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Förord  
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Sammanfattning  
Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle. Halten av koldioxid har ökat i atmosfären 

och är nu det högsta på 800 000 år. Ökningen beror på den mänskliga faktorn samt den ökade 

förbrukningen av fossila bränslen de senaste 70 åren. Med detta i beaktande har 

uppdragsgivaren till examensarbetet efterfrågat hur användning av historisk data kan ligga till 

grund för miljömässiga beslut.  

 

Den här fallstudien avser att beräkna koldioxidutsläpp från lastbilstransporter med hjälp av 

beräkningsverktyget NTM. Koldioxidutsläpp har beräknats mellan distributionslager i 

Jönköping till terminal i Sundsvall samt leveranser från terminal ut till kund, the last mile.  

Studien bygger på en empirisk fallstudie där kunskapen grundas på verkliga observationer 

från historisk data som ligger till grund för beräkningarna. Informationsinsamling sker genom 

mixed-method, vilken kombinerar kvalitativa och kvantitativa studier.  

 

I resultatet beräknas koldioxidutsläpp på direkttransporter och mjölkrundor. Resultatet påvisar 

att mjölkrundor är mer effektivt jämfört med direkttransporter med avseende på miljön. 

Vidare har ett samband tagits fram för att ta reda på vad respektive sändnings har för 

koldioxidbidrag i den avsedda rutten. Detta genereras ett approximativt värde som kan 

tillämpas av uppdragsgivaren.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
Climate issues are becoming increasingly important in today's society. The carbon dioxide 

content has increased in the atmosphere and is now the highest in 800 000 years. The increase 

is due to the human factor and the escalation of fossil fuel consumption in the last 70 years. 

With this in mind this bachelor’s thesis has been requested by the employer to use historical 

data which can be the reason for environmental decision taking in the future.  

 

This case study aims to calculate carbon dioxide emissions from truck transport using the 

NTMcalc. Carbon dioxide emissions have been calculated from the distribution warehouse in 

Jönköping to the terminal in Sundsvall and deliveries from the terminal to the customer, in 

other words the last mile. The study is based on an empirical case study where knowledge is 

based on real observations from historical data as the foundation for the calculations. For 

research of information the method mixed-methods have been applied. This method combines 

qualitative and quantitative studies.  

 

In the result, emissions are calculated on direct transport and milk runs. The result 

demonstrates that milk runs are more efficient compared to direct transport regarding to the 

environment. Furthermore, a correlation has been developed to find out the contribution for 

each transmission in the intended route. This is generated by an approximate value that can be 

applied by the employer in the future.  
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1. INLEDNING  
I följande avsnitt presenteras bakgrundsbeskrivning, syfte med tillhörande forskningsfråga, 

avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund  

Användning av ny teknik i takt med en ökad globalisering av världsekonomierna har 

genererat i nya strukturer av materialflöden samtidigt som nya transportflöden har utvecklats. 

De miljömässiga konsekvenserna av utsläpp till en ökad andel transporter har 

uppmärksammats av forskare, ekonomer och beslutsfattare vilket bidrar till en gemensamt 

utformad politik kring minskning av koldioxidutsläpp. Utöver detta har intresset eskalerat 

kring hållbarhet och i synnerhet med utgångspunkt från de tre hållbarhets aspekter 

ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet (Rogers & Weber, 2011). Förhållningssättet till 

begreppet hållbar utveckling är dock en allmänt debatterad fråga (Stenmark & Lundgren 

2003). 

 

Klimatfrågan blir allt viktigare och viktigare i dagens samhälle.  Till exempel har halten av 

koldioxid ökat i atmosfären och är nu det högsta på 800 000 år (CNN, 2017). Ökningen beror 

på den mänskliga faktorn och på att förbrukningen och utsläpp av fossila bränslen har ökat 

under de senaste 70 åren (CNN, 2017). Enligt Europa kommissionen kommer en fjärdedel av 

Europas utsläpp av växthusgaser kommer från transporter, varav cirka 73 % kommer från 

lastbilstransporter (European Commission 2018). Idag står koldioxid för cirka 60 % av 

förstärkningen av växthuseffekten där transporter står för cirka en tredjedel (WWF 2017). På 

grund av konsekvenserna av koldioxidutsläpp har intresset för beräkning av koldioxid avtryck 

eller ”carbon footprint” ökat. Carbon-footprint är ett begrepp som definierar och beräknar hur 

stor påverkan en specifik produkt eller tjänst har på miljön (RISE: 2017). Utsläppen av 

koldioxid sker längs hela leveranskedjan som omfattar inkommande, utgående och omvänd 

logistik. Utsläpp från transporter genererar en högre andel växthusgaser i atmosfären (Kellner 

& Igl 2015). För att minska utsläppen av växthusgaser har EU satt upp miljömål och 

planerade åtgärder för (Piecyk & Mckinnon 2010).  

 

De europeiska miljömålen har tre olika tidshorisonter, år 2020, 2030 och 2050. Miljömålet för 

2020 består av tre huvudmål, 20 % utsläppsminskning av växthusgaser sedan 1990, 20 % av 

EU’s energianvändning ska komma från förnybar energi och 20 % förbättring gällande 

energieffektivitet. I miljömålet för 2030 har följande mål formulerats: 40 % 

utsläppsminskning av växthusgaser, >27 % energianvändning från förnybara källor och >27 

% förbättring av energieffektivitet. Det långsiktiga målet, år 2050 är siffrorna istället, 80 % 

utsläppsminskning vilket innebär en minskning med 20 % inom en 20-årsperiod (European 

Commission 2018). Gällande utsläpp från transporter kan dessa minskas till mer än 60 % från 

1990-talets nivåer jämfört med år 2050. På kort sikt kan flest framsteg ske i motorer drivna av 

diesel eller bensin genom att motorerna blir mer bränsleeffektiva. På längre sikt kommer 

effektiviteten att förbättras genom användning av ny digital teknik och plug-in-hybrider. 

Dessutom kan elbilar medföra en minskning av utsläpp, liksom användning av biobränsle och 

syntetiskt framställda bränslen i större utsträckning inom vägtransport, särkskilt för tunga 



 

 

 

fordon som inte kommer ha en möjlighet att drivas på el (European Commission 2018). 

Publicerad forskning visar även att integration av miljöfrågor i verksamheter har blivit allt 

viktigare för organisationer som står inför konkurrens och samhällstryck för att uppnå en 

balans mellan ekonomi och miljö (Yun et alt., 2018). Detta innebär att miljövänligare val kan 

användas som incitament vid minimering av en aktörs miljöpåverkan med avseende på 

koldioxidutsläpp (Yun et alt., 2018). På grund av ett ökat intresse i samhället för 

miljöpåverkan av koldioxid behövs fortsatta studier vilka undersöker miljövänliga beslut 

relaterat till beräkning av transporters koldioxid utsläpp.   

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka skapandet av miljövänliga beslut baserade beräkning av 

på koldioxidutsläpp från transporter för att uppnå hållbar utveckling.  

Utifrån syftet har följande två forskningsfrågor formulerats: 

 

 Hur skapas miljövänliga beslut utifrån beräkning av transporters koldioxid utsläpp?   

 

 Vad krävs för att med hjälp av historisk data kunna förutspå koldioxidutsläpp från 

transporter?  

1.3 Avgränsningar  

Studien som ligger till grund för examensarbetet har genomförts under en tidsbegränsad 

period. Detta har medfört avgränsningar rörande studiens innehåll och omfång gällande fler 

transporter och flottans resterande transportslag. En avgränsning som har haft inverkan på 

arbetet är att det endast har gjorts en mätning av koldioxidutsläpp och hänsyn har inte tagits i 

beaktande gällande andra luftemissioner. Vidare har avgränsningar kring transportslag gjorts 

då fallstudien enbart har utförts av lastbilstransporter där en specifik transport analyserats och 

har inte berört företagets totala flotta. Vid beräkning av företagets koldioxidutsläpp har endast 

beräkningsverktyget NTMcalc samt historisk data kring lastbilstransporter används. 

Avgränsningar har också gjorts gällande hållbar utveckling. I studien tas endast de ekologiska 

aspekterna upp och de sociala- och ekonomiska dimensionerna utesluts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4 Disposition  

Följande avsnitt beskriver en översikt på studiens kapitel med syfte att underlätta för läsaren.  

 

Kapitel 1 Inledning 

Kapitlet innehåller en bakgrundbeskrivning till studien, problemformulering, syfte med 

tillhörande forskningsfrågor samt studiens avgränsningar.  

