företagande. De sociala dimensionerna undersöktes i form av aktiva val, etik, moral 
och inställning. Det framgick att stort ansvar har lagts på moderföretaget i Norge där 
all produktion sker. Inställningen var att; det sköter dem. Slutsatsen blev att företaget 
saknade kunskap kring vad de sociala dimensionerna innefattar, vilket är inte ovanligt 
enligt tidigare forskning. De sociala delarna består av mjuka delar och kräver därför 
en mer demokratisk och öppen process för att utvecklas framgångsrikt.   
  
Att aktivt arbeta med hållbart företagande är resurskrävande för hela organisationen 
och dess processer. Ständig uppdatering och kontroll är ett måste. Då lönsamhet kan 
vara svårt att utläsa i ett kortsiktigt perspektiv finns en förståelse för att företag väljer 
att lägga resurser på annat. 
  
Fördelar när det kommer till arbete med hållbart företagande är att det i det långa 
loppet genererar både ekonomisk lönsamhet och kompetensutveckling. Dock bör 
tilläggas att det främsta incitamentet till ett hållbart företagande är att kunna ge 
framtida generationer förutsättningarna att leva av och på vår planet precis som vi 
själva gjort. 
  
  
  
Nyckelord: Livscykelanalys, Hållbart företagande, Sociala dimensionen, Ekonomiska 
dimensionen, Ekologiska dimensionen, Hållbar lönsamhet 



Innehållsförteckning		

1.	INLEDNING	....................................................................................................................................	1	
1.1	BAKGRUND	..................................................................................................................................................	1	
1.2	SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNINGAR	.............................................................................................................	2	
1.3	AVGRÄNSNINGAR	.......................................................................................................................................	2	

2.	METOD	............................................................................................................................................	4	
2.1	DATAINSAMLING	........................................................................................................................................	4	
2.1.1	Intervjuer	...............................................................................................................................................	4	

2.2	ANALYS	AV	KOLDIOXID-AVTRYCK	...........................................................................................................	5	
2.2.1	Analys	av	luftemissioner	från	transport	..................................................................................	6	

2.3	LIVSCYKELANALYS	(LCA)	........................................................................................................................	7	
2.3.1	Syfte	och	måldefinition	....................................................................................................................	7	
2.3.2	Omfattning	och	avgränsningar	LCA	..........................................................................................	8	

2.4	KOSTNADS-NYTTOANALYS	.......................................................................................................................	9	
2.5	VALIDITET	&	RELIABILITET	.....................................................................................................................	9	

3.	TEORETISKT	RAMVERK	.........................................................................................................	11	
3.1	HÅLLBAR	UTVECKLING	...........................................................................................................................	11	
3.1.1	Sociala	Dimensioner	......................................................................................................................	12	
3.1.2	Ekonomiska	Dimensioner	............................................................................................................	14	
3.1.3	Ekologiska	Dimensioner	..............................................................................................................	15	

3.2	LIVCYKELANALYS	(LCA)	........................................................................................................................	15	
3.2.1	Livscykelanalysens	fyra	faser	....................................................................................................	16	

3.2.1.1	Mål	och	omfattning	................................................................................................................................................	16	
3.2.1.2	Miljöpåverkanbeskrivning	.................................................................................................................................	17	
3.2.1.3	Resultattolkning	......................................................................................................................................................	17	

3.2.2	Kritik	mot	Livscykelanalys	LCA	................................................................................................	18	
3.3	MILJÖPÅVERKAN	FRÅN	TRANSPORTER	................................................................................................	18	
3.3.1	Miljöpåverkanskategorier	..........................................................................................................	19	

3.3.1.1	Koldioxid	....................................................................................................................................................................	19	
3.3.1.2	Växthuseffekten	......................................................................................................................................................	19	

3.3.2	Miljöförbättrande	åtgärder	.......................................................................................................	21	
3.3.2.1	Diesel	...........................................................................................................................................................................	21	
3.3.2.2	Hydrogenated	vegetable	oil	(HVO)	.................................................................................................................	21	
3.3.2.3	Styrmedel	...................................................................................................................................................................	22	

4.	FALLSTUDIE	...............................................................................................................................	23	
4.1	RENINGSVERKET	FD	5	N	PEH	..............................................................................................................	23	

5.	RESULTAT	OCH	ANALYS	........................................................................................................	24	
5.1	SOCIALA	DIMENSIONERNA	......................................................................................................................	24	
5.2	EKONOMISKA	DIMENSIONERA	...............................................................................................................	24	
5.3	EKOLOGISKA	DIMENSIONER	...................................................................................................................	25	

6.	DISKUSSION	...............................................................................................................................	27	
6.1	SOCIALA	DIMENSIONERNA	......................................................................................................................	27	
6.2	EKOLOGISKA	DIMENSIONERNA	..............................................................................................................	29	
6.3	EKONOMISKA	DIMENSIONERNA	.............................................................................................................	30	

7.	SLUTSATS	....................................................................................................................................	32	
7.1	PRAKTISKA	REKOMMENDATIONER	TILL	FÖRETAGET	........................................................................	33	
7.2	FÖRSLAG	TILL	FORTSATT	FORSKNING	..................................................................................................	33	

8.	REFERENSER	..............................................................................................................................	35	



 6 

 
Förord  
Tack till företaget Bra miljöteknik för att de möjliggjorde detta arbete och till 
organisationen Miljöbron för ett bra samarbete. Ett stort tack till vår handledare vid 
Högskolan i Borås Dr Henrik Ringsberg, för hans tid och energi och vägledning 
genom uppsatsskrivandets djungel. Vi vill även tacka intervjupersonerna som 
medverkat i undersökningen.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 1 

1. Inledning 

I följande kapitel beskrivs bakgrund och problemformulering, syfte, mål och 
frågeställning samt avgränsningar som gjorts i studien.  
 

1.1 Bakgrund  
Ledningsbunden infrastruktur som el, opto, vatten och avlopp är idag en förutsättning 
för ett fungerande samhälle (Sandow 2016). Omfattande investeringar möter företag 
som förvaltar avloppsnäten, på grund av att många av de nät som installerades i 
mitten av 1900-talet snart har uppnått sin förväntade livslängd (Sandow 2016). Från 
de hushåll som har enskilt avlopp i Sverige idag är ca 14% av fosforutsläppen direkt 
olagliga, detta på grund av att de enbart har slamavskiljning. Ytterligare 35 % av 
avloppen är inte godkända. 50 % är över 15 år gamla och var femte vattenbrunn har 
idag otjänligt vatten på grund av bakterier (Sandow 2016). Den främsta orsaken till 
problemen är felaktig utformning av avloppsanläggningar (Sandow 2016). Dagens 
situation är ohållbar och Havs- och Vattenmyndigheten försöker hitta en långsiktig 
lösning. Enligt Sandow vill myndigheten öka utbytestakten från dagens ca 2 % till att 
6,3 % av alla anläggningar byts årligen med fokus på just långsiktighet. Denna 
förnyelse av svenska vatten- och avloppsledningar innebär en årlig investering på 1,9 
miljarder kronor, något som kommer behöva dubbleras de närmsta 50 åren (Sandow 
2016). 
 
Det är alltmer välkänt att människans aktiviteter påverkar och skadar naturen (Carlson 
& Pålsson 2011). Media och den ökade tillgången på information är den största 
anledningen till ökad medvetenheten, vilket påverkar både den politiska och 
kommersiella dagordningen (Carlson & Pålsson 2011). Det försvårar även för företag 
som strävar mot ett allt mer hållbart arbete (Carlson & Pålsson 2011).  
 
”En hållbar utveckling är utvecklingen som tillfredsställer behoven hos samtiden utan 
att äventyra möjligheten för framtida generationer att tillfredsställa sina behov” 
(Carlson & Pålsson 2011). För att arbeta mot ett hållbart företagande behöver 
företaget kunna balansera tre ansvarsområden samtidigt. Enligt Brundtland 
kommissionen definieras dessa tre ansvarsområden som olika dimensioner i hållbar 
utveckling: Sociala dimensionerna, Ekologiska dimensionerna och de Ekonomiska 
dimensionerna. (Carlson & Pålsson 2011).  
 
Ett allmänt känt problem är att den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens 
medeltemperatur stiger (Dickinson 2017). Det är nödvändigt att begränsa ökningen av 
den globala medeltemperaturen till under 2 grader vilket skiljer sig från den 
förindustriella nivån som sattes med hänsyn att minska riskerna för farlig påverkan på 
klimatsystemet (Dickinson 2017). De förutsättningar som krävs för att minska 
koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären är en framtida 
nollnivå. För att kunna uppnå detta mål kommer insatser i enskilda länder och 
internationellt samarbete krävas (Dickinson 2017). Målet är satt enligt FN:s 
klimatkonvention där Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk 
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med en nollnivå av nettoutsläpp gällande växthusgaser i Sverige år 2045. (Dickinson 
2017).  
 
Enligt Dickinson är det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i 
övriga världen förbränning av fossila bränslen. Dagens transportsystem är beroende 
av fossila bränslen och inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser (Dickinson 2017). 
 
Det finns ett flertal verktyg för att kunna fastställa transporters miljöpåverkan. Ett 
verktyg kan vara att använda sig av en livscykelanalys. En livscykelanalys är en 
analytisk modell och passar väl när undersökningen avgränsas till en specifik del i en 
processkedja (Dickinson 2017). Genom att undersöka en produkts livscykel visas 
framtida förändringar, investeringar och/eller lanseringar av nya produkter och hur 
dessa kommer att påverka miljön. Livscykelanalys (LCA) kan vara ett industriellt 
analysverktyg för affärsnytta, strategiska beslut, öka medvetenhet och för att styra en 
verksamhet mot en hållbarare framtid (Carlson & Pålsson 2011). Miljömässiga 
livscykelanalyser har utvecklats snabbt under de senaste tre decennierna. LCA 
baserades från början på en energianalys på 1970-talet och utvecklades sedan till en 
omfattande miljöbedömningsanalys. Vidare utveckling under 1980-talet resulterade i 
framtagandet av en fullständig livscykelanalys med verktyg för att ta fram ett 
miljöavtryck (Jeoren 2011). Inställningen till att förbruka planetens resurser har 
förändrats då företag i större grad vill tillföra i samma takt som de förbrukar jordens 
resurser (Dickinson 2017). Med hjälp av dessa verktyg och en ökad förståelse kring 
hur dessa tre dimensioner integrerar med varandra skapas möjligheterna att styra sin 
verksamhet mot ett hållbart företagande. Målet med denna rapport är att undersöka 
hur stor miljöpåverkan en viss resursförbrukning genererar och hur stor 
klimatkompensation som krävs för att motverka den.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med arbetet är att utifrån ett hållbart företagande undersöka de sociala, 
ekonomiska och ekologiska dimensionerna för att utvärdera Bra miljötekniks 
befintliga hållbarhetsarbete. 
 
Med utgångspunkt från ovan nämnda syfte har följande tre frågeställningar 
formulerats. 
 
 
Frågeställningar 

1. Hur stor miljöpåverkan genererar transporter med tung lastbil? 
2. Hur påverkas företag ekonomiskt när de klimatkompenserar för sina 

transporter? 
3. Varför möts nya metoder och arbetssätt ofta av motstånd vid en arbetsplats?  

 

1.3 Avgränsningar 
Analysen och dess djup tog sin form utifrån den kvantitativa data som fanns 
tillgänglig. Livscykelanalysen genomfördes vid ett företag och fick den geografiska 
avgränsningen: transport från Oslo, Gate A till Uddevalla, Gate B. Intervallet det vill 
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säga sträckan som undersöks är transporten mellan dessa två punkter. Mätvärden 
anpassas till restriktioner i Norden. 
 
De ekonomiska dimensionerna avgränsas till val av transport samt investeringar i 
klimatkompensation för den fastställda sträckan mellan Oslo och Uddevalla. 
Undersökningen avgränsas i både livscykelanalysen och de ekonomiska 
dimensionerna till transportbolaget DHL. De sociala dimensionerna avgränsas till 
företaget Bra Miljöteknik och deras organisation. Resultatet från transport- LCA:n 
används sedan för att skapa en viktning för de ekonomiska dimensionerna gällande 
samma sträcka. Detta kombinerade material jämförs sedan med företagets 
medvetenhet och aktiva arbete gällande de sociala dimensionerna.  
Studien tar inte hänsyn till produktionen eller utlämning till kund. Den tar inte hänsyn 
till andra produkters livscyklar så som exempelvis truckar som används för 
förflyttning av reningsverket. Avgränsningar har gjorts gällande de ekonomiska 
dimensionernas omfattning då resurser saknades för att kunna ta fram data. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras metodval och modeller som använts under arbetsgången. 
Den vetenskapliga utgångspunkten och genomförandet av undersökningen presenteras 
samt motiv för vald metod. Denna studie utgår ifrån en deduktiv ansat, det vill säga en 
utgångspunkt i teori som jämförs mot verkligheten (Bryman 2008). Detta innebär att 
det teoretiska ramverket, syftet och frågeställningar skapats för att sedan undersökas 
mot verkligheten (Bryman 2008). 
 