 

Kapitel 2 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras använd tillgänglig vetenskaplig litteratur i ämnet. 

Detta avsnitt presenterar teori inom hållbar utveckling, hållbara transporter, utsläpp, 

hälsoeffekter och klimatpåverkan.  

 

Kapitel 3 Metod 

I avsnittet presenteras metoden som ligger till grund för arbetet vilket innefattar de tillämpade 

metoderna för fallstudie, beräkning och analys. Här berörs även kvalitetsparametrar.  

 

Kapitel 4 Fallstudie 

I det här avsnittet presenteras uppdragsgivaren och en beskrivning till fallstudien redovisas.  

 

Kapitel 5 Resultat  

Här presenteras de resultat och beräkningar som ligger till grund för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Kapitlet innehåller NTM-beräkningar av direkttransporter och 

mjölkrundor, samt tomtransport och samband.  

 

Kapitel 6 Diskussion 

I diskussion genomförs en analys av teori och empiri där diskuteras även resultatet. Kapitlet 

innefattar även förslag till framtida forskning.  

 

Kapitel 7 Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas studiens slutsatser och inkluderar även praktiska 

rekommendationer.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
Nedan presenteras det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien. 

2.1. Hållbar utveckling   

Brundtlandkommissionen definierar hållbar utveckling i rapporten ”Our Common Future” 

som en utveckling vilken; ”Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Brundtland et al., 1987:90). 

Kommissionens definition kan utvecklas till jämvikten mellan användningen av begränsade 

resurser och mänskliga levnadsvillkor, för att tillgodose nödvändiga behov utan att påverka 

kommande generationers förutsättningar för överlevnad. Detta innebär att människan blir 

ansvarig för att upprätthålla ett fungerande ekosystem samt bör verka för en långsiktig 

användning av naturliga tillgångar (Brundtland et al., 1987). Genom att 

Brundtlandkommissionen beaktar människan i relation till planeten förutsätts en 

vidareutveckling av begreppet som kan appliceras på hållbar utveckling i verksamheter 

(Brundtland et al., 1987). ”Triple Bottom Line” även benämnt ”People Planet Profit”, föreslår 

tre verksamhets grunder för hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk (Elkington, 1994).  

 

Den sociala hållbarheten innefattar de tre kategorierna: hälsa, utbildning och levnadsstandard 

(Mignaqui 2014). Vilket innebär till exempel identifiering av vilka länder i världen som 

garanterar en nivå av grundläggande uppfyllelse av levnadsstandard, utbildning och hälsa för 

dess befolkning. Ekologisk hållbarhet omfattar allt som har en miljöpåverkan på jordens 

ekosystem. Till detta hör till exempel klimatförändringar, utsläpp som påverkar luft- och land 

kvalitet, vattenkvalitet samt biodiversitet och den biologiska mångfalden. Det ekologiska 

avtrycket är ett sätt att ange miljöpåverkan av mänskliga aktiviteter. Den ekonomiska 

hållbarheten innebär en ökad ekonomi samtidigt som en minskning av ekologiska tillgångar 

tillämpas (Mignaqui 2014). 

 

Inom hållbar utveckling kan ett aktivt ställningstagande medföra kostnadsdrivande 

förändringar och ett problematiskt övertygande av en aktörs intressenter (Hart & Milstein, 

2003). I figur 1 redogörs fyra fundamentala strategier för ett hållbart utveckling med avseende 

på den operationella verksamheten, tillgängliga interna resurser, externa intressenter och 

framtida möjligheter. Detta för att ge aktören kontroll över verksamhetens miljöpåverkan och 

klarlägga nödvändiga förändringsmöjligheter (Hart & Milstein, 2003). 

 



 

 

 

 
Figur 1: Ramverk för hållbart värdeskapande (Hart & Milstein, 2003:60). 

 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av Ramverk för hållbart värdeskapande:   

 Pollution Prevention är den första strategin som berör den operationella verksamheten 

och dess interna resurser på kort sikt. Effektivisering och kvalitetssäkring av den 

befintliga verksamheten förebygger och motverkar aktörens miljöpåverkan, samtidigt 

som det skapar positiva effekter som kostnads- och riskreduktioner (Hart & Milstein, 

2003).  

 Product Stewardship är nästa strategi som berör den operationella verksamheten och 

aktörens externa intressenter. Kravställning och engagemang mot värdekedjans 

samtliga intressenter bidrar till en högre transparens och medvetenhet om 

värdekedjans miljöpåverkan. Med hjälp av fokuserad kommunikation med externa 

intressenter ökar möjligheten att påverka värdekedjans miljöpåverkan vilket i sin tur 

medför en högre legitimitet för aktören (Hart & Milstein, 2003). 

 Clean Technology är tredje strategin som främjar intern kompetensutveckling och 

teknisk innovation för att skapa ett hållbart värdeskapande. I form av nytänkande 

teknologier och möjligheter att minska aktörens miljöpåverkan. Strategin ger en 

förutsättning för att ta en marknadsledande positionering för hållbart värdeskapande 

(Hart & Milstein, 2003). 

 Sustainability Vision syftar till att säkra upp aktörers fundamentala värdegrund och 

ansvarstagande för hållbart värdeskapande och utveckling (Hart & Milstein, 2003). 

 

Från ett globalt perspektiv anses framsteg mot en hållbar utveckling viktigt samt deltagande 

av alla samhällsaktörer (Waas, Verbruggen & Wright 2010). För att mänskligheten ska lyckas 

krävs en enhetlig definition av hållbarhet, där de tre dimensionerna inom hållbarhet är lika 

viktiga och inget utesluter det andra (Ingvar & Robért 2017).  

 

 



 

 

 

2.2 Hållbara transporter 

Lastbilstransporters dominans skapar negativa konsekvenser för miljön och bidrar till 

klimatförändringar (Stephenson, Spector, Hopkins & Mccarty 2017).  Last mile är ett begrepp 

inom logistik som representerar den sista sträckan av försörjningskedjan. Last mile är den 

mest kostsamma sträckan och har högst utsläpp med avseende på hela försörjningskedjan. 

Detta eftersom det skickas ut till kund, med ibland lägre fyllnadsgrad och ställer krav på 

flexibilitet som lastbilstransporter uppfyller (Brown & Guiffrida 2014). För att motverka 

miljöpåverkan och klimatförändringar krävs insatser vilka främjar en hållbar utveckling 

genom utveckling av hållbara transporter (Stephenson, Spector, Hopkins & Mccarty 2017). 

Hållbara transporter beskrivs på olika sätt genom politik, teknik, infrastruktur och 

beteendemönster. Det innebär att konsekvenserna kan minimeras ur både ett socialt och 

miljömässigt perspektiv. Införande av hållbara transporter måste därför baseras på indikatorer 

i beslutsfattandet (Dobranskyte-Niskota, Perujo, Jesinghaus & Jensen 2009). Det är till 

exempel svårt att uppnå hållbarhet inom transportsystemen på grund av transportsystemets 

komplexitet vilken kräver interaktion mellan ekonomi (Geels 2012). Detta eftersom flera 

aspekter av systemet måste inkluderas för att uppnå effektivitet och undvika ensidig 

fokusering (Mäkinen, Kivimaa & Helminen 2015).  

2.3 Transportslag  

De fyra vanligaste transportslagen gällande godstransport är sjöfart, tåg, lastbil och flyg. De 

har olika stor inverkan på miljön. Lastbil som transportslag har generellt sett stor påverkan på 

miljön eftersom det används i stor kvantitet (Liimatainen 2015). Lastbilstransporter har som 

fördel att det är det enda transportslaget som kan transportera direkt från leverantörer till kund 

vilket gör att transporterna blir mer flexibla än andra transportslag (Bontekoning, Macharis & 

Trip 2004). Vid jämförelse mellan lastbilstransport och järnvägstransport förutsätts en 

användning av intermodala transporter för att nå kund (Bontekoning, Macharis & Trip 2004). 

Det krävs därför åtgärder för att minimera och begränsa miljöpåverkan från utsläpp från 

lastbilstransporter (Vagnoni & Morani 2017). Järnvägstransporter däremot har till skillnad 

från lastbilstransporter möjlighet att använda stora kvantiteter med längre sträckor. 