2.1 Datainsamling  
Under datainsamlingen görs både kvalitativa och kvantitativa studier.  
Skillnader i metoderna är att i utvärdering och insamling av data i en kvalitativ studie 
läggs fokus på ord istället för siffror. Som forskningsstrategi är en kvalitativ studie 
konstruktionistisk, induktivistisk och tolkande, även om alla kvalitativa forskare inte 
nödvändigtvis skriver under på samtliga tre karaktärsdrag (Bryman 2008). En 
kvantitativ studie å andra sidan lägger sin betoning på kvantifiering vid insamling och 
analys av data. Den är som forskningsstrategi objektivistisk och deduktivistisk och 
baseras på en fysikalisk modell över forskningsprocessen (Bryman 2008).  
 
En fallstudie har genomförts för att undersöka de tre hållbarhetsdimensionerna vid 
företaget Bra miljöteknik. Bra miljöteknik är ett litet företag beläget i Uddevalla med 
10 anställda. Ansatsen var att analysera alla tre dimensioner i ett avgränsat område 
som berör transporten av en viss produkt sträckan Oslo - Uddevalla. Studien antog 
strukturen enfallsstudie (Flyvbjerg, B 2003). Den mest utmanande aspekten i en 
fallstudie är att den skall inkludera en mängd olika källor och datainsamlingar såsom: 
direktintervju, telefonintervju, projektdokument, företagsdokument och illustrativt 
material såsom publikationer, observationer m.m. (Yin 1981) 
 
Implementeringsprocessen av en transports livscykelanalys vid ett företag beskrivs 
och analyseras. Den framtagna transport-livscykelanalysen jämförs sedan med data 
från de ekonomiska faktorerna som värderas med hjälp av en kostnad-nytta-analys i 
form av en lönsamhetsbedömning. De miljömässiga och ekonomiska faktorerna ställs 
sedan i relation det till befintliga arbetet med de sociala dimensionerna inom samma 
avgränsade område. Målet med denna fallstudie är att generalisera för att kunna 
utveckla en teori kring hur de tre hållbarhetsdimensionerna är sammankopplade och 
hur dessa kan komma att påverka ett företags lönsamhet.  
 
Flyvbjerg hävdar att ”generalisera utifrån ett enda fall” kan vara en nackdel med 
fallstudier, då fallstudier kan ge upphov till bristande validitet eller ge allt för mycket 
utrymme för den enskilde forskaren (Flyvbjerg, B 2003). Fördelarna är dock att 
djupare kunskap om ett specifikt fall kan skapas vilket är vad som eftersträvas i denna 
forskning (Emilsson, K 2007). 

2.1.1 Intervjuer 
I denna studie har ett val gjorts att använda sig av kvalitativa intervjuer med en 
semistrukturerad utformning (Bryman 2008). Både en direktintervju och en 
telefonintervju har genomförts. Möte och tid för intervjun har bokats in i förväg med 
hänsyn till den intervjuades önskemål. Intervjuerna har, med samtycke från den 
intervjuade, spelats in. Intervjuperson X fick svara på 15 frågor under en 
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direktintervju där högre flexibilitet gavs. Intervjuperson Y fick svara på 10 frågor i en 
telefonintervju där högre struktur hölls. Efter genomförda intervjuer transkriberades 
materialet och analyserades av båda medlemmar i forskningsgruppen. Dessa analyser 
jämfördes sedan för att kunna eliminera misstolkningar och ta fram ett så 
sanningsenligt resultat som möjligt. Utgångspunkten har varit Vetenskapsrådets fyra 
forskningsetiska principer om individskyddskrav som bör tas i beaktning när det 
kommer till all forskning som rör människor. Detta innebär att man tar hänsyn till 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Alla som deltagit i undersökningen har tydligt informerats 
om undersökningens syfte och hur resultatet kommer att användas. Samtliga deltagare 
har även informerats om att deltagandet är frivilligt och samtycke gällande 
bandinspelning har klargjorts innan påbörjad intervju. Personerna i fråga benämns 
som X och Y i text och ingen fotodokumentation har förekommit. Målet har varit att 
erbjuda största möjliga konfidentialitet, det vill säga att alla personuppgifter samt data 
förvaras i trygghet för obehöriga och kommer endast användas för 
forskningsändamål. De två ovannämnda intervjuerna bestod av en telefonintervju och 
en djupintervju. Telefonintervjun genomfördes med ansvarig vid Bra miljöteknik. 
Djupintervjun utfördes vid Chalmers universitet, den intervjuade önskar vara anonym. 

2.2 Analys av koldioxid-avtryck 
Fotavtryck (Carbon footprint) är ett begrepp som oftast används för att beskriva hur 
en fysisk produkt, tjänst eller ett system påverkar miljön utifrån ett 
livscykelperspektiv. Begreppet kan användas för att beskriva hela livscykeln eller 
påverkan från avgränsade delar i en LCA. I den här studien har ett val gjorts att 
använda sig av en transport-LCA. I denna undersökning kommer begreppet 
koldioxid-avtryck som beskrivning av koldioxidutsläppens påverkan. Koldioxid-
avtryck är ett mått på utsläpp av klimatpåverkande gaser under produktens livscykel. 
Då målet är att nå jämförbarhet hänvisar man inom ISO 14067 till produktspecifika 
regler (PCR) som ger vägledning gällande framtagning av data, systemgränser och 
hur det hela ska beräknas. Det finns vissa svårigheter med att beräkna ett koldioxid-
avtryck. Det svåraste är att ta fram data för olika system eller produkter så att dessa 
kan jämföras. Hänsyn bör dock tas till att ett koldioxid-avtryck kan vara en god 
indikator till total miljöpåverkan, men att det inte gäller alla fall (Carlson & Pålsson 
2011:162).  
 
I denna undersökning tas företagets totala klimatpåverkan fram och presenteras i olika 
miljöpåverkanskategorier. Den kategori som har störst påverkan är företagets utsläpp 
av koldioxid som står för 97,5 % av de totala utsläppen. Eftersom koldioxid är 
företagets marginellt största utsläppskälla har underökningen avgränsats till CO2-
utsläppen. Detta innebär att man undersöker vilken mängd koldioxid i kg som släpps 
ut varje år mellan Gate A och Gate B. Den kategoriindikator som valts är koldioxid-
avtryck. 
 
En definition av koldioxid-avtrycket har gjorts i form av hur många m3 träd som 
behöver planteras varje år för att ta upp den mängd CO2 företaget genererar från sina 
transporter på årsbasis. Definierad enheten är antal m3 träd/kg CO2 per år. 
 
En kubikmeter skog upptar drygt ett ton koldioxid per år (Sveaskog). En beräkning 
gjordes på hur mycket skog som skulle behöva planteras för att kunna ta upp 
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företagets utsläpp i kg CO2. Investeringen beräknades på de antal träd (tall- och 
granskog) som skulle täcka motsvarande företagets CO2 utsläpp under ett års tid. 

2.2.1 Analys av luftemissioner från transport 
Transporten av reningsverket FD 5 N PEH sker från fabriken i Norge till lagret i 
Sverige. Från lagret i Sverige transporteras den sedan ut direkt till kund.  
 
För att kunna beräkna utsläppen av transporterna så krävdes information gällande 
fyllnadsgraden, utsläppsmängd samt transportsträcka. Fyllnadsgrad kan förklaras som 
ett tal för att kunna mäta resursutnyttjandet av transporterat gods (Amrö & Gustafsson 
2013). För att kunna mäta fyllnadsgraden så ställs den totala kapaciteten som lastbilen 
ska kunna transportera i relation till den verkliga mängden gods som transporteras 
(Amrö & Gustafsson 2013). Informationen som erhölls påvisar en fyllnadsgrad på 
100% vid transporter mellan Norge och Sverige.  
 
Hänsyn måste även tas till den mängd som transporteras årligen. Enligt Bra 
miljöteknik transporteras 8 enheter av FD 5 N PEH vid varje tillfälle, vilket motsvarar 
2240 kg på en sträcka av 218,7 km. Uträkningarna baseras på DHL:s Carbon 
Calculator där beräkningarna är gjorda på en lastbil som rymmer den angivna 
transport-mängden sträckan Oslo - Uddevalla med bränslet diesel. Med hjälp av 
verktyget från DHL har utsläpp till luft beräknats. Verktyget beräknar den totala 
mängd koldioxid (CO2) som släpps ut under en viss transportsträcka. Genom att ange 
vikt och volym av det gods som transporteras samt mellan vilka städer och med vilket 
transportmedel det fraktas kalkylerar verktyget det totala koldioxidutsläppet 
transporten medför. Avgränsningen till verktyget Carbon Calculator gjordes då DHL 
erbjöd ett verktyg med större utförlighet än DB Schenker. Figur 2 nedan representerar 
en grafisk bild gällande fysiska inflöden och de resulterande utflöden dessa genererar.  
 
 

 
 
Figur 2 beskriver in- och utflöden. 
 
Ovan visas en modell som representerar inflöden och utflöden. Produkten och 
diseltillförsel blir vårt inflöde som i sin tur genererar ett utflöde i form av produkter 
och emissioner. 
 
Beräkningarna avgränsas till produkten (reningsverket) FD 5 N PEH med en vikt på 
280 kg/enhet. För att kunna ta fram det årliga CO2 utsläppet beräknades först antalet 
transporter per månad.  
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2.2.2 Utsläpp till luft 
Typer av emissioner som tagits hänsyn till är koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, 
kolväten och svaveloxider. Som nämnt ovan användes beräkningsverktyget Carbon 
Calculator för att ta fram exakta emissioner per resa. Begränsningar har gjorts för de 
ekonomiska dimensionerna då hänsyn bara tagits till två verkande transportföretag. 
Undersökningen är avgränsad till transport av produkt FD 5 N PEH mellan gate A 
och gate B. Figur 3 visar systemgränserna i form av dieseltillförsel vid gate A. Under 
transporten omvandlas drivmedlet till energi och resulterar i utsläpp av växthusgaser.  
 

 
 
Figur 3 visar systemgränserna för transport LCA:n. 
 

2.3 Livscykelanalys (LCA) 
I detta avsnitt förklaras hur en LCA-analys är uppbyggd. Det finns ett antal steg att 
följa enligt ISO 14067 gällande hur en LCA-analys genomförs. Dessa steg delas upp i 
tre delar och presenteras nedan. 

2.3.1 Syfte och måldefinition 
Syftet med LCA-studien var att studera val av transport mellan Norge och Sverige 
samt vilken mängd emissioner dessa bidrar till. Målet blir således att visa systemets 
olika emissioner och utifrån dessa ta fram koldioxid-avtryck och beräkna systemets 
miljöavtryck. Detta för att kunna undersöka om miljövänligare transportalternativ 
skulle kunna minska företagets miljöavtryck. Målgruppen för studien är 
uppdragsgivarna, det vill säga företaget Bra miljöteknik på uppdrag av organisationen 
Miljöbron. Företaget ska kunna använda resultatet för att kunna utveckla sitt arbete 
för ett hållbart företagande.   
 
 
Omfattningen för LCA-studien är transportsträckan mellan Norge och Sverige. 
Systemgränserna är satta mellan gate A (Oslo) och gate B (Uddevalla). Inflödet är 
diesel och utflödet är emissionerna av koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider, kolväten 
och svaveloxider. Studien är begränsad och berör bara emissioner till luft. Då det är 
en transport LCA och produkten FD 5 N PEH har 100% fyllnadsgrad. 
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2.3.2 Omfattning och avgränsningar LCA 
Då transportmedlet är lastat med annan last på tillbakavägen så behöver ingen hänsyn 
tas till transportmedlets väg tillbaka. 
 
Systemgränser fastställer vilka förlopp som skall inkluderas i LCA studien. 
Livscykeln för en produkt skulle med optimala förutsättningar ha oändliga 
systemgränser (Baumann & Tillman 2004). Detta skulle innebära att alla aktiviteter 
relaterade till en viss uppgift skulle bedömas över ett oändligt långt rum- och 
tidsperspektiv. För att minska denna komplexitet så begränsas studien till de parter 
som värderas vara väsentliga beroende på studiens avsedda användningar, data, de 
teorier som använts, den avsedda läsekretsen samt kostnadsbegränsningar (Rydh 
Lindahl Tingström 2002). Systemgränserna för denna studie kommer inkludera en 
transport-LCA från Gate A då bilarna är lastade med godset -> Gate B då godset når 
lagret i Uddevalla, Sverige.  
 
Då en miljöpåverkansbedömning görs så är det viktigt att systemets geografiska plats 
fastställs (Baumann & Tillman 2004). Vissa naturtyper är mindre eller mer känsliga 
för miljöstress vilket gör att betydelsen växlar bland olika regioner. I områden med 
granitberggrund (ex. västra Sverige) ger sur nederbörd snabbare försurningseffekter. 
Däremot i områden där kalkstensberggrund finns (ex. mellersta Tyskland) så 
neutraliseras syran. Beroende på vindförhållanden som späder ut och sprider ut 
föroreningar samt nederbördsmängder så kan effekterna av emissionerna skifta 
(Rydh, Lindahl, Tingström 2002). 
 
Då transport av godset sker från länderna Norge till Sverige har det geografiska 
området valt att begränsas till Norden. 
 
När avgränsningar görs till ett alltför kort tidsperspektiv förekommer osäkerheter 
gällande miljöpåverkans effekter på lång sikt. Om dessa inträffar efter det avgränsade 
området så försummas de helt enkelt i den begränsade LCA-analysen. Det är viktigt 
att tidsaspekterna avgränsas på ett sätt så att studien inkluderar framtida och den 
nuvarande miljöpåverkan och inte den miljöbelastning som redan inträffat (Rydh, 
Lindahl, Tingström 2002). De avgränsningar som gjorts i 
miljöpåverkansbedömningen ligger till grund för företagets önskemål om att 
motverka sina CO2 utsläpp. 
 
2.3.3 Funktionell enhet      
Om syftet med LCA-studien är att få ökad kunskap och förståelse angående 
produktionssystemet räcker det att föra samman information om de betydelsefulla 
miljöbelastande förloppen. Är syftet däremot att ställa olika system mot varandra 
efterfrågas en gemensam nämnare. Denna sammankopplingsbas kallas för funktionell 
enhet som mäter systemets funktion eller kapacitet. Funktion kan fastställas som 
något som uppfyller ett behov (Rydh Lindahl Tingström 2002). För att göra systemen 
mer jämförbara med varandra så krävs det att den funktionella enheten specificeras 
för tre skilda egenskapsnivåer: kvalité, kvantitet och hållbarhet (Rydh Lindahl 
Tingström 2002). De kvalitativa egenskaperna som funktionen ska fullgöra definieras 
av faktorer såsom driftsäkerhet, estetiskt värde, pris och användarvänlighet (Rydh 
Lindahl Tingström 2002). Den kvantitativa delen används för att beräkna hur stora in- 
och utflöden av energi och materia som krävs för att uppfylla systemets funktion. Det 
är angeläget att den funktionella enheten går att mäta. Slutligen är den sista viktiga 
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faktorn hållbarhet eller livslängd för funktionen. Då en funktion skall optimeras är det 
viktigt att ta hänsyn till både den tekniska livslängden såväl som den faktiska 
livslängden. Många produkter kan kasseras eller bli omoderna innan den tekniska 
livslängden är uppnådd (Rydh Lindahl Tingström 2002).  
 
Definition av funktionell enhet för hållbarhetsdimensionerna  
System 1: Transport av produkt FD 5 N PEH från gate A till gate B.  
Funktionell enhet för denna studie är kg/(ton * km). 
 
System 2: Transportalternativ av produkt FD 5 N PEH från gate A till gate B. 
Funktionell enhet för denna studie är bilmodell/CO2/Lönsamhet 
 
System 3: Etik, moral och resursanvändning vid Bra Miljöteknik  
Funktionell enhet för denna studie är arbetsmiljöarbete/lönsamhet 
 
Tabell 2 visar vilka analysmetoder som användes vid vilket system.  

System Analysmetoder  
Referens 

1  
LCA analys, DHL Carbon calculator Organization for 

Standardization (ISO) 14040 
och 14044 samt DHL 

2 
Kostnad-nytta-analys Finnveden mfl 2003 

3 
De sex principerna  
Förändringsförmåga hos de anställda 

 
 

Montero-Lopez & Manriquez 
Betanzos 2011 

 

2.4 Kostnads-nyttoanalys  
En kostnads-nyttoanalys innebär att nuvarande transportval ställs mot ett 
miljövänligare alternativ. En värdering görs där kostnader ställs mot minskad 
miljöpåverkan. I detta fall har en förenklad version på modellen använts. 
 
Kostnaderna delas in i: 
 Åtgärdskostnader 
 HVO (hydrerad vegetabilisk olja) drivmedel 

Plantering av skog 
Nyttorna delas in i: 
 Nyttoeffekt lönsamhet 

Minskade CO2 utsläpp 
Klimatkompensation 

2.5 Validitet & Reliabilitet 
Validitet och reliabilitet handlar om att valt mätinstrumentet mäter det som det är 
avsett att mäta (Lundequist 1995). I denna studie vill forskargruppen ta fram ett mått 
på befintligt miljöavtryck med avseende på transporter av en viss produkt. För att 
kunna säkerställa innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten finns två 
lättillgängliga sätt (Patel & Davidson 2012). Innehållsvaliditeten åstadkoms genom en 
logisk analys av innehållet i instrumentet och kopplas till den teoretiska ramen. Den 
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samtidiga validiteten undersöker man genom att jämföra utfallet på instrumentet med 
ett annat kriterium på det man vill mäta. Detta kan vara att den grupp man undersöker 
visar en positiv attityd till en fråga i en enkät. Om validiteten är god visas även denna 
positiva attityd i en intervju (Patel & Davidson 2012). 
 
Reliabilitet handlar om instrumentets tillförlitlighet och hur väl det motstår 
slumpinflytanden av olika slag (Lundequist 1995). Det resultat som erhålls innehåller 
både individens ”sanna värde” och ett felvärde. Detta felvärde beror då på brister i 
instrumentets tillförlitlighet (Patel & Davidson 2012). Det är pålitligheten i 
mätmetoden som kallas för reliabilitet (Graziano & Raulin 1989). Då denna rapport är 
baserad på både intervjuer och granskning av data bedöms reliabiliteten på olika sätt. 
När det kommer till intervjuerna är undersökningens tillförlitlighet relaterad till 
intervjuaren och observatörens förmåga (Patel & Davidson 2012). Då författarna har 
viss erfarenhet av tidigare studier med intervjuer anses denna del hålla förhållandevis 
god reliabilitet. Detta påstående grundas på att ett val har gjorts att använda både 
intervjuare och observatör vid varje intervjutillfälle. Vid granskning av materialet ses 
sedan till överensstämmelsen mellan registreringar och observationer som då ger ett 
högre mått på internbedömarreliabiliteten. Enligt Graziano & Raulin 1989 så går det 
inte att uppnå validitet utan reliabilitet, däremot går det att uppnå reliabilitet utan 
validitet. För att öka tillförlitligheten i intervjuerna har även materialet spelats in, 
detta för att kunna försäkra att allt är uppfattat korrekt. (Patel & Davidson 2012). 
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3. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket presenterar begreppet hållbar utveckling i relation till 
hållbart företagande. Val av analysmetoder och verktyg presenteras och beskrivs 
gällande de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna. En djupare inblick 
ges i hur dessa tre dimensioner integrerar med varandra för att kunna skapa en bra 
grund för ett hållbart företagande. Ett företag kan skaffa sig information gällande 
produktion och konsumentval genom en LCA-analys. Informationen blir tydlig då 
analysen bedömer effekterna av de råvaror och tjänster som används vid 
produktionen. En LCA-analys skapar en bild av företagets miljömässiga påverkan i 
alla led. Hållbart företagande berör dock inte bara de miljömässiga dimensionerna 
utan även de sociala och ekonomiska dimensionerna.  
De sociala dimensionerna undersöks genom intervjuer och de ekonomiska 
dimensionerna undersöks i sin tur utifrån en kostnad-nytta-analys. Genom att studera 
dessa tre tekniker i symbios kan ett företag skapa sig en uppfattning om hur 
miljöpåverkan, kostnader och beteenden är sammankopplade (UNEP 2009). 

3.1 Hållbar Utveckling 
Hållbar utveckling blev ett internationellt begrepp och blev en vägledande princip 
1987 för världens miljöarbete (WCED, 1987). FN-kommissionen World Commission 
on the Environment and Development publicerade då rapporten Our Common Future 
(WCED, 1987). En ofta citerad definition av hållbar utveckling är den som 
publicerades 1987 i den så kallade Brundtlandskommissionen till följd av bildandet av 
UNEP, FN:s miljöprogram och lyder enligt följande. ”En hållbar utveckling är 
utvecklingen som tillfredsställer behoven hos samtiden utan att äventyra möjligheten 
för framtida generationer att tillfredsställa sina behov” (WCED 1987). Enligt OCF-
rapporten görs det klart att hållbar utveckling inte bara handlar om ekologisk 
hållbarhet utan inkluderar även social och ekonomisk utveckling (WCED 1987). 

För att arbeta mot hållbar utveckling behöver ett företag kunna balansera dessa tre 
ansvarsområden samtidigt, vilket kan vara mycket svårt (Carlson & Pålsson 2011). 
Svårigheter kan stötas på i form av anpassning och översyn av en hel kedja. 
Anledningen till dessa svårigheter kan vara att råmaterialet utvinns på en plats, 
produkten produceras på en annan och säljs sedan på flera platser världen över 
(Carlson & Pålsson 2011). Detta innebär olika förhållanden gällande etik, moral, 
lagar, resursanvändning och återvinning. En LCA kan då vara ett bra verktyg för att 
skaffa sig en överblick gällande globala leverantörskedjor och affärstransaktioner 
(Carlson & Pålsson 2011). 

LCA kan användas inom olika områden men att applicera LCA som ett verktyg 
gällande produktutveckling har fått störst uppmärksamhet genom åren. Att påverka 
och utveckla produktens design är nära sammankopplat med resultatet från en LCA-
analys (Baumann & Tillman 2004). 

När hållbarhet undersöks utifrån ett LCA-perspektiv innebär det att hållbarhetsfrågan 
bör övervägas på flera olika ställen i ledet, och utifrån dessa utlåtanden bestämma vad 
som anses som mer eller mindre betydande. Ibland måste ett företag även ta beslut 
gällande prioriteringar av en aspekt till förmån för en annan (Berglund & Gericke 
2015). Den sociala dimensionen av hållbar utveckling omfattar faktorer som bland 
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annat behandlar individers utveckling, kultur samt behov. (Ammenberg & Hjelm 
2013). 

3.1.1 Sociala Dimensioner 
Socialt ansvarstagande (Coorporate Social Responsibility CSR) representerar 
företagets sociala ansvarstagande i samhället. CSR har fått många olika definitioner 
genom åren, men den mest använda är den av European Commission (2001) ”in its 
green paper Promoting a European Corporate Social Responsibility”. Konceptet är 
baserat på hur företag frivilligt väljer att bidra till ett bättre samhälle och en renare 
miljö (McKinnon mfl. 2015). Företags sociala ansvarstagande är frivilligt, stödjs inte 
av lagar utan ställer krav på företaget i form av ledning och redovisning (Jones 1980). 
Tydliga likheter finns i arbetet med ett hållbart företagande och CSR. I båda fallen 
måste hänsyn tas till de tre hållbarhetsdimensionerna, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga (Jones 1980). Företag kan påvisa socialt ansvarstagande genom att 
använda sig av olika standarder gällande arbetsförhållanden. Andra exempel på 
socialt ansvarstagande inkluderar: mänskliga rättigheter, anständiga arbets- och 
levnadsförhållanden för de anställda, fritt umgänge, rätten till kollektiv förhandling, 
inget tvång till arbete, maximala arbetsdagar, inget barnarbete, att bli väl behandlad 
samt jämställdhet och jämlikhet gällande ålder, kön och etnicitet, hälso- och säkerhets 
förordningar samt ett aktivt arbete inom det lokala samhället (McKinnon mfl. 2015). 
 
Det finns även något som benämns som Logistic social responsibility (LSR), socialt 
ansvarstagande inom logistiken (Momenta 2006). Fokusområden inom LSR är 
utbildning och träning för de anställda (tex eco driving), hälsa och säkerhet, 
arbetsvillkor, mångfald på arbetsplatsen, samhällsutveckling, etik, mänskliga 
rättigheter, samhällsfrågor och filantropi. De miljömässiga aspekter som lyfts inom 
LSR är ett arbete för en minskning av växthusgasutsläpp från logistiska aktiviteter. 
Det ökade miljömässiga ansvarstagandet inom logistik är ett resultat av statliga 
föreskrifter, ekonomiska överväganden och en allt mer miljömedveten konsument 
(Björklund & Forslund, 2013) 
 
När det kommer till lastbilstransporter är gränser satta gällande vikt och storlek enligt 
statliga föreskrifter. Ämnet har diskuterats flitigt gällande hur dessa gränser bör 
ändras eller inte och vad det skulle innebära i kostnad/vinst. En studie som 
genomfördes av OECD/International transport forum (McKinnon 2010) kom fram till 
slutsatsen att fordon med större kapacitet skulle minska mängden trafik på vägarna 
vilket i sin tur skulle leda till både miljömässiga och säkerhetsfördelar. Dessa 
inkluderar en minskning i bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (McKinnon 2010) 

Inom CSR har företag vissa sociala skyldigheter gentemot samhället (Carroll 1979) 

1. Ekonomiskt ansvar: är mot företagens aktiehållare. Företagens grundläggande 
ekonomiska funktion i samhället är att producera produkter och tjänster som 
de säljer med vinst.  

2. Juridiskt ansvar: innebär att företag förväntas uppfylla juridiska skyldigheter 
ålagt av regering och myndighet. 

3. Etiskt ansvar: innebär att företag förväntas följa en viss social norm gällande 
beteende och aktiviteter, såsom att förhandla ärligt.  
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4. Diskret ansvar: Även kallat det godtyckliga ansvaret. Detta samhällsansvar är 
upp till individuellt omdöme, vilja och urval. Det är företagets egen önskan att 
engagera sig i sociala roller som inte krävs av lagen och kan innefatta 
barnomsorg och personalvård (Carroll 1979). 