Järnvägstransporter är också det transportslag som är mest energieffektivt, när det gäller att 

utföra en specifik transport (Jonsson & Mattson 2011). Vidare har det påvisats att 

flygtransporter har störst utsläpp av koldioxid, följt av lastbil, tåg och slutligen sjöfart sett per 

transporterad enhet (Liimatainen 2015). Flygtransport har fördelen av snabb service och kan 

distribueras över långa distanser men det sker till terminal istället för direkt till kund (Jonsson 

& Mattson 2011). En fördel med sjötransporter jämfört med övriga transportslag är att de kan 

hantera större volymer än övriga transportslag. 

2.4 Utsläpp från lastbilstransporter 

Lastbilstransporter påverkar miljön negativt genom utsläpp av framförallt koldioxid, 

kväveoxider och partiklar (Cadarso, Lopez, Gomez & Tobarra 2010).  

2.4.1 Koldioxid   

Studier visar även att utsläpp av koldioxid är direkt proportionellt med mängden bränsle som 

förbrukas av ett fordon tillsammans med miljö och transportrelaterade parametrar såsom 



 

 

 

fordonets varvtal, last och acceleration (Demir et al., 2013). Svenska lastbilar står idag för 

nästan 30 % av Sveriges utsläpp av koldioxid (Liimatainen 2015). I Europa utgör 

lastbilstransporter 20 % av totala mängden koldioxidutsläpp, samtidigt denna procentandel 

ökar jämfört med utsläpp från andra sektioner (Trommer & Höltl 2011). En åtgärd för att 

minska utsläpp av koldioxid från transportsektorn är att optimera fordons användning. Det 

kan göras genom förändringar i körbeteende som optimerar fordons användning, till exempel 

”eco-driving”. En annan åtgärd som tidigare ansågs minska utsläpp av koldioxid från 

lastbilstransporter var teknisk utveckling av fordon, på grund av ökade utvecklingskostnader 

har företag tvingats att satsa på mer miljövänliga transportalternativ och eco-driving  

(Trommer & Höltl 2011). För att minska koldioxidutsläpp finns dessutom alternativet att 

använda effektivare rutter vilket eftersom bränsleförbrukningen är proportionell mot 

koldioxidutsläppet för ett fordon (Demir, Baktas & Laporte 2014).  Utöver detta finns det 

forskning som visar på att faktorer rörande fordonets hastighet, last, lutning av väg samt 

trängsel påverkar. Den kortaste och billigaste vägen är inte alltid den mest optimala med 

avseende på koldioxidutsläpp (Demir, Baktas & Laporte 2013).  I befintliga studier finns en 

avvägning mellan kostnader och koldioxidutsläpp vilket skapar uttrycket “effektiva vägar” 

där ett mål inte kan förbättras utan att skapa försämring av en annan. Vidare används en 

avvägning där en prisökning alternativt en längre körsträcka accepteras om det avser en stor 

minskning av koldioxid (Turkensteen 2017). 

2.4.2 Kväveoxid  

Kväveoxider (NOx) är ett gemensamt begrepp för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid 

(NO2). Kväveoxider bildas genom att kväve och syre reagerar med varandra vid höga 

temperaturer. Utsläpp av kväveoxider är därför starkt kopplat till förbränningsprocesser. 

Kväveoxid avgår till luften där det ombildas till nitrat och salpetersyra och deponeras till 

mark. Tillsammans med flyktiga organiska föreningar och solljus bildar kväveoxid marknära 

ozon (Fiore, Naik & Leibensperger 2015). De dominerande källorna till utsläpp av 

kväveoxider är främst lastbils, bil och sjöfart transporter (Leibensperger et al., 2011).  

2.4.3 Partikelutsläpp 

Partiklar eller aeresoler finns överallt på jorden och är en av de viktigaste luftföroreningarna 

som påverkar luftkvaliteten (Uherek et al., 2010). Lastbilstransporter bidrar till stora mängder 

partiklar som påverkar människor i framförallt stadsområden (Chin, Diehl, Ginoux & Malm 

2007).  Partiklar är små men har trots det inverkan på klimat och hälsa. Vanligaste partiklarna 

är partiklar av storlek  2,5 nanometer (PM2.5) och  10 nanometer (PM10). Källor som partiklar 

kan uppstå ifrån är både antropogena och naturliga. Merparten av alla partiklar, cirka 

90%  har ursprung från en naturlig källa, till exempel vulkanutbrott. Resterande 10% av 

utsläpp av partiklar anses vara till följd av mänskliga aktiviteter (Chin et al.,2007). 

Utsläppskällan från mänskliga aktiviteter är främst slitage på vägar relaterat till användning 

av dubbdäck men också till utsläpp från förbränning av bränslen och olja. Partikelutsläpp från 

är förbränning omfattar framförallt PM10 och de mindre partiklarna PM2.5 (Uherek et al., 

2010).  



 

 

 

2.5 Hälsoeffekter relaterade till lastbilstransporter 

Hälsoeffekter av lastbilstransporter kan kopplas direkt till förbränning av diesel eftersom 

diesel är den vanligaste bränsletypen. Det är främst andningshälsan som påverkas av 

partikelutsläpp, följderna till detta är infektionssjukdomar, influensa och allergener vilket kan 

medföra allergier (Liaquat, Kalam, Masjuki & Jayed 2010). Det finns forskning som visar 

direkt koppling mellan utsläpp och sjukdomar som exempelvis kol, astma och 

kardiovaskulära sjukdomar (Takaro, Knowlton & Balmes 2013). Inandning av partiklar kan 

resultera i andningsförgiftning hos friska individer (Chaudhuri, Jary, Simon, Naimat & 

Piddock 2012). Vidare kan inandning av partiklar orsaka luftvägsinflammationer (Shea, 

Truckner ,Weber & Peden 2008). Det finns också forskning som påvisar en koppling mellan 

inandning av partiklar och en ökad dödlighet (Chaudhuri et al., 2012). För att åtgärda 

problemen med astma utvecklas antioxidant behandling till barn för att minska risken (Mead 

2005).  

2.6 Klimatpåverkan relaterat till lastbilstransporter  

Utsläpp av koldioxid och växthusgaser anses vara en av de viktigaste orsakerna till 

växthuseffekten (Godlee 2014). Anledningen till detta är att växthusgaserna absorberar vissa 

våglängder av den värmestrålning som är på väg att lämna jorden. Genom att växthusgaserna 

agerar som de gör stannar värmestrålningen kvar i atmosfären tills den har en så lång 

våglängd att den inte längre kan absorberas. Vilket kallas för naturlig växthuseffekt 

(Marounina, Grasset, Tobie & Carpy 2017). Den naturliga växthuseffekten har påverkats av 

mänskliga aktiviteter, varav en av orsakerna är ökade transporter. Därför krävs det effektiva 

åtgärder för att minska och begränsa denna miljöpåverkan (Vagnoni & Morani 2017), det är 

en betydande utmaning för dagens transportsystem (Mäkinen et al., 2015).  

 

När andelen växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten, vilket leder till en 

ökning av jordens medeltemperatur (Wang, Jiang & Lang 2017). En ökning av jordens 

medeltemperatur kallas global uppvärmning och är en av orsakerna till klimatförändringar 

(Wang, Jiang & Lang 2017). Vidare är utsläpp av växthusgaser kända för att påverka 

atmosfärens strålning och bidra till global uppvärmning (Gilpin, Hanssen & Czerwinski 

2014). Det finns indikationer ökningen av växthusgaser från lastbilstransporter beror på 

samhällets ökade efterfrågan av transporter.   

2.7 Beräkning av lastbilstransporters miljöpåverkan  

Nedan beskrivs metoder och parametrar för beräkning av miljöpåverkan av lastbilstransporter.  

2.7.1 Metoder  

En förutsättning för att kunna minska lastbilstransporters miljöpåverkan är tillgången till 

beräkningsmetoder (Dente, Tavasszy 2017). Två beräkningsmetoder som används är 

livscykelanalys (LCA) och input-output-metoden. LCA används vid produkter eller hela 

värdeflödeskedjor och kräver integrerad data. Input-output beskriver förhållandet mellan 

industri och miljöföroreningar vid bedömning av import vilka inte kräver samma mängd data 

som en LCA kräver (Xuelie et al., 2017). En ytterligare beräkningsmetod vilken ger en 

approximativ uppskattning av mängden koldioxidutsläpp från transporter är NTMcalc. En 



 

 

 

begränsning hos de flesta beräkningsmetoderna är att de inte är tillräckligt detaljerade med 

avseende på variationer i fordonets hastighet eller last. En fördel med beräkningsmetoderna är 

att de använder genomsnittsvärden istället för momentanvärden vilka är beroende av 

parapetrar för hastighet, fordonstyp, volym, last, lutning och körbeteende (Turkensteen 2017).  