En annan del i de sociala dimensionerna är hur vi som människor kommunicerar de 
budskap och förändringar som eftersträvas. Thorpe hävdar att en hållbar 
samhällsutveckling ofta relaterar till biologiska och kemiska frågor såsom storleken 
på utsläpp för ett specifikt ämne, vattenflöde, infrastruktur och så vidare (Thorpe 
2008). Hållbar utveckling behandlar även sociala frågor. Det som avgör om ett 
samhälle klarar av att gå igenom en hållbar eller icke-hållbar utveckling är 
kommunicerbarheten i samhället. Det är genom kommunikation medvetenheten har 
ökat om hur vår värld förändras på grund av människans miljöpåverkan (Persson & 
Persson 2011). Påverkan genom kommunikation kan även gå åt ett annat håll, det var 
nämligen genom kommunikation människan från början skapade den problematik 
som idag behöver arbetas med i samhället (Persson & Persson 2011). Intresset kring 
miljöproblemen som sociala fenomen har ökat kraftigt under slutet av 1990- talet och 
framåt (Thorpe 2008). I takt med att synsättet på miljöproblematiken har förändrats så 
har nya sätt arbetats fram för att hantera dessa. Persson & Persson drar även slutsatser 
såsom att när ett budskap kommuniceras har människan ofta svårigheter med att gå 
från ord till handling, det vill säga från teori till praxis. Fler och fler hävdar därför att 
det exportorienterade synsättet (relaterat till försäljning, mot kund) bör ersättas av ett 
mer processorienterat (utveckling av processer, mot företaget) (Persson & Persson 
2011). Vid hantering av miljöproblem uppstår ofta flaskhalsar i form av brister i 
individers handlande, inte i en avsaknad av den ämnesmässiga fack-kunskapen 
(Persson & Persson 2011). Eftersom den sociala förändringsförmågan grundar sig i 
människans förmåga att kommunicera den önskade handlingen på rätt sätt måste 
hänsyn tas till hur och varför människor fattar de beslut de gör (Persson & Persson 
2011). För att förankra besluten och se till att de faktiskt blir genomförda kan det vara 
gynnsamt att basera dem på flera aktörers kunskap och använda sig av en mer 
demokratisk process (Persson & Persson 2011). 

Större delen av de sociala aspekter som tas hänsyn till i en sociallivscykelanalys 
(SLCA) är relaterade till beteendet inom en organisation (Lehmannet al  2013). 
Beteendet i en organisation behandlar saker så som ledarskap, arbetsmiljö, trivsel, 
utbildningar, resursanvändning, mångfald, jämställdhet och ansvar i form av 
återställande av de naturresurser som förbrukas (Lehmann mfl.  2013). Hutchins and 
Sutherland (2008) hävdar att i en flödeskedja har de sociala aspekterna störst relevans 
när det kommer till att fatta beslut vilken typ av bränsle som ska användas, hur 
produkten bör fraktas, val av material och så vidare. Men de sociala aspekterna har 
även betydelse när det kommer till de sociala riskerna (Lehmann et al 2013). Sociala 
risker kan bestå av farliga utsläpp från fabriker som påverkar omkringliggande 
samhällen, förtjänst före val av hållbart material, risker i produktion eller något så 
simpelt som den risk man tar i trafiken som chaufför vid transporter 
(Lehmann mfl. 2013). 

Uttrycket social-ekologi härstammar från begreppet ekologi (Odum, 1969) och har 
integrerats med de sociala aspekterna kring hur människans levnadsmiljö ser ut 
(Odum, 1969). Socialekologi fokuserar på individuella variabler som uppfattning 
motivation och beteende. Ett socialekologiskt tillvägagångssätt (Montero and Evans, 
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2010) består av sex principer som länkas till beteendemönster hos en grupp och/eller 
till interaktioner utvecklade i en specifik social miljö (Montero-Lopez & Manriquez 
Betanzos 2011). 

1. Multidimensionalitet: vikten att förstå sig på problemets vidd och komplexitet 
 

2. Samspel mellan personliga egenskaper hos människor och miljöförhållanden: 
vilken reaktion får ett miljömässigt problem  

 
3. Anpassning mellan biologiska och socio-kulturella behov hos individer och 

resurser tillgängliga i miljön för att tillfredsställa dem: fördelningen mellan 
människans behov och miljöns verkliga resurser 

 
4. Användning av begrepp härledda från systemteori: internt företagsspråk 

 
5. Skapa självständighet mellan urbana och avlägsna miljöer riktat mot 

individen: det som förbrukas av den stora massan kan komma att påverka 
mindre avlägsna grupper. 

 
6. Tvärvetenskaplig forskning: En socialekologisk vision baseras på allt från 

samspelet mellan individ och dess direkta omgivning till sociala standarder 
observerade av stora samhällen (Montero-Lopez & Manriquez Betanzos 
2011). 

Sammanfattningsvis förklarar de sex principerna hur människor beter sig i olika 
situationer och miljöer samt orsakerna till detta beteende. De beskriver även varför 
företag kan möta motstånd vid implementering av nya arbetssätt och metoder. 
Principerna binder samman brist på förståelse när det kommer till hur en förändring 
av transporterna mellan Oslo och Uddevalla kan bidra till minskade koldioxidutsläpp 
och i sin tur hjälpa arbetet mot ett hållbarare samhälle (Montero-Lopez & Manriquez 
Betanzos 2011).   

Inom den sociala dimensionen är även socialt kapital en annan avsevärd aspekt 
(Ammenberg & Hjelm 2013). Det innebär att ha förtroende till sina medmänniskor 
och till institutioner samt organisationer i samhället. Ett samhälle med lågt socialt 
kapital präglas ofta av skepticism och korruption medan ett samhälle med högt socialt 
kapital kan våga investera i resurseffektiv teknik och har enklare att ändra 
konsumtionsmönster (Ammenberg & Hjelm 2013). 

3.1.2 Ekonomiska Dimensioner 
Den ekonomiska dimensionen avser till att på lång sikt skapa stabilitet i samhällets 
ekonomiska system. Carlsson Reich betonar dock att det centrala perspektivet inom 
ekonomi kan vara snävt och kortsiktigt, förslagsvis kan det röra sig om 
kvartalsresultatet för en viss verksamhet. Ekonomisk hållbarhet bör istället fokusera 
på hur samhället hushåller med, samt använder sina tillgångar. Hur hanteras 
exempelvis en inflation och på vilket sätt påverkas samhället? (Carlsson Reich 2005).  

Där krävs det att dimensionen tar hänsyn till människors välbefinnande och 
miljötillstånd (Carlsson Reich 2005). Det innefattar även fördelning av resurser 
mellan befolkningsgrupper samt länder. Den ekonomiska utvecklingen binder ihop 
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sysselsättning, investeringar och produktion (Akhlagih 1987). Kundens efterfrågan 
påverkar industrin och handeln i en stor omfattning och i dagens samhälle syns en 
tydlig ökning kring efterfrågan av rättvise- och miljömärkta produkter (Ammenberg 
& Hjelm 2013). 

Konsumtionens avfall och människans överexploatering av jordens naturresurser 
måste minskas för att kunna tillgodose framtida generationers behov (Larsson & Bratt 
2014). I miljöekonomi används till exempel ett antal olika metoder för att värdera det 
ekonomiska värdet av miljöpåverkan (Bockstael et al. 2000). Det är viktigt att de 
värderingsmetoder som utvecklas och används kan kritiseras och utvärderas (Stirling 
1997). Problematik som uppstår i dessa värderingsmetoder kan vara att man inte vet 
vilka värden som är ”korrekta” därför kan resultaten från en värdering alltid kritiseras 
(Finnveden el a 2003). Ekonomisk hållbarhet bör betraktas som ett element för 
industriell konkurrenskraft i kampen om konsumenten (Lindbergh mfl. 2016). 

I detta arbete berörs de ekonomiska faktorerna med hjälp av en värderingsmetod där 
investeringskostnaden (priset) ställs i relation till minskad miljöpåverkan. Metoden 
Kostnad-nytta-analys valdes då den är väl anpassad för analys av projekt. 

3.1.2.1 Kostnad-nytta-analys	
Kostnad-nytta-analys är en analysmetod för att bedöma den totala kostnaden och 
nyttan ett planerat projekt kommer att generera. När det kommer till miljöekonomi är 
begreppet väl etablerat (Finnveden mfl 2003). I en kostnad-nytta-analys bör alla 
kostnader inkluderas och övervakas, såväl kostnad som nytta samt miljömässiga 
kostnader. Detta innebär att både marknadsförda och icke-marknadsförda (externa) 
varor och tjänster får ett pris (Johansson 1993). I värderingen ställer man priset mot 
nyttan. Analysmetoden är främst anpassad för projekt men kan lika väl användas i ett 
bredare perspektiv, framförallt som en värderingsmetod (Finnveden mfl. 2003). 

3.1.3 Ekologiska Dimensioner 
Den ekologiska dimensionen innefattar alla de yttre förhållanden som influerar allt 
liv, det inkluderar miljöpåverkan på växter, djur, människor, vatten, mark, luft samt 
naturens resurser (Ammenberg & Hjelm 2013). Mellan de olika dimensionerna krävs 
integration och interaktion. Understrykas bör dock att den ekologiska dimensionen 
ger grundförutsättningar och sätter ramarna för de andra dimensionerna (Ammenberg 
& Hjelm 2013). Ett exempel på detta är ekosystemen och deras 
återhämtningsförmåga. Denna återhämtningsförmåga är en förutsättning när det 
kommer till att skapa en långsiktig ekonomisk utveckling och social välfärd. Det är 
således mycket viktigt att skydda dessa och sköta om naturresursbasen på ett hållbart 
sätt för att garantera goda livsförutsättningar för kommande generationer 
(Ammenberg & Hjelm 2013). 

3.2 Livcykelanalys (LCA) 
Metodiken för hur en livscykelanalys genomförs har standardiserats (Rydh Lindahl 
Tingström 2002). Idag finns två befintliga standarder inom International Organization 
for Standardization (ISO) 14040 och 14044. Dessa beskriver struktur och principer 
vid själva genomförandet av en LCA samt innehåller rekommendationer och 
detaljerade krav. Standarderna är skapade för att på ett så objektivt sätt som möjligt 
kunna analysera miljöprestanda (Carlson & Pålsson s.40). 
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Det finns ett flertal olika metoder för att analysera en produkts eller tjänsts 
miljöpåverkan (ISO 2006). Dessa metoder brukar delas in i processtyrda eller 
analytiska modeller. De processtyrda metoderna fokuserar på hur processerna är 
kopplade till beslut som påverkar samhället medan de analytiska fokuserar på de 
tekniska aspekterna i analysen (Wrisberg et al. 2002). De analytiska metoderna är 
lättare att applicera vid undersökning av en specifik del av en process eller tjänst 
(Finnveden et al. 2003). En LCA-analys är en analytisk metod som används för att 
bedöma de miljömässiga effekterna av en produkt från det att den utvinns ur naturens 
resurser tills det att den är förbrukad. Livscykelanalysen delas sedan in i olika faser 
för att skapa en tydlig arbetsgång som är lätt för utövaren att följa. 

3.2.1 Livscykelanalysens fyra faser 
Livscykelanalys består av fyra faser som presenteras nedan (figur 4). 

 
 
Figur 4 förklarar livscykelanalysens fyra faser och hur man ständig resonerar mellan dem. 
 

3.2.1.1 Mål och omfattning 
När man genomför en livscykelanalys är det viktigt att redogöra varför och vad 
resultatet ska användas till (Rydh Lindahl Tingström 2002). Detta arbetssteg är 
ständigt återkommande för att förbättra, förändra och förtydliga studien. Avsnittet 
behandlar även de avgränsningar som studien kommer att innehålla (Carlson & 
Pålsson 2011). 
 
3.2.1.2 Inventeringsanalys 
Inventeringsanalysen är den fas i en livscykelanalys som är mest arbetskrävande 
(Baumann & Tillman 2004). Här samlas all data in som är kopplad till in- och 
utflöden såsom tillverkningsprocesser i produktionssystemet, resurs, avfall, utsläpp 
och produktion. Produktionssystemet får i sin tur den detaljgrad som framtagen data 
representerar. I denna fas sker även sortering och nödvändiga beräkningar (Carlson & 
Pålsson 2011). Livcykelinventeringsanalys (LCIA) fasen består av flera delar, vissa 
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betraktas som valfria (ISO 2006). De första delarna av LCIA bygger på en traditionell 
naturvetenskap och syftar till att beskriva hur det studerade systemet bidrar till 
miljökonsekvenser och resursanvändning, effekter på människors hälsa och vad det 
kan få för ekologiska följder (Adiansyah Skaffat el a 2017). Ett av de valfria 
elementen i LCIA kallas viktning och inkluderar en värdering av de olika 
inverkanskategorierna. Detta kan innefatta olika typer av överskådningsmetoder eller 
beslutsanalyser (Pennington et al. 2004). 

3.2.1.2 Miljöpåverkanbeskrivning 
Det är vanligt att använda sig av färdiga miljöpåverkansmodeller då denna fas är svår 
och komplicerad. Fasen inkluderar även den miljöpåverkan som produktsystemet har, 
vilket sammanställs i inventeringsanalysen (Baumann & Tillman 2004). För att 
beräkna detta används beräkningsfaktorer. Dessa beräkningsfaktorer visar hur 
företags resursförbrukning leder till minskade fossila energireserver, de påvisar även 
hur utsläpp påverkar individers hälsa och ekosystemet (Carlson & Pålsson 2011).  

3.2.1.3 Resultattolkning 
För att resultatet av studien ska bli praktisk så är denna fas en självklarhet och ett 
centralt steg. I denna del tolkas ständigt resultatet av den som utfört studien (Carlson 
& Pålsson 2011). Här sammanställs svagheter, rekommendationer och slutsatser av 
studien (Baumann & Tillman 2004).  

Vid produktutveckling har företaget störst möjlighet att påverka sin design och sitt 
materialval, på så sätt kan företaget minska sin miljöbelastning (Baumann & Tillman 
2004). LCA är ett industriellt analysverktyg för affärsnytta, strategiska beslut och 
ökad medvetenhet. Verktyget kan på många sätt hjälpa verksamheter mot en 
hållbarare framtid (Carlson & Pålsson 2011). En utförd LCA-analys ger ett företag en 
överblick när det kommet till framtida förändringar, investeringar och/eller 
lanseringar av nya produkter, och hur dessa kan komma att påverka miljön 
(Pennington et al. 2004). 

Livscykelanalys (LCA) är en standardiserad metod. United National Environment 
Programme (UNEP) har publicerat riktlinjer för sociala LCA:s och för närvarande så 
utvecklar de metodologiblad för påverkningsunderkategorier (UNEP 2009). 

Enligt (UNEP) innebär en LCA att företaget ska anpassa sina 
produktionsanläggningar och tillverkningsprocesser så att miljömässiga, sociala och 
ekonomiska faktorer tas i beaktning under hela produktens livscykel (UNEP 2009). 

Livscykeltänkande är väsentligt för hållbar konsumtion, produktion och når fram till 
de högsta nivåerna i beslutsfattandet (Pennington et al. 2004). Medvetenhet kring 
livscykelinitiativet har ökat genom promotionen UNEP / SETAC Life Cycle 
Initiative. Målet med livscykelinitiativet består av att sätta livscykeltänkandet i bruk 
och förbättra stödverktyg i form av bättre data och indikatorer. Dess uppgift är att 
utveckla och sprida praktiska verktyg för att utvärdera möjligheter, risker och 
avvägningar i samband med produkter och tjänster i hela livscykeln (UNEP 2009). 

Det har varit ett växande intresse att diskutera förhållandet mellan ett miljömässigt 
fotavtryck och LCA (Rydh Lindahl Tingström 2002). Forskare har betonat LCA:s 
unika bidrag till identifiering och kvantifiering av fotavtryck med avsikt att legitimera 
miljömässiga-fotavtryck-analyser utifrån ett livscykelperspektiv (Fang & Heijungs 
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2015). Vid bedömning av miljöeffekter i en LCA ligger styrkorna i antalet fotavtryck-
ämnen systemet tillåter. Exempel på dessa ämnen kan vara växthusgaser, 
vattenanvändning och biologisk mångfald (Geng el a 2017). Detta gäller framförallt 
de ämnen som kan mätas i relation till en funktionell enhet (Fang & Heijungs 2015). 

LCA används även som verktyg då beslut ska fattas inom statliga eller icke-statliga 
organisationer samt inom industrin. Exempel kan vara vid prioriteringar, produkt eller 
processutveckling, omkonstruktion eller strategisk planering (EN ISO 
14040:2006(SV)). 

I en LCA-analys tas hela produktens livscykel i beaktning, från utvinning och 
anskaffning av råmaterial, tillverkning och energiåtgång till användning och 
resthantering av uttjänt produkt (Fang & Heijungs 2015). Genom att skapa en 
systematisk överblick av individuella processer, underlättas denna identifiering av 
potentiella miljöbelastningar. Det går inte att flytta miljöskulden obemärkt från ett 
stadium till ett annat när man använder sig av ett livscykelperspektiv (EN ISO 
14040:2006(SV)). I dagsläget är LCA bara fullt utvecklad och testad för att analysera 
miljöfrågan gällande en produkts livscykel från råmaterialutvinning till 
avfallshantering, men den går att använda som en utgångspunkt och modell för att 
hantera sociala och ekonomiska rättvisefrågor (Carlson & Pålsson 2011). 

3.2.2 Kritik mot Livscykelanalys LCA 
Verktyget LCA har fått kritik för att resultatet från en undersökning till en annan 
kunde resultera i helt skilda svar, trots att analyserna var utförda på samma sätt 
(Baumann & Tillman 2004). Detta gjorde att en gemensam metodik har utvecklats 
och fortfarande är under utveckling. I dagsläget är metoden standardiserad enligt 
International Organisation for Standarization (ISO)(Naturvårdsverket 1999). 

En LCA möjliggör ett öppet val av systemgränser. Detta innebär att en LCA kan 
utformas efter behov. Definition av funktionell enhet, påverkansbedömning och typ 
av data som behövs är de tre mest kritiska valen som påverkar resultatet i en LCA-
analys (Baumann & Tillman 2004). Kritiken kommer från författarens egen frihet att 
påverka och utforma studien. Enligt Baumann & Tillman är det denna individuella 
utformning som kan resultera i att svaren skiljer sig från varandra.  

3.3 Miljöpåverkan från transporter 
För höga halter av kväve och fosfor i mark eller vatten leder till övergödning. 
Biltrafik och sjöfart är källorna till medparten av kväveoxidutsläppen (Eyring et al., 
2009). Dessa påverkar vegetation både på land och i vattnet. Algblomning blir ofta en 
följd vid övergödning i sjöar och hav, vilket leder till syrebrist och fiskdöd. Detta 
leder till förändringar i artsammansättningen då de som trivs i kväverika miljöer 
breder ut sig på andra arters bekostnad (Dickinson 2017). 
 
Trafikinfrastruktur skapar barriärer och påverkar våra landskap, vilket i sin tur 
påverkar människor och djur. Trafikleder kan skapa hinder som gör att personer väljer 
att ta bilen korta sträckor som de annars gått eller cyklat. Biltrafik genererar även 
buller som kan ge effekter på människor i form av ökad trötthet, nedsatt koncentration 
och sämre prestationsförmåga (Dickinson 2017). 
 
Luftföroreningar är ett stort hälsoproblem i svenska tätorter och påverkar både hälsa 
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och miljö. Föroreningar från fordon är en av de viktigaste bidragsgivarna till 
luftföroreningar i stadsområden (Rajan et al., 2015). Dagens trafik är utsläppskällan 
för förbränningsgaser och partiklar. Partiklarna frigörs vid förbränning i motorn men 
även vid förslitning av bromsar eller när dubbdäck sliter på vägbanan (Dickinson 
2017). Dessa luftföroreningar kan innehålla ett flertal föroreningar såsom gaser eller 
partiklar. Kväve, svaveloxider och marknära ozon är de vanligaste luftföroreningarna 
(Dickinson 2017). Föroreningarna kan bidra till hjärt- och kärlsjukdomar samt 
sjukdomar som försämrar lungfunktionen och påverkar lungornas normala utveckling 
(Dickinson 2017). 
 
När det kommer till försurning är det ämnena svaveldioxid, kväveoxider och 
ammoniak som påverkar mest. En annan bidragande källa till det sura nedfall som 
drabbar svenska marker och vattendrag kommer exempelvis från internationell sjöfart 
(Eyring mfl. 2009). 
 
För att kunna klassificeras som en tung lastbil så måste totalvikten överstiga 3500 kg. 
Tunga lastbilar går att köra både med och utan släp. Vi årsskiftet 2015 ägdes 43% 
utav de tunga lastbilarna av lastbilsåkerier. Majoriteten (97,5% ) av Sveriges tunga 
lastbilar drivs på diesel (Trafikanalys 2015). Anledningen till att dieselmotorer 
dominerar marknaden för tunga lastbilar är att dessa motorer är mer energieffektiva 
(Alberer, 2012). Då dieselmotorer har en lägre bränsleförbrukning per kilometer 
jämfört med bensinmotorer släpper de ut något mindre koldioxid. Dock släpper 
dieselförbränningen ut andra miljö- och hälsofarliga ämnen såsom partiklar, kolväten, 
kväveoxider och kolmonoxid. På senare år har en marginell förändring skett i form av 
en ökning i antalet lastbilar som drivs med alternativa bränslen, exempelvis gas och 
etanol (Trafikanalys 2015). 
 
Många producenter av tunga lastbilar i Sverige försöker följa utvecklingen och vissa 
har utvecklat fordon som helt drivs på fossilfria bränslen. Producenterna lovar 
åkerierna oförändrade kostnader vid byte från diesel till fossilfritt bränsle 
(Trafikanalys 2015). Men det räcker inte för köparen. Företagen är i sin tur 
tveksamma till förändringen och den medföljande investeringen ett byte skulle 
innebära. De vågar inte lita på att tillgången och priserna på drivmedlet inte kommer 
att förändras i framtiden. För att en förändring ska ske krävs krafttag både från åkerier 
och politiker (Trafikanalys 2015). 

3.3.1 Miljöpåverkanskategorier 
Se tabell 3 nedan för en sammanfattning av presenterade miljöpåverkanskategorier. 

3.3.1.1 Koldioxid 
Koldioxid (CO2) finns i följande tre sfärer: litosfären, hydrosfären och atmosfären. 
Koldioxid bildas till exempel vid förbränning av kol eller ved (Eldin). Koldioxid 
bildas vid användning av fossila bränslen i industrin, energisektorn och transporter. 
När koldioxid utgör ett tillskott, ökar den totala mängden koldioxid i atmosfären. 
Detta bidrar i sin tur till ökad växthuseffekt och global uppvärmning (Lydén 2010). 

3.3.1.2 Växthuseffekten 
Koldioxid i atmosfären absorberar en del av solvärmen som möjliggör en temperatur 
människan kan leva i. Detta kallas för växthuseffekten. När mängden koldioxid ökar 
så ökar även växthuseffekten. Ökad växthuseffekt leder till att isarna vid nord- och 
sydpolen smälter, vattenbristen ökar, öknar breder ut sig, haven stiger och vädret blir 
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mer instabilt. Då mängden koldioxid ökar behålls en större del solvärme i atmosfären 
vilket bidrar till att jordens medeltemperatur stiger (Lydén 2010). 
 
3.3.1.3 Kväveoxid  
Kväveoxider (NOx) är ett samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid. När kväve 
och syre reagerar med varandra vid höga temperaturer så bildas kväveoxider. 
Tillsammans med organiska föreningar så kan kväveoxider ge upphov till 
ozonbildning. Förbränningsprocesser är starkt förankrat till utsläpp av kväveoxider. 
Kväveoxider är även giftigt och påverkar både slemhinnor och luftvägar. Sedan 1990 
har utsläppen av kväveoxider halverats, denna minskning beror framförallt på 
reducerade utsläpp från transporter. Kväveoxider och ammoniak, även kallat 
kväveföreningar, leder till övergödning och försurning av vatten och mark (Kyrklund 
2017). 
 
3.3.1.4 Kolväten 
Kolväten är en grupp av ämnen som utgörs av väte och kol. Denna grupp består av ett 
flertal undergrupper som bland annat polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och 
bensen. PAH uppstår vid ofullständig förbränning som till exempel vedeldning, 
värme- och elproduktion, arbetsmaskiner och trafikens tillskott.  PAH kan leda till 
olika former av cancer såsom hudcancer och lungcancer (Kyrklund 2016).  
 
3.3.1.5 Försurning 
Försurning orsakas av nedfall från försurande ämnen som i sin tur resulterar till att 
avrinnande vatten från skogsmark blir aluminiumrikt och surt (Naturvårdsverket 
2016).  Det är ofta en ökad halt av vätejoner som orsakar försurning i vatten eller 
mark. Luftföroreningar såsom kväveoxider och svaveldioxid omvandlas i atmosfären 
till salpetersyra samt svavelsyra som orsakar försurningar (Bernes). 
 
3.3.1.6 Övergödning 
En förhöjd tillförsel av fosfor (P) och kväve (N) resulterar i att havets ekosystem, som 
redan är känsligt, förändras. Då ekosystemet i havet förändras leder det till att många 
djur- och växtarter inte kan anpassa sig och angrips kraftigt eller går under. Ett fåtal 
arter som är anpassningsbara klarar sig och drivs framåt av de extra ämnen som 
tillförts. Resultatet blir att det biologiska näringslivet skenar, detta kan ses genom 
kraftig och onaturlig algblomning (Världsnaturfonden WWF 2016).  
 
3.3.1.7 Kolmonoxid 
Gasen kolmonoxid (CO) är en mycket brännbar och giftig gas utan smak, lukt och 
färg. Vid ofullständig förbränning av kolhaltiga ämnen så bildas kolmonoxid. 
Kolmonoxiden klassas framförallt som giftig då den binder ca 250 gånger starkare än 
syre till de röda blodkropparnas hemoglobin. Detta blockerar syretransporten 
(Nationalencyklopedin). 
 
3.3.1.8 Svaveloxider 
Svaveloxider bidrar till ämnen som har inverkan att försura miljön. Svaveloxider 
produceras vid förbränning, speciellt stenkol och råolja (Henriksson & Ekstrand 
2009). Svaveloxider påverkar andningssystemet och lungor (Lumsden 2007). 

Tabell 3 Sammanfattar ovanstående miljöpåverkanskategorier, hur de uppstår samt 
dess påverkan på människan och miljön. 
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Miljöpåverkans 
kategorier 

Uppstår Konsekvens 

Koldioxid Vid förbränning av kol eller 
ved 

Ökad växthuseffekt 
och global 
uppvärmning 

Kväveoxid När kväve och syre reagerar 
med varandra vid höga 
temperaturer så bildas 
kväveoxider. 