2.7.2 Parametrar för beräkning av koldioxidutsläpp från lastbilstransporter 

I nedanstående avsnitt presenteras de faktorer som påverkar utsläpp av koldioxid med 

avseende på avgränsningen till lastbilstransporter. 

  

Hastighet: Hastighet har visat sig vara den viktigaste faktorn till vad som påverkar 

bränsleförbrukning då den också påverkar av bland annat luftmotstånd, tröghet och friktion 

(Demir, Baktas & Laporte 2013). I flera beräkningsmetoder anges hastigheten som en 

konstant som kan skapa en underskattning av utsläppen (Woensel, Creten, Vandaele 2009). 

De flesta studier har fokuserat på avstånd och beräknade emissioner per kilometer vilket är 

felaktigt. Detta eftersom varierande hastighet över ett nätverk har genererat minskade utsläpp, 

dessa kan variera mellan geografiska områden på grund av hastighetsbegränsningar och 

trafiktäthet (Demir, Baktas & Laporte 2013).  

  

Fordonstyp: Val av fordon har en signifikant inverkan på bränsleförbrukningen. Detta 

eftersom antal fordon, fordonstyp och fordonets årsmodell påverkar utsläppen på grund av 

fordonets konstruktioner, bränsletyp och bränsleförbrukning (Kutrzyk, Filipczyk 2010). 

Mindre fordon har mindre motorer vilka tenderar att förbruka mindre än större fordon, ett 

stort fordon kan istället generera mindre utsläppsvärde än att använda ett flertal mindre 

fordon. Ökning av nyttolasten ökar motorns efterfrågan på kraft vilket också leder till en 

högre bränsleförbrukning (Demir, Baktas & Laporte 2013). 

  

Volym och last: För hög last på fordon innebär en högre förbrukning på motorkraft vilket 

genererar högre bränsleförbrukning (Kara, Kara & Yetis 2007). Ett annat begrepp är tomma 

kilometrar som är det kilometerna drivna av fordon utan last. Tomma kilometer orsakar 

onödigt utsläpp samt lägger onödig belastning på infrastrukturen och beror ofta på brist på 

information. Det är viktigt att eliminera dessa eftersom de påverkar miljön utan att skapa 

mervärde (Demir, Baktas & Laporte 2013).  

 

Lutning: På en väg med lutning ökar det efterfrågan på kraft från fordonet. Vid 

lastbilstransport på vägar med negativ lutning minskar bränsleförbrukning och 

koldioxidutsläpp jämfört på en väg med positiv lutning då dessa ökar (Demir, Baktas & 

Laporte 2013). En vägs lutning påverkar motståndet hos ett fordons dragningskraft, eftersom 

den kraft som används vid körning bestämmer bränsleförbrukningen (Demir, Bektas & 

Laporte 2011). 

 

Körbeteende: Den mänskliga faktorn påverkar eftersom de är föraren som kontrollerar bland 

annat fordonshastighet, acceleration, bromsförbrukning, växlingsteknik och däcktryck. 

Ytterligare faktorer som är påverkad av den mänskliga faktorn är möjligheten att undvika 



 

 

 

överbelastade områden eftersom de sällan tillåter ett fordon att hålla optimal hastighet. Vilket 

genererar högre utsläpp av koldioxid och andra partiklar (Demir, Baktas & Laporte 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

3. METOD 
Studien bygger på en empirisk fallstudie där kunskapen grundas på verkliga observationer 

från historisk data (Patel & Davidsson 2011:18). Informationsinsamling sker genom en 

mixed-method, vilken kombinerar kvalitativa och kvantitativa studier. Sieber (1973) ansåg att 

en kombination av dessa två metoder skulle vara effektiv vid forskningsdesign, insamling av 

data samt analys av data i de olika stegen i forskningsprocessen (Johnson et alt., 2007). 

Rossman och Wilson (1985) identifierade tre olika orsaker för kombination av kvalitativ och 

kvantitativ forskning; kombinationer används för att möjliggöra bekräftelse, möjliggöra eller 

utveckla analys och för att initiera tankesätt genom att delta i paradoxer ifrån de olika 

metoderna (Johnson et alt., 2007). Mixed-methods medför den mest informativa, kompletta 

och balanserade forskningsresultatet (Johnson et alt., 2007). Kvantitativ metod innefattar 

material som bygger på kvantifierbara analyser; siffror eller tal. Dessa kan behandlas 

kvantitativt genom exempelvis beräkningar (Justesen & Mik-Meyer 2011). Kvantitativ och 

kvalitativ metod är i huvudsak associerat med två huvudsakliga forskningsparadigm. 

Kvantitativ metod associeras med positivism och kvalitativ metod associeras med 

fenomenologi (Magnan, Lawani, Gardner 2004). I en kvalitativ metod analyseras texter för att 

finna svar på frågor där fokus ligger på textens innehåll och form (Fejes & Thornberg 2014). 

Internala relationer är ett begrepp som ofta beskrivs inom den kvalitativa metoden vilket 

innebär skapande av ett helhetsperspektiv (Patel & Davidsson 2011). Kvalitativ 

forskningsstrategi är ett tillvägagångssätt där koncentration läggs på ord till skillnad från 

kvantifiering och forskningsstrategin genererar teorier. Vilket vidare ligger till grund för svar 

till studiens frågeställning (Bryman 2008:413).  

 

Den kvalitativa studien inkluderande en litteraturstudie med syfte att införskaffa information 

krävs det en omfattande studie av kvalitativ art (Fejes & Thornberg 2015). Studien utgick från 

en litteraturgranskning av gedigen kvalitativ forsknings insamling från publicerade tryckta- 

och elektroniska källor från vetenskaplig litteratur tidigare forskning för att samla kunskap 

kring ämnet. Valet av litteratur är grundat i att hitta den mest väsentliga informationen och 

bestyrka teorier kring ämnena. För identifiering av vetenskaplig litteratur används ett flertal 

vetenskapliga plattformar och sökmotorer så som Emerald Insight, Science Direct och 

Scopus. De huvudsakliga nyckelord som används vid informationssökning är följande; 

 

 CO2-footprint 

 Sustainable transport  

 Sustainable development  

 Freight transport 

 Environmental effects  

 Greenhouse Effect  

 Global Warming 

 Emissions   

 

Den kvantitativa studien bestod av historisk data given från fallstudien på företaget vilka 

kommer att ligga till grund för kommande beräkningar. I den kvantitativa studien har historisk 



 

 

 

data använts vid genomförandet av analys på en specifik transportsträcka. Erhållen 

information ligger till grund för beräkning av koldioxidutsläpp relaterat till transport av gods.   

3.1 Metod för beräkning  

Nedan presenteras vilken metod som används vid beräkning av koldioxidutsläpp.  

3.1.1 Network Transport Measures (NTM) 

Network Transport Measures (NTM) är en ideell förening med syfte att utveckla en 

gemensam branschstandard för beräkning av transportföretags miljöpåverkan. NTM var från 

början en samling tabeller men utvecklades senare till en miljökalkylator för att förenkla 

sammanställningar och på så sätt göra godtyckliga kalkyler. Med detta har NTM försett 

branschen med objektiva metoder för att beräkna miljöavtryck för olika transportslag som 

kontinuerligt uppdateras. Syftet med NTM är att främja och utveckla transportsektorns 

miljöarbete genom beräkning av godstransporternas utsläpp, användning av naturresurser och 

andra externa effekter. Genom att vara medlem i NTM erhålls fri tillgång till alla tjänster samt 

seminarier där ett gemensamt arbete bedrivs för att förbättra NTM (Network for Transport 

Measures 2018). 

3.1.2 Beräkningsverktyget NTMcalc 

NTMcalc är det beräkningsverktyget byggt av NTM tillämpad för företag att beräkna sina 

transporters miljöpåverkan. NTM tar hänsyn till flera faktorer som alla påverkar transporters 

miljöavtryck. Det mest kritiska data för NTM i inbördes ordning är transportslag, rutt, 

bränsleförbrukning, bränslekvalitet samt övrig färddata. NTMcalc refererar till NTM’s 

beräkningsmetoder för att ta fram utsläppskalkyler. För att kunna använda NTMcalc har 

branschgodkända schablonvärden av utsläpp tagits fram till beräkningsverktyget, vilka ligger i 

övre medelkant gällande utsläppsvärde samtidigt som de inte ger någon konkurrensfördel. 