Giftigt och 
påverkar 
slemhinnor och 
luftvägar. Leder 
även till 
övergödning och 
försurning av 
vatten och mark 

Kolväten PAH uppstår vid ofullständig 
förbränning som till exempel 
vedeldning, värme- och 
elproduktion, arbetsmaskiner 
och trafikens tillskott. 

Leder till cancer 
såsom hudcancer 
och lungcancer 

Kolmonoxid Bildas vid ofullständig 
förbränning av kolhaltiga 
ämnen. 

Blockerar 
syretransporten 

Svaveldioxid Svaveloxider bildas vid 
förbränning, speciellt stenkol 
och råolja 

Bilder till ämnen 
som försurar miljön 

 

3.3.2 Miljöförbättrande åtgärder 
Nedan presenteras vilket drivmedel som används i dagsläget och hur företaget kan 
minska sin miljöpåverkan genom att byta till ett annat alternativ. Det nya alternativet 
motiveras även av ekonomiska incitament till följd av politiska styrmedel.  

3.3.2.1 Diesel 
Dieselolja är det bränsle som används i företagets dieselmotorer. Det framställs 
genom blandning av kolväten. I jämförelse med bensin så behöver diesel högre 
temperatur och tryck vid förbränning. Framförallt så resulterar diesel i utgaser så som 
koldioxid, kväveoxider och sotpartiklar. Ett dieseldrivet fordon behöver mindre 
bränsle då dieselmotorn är effektivare än bensinmotorn (Nationalencyklopedin). 

3.3.2.2 Hydrogenated vegetable oil (HVO) 
Hydrogenated vegetable oil (HVO) framställs av animaliska fetter och vegetabiliska 
oljor och är ett syntetiskt bränsle. På kort tid så har HVO blivit det enskilt största 
gröna alternativet på marknaden (Nilsson 2016).  
 
Det syntetiska bränslet går att använda i alla dieselmotorer och det reducerar 
avgasutsläppen med ca 90 %. Motorn går bättre och bränslet är mycket 
lagringsstabilt, det finns heller ingen påvisad grogrund för bakterietillväxt av 
mikroorganismer. HVO går även att blanda med andra dieselprodukter utan några 
negativa effekter (DSV 2016). 
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3.3.2.3 Styrmedel 
Till tung lastbil finns flera politiska styrmedel som genererar minskade utsläpp. Ett 
ekonomiskt incitament som påverkar aktörerna till att välja miljövänliga bränslen är 
koldioxidskatt på dieselbränsle. I dagens läge så är koldioxidskatten det enda 
styrmedel som innefattar en styrning av koldioxidutsläpp för tunga lastbilar. För tung 
lastbil med totalvikt över 3 500 kg så baseras skatten på fordonets avgasklass samt 
vikt. För tung lastbil är det viktigaste styrmedlet euroklassningssystemet 
(Trafikanalys 2015). Se tabell 4 för subventionerna för drivmedlen diesel och HVO. 
 
Tabell 4 Subventionerna för drivmedlen diesel och HVO (Siffrorna är baserade på 
2017 års rapporter hämtade från SPBI). 
 
Drivmedel Enhet Energiskatt CO2-skatt Summa 

skatt 
Diesel kr/liter 2,49 3,24 5,73 
HVO kr/liter 0,00 0,00 0 
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4. Fallstudie 

Bra Miljöteknik är Sveriges ledande leverantör av små och medelstora reningsverk. 
De arbetar med att rena avloppsvatten från enskilt avlopp, bostadsområden, 
arbetsplatser och kommuner för att skydda våra miljöer och vattendrag från skadliga 
utsläpp. Bra miljöteknik är beläget i Uddevalla och är svensk generalagent för Biovac 
Environmental Technology AS och representerar Biovac på den svenska marknaden. 
Biovac startades i Norge 1982 och har levererat reningsverk i över 30 år. Idag finns 
Biovacs anläggningar på skilda platser runt om i världen så som sydpolen, 
Saudiarabien och Atlanten. Bara i Sverige och Norge finns över 14 000 aktiva 
reningsverk. Särskilda krav ställs på reningsverk som ska användas i nordiskt klimat, 
därför är alla Biovacs reningsverk särskilt framtagna för att möta dessa krav. Biovacs 
huvudkontor är beläget i Oslo och där sker all produktutveckling, även 
tillverkning och slutmontering av komponenter sker i Oslo för att kunna säkerställa 
kvalitet. Samarbetet mellan Biovac och Bra miljöteknik inleddes 2011 och idag 
omsätter Bra Miljöteknik ca 33 mkr på den svenska marknaden (Bra miljöteknik 
Sverige AB).  
 
 

Fabrik Norge 
 
-------------> Transport   -------------> Fabrik Sverige 

Figur 5. Processchema över transport av FD 5 N PEH 
 
Företaget använder sig av transportmedlet lastbil för att transportera godset (Figur 5). 
Transport sker sex gånger per månad med tung lastbil. De använder sig av 
transportföretagen DHL och DB Schenker. Efter en undersökning vid DHL och DB 
Schenkers upptäcktes att båda transportföretagen använder sig av olika märken och 
modeller på lastbilarna. Detta medför att en specifik modell av lastbil inte kunnat 
fastställas i undersökningen. 
 

4.1 Reningsverket FD 5 N PEH 
Nedan följer en beskrivning av vald produkt som undersökningen utförs på. 
FD 5 N PEH är ett reningsverk som består av en 4m3 stor tank i rotationsgjuten 
polyeten med en vikt på ca 280 kg. Alla komponenter inklusive styrelektronik, är 
placerade inuti enheten under markytan. Det enda som syns ovan jord är tankens 
servicelucka. Reningsverket kan behandla upp till 1000 liter avloppsvatten per dygn. 
Reningsverket tar inte mer plats än en trekammarbrunn. Kommunal slamtömning sker 
1-3 gånger per år vilket innefattar slamavskiljare, biologisk rening och fosforrening i 
en och samma enhet. Reningsverken är anpassade för nordiskt klimat. 
Minireningsverket (FD 5 N PEH) är ett bra och miljövänligt alternativ till gårdagens 
avloppstekniker (Produktblad FD 5 N PEH).  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt så presenteras rådata från studien och dess resultat. Analyser görs sedan 
i relation till framtagen teori där resultatredovisningen tydligt anknyter till det 
teoretiska perspektivet. 

5.1 Sociala dimensionerna 
I en intervju svarar Person Z vid Bra Miljöteknik på frågor angående hur företaget 
arbetar med de sociala dimensionerna och hur personal, produktion, val av material 
och transport hanteras. Nedan följer en sammanfattning av person Z svar:  
I form av ledarskap anser person Z att denne har nära kontakt med de anställda och en 
god relation. Personalen har deltagit i enstaka kurser för att öka kompetensen men i 
mångt och mycket erhåller personalen den kompetens som söks när de anställs. 
Arbetsmiljön är trivsam och investeringar har gjorts i form av ergonomisk inredning 
med ställbara bord och stolar. Bra Miljöteknik erbjuder friskvårdsbidrag då de inte 
anordnar egna aktiviteter för att personalen ska röra på sig. Arbetsklimatet anses vara 
bra och trivsamt, dock har ett tillfälle förekommit då personal utsattes för mobbning. 
Person Z valde då att ”kalla in den anställda och de drabbade på ett möte där man 
lyfte frågan och sökte orsakerna till problematiken?”. ”Mobbaren” fick en tillsägelse 
och om inte mobbning upphörde skulle detta få konsekvenser. Då problemen kvarstod 
var person Z tvungen att be ”mobbaren” lämna arbetsplatsen. Arbete med mångfald 
finns då företaget valt att anställa fler kvinnor i olika åldrar för öka jämställdheten. 
Man arbetar dock inte aktivt med att försöka hitta kompetenser med olika etisk 
bakgrund. Mänskliga rättigheter arbetar inte företaget aktivt med då de känner att de 
inte kan påverka frågan. Klimatpåverkan anser de sig arbeta med då deras produkt är 
mycket miljövänlig och många konsumenter just väljer den i det avseendet. Ansvaret 
kring hållbar resursanvändning läggs på företaget i Oslo då de sköter all produktion. 
Företaget har lagt viss tanke vid val av material gällande tryck av kataloger och 
flygblad då dessa är tryckta på återvunnet papper. Inga miljövänliga val har gjorts 
gällande transporter och energianvändning för att försöka minska sina utsläpp. I 
dagsläget arbetar man inte aktivt med att försöka skydda eller återställa miljön. Arbete 
med ett hållbart företagande utifrån en moralisk ståndpunkt har man inte tagit någon 
hänsyn till. Inget befintligt engagemang finns i samhället. Bra Miljöteknik anser sig 
vara öppna med sitt arbete mot allmänheten.  

5.2 Ekonomiska dimensionera 
I följande avsnitt presenteras den ekonomiska dimensionen och hur förslag på olika 
klimatkompensationer påverkar företaget. Transport sker sex gånger per månad med 
tung lastbil. På en månadsbasis kostar transporterna 12 000kr. Tabell 5 visar företaget 
Bra Miljötekniks Nyckeltal från 2015-2016 
 
Tabell 5: Nyckeltal för Bra Miljöteknik under åren 2015 och 2016 (allabolag.se). 
År Vinstmarginal Kassalikviditet Soliditet Bruttovinstmarginal 

2016 2,16 % 63,28 % 16,02 % 38,60 % 
2015 2,95 % 77,97 % 17,75 % 35,33 % 
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Investeringen företaget skulle behöva göra för att ta upp sitt årliga utsläpp av 
koldioxid är baserat på information hämtat från Sora enso skog och Sveaskog. Dessa 
företag har tagit fram att kostnad för plantering av skog delas upp i två delar. 
Markberedningen vid plantering av gran och tall som uppgår till ca 1500 kr/ha samt 
att på varje hektar planteras ca 2500 plantor för en kostnad på 3 kr styck. Detta 
resulterar i en total kostnad på 67 050 kr för 7,45/ha skog. 
 
Tabell 6: Förslag på företagets investering för klimatkompensation i procent baserat 
på 2016 års siffror 
Investering Immateriell 

investering tkr 
Företagets 
omsättning tkr 

Procentuell 
investering 

7,45 ha 
skog 

67, 050 37 635 0,1782 % 

HVO  1, 102 37 635 0,00293 % 

 
Tabell 6 visar att de två möjliga investeringsalternativen i relation till företagets 
omsättning hamnar på ca 0,1782% för plantering av skog och 0,0029 % för byte av 
diesel år 2016. Då miljöinvesteringen är frivillig och enbart granskas ur ett 
miljöperspektiv motiveras den som en miljöfördel mot konkurrenterna. När 
miljöinvesteringen beräknas görs det som en åtgärdskostnad för att uppnå bestämd 
miljöfördel. Företagspriset för HVO gentemot diesel skiljer 0,2kr/liter. Beräknade 
åtgärdskostnader för byte av drivmedel skulle resultera i en ökad drivmedelskostnad 
på 1102 kr/år. Totalt förbrukas ca 5 519 liter diesel/år och förbrukningen mellan 
diesel och HVO skall inte skilja något. Att byta drivmedel skulle minska företagets 
utsläpp med 90 % jämfört med den mängd CO2 de släpper ut idag (se tabell 7). 
 
Tabell 7 Minskning av koldioxid för alternativen: klimatkompensation eller byte till 
HVO som bränsle, samt pris. Beräkningarna är gjorda på CO2 utsläpp vs kostnad/år. 
 
Åtgärder	 Kostnad (kr)	 Nyttoeffekt lönsamhet	 Minskning av påverkande CO2	

HVO	 1102,00 kr	 Minskning av CO2 
utsläpp	

90% minskning CO2 vilket motsvarar 6704,856 
kg CO2	

Skog 7,45 ha	 67050,00 kr	 Klimatkompensation 
skog	

7449,84 kg CO2	

 

5.3 Ekologiska dimensioner 
Intervjuperson X svarar på frågor som berör LCA och hur de ekologiska, ekonomiska 
och sociala dimensionerna samverkar med varandra. Hur väl kan verktyget LCA-
analys, framtaget och anpassat för ekologiska frågor, appliceras på de andra två 
dimensionerna?. Fördelarna med att använda sig av en LCA-analys är att företag eller 
organisationer kan ta reda på sin miljöpåverkan. Företaget får en bra översikt gällande 
deras in- och utflöden. Denna metod är anpassningsbar för alla typer av företag och 
situationer men är komplex. Hinder som kan uppkomma vid användning av metoden 
är okunskap av hur mycket jobb som krävs vid en LCA. Det gäller att ha respekt för 
LCA metoden, det är en komplex och mycket tidskrävande analysmetod. 
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Livscykelanalysmetoden har fått mycket kritik för hur resurskrävande arbetet är. 
Metoden gör det även möjligt att på egen hand kunna öppet välja vilka systemgränser 
som är specifika för varje enskild LCA. Detta innebär att en LCA nästan alltid kan 
anpassas av utövaren. Metoden kan även vinklas beroende på uppdragsgivaren, 
betalaren och författaren. Dessa faktorer kan komma att påverka trovärdigheten. Det 
är viktigt att vara tydlig med de subjektiva antaganden som görs. LCA-analysen är i 
första hand utvecklad för att bedöma ett företags miljöavtryck och är ett verktyg som 
är anpassat för den ekologiska dimensionen. Möjligheten att kunna applicera denna 
metod i andra dimensioner är ännu inte fastställt. Lämpligheten är dock som nämnt 
ovan fortfarande störst gällande den ekologiska dimensionen. Den ekonomiska 
dimensionen är inte lik den ekologiska utan där används i många fall det anpassade 
verktyget Livscykelkostnadsanalys (LCC) som är en form av livscykelkostnadskalkyl. 
Att använda en LCA-analys för att bedöma de sociala dimensionerna är troligtvis inte 
möjligt då det är ett ingenjörsverktyg. Bedömningsproblematik som kan uppstå är till 
exempel: vilket socialt mått som tas fram, vad är det som mäts och hur det mäts? 
Utifall en LCA-analys är tillräckligt för att bedöma ett företags miljöavtryck är en 
väldigt social vetenskap. Vad är värst, växthuseffekten eller cancer?  
 