Detta kan fungera som ett incitament för organisationer att själva samla in de data som krävs 

och därefter fylla på med egen data hämtat transportörer (Network for Transport Measures 

2018). 

 

Nedan presenteras formler som använts vid analys baserad på NTMcalc:  

 

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 =
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 [𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑚]  ×  𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 [𝑔 𝑡𝑜𝑛 𝑘𝑚]
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      𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 = 𝐺𝑜𝑑𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡 [𝑡𝑜𝑛]  ×  𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 [𝑘𝑚] 

 

 

 

𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 =
𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑙 𝑘𝑚] ×  𝐾𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 [𝑔 𝑙]

𝐺𝑜𝑑𝑠𝑣𝑖𝑘𝑡 [𝑡𝑜𝑛]
 

 



 

 

 

Vid en beräkning baserad på NTMcalc används följande parametrar; bränsleförbrukning, 

diesel koldioxidinnehåll, godsvikt och transportarbete. Parametern bränsleförbrukning erhålls 

från ett standardiserat ramverk framtaget av NTM, innehållet av koldioxid i diesel är en 

konstant på 2600 gram/liter, även transportarbete är en konstant på 1980 ton/km gällande 

godstransporter på väg. Vidare till godsvikt fås data från beställare av examensarbetet. I 

NTM-analysen tas inte fyllnadsgrad i beaktande då transporten oavsett fyllnadsgrad körs och 

antas därför vara 100 %. Samtliga kvoter från beräkningarna avrundas uppåt för att begränsa 

siffermängd och underlätta analys. Det som inte tas i beaktande i denna beräkning är 

transporternas koldioxidutsläpp i sträckan tillbaka från slutkunden, eftersom dessa rutter inte 

är kända. Gällande transportsträcka innebär det alltså en sträcka från punkt A till punkt B, 

vidare punkt B till punkt C slutligen. I resultatet beräknas transporterna var för sig för att 

sedan adderas i slutfasen för att se hur mycket koldioxidutsläpp transporten bidragit med. 

Detta eftersom olika lastbilstyper används i de olika transportleden vilket avser en skillnad vid 

beräkningen av koldioxidutsläpp. 

3.1.3 Dataanalys 

Vid analys av insamlad data har metoden Network Transport Measures (NTM) använts. 

Beräkning av koldioxidutsläpp utfördes för rutter utförda under ett specifikt tidsintervall 

baserat på historisk data. Antaganden gällande NTM-beräkning har gjorts i form av vilken 

lastbilstyp som använts samt drivmedel. Dessa antaganden kan anses godtyckliga då 

beräkning sker från distributionslagret i Jönköping till en väl belagd terminal i Sundsvall för 

att nå slutkund, sträckan mellan distributionslager och terminal är 712 km. Vilket innebär 

stora volymer på första sträckan, det kan antas köras av lastbilstypen medium truck + trailer. 

Sträckan mellan terminal och slutkund innebär mindre volymer och kan därför antas kräva 

mindre lastbilar och beräknas vara medium truck. Gällande drivmedel är det diesel euro class 

5 alternativt diesel euro class 6 som används på lastbilar idag. I dagsläget är drivmedlet euro 

class 5 mest förekommande och därför tillämpas det vid beräkning av NTM.  

3.2 Kvalitet 

Validitet innefattar om huruvida de slutsatser som uppkommit från en studie sammanfaller 

eller inte (Bryman 2011). Medan reliabilitet eller tillförlitlighet, handlar om att det ska finns 

möjligheter att genomföra studien på nytt och uppnå samma resultat (Yin 2007). Syftet med 

reliabilitet är att eliminera fel som kan komma att uppstå under studiens gång (Yin 2007).  

3.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten av de instrument som används under 

arbetets gång. Mätningsmetoder måste vara reliabel för att få ett resultat. Observation med 

reliabiliteten hos mätinstrument bör göras i alla forskningsprojekt (Ejvegård 2003). 

Användningen av reliabla mätinstrument inkluderar stabilitet vilka ger samma resultat varje 

gång de används på samma material (Yin 2007). Studiens resultat bygger på en NTM-analys 

och en litteraturstudie vilket skapar en kunskapsbas av erkända metoder. Studien är baserad 

på tidigare forskning och historisk data vilket ger ett objektivt resultat och synvinkel som inte 

påverkats av yttre omständigheter eller mänskliga faktorer. Användningen av triangulering 

har skett vid datainsamling. Datatriangulering har använts där en kombination av 



 

 

 

datainsamling från fallstudie gjorts samt ett antal olika vetenskapliga källor har skapat en 

teoretisk grund till ramverket. Genom användning av mixed-method strategi blir både 

studiens reliabilitet och validitet förstärkt (Zohrabi 2013). Studien kan därför anses ha en hög 

reliabilitet på grund av valda metoder. De data som berör NTM-analysen har redovisats i 

fallstudien, som innebär att om samma studie görs igen skulle det kunna generera ett 

likvärdigt resultat vilket vidare styrker slutsatsen från resultatet. 

3.2.2 Validitet 

Validitet innebär att det ska vara lämpligt för det vetenskapliga syftet. Det innebär frågan om 

forskaren verkligen mäter det som är avsett att mäta (Ejvegård 2003). Studien har på ett 

transparent sätt presenterat vad syftet med studien är och hur resultat har skapats. Vilket ger 

läsaren en god uppfattning om hur och varför de valda metoderna avser att mäta det som 

tänkts. Detta har både skett i en presentation av parametrar i NTM-analysen samt vilka 

antaganden som krävts i studien. Beaktande har tagits för att kunna besvara forskningsfrågan 

och vad den innefattar, studien inkluderar inte sociala och ekonomiska aspekter eftersom att 

dessa inte uppfyller syftet (Eliasson 2013). Genom att använda ett omfattande antal av 

vetenskapliga publikationer av olika författare från varierande geografiska positioner bidrar 

det till en stärkt validitet (Zohrabi 2013). Där klimatfrågan står i fokus men skildras och 

erkänns från olika perspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. FALLSTUDIE 
Avsnittet ger en beskrivning av empirin som ligger till grund för studien för att uppfylla syfte 

och ge svar på forskningsfrågorna. 

4.1 Centiro Solutions AB 

Detta arbete är utfört på uppdrag av företaget Centiro Solutions AB som erbjuder hållbara 

molnlösningar till kunder nationellt såväl som internationellt. Genom en flexibel plattform 

kombineras färdiga standardlösningar eller anpassade lösningar till kund. Centiro erbjuder 

diverse administrationslösningar bland annat för transporter och e-handelslösningar för 

aktiviteter som returhantering, visibilitet i försörjningskedjan och kringtjänster. Studien är ett 

uppdrag från en av Centiros kunder där målet är att kunna beräkna i genomsnitt vad en 

sändning till ett specifikt postnummer kommer att släppa ut i form av koldioxid. Data har 

erhållits från Centiros databas via möten med involverade parter. 

4.2 Beskrivning av fallstudie   

Studien kommer att visuellt beräkna koldioxidutsläpp för två kända rutter och 

direkttranporter. Sträckan beräknas från distributionslager i Jönköping till terminal i Sundsvall 

för att sedan separeras till två skilda rutter där rutt 1 (gul) levererar till tre olika postnummer i 

Sveg och rutt 2 (blå) levererar i ett område innehållande Bruksvallarna, Funäsdalen och 

Ljusnedal. Rutternas och direkttransporternas avstånd har kartlagts i Google Maps och vägtyp 

har identifierats samt tagits i beaktande vid beräkning av koldioxidutsläpp. Nedan visas en 

tabell med data från de specifika sändningarna som används vid beräkningen i resultatet.  

 

Tabell 1: Data från sändningar ut till kund. 

 
 

De gula fälten respektive de blåa fälten är specifika rutter med angiven godsvikt, volym och 

leveranstid som redovisar vilken väg lastbilen har åkt. Volymen tas inte med i beräkningen. 

På grund av att fyllnadsgraden beräknas vara 100 %, eftersom transporten oavsett 

fyllnadsgrad behöver köras. I tabellen står vikt i kilo men vid beräkning tillämpas enheten ton 

för att kunna appliceras i formeln. Det framgår även i tabellen när gods har levererats till 

mottagare som visar vilken rutt transporten har kört. Rutterna har visualiserats i Google Maps 

vilket presenteras nedan.   

 

 



 

 

 

 
Figur 2: Sträckan mellan centrallager och terminal. 

 

Ovanstående figur visar sträckan mellan distributionslager från Möbelvägen 14 i Jönköping 

till en transportörs terminal på Förmansvägen 9A i Sundsvall. Transporten mellan 

distributionslager och terminal innehåller volymer motsvarande kapacitet av en medelstor 

lastbil med tillhörande släp. Väglaget vid denna transport är till största del motorväg vilket 

därför är det väglag som används vid NTM-beräkning av denna sträcka. Utifrån NTM-

tabellen som innefattar bränsleförbrukning för ett visst fordon och bränsletyp anses 

bränsletypen vara 0,345 liter/km. I det här fallet beräknas inte tomtransport tillbaka till 

distributionslager eftersom att det inte är känt vart ska här näst.  

 

Sträckan mellan distributionslagret på Möbelvägen 14 och terminal på Förmansvägen 9 

adderas inte på mjölkrundans totala koldioxidutsläpp. Detta eftersom det inte är känt att de 

olika rutternas sändningar har gått med samma transport och sträckan mellan 

distributionslager och terminal beräknas därför enskilt. Där av används det inte heller vid 

direkttransporter eftersom jämförelsen mellan direkttransport och mjölkrundor då inte sker 

under lika omständigheter.  

 

 



 

 

 

 

 
Figur 3: Transportväg från terminal ut till kunder i Bruksvallarna, Funäsdalen och Ljusnedal. 

 

Figur 3 illustrerar rutten från terminal i Sundsvall till fyra olika destinationer i Bruksvallarna, 

Funäsdalen och Ljusnedal. Väglaget i denna rutt består till största del av landsväg vilket är det 

väglag som tillämpas vid beräkning av ruttens totala koldioxidutsläpp. Utifrån NTM-tabellen 

som innefattar bränsleförbrukning för ett visst fordon och bränsletyp anses bränsletypen i 

detta fall vara 0,193 liter/km när last finns. Vid tomtransport är bränsleförbrukningen istället 

0,150 liter/km. Tomtransporten illustreras inte i figur 3 men körs från sista position i rutt 

tillbaka till terminal i Sundsvall. 

 

 
Figur 4: Transportväg från terminal ut till kunder i Sveg. 

 

I figur 4 illustreras rutten från terminal i Sundsvall till tre olika destinationer i Sveg. I denna 

rutt består väglaget landsväg vilket är det väglag som tillämpas vid beräkning av ruttens totala 

koldioxidutsläpp. Utifrån NTM-tabellen som innefattar bränsleförbrukning för ett visst fordon 

och bränsletyp anses bränsletypen vara 0,193 liter/km när last finns. I detta fall blir 

bränsleförbrukningen på tomtransport 0,150 liter/km. I ovanstående figur illustreras inte 

tomtransporten som körs från sista kund i rutt tillbaka till transportörens terminal i Sundsvall. 

 



 

 

 

 

5. RESULTAT  
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet för att besvara forskningsfrågorna. Resultatet 

kommer att beröra direkttransporter och mjölkrundor. Dessa kan jämföras och ge ett resultat 

av vad som är mest effektivt hur ett miljöperspektiv. 

 

I direkttransporterna kommer varje specifik sändnings koldioxidutsläpp att beräknas från 

terminal till slutkund samt tomtransport tillbaka till terminal igen. Vilket visualiserar varje 

specifik sändnings utsläpp som vidare används med de övriga sändningarnas 

direkttransportutsläpp. Direkttransporteras totala utsläpp kan då visa hur stor andel varje 

specifik sändning bidragit med i relation till det totala utsläppet angett i procent. Vidare 

tillämpas det i rutten för att kartlägga relationen mellan de aktuella sändningarna för att 

undvika bestraffning av sen positionering i rutt.  

 

Sändningar som känt gått med en rutt kommer att sammanslås och relationen mellan de olika 

sändningarna blir känt. De kända rutterna kommer sedan beräknas på identiskt vis och detta 

resultat kommer att ligga till grund när det fastslås vad varje sändning haft för bidrag till 

rutten med avseende på relationen beräknad sedan tidigare. 

 

 
Figur 5: Direkt transport från terminal till kund. 

 

I figur 5 illustreras hur direkttransporter kan visualiseras. Direkttransport innebär att varje 

enskild sändning transporteras för sig utan några andra stopp på vägen. Transporten tillbaka 

till terminalen blir en så kallad tomtransport utan godsvikt och kommer att tas med i 

beaktande vid sändningens koldioxidutsläpp. Syftet med att börja med direkttransporter är för 

att kunna se relationen mellan sändningarna som transporterats tillsammans med andra. Vilket 



 

 

 

vidare används vid en approximativ beräkning av ruttens totala koldioxidutsläpp och hur varje 

enskild sändning har bidragit till resultatet. 

 

 
Figur 6: Mjölkrundor vid transport från terminal till kunder. 

 

I figur 6 illustreras transportvägen ut till kunder från terminal genom en rundtur i form av 

mjölkrundor. Här blir en kund del av en transportkedja där flera postnummer inkluderas där 

kunden blir ett stopp på vägen som antingen kan vara i början, slutet eller i mitten av 

mjölkrundan beroende på de övriga kundernas positioner. Därför blir det inte proportionerligt 

att enbart se till utsläppet i det specifika fallet och inte se relationen mellan sändningarna 

vilket skapar ett mer korrekt och rättvist resultat för respektive sändning. 

5.1 NTM-beräkningar 

Nedan presenteras genomförda NTM-beräkningar. Genom kalkyleringar från formeln som 

beskrivits i metodavsnittet. 

5.1.1 Transport distributionslager 

Nedanstående beräkningar inkluderar transport från distributionslager i Jönköping till terminal 

i Sundsvall. Transporten antas ha en godsvikt på 10 ton. Denna länk kommer inte att tas i 

beaktande vid följande NTM-beräkningar av direkttransport och mjölkrundor utan berörs 

uteslutande av utsläppen som sker från terminal till kund för att transportens innehåll mellan 

distributionslager och terminal inte är känd. 

 

Tabell 2: Transporter mellan distributionslager och terminal, exklusive tomtransport.  

 
 

Således är koldioxidutsläppet för transporten mellan distributionslager och terminal 360 

kg/länk. Detta är en direkttransport och hänsyn tas inte till tomtransport tillbaka till 

distributionslager på grund av bristfällig information angående transportens nästa uppdrag. 



 

 

 

Parametern vikt i denna beräkning kan antas som en konstant eftersom beräkning sker med 

100 % fyllnadsgrad och vikten påverkar därför inte resultatet.   

 

I samtliga NTM-beräkningar är distansen fastställd med hjälp av Google Maps och beräknas i 

enheten kilometer.   

5.1.2 Direkta transporter 

Vid NTM-beräkning har följande resultat berörande direkttransporter erhållits.  

Direkttransporter är de transporter som går direkt från terminal till kund utan några andra 

stopp på vägen. Beräkning har även gjorts på tomtransport från kund tillbaka till terminal där 

fyllnadsgraden istället anta vara 0 % och vikten är ett kilo. Sträckan som använts vid 

beräkningen av direkttransporter har erhållits från Google Maps. Koldioxidutsläppet för varje 

enskild transport redogörs nedan i enheten kg/länk. 

 

Tabell 3: Direkt transporter inklusive tomtransporter, transportgrupp ett.  

 
 

Tabell 4: Direkt transport inklusive tomtransporter, transportgrupp två.  

 
 

Ovanstående tabeller visualiserar vad varje enskild sändning har för koldioxidutsläpp samt 

summering av utsläppen för alla sändningar totalt på respektive gruppering efter rutt. Detta 

värde används senare när förhållandet mellan sändningarna beräknas och bidraget för den 

aktuella rutten fastslås. Det totala utsläppet för direkttransport blå är således 638 kg/länk, 

respektive 343 kg/länk för direkttransport gul där de olika sändningarna har olika bidrag i 

förhållande till sin vikt.  