Vid diskussion med intervjuperson X så diskuterades även att LCA har fått kritik för 
att det är ett oerhört arbetskrävande verktyg. Metoden kräver fullständiga data och 
information vilket resulterar i att det snabbt blir väldigt omfattande.  
 
Tabell 8: Inventeringsanalys för transportflöden 

Riktning 
In-àUT 

Kategori 
 

Namn 
 

Utsläpp tung 
lastbil/km.ton 
 

Recipient 
 

Geografiskt läge 
 

Inflöde 
 

Resurser Diesel 0,156 L  Norden 

Utflöde 
 

Emission Koldioxid 0,2112 Kg Luft Norden 

Utflöde 
 

Emission Kolmonoxid 0,00106 Kg Luft Norden 

Utflöde 
 

Emission Kväveoxider 0,00305 Kg Luft Norden 

Utflöde 
 

Emission Kolväten 0,00014 Kg Luft Norden 

Utflöde 
 

Emission Svaveloxider 0,00000206 Kg Luft Norden 

 
Tabell 8 visar den totala mängden i kg av de olika emissionerna som släpps ut per 
kilometer med tung lastbil och drivmedlet diesel. Värdena för utsläpp tung lastbil är 
beräknade med hänsyn till den funktionella enheten km.ton. Det vill säga att (km.ton) 
är vad lastbilen släpper ut per kilometer och ton transorterat gods. 
 
I denna rapport beslutades att ett koldioxid-avtryck ska tas fram. Anledningen till 
detta val är att koldioxidutsläppen utgör 98 % av de totala emissionerna från 
företagets transporter. Ytterligare ett incitament är att en tredjedel av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser kommer från transporter med tung lastbil.  
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Tabell 9: CO2 utsläpp för transport med tung lastbil med vikten 2 240 kg  
angett i kgCO2/resa  

 
 
 
 
 
 

 
Enligt beräkningar på LCA i transporter har vi tagit fram den funktionella enhet 
(ton.km) 2,24 * 219 = 490 ton.km. Enligt Carbon calculator får vi ett värde för CO2

 

emissoner på 0,2112 kg/(ton.km), vilket ger följande resultat 0,2112 * 490 = 103,48 
kg CO2

 / transport. 
 
För att kunna beräkna hur stor klimatkompensation som krävs för att ta upp den totala 
mängden koldioxid transporterna släpper ut per år gjordes följande uträkningar: 
103,47 * 6 * 12 = beräknat på sex resor per månad, under ett år, motsvarande ett totalt 
utsläpp på 7449,84 kg CO2.  Detta skulle innebära att Bra Miljöteknik behöver 
plantera 7,45ha skog för ett upptag som motsvarar den totala mängden koldioxid som 
släps ut från transporterna. I tabell 7 ovan visas även ett alternativ där byte av bränsle 
till HVO i sin tur skulle kunna minska utsläppen med 90%. 
 

6. Diskussion 

Här tolkas och förklaras resultaten för läsaren och det formulerade syftet besvaras. 
Tillförlitlighet och fördelar påvisas samt reflektioner och åsiker argumenteras för. 
Med en utgångspunkt i en LCA-analys har uppsatsen utvecklats till en granskning av 
företagets hållbarhetsarbete under en bestämd transportsträcka. Data till både 
transport - LCA och de ekonomiska dimensionerna var svår att få tag i. Dessa 
svårigheter ledde till en del avgränsningar och förenklade modeller gällande arbetets 
beräkningar. 

6.1 Sociala dimensionerna 
Här diskuteras de sociala dimensionerna utifrån perspektivet hållbart företagande. 
En granskning av de sociala dimensionerna genomfördes med hjälp av intervjuer. De 
svar som söktes var hur val av transport och material påverkades ur miljöhänsyn. 
Intresset kring miljöproblem som sociala fenomen har ökat kraftigt enligt många 
forskare (Carroll 1979). En stor fråga som togs upp var hur väl företaget känner till de 
sociala dimensionerna och hur aktivt de arbetar med dem.  
 
I teorin om CSR hittas många likheter och samspel med de tre dimensionerna i 
hållbart företagande. Alla delar hänger ihop och för att ett företag ska kunna visa sitt 
sociala ansvarstagande i samhället måste de arbeta aktivt med så väl sociala och 
ekonomiska som de ekologiska dimensionerna. Carroll (1979) anser att ett företag har 
ekonomiskt, juridiskt, etiskt samt diskret ansvar gentemot samhället. CSR beskriver 
företagets sociala ansvar gentemot samhället och sina anställda.  

Kg CO2 
emissioner / 
km.ton 

Total 
vikt/resa 

Total resesträcka  Total CO2 
emissioner/ 
resa 

Kg CO2 per ton 
transporterat  
gods 

0,2112 2,24 Ton 219 Km  103,48 Kg 46 Kg 
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Inom CSR har företag vissa sociala skyldigheter gentemot samhället (Carroll 1979) 

1. Ekonomiskt ansvar: är mot företagens aktiehållare. Företagens grundläggande 
ekonomiska funktion i samhället är att producera produkter och tjänster som 
de säljer med vinst.  

2. Juridiskt ansvar: innebär att företag förväntas uppfylla juridiska skyldigheter 
ålagt av regering och myndighet. 

3. Etiskt ansvar: innebär att företag förväntas följa en viss social norm gällande 
beteende och aktiviteter, såsom att förhandla ärligt.  

4. Diskret ansvar: Även kallat det godtyckliga ansvaret. Detta samhällsansvar är 
upp till individuellt omdöme, vilja och urval. Det är företagets egen önskan att 
engagera sig i sociala roller som inte krävs av lagen och kan innefatta 
barnomsorg och personalvård (Carroll 1979). 

Nedan förs en diskussion och motivation till valet av vår andra teori.  Denna teoridel 
hänvisar till individen samt gruppen och hur de beter sig i en organisation. Detta kan i 
sin tur ge insikt kring varför organisationer ofta möter motstånd vid förändring samt 
hur de kan uppnå ett lyckat förändringsarbete. 
 
I den genomgångna teorin kring social förändringsförmåga som länkas till 
beteendemönster hos en grupp och/eller till interaktioner utvecklade i en specifik 
social miljö, hävdar Montero-Lopez & Manriquez Betanzos att förmågan till 
förändring grundar sig i människans förmåga att kommunicera den önskade 
handlingen på rätt sätt. Hänsyn måste tas till hur och varför människor fattar de beslut 
de gör. Som tidigare nämnt i teoridelen (sid 15) finns även 6 principer, som länkas till 
beteendemönster hos en grupp och eller interaktioner utvecklade i en specifik social 
miljö. Dessa 6 principer grundar sig i varför människor beter sig som de gör i en viss 
situation. Större delen av de sociala aspekter som tas hänsyn till i en Social-
Livscykelanalys (SLCA) är relaterade till beteendet inom en organisation. Beteendet i 
en organisation berör ledarskap, arbetsmiljö, trivsel, utbildningar, resursanvändning, 
mångfald, jämställdhet och ansvar i form av återställande av de naturresurser som 
förbrukas. De sociala aspekterna har störst relevans när det kommer till att fatta 
beslut. Det är här den demokratiska processen sker genom kommunikation, etik och 
moral. Det är även viktigt att nämna de sociala riskerna. Många företag relaterar till 
dessa som farliga utsläpp eller vinst före hållbarhet. Här vill vi som författare även 
belysa områden som ofta förbises. Det kan vara de risker som en chaufför tar i 
trafiken, eller en montör vid en produktionslina. Här finns åtgärder och förebyggande 
arbete för företagen i form av försäkringar, utbildningar och tydligt informativt 
ledarskap.  
 
De sex principerna hävdar att det är viktigt att förstå problemets komplexitet. I denna 
fallstudie så handlar komplexiteten om hur ett företag kan minska sin faktiska 
miljöpåverkan. Hur kan önskad förändring skapas och varför är denna förändring 
viktig? Vad är det faktiska och det egentliga behovet, samt hur kan företaget 
tillgodose det behovet utan att äventyra för framtida generationer? Det finns ett 
genomgående beteendemönster att skylla ifrån sig, som kan hittas hos 
familjemedlemmar i ett hushåll och ända fram till ett företag i längre led. Vem tar på 
sig ansvaret och är det lättare att skylla ifrån sig? Även ifall du som privatperson inte 
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köper mer kläder än någon annan så är det den gemensamma effekten av massans 
konsumtion som kan påverka. Denna påverkan kan exempelvis ske i form av 
föroreningar av vattendrag så långt borta som i Indien. Vem avgör vad som är rätt 
eller fel?  
 
Beteenden och samspelet mellan individer härstammar ofta från sociala standarder 
observerade av stora samhällen. I samma takt som medvetenheten ökar kring hur 
människan påverkar sin omgivning ökar även kraven på en mer hållbar konsumtion. 
Företagen får i sin tur ta ansvar för att kunna påvisa sina hållbarhetsfördelar jämfört 
med konkurrenterna. Dessa påståenden är även applicerbara i företagskulturer. 
Företag måste dock ta hänsyn till att om de basala behoven som trivsel och drägliga 
arbetsförhållanden inte uppfylls kommer personalen inte ha någon energi att lägga på 
förbättringsarbete i form av hållbart företagande. 
 
Inom den sociala dimensionen är även socialt kapital en annan viktig aspekt. Det 
innebär att ha förtroende till sina medmänniskor och till institutioner samt 
organisationer i samhället. Ett samhälle med lågt socialt kapital präglas ofta av 
skepticism och korruption, medan ett samhälle med högt socialt kapital kan våga 
investera på resurseffektiv teknik och har enklare att ändra konsumtionsmönster. I 
västvärlden har ett högt socialt kapital funnits och därav den stora skillnaden i hur 
samhället ser på miljön och tar hand om den. Detta har dock förändrats på senare år 
då många länder kommit ikapp oss. Nya energikällor har utvecklats och 
miljömedvetenheten sprider sig till allmänheten som en löpeld via sociala medier. Det 
är just det som krävs, att det verkliga behovet möter konsumtionen och att individen 
tar eget ansvar. Detta kommuniceras idag ut över hela världen och det är en 
gemensam ansträngning som krävs om framtida generationer ska ges samma 
förutsättningar som dagens.  

6.2 Ekologiska dimensionerna 
Att använda sig utav det analytiska verktyget LCA för att göra en transport-LCA på 
en specifik produkt har i denna studie fungerat väl. Verktyget skulle kunna ge mer 
intressant information vid genomförandet av en fullständig LCA eller en produktions-
LCA. Vid genomförandet av en transport-LCA resulterar det i att den största 
miljöpåverkan blir just koldioxidavtrycket vilket redan kanske är underförstått. LCA 
verktyget är ett mycket invecklat verktyg som kan skapa en helhetsbild av en produkts 
miljöavtryck från utvinning av naturens resurser över förbrukning till återvinning. 
LCA som verktyg är en analytisk metod och inte en processtyrd metod. Valet av en 
analytisk metod gjordes då studien endast undersöker en specifik del i en kedja. En 
LCA studie är mycket tydlig och det är lätt att utläsa de olika steg och faser som skall 
genomföras. Den kronologiska ordningen lyder enligt följande i en LCA: definition 
av syfte och mål, inventeringsanalys, miljöpåverkan samt resultattolkning.  
 
Den beräknade klimatkompensationen för att motverka emissionerna av CO2 från 
transporterna uppgick till 7,45 hektar skog. Företaget måste dock ta i beaktning att 
beräknad mängd koldioxid träden tar upp endast gäller under en tioårsperiod medan 
träden befinner sig i tillväxtstadiet, det vill säga fortfarande växer. Beräkningen är 
även begränsad till den exakta mängd Bra Miljöteknik transporterar idag. Viktigt att 
ta hänsyn till är att träden tar upp en större del koldioxid under tillväxtperioden. Ett 
fullvuxet träd absorberar inte lika mycket koldioxid som ett växande träd. Detta 
innebär att nya träd ständigt måste planteras då koldioxidupptaget succesivt minskas. 
Det är även viktigt att ta hänsyn till att trädet inte absorberar hela koldioxidutsläppet 
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utan bara en viss andel av all koldioxid. I beräkningarna gjorda för Bra Miljötekniks 
transporter har utgångspunkten varit nuläget och en start från noll. Detta innebär att 
beräkningar enbart gjorts för upptag av dagens koldioxidutsläpp och trädens 
absorberingsförmåga de första tio åren. Önskas fortsatt arbete med 
klimatkompensation måste nya beräkningar göras för att ta reda på hur många träd 
som behöver planteras årligen för ett fortsatt maximalt upptag.  

Koldioxidutsläppen som släpps ut under transportsträckan Oslo till Uddevalla är lika 
med tillsatt koldioxid till jordens atmosfär. Då detta är ett utsläpp som kommer från 
förbränning av fossila bränslen innebär det att energin inte är förnybar. Eftersom 
energin inte är förnybar är det svårt att räkna hem det i klimatkompensation. Givetvis 
är det bättre att klimatkompensera i form av skog för att minska påverkan på vår 
atmosfär. Men ett ännu bättre alternativ är att försöka minska sina koldioxidutsläpp i 
det stora hela. Förslag på minskning av koldioxidutsläpp för företag kan vara 
utbildningar i eco-driving, byte av bränsle eller användandet av miljöfordon.  

Den ekologiska diskussionen om utsläpp, växthusgaser och global uppvärmning har 
på senare år gjort att människan blivit mer medveten om effekterna det genererar. Det 
är tydligt att dagens företag arbetar på olika sätt med de ekologiska, sociala och 
ekonomiska dimensionerna. Företaget tror att de direkt arbetar med de ekonomiska 
dimensionerna när de arbetar med företagets lönsamhet. Att jobba med den 
ekonomiska dimensionen inom ett företag kan gå hand i hand med den ekologiska 
dimensionen. Det kan vara frågor som berör lönsamheten i att betala mer för en 
transport som leder till mindre koldioxidutsläpp. Det kan även vara att välja ett dyrare 
material med längre hållbarhet och mindre miljöpåverkan. 

Att företag jobbar med de sociala frågorna i hållbar utveckling är inte lika 
uppmärksammat som de ekologiska, men i många fall arbetar verksamheter med de 
sociala dimensionerna undermedvetet i samband med de ekologiska eller ekonomiska 
dimensionerna. Ett exempel på att arbeta med de sociala/ekologiska dimensionerna 
inom ett företag kan vara att utbilda sina chaufförer i Eco Driving som nämnt ovan. 

6.3 Ekonomiska dimensionerna 
De ekonomiska dimensionerna i denna rapport är relaterade till ovanstående 
transport-LCA och de sociala dimensionerna. En värdering gjordes där kostnader 
ställs mot minskad miljöpåverkan. Den modell som byggts upp för just denna rapport 
är mycket förenklad. Ett val som har gjorts är att jämföra diesel med HVO som 
drivmedel för en lastbil under ett års tid. HVO är ett syntetiskt bränsle som går att 
använda i dieselmotorer och reducerar utsläppen av växthusgaser med ca 90%. Frågan 
är då varför inte alla kör med HVO istället för diesel? Vid närmare undersökning 
visar mycket på osäkerheter kring inställningen till det fossilfria bränslet, hur väl 
fungerar det verkligen och hur kommer framtida tillgång och pris se ut. Människan 
har en tendens att tänka kortsiktigt med fokus på lönsamhet när det kommer till de 
ekonomiska faktorerna. Ett företags främsta uppgift är ju att gå med vinst, med andra 
ord tjäna pengar. Om då osäkerheter finns kring hur en investering kan komma att 
påverka resultatet ett par år framåt i tiden, blir det svårt att motivera investeraren. 
Fördelarna med investeringen är många men en av de mest framträdande för 
företagets lönsamhet kan vara konkurrenskraft på marknaden. I dagens samhälle 
efterfrågas allt mer miljövänliga transportalternativ/produkter med låg miljöpåverkan. 
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Ekonomisk hållbarhet bör betraktas som ett av elementen för industriell 
konkurrenskraft i kampen om konsumenterna. 
 
Det andra förslaget till klimatkompensation baserades på hur stor investeringen skulle 
bli vid plantering av 7,45 ha skog bestående av tall och gran. Viktigt att ta hänsyn till 
är att träden tar upp en större del koldioxid under tillväxtperioden. Ett fullvuxet träd 
absorberar inte lika mycket koldioxid som ett växande träd. Detta innebär att nya träd 
ständigt måste planeras då koldioxidupptaget minskar. Detta skulle innebära 
kontinuerliga mindre investeringar var 10:e år för att fortsatt kunna ta upp önskad 
mängd koldioxid. Nyttoeffekten på lönsamheten har även här konkurrensfördelar. 
Med följande investering kan man tydligt påvisa sitt arbete med att återställa miljön. 
Dock måste hänsyn tas till att detta är ett utsläpp som kommer från förbränning av 
fossila bränslen vilket innebär att energin inte är förnybar. Ett bättre alternativ är alltid 
att försöka minska sina koldioxidutsläpp. 

I teorin nämndes att det är viktigt att värderingsmetoder som utvecklas och används 
kan kritiseras och utvärderas. Problematik som uppstår i dessa värderingsmetoder kan 
vara att man inte vet vilka värden som är ”korrekta”. Därför kan resultaten från en 
värdering alltid kritiseras. Värdena som använts i ovanstående undersökning är 
baserade på ett företag och kan skilja sig från andra företag. Siffrorna som 
beräkningarna är gjorda på är framtagna det senaste kvartalet men skiftar ständigt 
under årets gång då bränslepriserna styrs av marknaden. Inga värden har beräknats på 
lönsamheten i form av ekonomisk konkurrenskraft då både tid och medel saknades för 
detta.   
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7. Slutsats 

Syftet med arbetet är att utifrån ett hållbart företagande undersöka de sociala, 
ekonomiska och ekologiska dimensionerna för att utvärdera företagets befintliga 
hållbarhetsarbete. Arbetet visar att de miljömässiga dimensionerna beräknades med 
hjälp av en transport-LCA för en bestämd sträcka mellan Gate A och Gate B. Den 
fråga som besvaras är hur stor miljöpåverkan transporten med tung lastbil har mellan 
Oslo (Gate A) och Uddevalla (Gate B). Inventeringsanalysen visar att utsläppen för 
koldioxid är 103,47 kg/transport och 0,473 kg/km. Detta motsvarar (räknat på 12 
månader och 6 transporter i månaden) ett utsläpp på ca 7 449,84 kg koldioxid/år. 
Utifrån denna analys har ett koldioxidavtryck tagits fram för att kunna bedöma hur 
stor klimatkompensering som krävs för att ta upp företagets CO2 utsläpp. För att 
klimatkompensera deras årliga utsläpp av koldioxid på 7 449,84 kg skulle det krävas 
att 7,45 ha skog planterades. I miljöpåverkansbedömningsberäkningarna motsvarar 
det en årlig investering på ca 67.050 kr (räknat på tall och gran). Slutsatsen som 
dragits här är att den ekonomiska investeringen inte skulle påverka företaget nämnvärt 
då den uppgår till 0,178% av den årliga omsättningen. 
 
Det som gick att utläsa från intervjuer, teori och insamlade data är följande: företaget 
är väldigt medvetet om vad den ekologiska dimensionen innebär och vill förbättra sitt 
arbete. Då denna transport-LCA endast visar en kort del i en lång kedja av en produkt 
kan man inte skapa sig en komplett bild kring produktens miljöavtryck. Den analys 
som gjorts skulle kunna vara ett framtida komplement till en fullständig LCA på 
produkten FD 5 N PEH. Det arbete som utförts kan dock visa företaget hur stor 
inverkan varje steg i en process har på vår miljö.  

Andra fördelar ett aktivt arbete med den ekologiska dimensionen är att det är ett smart 
och effektivt sätt att kunna ta fram data och information som kan användas mot 
konkurrenterna. De ekonomiska dimensionerna har beräknats för sträckan Oslo till 
Uddevalla. Det uträknade värdet av koldioxidavtrycket ställdes i relation till den 
investering som krävs för att genomföra en klimatkompensation gällande plantering 
av skog. Förutom denna del undersöktes även valet av drivmedel i lastbilarna. 
Befintliga värden för diesel ställdes mot ett val av fossilfritt drivmedel i form av 
HVO. Här beräknades den totala minskningen av växthusgaser som ett byte skulle 
innebära. Detta värde ställdes sedan mot den ökade kostnaden för drivmedel/år.  
Här var tydligt att ingen av investeringarna var relativt stora i jämförelse med 
företagets resultat. I detta arbete är byte av bränsle till HVO tydligt det bästa 
alternativet taget ur ett perspektiv för hållbart företagande. Dock kan svårigheter 
komma att stötas på i form av tillgänglighet till dessa transportalternativ. Det finns ett 
tydligt motstånd bland åkerierna som känner att de fossilfria bränslena innebär en viss 
osäkerhet. Här bör grundpelarna i ekonomisk hållbarhet lyftas: En ekonomisk 
hållbarhet är en hållbarhet som tillfredsställer behoven hos samtiden utan att äventyra 
möjligheten för framtida generationer att tillfredsställa sina behov. Om detta ska vara 
möjligt måste en förändring ske gällande mängden utsläpp av växthusgaser. Det går 
alltid att hitta alternativ som är bättre än de gamla men ofta når de inte hela vägen. 
För att skapa den förändring som krävs måste politikerna kliva in. Här krävs en 
policyprocess och en försäkran om framtida tillgång på fossilfria drivmedel om 
motståndet ska besegras. 
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De sociala dimensionerna undersöktes i form av aktiva val, etik, moral och 
inställning. Företaget vill vara miljövänligt och har en grundtanke kring hur detta ska 
ske. Dock framgick det mycket tydligt av intervjuerna att stort ansvar läggs på 
moderföretaget i Norge där all produktion sker. Inställningen var i många fall att ”det 
sköter de”. De krafttag de aktivt kunde påvisa var miljöval i form av tryck, 
ergonomiskt utformade arbetsplatser, aktivt arbete för jämställdhet, företagsevent för 
att öka sammanhållning och visa sina medarbetare uppskattning. Här påvisar företaget 
ett högre ansvar gällande de diskreta ansvarsområdena. Det företaget borde lägga mer 
krut på är att ifrågasätta sitt etiska ansvar. Det kan innebära materialval gällande 
själva produkten de säljer, miljövänligare transportalternativ och offentliggörande av 
detta mot deras kunder. Slutsatsen blev att företaget saknade kunskaper kring vad de 
sociala dimensionerna innefattar, vilket inte är ovanligt med hänsyn till tidigare 
forskning. Eftersom de sociala delarna till mångt och mycket består av mjuka delar 
krävs en mer demokratisk och öppen process för att kunna skapa framgång i ämnet.   
 
Att aktivt arbeta med hållbart företagande kräver en djup förståelse för hela 
organisationen och alla dess processer. När detta saknas upplevs ofta motstånd från de 
anställda vid implementering av nya metoder och arbetssätt. Det kan vara svårt att 
motivera de anställda till att skapa förändring. Då krävs en djupare förståelse som 
påvisar att en ansträngning vid Bra Miljöteknik kan skapa skillnad för närliggande 
samhällen och människor på andra sidan jorden. 
 
Arbetet är resurskrävande och kräver ständig uppdatering och kontroll. En förståelse 
finns för att företag väljer att lägga resurser på annat då lönsamhet i siffror kan vara 
svårt att utläsa i ett kortsiktigt perspektiv. Vi vill dock understryka vikten av ett arbete 
med hållbar företagsamhet. Arbetet genererar i de flesta fall både ekonomisk 
lönsamhet och kompetensutveckling i det långa loppet. Och det viktigaste av allt: Vi 
måste ge framtida generationer förutsättningarna att leva av och på vår planet precis 
som vi själva gjort. 
7.1 Praktiska rekommendationer till företaget 
Vi skulle rekommendera ett fortsatt arbete med LCA-analysen på hela processen. 
Detta för att undersöka vart i kedjan det största miljöavtrycket finns. Det är viktigt att 
aktivt arbeta med de tre dimensionerna och upprätthålla arbetet mot hållbar utveckling 
för ett mer hållbart företagande. En rekommendation är att lägga lite extra vikt på den 
sociala dimensionen. Företaget uppmanas att arbeta mer med frågor som berör till 
exempel leverantörsval samt vidare utbildning av personal. Ett aktivt arbete inom alla 
tre dimensioner genererar i längden ekonomisk lönsamhet, kompetensutveckling och 
socialt ansvarstagande. 
 
Slutligen vill vi även understryka vikten av att utföra en livlivscykelkostnadskalkyl 
(LCC). Genom LCC i kombination med LCA får företaget en klar bild av hur 
framtida investeringar kan leda till ett minskat miljöavtryck i deras strävan mot ett 
hållbart företagande. 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
I framtida forskning så kan det vara intressant att undersöka den ekonomiska 
dimensionen med hjälp av verktyget livscykelkostnadskalkyl (LCC). Verktyget 
livscykelkostnadskalkyl är den ekonomiska motsvarigheten till LCA. För att kunna 
utläsa vart i kedjan den största miljöpåverkan befinner sig hade en mer omfattande 
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LCA behövt utföras på produkten. Med mer data från moderföretaget och de 
ekonomiska faktorerna hade en jämförelse mellan en LCC och en LCA kunnat göras. 
Genom detta hade samband kunnat hittas mellan de ekonomiska faktorerna och 
miljöpåverkan i produktionen. Företaget hade då kunnat utläsa t.ex. vilka 
investeringar och val av material/produktionsteknik som hade genererat störst 
reduktion av miljöavtrycket. Ett fortsatt arbete med de sociala dimensionerna och 
rekommendationer gällande utbildning av ledare och personal skulle kunna gynna 
utvecklingen på företaget. Ytterligare intervjuer och besök vid moderföretaget hade 
varit att föredra för att skapa en djupare förståelse om organisationen och dess vision 
samt mål. 
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