 

Kolumnen CO2-contribution eller koldioxidbidrag representerar vad det kostar att inte utnyttja 

fordonets totala kapacitet oavsett hur hög fyllnadsgraden är behöver transporten köra, vilket 

innebär att sändningar med lägre vikt får ett högre koldioxidbidrag eftersom bidraget för hela 

transporten fördelas per transporterat kilo. Med detta i beaktande påverkar inte vikten 

eftersom i denna studie antas 100 % fyllnadsgrad av den anledningen att transporten 

oberoende fyllnadsgrad ändå måste köra samt att godset konsolideras med gods från andra 

aktörer vid terminal och hamnar i samma transportrutt med syfte att öka fyllnadsgraden. Vid 

tomtransport beräknas fyllnadsgraden istället till 0 %. Koldioxidbidraget beräknas i gram/ton-

kilometer. 



 

 

 

5.1.3 Mjölkrundor 

Genom användning av NTM har följande resultat erhållits vid beräkning av mjölkrundor. 

Transporterna åker en rutt från terminalen till kunderna i ordning efter positionering och har 

angivits efter tid för mottagande. Tabellen visar vad varje länk släpper ut med avseende på 

transportens rutt. Detta visualiserar vad det totala utsläppet för en rutt blir. Den totala vikten 

avtar successivt i rutten efter varje kund den nått och är i sista sträckan en tomtransport 

tillbaka till terminal igen. Vilket innebär att vikterna i tabellen står för en nulägesbeskrivning 

av lasten istället för vad varje sändnings vikt är. Avståndet är angivet i hur lång varje sträcka 

är i respektive länk och räknas från punkt A-B-C osv.  

 

Tabell 5: Mjölkrundor inklusive tomtransport, rutt ett. 

 
 

Tabell 6: Direkt transporter inklusive tomtransporter, rutt två.  

 
 

Koldioxidutsläppen för rutt ett är 205 kg/länk respektive 129 kg/länk för rutt två. Vikten för 

alla sändningar totalt i första länken vilken successivt avtar efter det att kunderna erhåller sina 

varor. På så vis blir bränsleförbrukningen för en sändning i slutet av en rutt inte representativ i 

relation till den faktiska påverkan för en specifik sändning. Där av blir relationen sett från 

direkttransporterna viktig när sändningens genomsnittliga påverkan fastställs så att alla 

sändningar fördelas rättvist på ruttens totala utsläpp. Sändningarnas andel av rutten 

visualiseras under avsnittet samband.  

 

Vid jämförelse av de totala koldioxidutsläppen mellan direkttransporter och mjölkrundor visar 

det sig att direkttransport har större andel koldioxidutsläpp än vad mjölkrundor har. Vid 

direkttransport släpps 32 % mer koldioxid ut jämfört med mjölkrunda i rutt ett. I rutt två 

släpps det ut 38 % mer koldioxid vid direkttransporter jämfört med mjölkrunda i rutt två. 

Vilket medför att rutter är mer energieffektiva än vad direkttransporter är.  

5.1.4 Tomtransporter 

Utav direkttransporterna består 50 % av tomtransporter det innebär att lastbil åker tom tillbaka 

till terminal. Vid mjölkrunda är det 22 % vilket betyder att transporten är mer effektiv och kör 

kortare sträckor utan last. Figurerna nedan visualiserar att rutter även är effektivare med 

avseende på tomtransport och inte endast gällande utsläpp av koldioxid.  

 



 

 

 

 
Figur 7: Andel i % av tomtransport vid direkttransport. 

 

I figur 7 visas ett cirkeldiagram över hur stor andel av direkttransporterna som består av 

tomtransporter. Detta innebär att transporten kör tom halva delen av transporttiden. 

Tomtransporter kräver onödig kapacitet av infrastruktur och slöseri av resurser. Vilket 

genererar både högre koldioxidutsläpp samt en lägre beläggning av transportflottan.  

 

        
Figur 8: Andel i % av tomtransport vid mjölkrunda.  

 

I figur 8 visas ett cirkeldiagram över hur stor andel av mjölkrundan som består av 

tomtransporter. Vilket innebär att vid användning av mjölkrundor har tomtransporten minskat 

från 50 % till 22 % av transporttiden. Tomtransporter vid mjölkrunda innebär därför inte 

onödigt utnyttjande av infrastruktur och slösar inte heller resurser i lika stor utsträckning som 

vid direkttransport. Vilket genererar både i minskning av koldioxidutsläpp från tomtransporter 

samt en högre beläggning av transportflottan.  

 

 

 



 

 

 

 

5.1.5 Samband 

För att kunna skatta en specifik sändnings bidrag till transporten när mjölkrundor körs 

används värdena från direkttransporter och divideras med utsläppen totalt på direkttransporter. 

Detta ger andelen given i procent på hur stort bidrag sändningen approximativt har för 

påverkan i rutten. Se nedanstående formel:  

 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑋 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡
= 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 % 

 
Tabell 7: Andel av totala utsläpp från direkttransporter rutt ett.  

 
 
Tabell 8: Andel av totala utsläpp från direkttransporter rutt två.  

 
 

Tabellerna ovan redovisar andelen i % av totalt koldioxidutsläpp vid direkttransporter. Dessa 

värden appliceras på mjölkrundor för att skatta hur stor andel av ruttens totala 

koldioxidutsläpp som respektive sändning bidrar med vilket redovisas under ”Part of route”. I 

Tabell 7 visas till exempel att postnummer 84097 står för 26 % av ruttens totala 

koldioxidutsläpp vilket innebär ett utsläpp på 52 kg/länk. Syftet med att beräkna ut sambandet 

är för att kunna skatta vad respektive sändning faktiskt har bidragit med och inte bestraffas på 

grund av sen positionering i transportens rutt. Detta resulterar i att sändningarnas bidrag blir 

mer representativa. 

 

Hade sändningarnas utsläpp från rutter baserats på utfallet hade exempelvis sändning 84233 

bidragit med 128,68 kg/länk istället för 42,18 kg/länk som är sändningens rättvisa bidrag 

eftersom den enbart står för 33 % av sändningarnas totala utsläpp. Genom att beräkna 

samband erhålls därför en visualisering av sändningens bidrag till koldioxidutsläpp. Detta 

samband ger medelvärdet för respektive postnummer. Vilket kan vidare appliceras för att 

kunna förutspå koldioxidutsläpp till postnummer i framtiden.  

 

 



 

 

 

6. DISKUSSION  
Resultatet i denna studie är en approximativ visualisering av koldioxidutsläpp som kan 

variera, då avståndet inte är exakt och ytterligare kartläggning krävs av alternativa rutter för 

att minska felmarginalen. Ytterligare data genererar också ett mer exakt medelvärde som kan 

appliceras i verkligheten. Resultatet blir en visualisering vilket kan ligga till grund för vidare 

forskning hos kund samt andra organisationer. Studien kan användas i liknande fall där den 

kan ligga till grund för att med ett fåtal resurser starta upp ett långsiktigt miljöarbete för en 

hållbar utveckling med avseende på koldioxidutsläpp.  

 

Utsläppen från transporter innehåller flera olika partiklar och inte endast koldioxid. I arbetet 

tas endast hänsyn till koldioxidutsläpp eftersom att det är dessa utsläpp som står för 30 % av 

transportutsläppen i Sverige. Övriga partiklar från utsläpp tas upp men appliceras inte i 

beräkningarna. Mer exakta beräkning kan göras med luftemissioner vilka har högre precision 

än vad koldioxid har och är högst aktuella. Dessa beräkningar sker på lokal och regional nivå.  

 

Denna studie är beräknad på ett aktivitetsbaserat tillämpningssätt vilket ger ett approximativt 

resultat. Det krävs få resurser och är därför lämplig vid användning av limiterad historisk 

data. Bränslebaserad strategi är en annan strategi som är resurskrävande och beräknas genom 

insamling av rapporterad data som innehåller direkt mätning av bränsleförbrukning samt 

finansiella utdrag av bränsleutgifter (McKinnon, Browne, Piecyk & Whiteing 2015). Denna 

strategi ger ett mer precist resultat men är tids- och resurskrävande samt inte lämplig i denna 

studie som är baserad på historisk data. Reliabilitet i denna studie anses som hög eftersom det 

tillämpade beräkningsverktyget i kombination med litteraturstudie medför ett godtyckligt 

resultat som besvarar forskningsfrågorna och skapar eventualitet till fortsatt forskning. Ökad 

validitet har åstadkommits genom tydlighet genom hela studien från syfte till hur resultat hur 

uppnåtts. Tillämpning av varierad tidigare vetenskaplig forskning bidrar också till den ökade 

validiteten och styrker valet av metoder.  

 

Antaganden har gjorts för att kunna genomföra beräkningarna. Brist på information i form av 

data i dagsläget har begränsat resultatets precision och ökat felmarginalen. För att få ett så 

noggrant resultat som möjligt behövs mer data från dessa områden och en kartläggning på 

ytterligare rutter bör göras. På så sätt kan en bank byggas upp med data som på sikt kan 

resultera i ett så precist värde som möjligt, som vidare skall kunna appliceras vid vilken 

transport som helst inom det givna postnumret. Detta kan appliceras på andra företag inom 

transport och logistikbranschen och är ett enkelt sätt att följa med i utvecklingen och de krav 

som ställs av marknaden idag.  

  

Att arbeta med hållbara transporter behöver inte enbart innebära höga kostnader utan kan 

istället medföra högre transporteffektivitet och konkurrenskraft på marknaden. Att arbeta med 

ett miljötänk behöver inte innebära nya och dyra transportmedel. Rutterna som visats i 

resultatet släpper i genomsnitt ut 35 % mindre än direkttransporter och kan minskas 

ytterligare om rutterna blir effektivare där fler postnummer inkluderas och innefattar stopp 

längs hela kedjan vilket genererar mindre tomtransporter. Det kan vara ett bra alternativ när 



 

 

 

flexibiliteten kräver vägtransport. Eftersom att detta arbete inte omfattar hela leveranskedjan 

utan endast the last mile ut till kund så är vägtransport det mest vanliga transportslaget på 

grund av flexibiliteten den medför.  

  

Valet av beräkningsmetoden NTM är lämplig vid tillgång och tillämpning av historisk data. 

Det är en metod med få parametrar som oftast är kända såsom godsvikt, transporttyp, sträcka 

osv. Data är historisk, miljöklasser uppdateras ständigt och flottan behöver successivt förnyas 

för att uppfylla utsläppskrav. Skillnaderna kommer dock inte vara så pass stora att de påverkar 

NTM resultatet något avsevärt. Beräkningar bör upprepas kontinuerligt med aktuell data för 

ett mer exakt resultat. NTM är ett verktyg som skapar möjlighet att upprepa studien om data 

erhålls under liknande omständigheter, vilket bidrar till ökad reliabilitet.  

 

NTM ger en limiterad analys vilket kan fungera som ett incitament till fortsatt forskning. 

Kritiken mot NTM är att metoden inte representerar hela miljöpåverkan. För att få ett mer 

exakt resultat krävs det att man använder mer omfattande beräkningsmetoder som tidigare 

nämnt. Detta för att öka trovärdigheten på beräkningarna. För ett mer korrekt resultat bör 

parametrar som hastighet, mänskliga- och yttre faktorer, typ av däck och lutning tillämpas. 

Koldioxid är en diffus parameter som påverkas av yttre faktorer vilket innebär att 

beräkningarna blir approximativa och ger snarare riktlinjer än ett resultat. Styrkan i denna 

studie ligger i möjligheten att skapa ett självförbättrande system genom att nya data erhålls 

kontinuerligt och kan öka resultatets precision.  

 

I denna studie genomförs beräkningar med 100 % fyllnadsgrad vilket leder till att vikten inte 

påverkar resultatet. Vikt är en parameter som endast kan tas i beaktande när fyllnadsgraden är 

känd då denna påverkar förbrukning av bränsle. Fyllnadsgraden är en diffus faktor som ofta är 

okänd då gods som transporteras från terminal i flera fall konsolideras med annat gods. Detta 

medför i sin tur att transportören inte behöver känna till vikten på lasten på en specifik 

transport. Beräkningarna av koldioxid faller därför inte på grund av okänd vikt utan utgår 

ifrån fyllnadsgrad. Där av är koldioxidbidraget viktigt eftersom det påvisar vad det kostar att 

inte utnyttja fordonets kapacitet. Försändelser med låg godsvikt ger ett högre koldioxidbidrag 

eftersom koldioxidutsläppen för hela transporten fördelas per transporterat kilo.  

 

Syftet med att beräkna ut sambandet mellan sändningarna är för att kunna skatta vad 

respektive sändning faktiskt har bidragit med samt kunna förutspå vad det kostar i 

koldioxidutsläpp att leverera till specifika postnummer i framtiden. Sambandet medför att ett 

postnummer inte skall bestraffas på grund av sen positionering i transportens rutt. Det 

resulterar i att sändningarnas bidrag blir mer representativa och kan användas till skapandet av 

ett genomsnitt för specifika postnummer. Antagandet kräver att transportörerna använder sig 

utav mjölkrundor vilket resultatet bevisar, att det är mer effektivt ur ett miljöperspektiv. De 

flesta transporter idag är mjölkrundor vilket studien visar, ökar både fyllnadsgraden och 

vikten och på så sätt utnyttjas fordonets kapacitet med mer effektivitet med avseende på 

koldioxidutsläpp, tomtransporter och förkortade ledtider. Detta är inte bara positivt ur ett 

miljöperspektiv utan även ur det sociala och ekonomiska perspektivet eftersom alla dessa tre 

påverkar varandra. Från ett socialt perspektiv förbättras levnadsstandarden och hälsan hos 



 

 

 

människor och luftkvaliteten blir bättre som ett resultat av minskade transporter. Sett från det 

ekonomiska perspektivet medför miljörundor besparande av både resurser och tid vilket är 

lönsamt hur organisations- och kundperspektiv. Ekologisk hållbarhet är de minskade 

utsläppen av koldioxid och andra partiklar som bevarar naturresurser och bidrar till mer 

hållbara transporter i framtiden.    

 6.1 Förslag på fortsatt forskning 

Beräkningsmetoden som används kan ge uppstart till ett långsiktigt miljöarbete, fortsatta 

studier kan innebära implementation av NTM i fordon där det i färddatorn syns hur mycket 

koldioxidutsläpp transporten medfört. Vidare forskning kan också ske i förvaltning av denna 

studie för att få mer precisa värden som speglar situationen i verkligheten även i framtiden. 

Ett ämne för vidare forskning som bedöms ha potential vore att utreda möjligheter att 

reducera tomtransporter med låg samhällsnytta. Dessa transporter kan elimineras med hjälp av 

effektivare rutter och en hög beläggning av flottan vilket kräver god informations integrering 

mellan företag och transportörer. Detta kan vara en möjlighet för forskning där prioritet inte 

ligger på utsläpp utan på kommunikation i en varuflödeskedja där en av effekterna blir lägre 

miljöpåverkan. Det kan leda till ett initiativ med reell effekt med avseende på̊ samhällsnytta, 

ekonomisk- och ekologisk hållbarhet inom branschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. SLUTSATS  
Detta examensarbete har varit på uppdrag till en av Centiro Solutions kunder. Utgångspunkten 

i denna studie var att bestämma hur miljövänliga beslut kan möjliggörs utifrån beräkningar på 

koldioxidutsläpp från transporter samt bidra till en hållbar utveckling inom transportlogistik. 

Följande forskningsfrågor har besvarats:  

 

 Hur skapas miljövänliga beslut utifrån beräkning av transporters koldioxid utsläpp?   

 

 Vad krävs för att med hjälp av historisk data kunna förutspå koldioxidutsläpp från 

transporter?  

 

Studien speglar ett idealt tillstånd där faktorer som fyllnadsgrad, optimering samt 

konsolodidering inte tas i beaktande. Detta eftersom information kring dessa är bristfällig, om 

ytterligare information tillhandahålls går det att få ett mer representativt resultat av samma 

studie. Denna studie visar att för att skapa miljövänliga beslut krävs synliggörandet av olika 

alternativ. Vilket har gjorts genom NTM-beräkningar på direkttransporter och mjölkrundor. 

Resultatet i denna studie visar att mjölkrundor är det mest effektiva transportsättet för att nå 

flera kunder under en och samma rutt och minska tomtransporter. Genom att skapa effektiva 

transportsystem ur flera synvinklar kommer detta att bidra till en hållbar utveckling där 

transportlogistiken utnyttjas till sin högsta grad. Studien visar också att när data är bristfällig 

går det att förutspå koldioxidutsläpp med hjälp av historisk data. De parametrar som krävs för 

beräkning av koldioxidutsläpp är avstånd, fyllnadsgrad/vikt, drivmedel, transportslag och 

transporttyp. I denna studie tillämpas en fyllnadsgrad på 100 % vilket resulterar i att vikten 

inte påverkar resultatet.  

 

Slutsatser som kan dras från denna studie är att miljövänliga beslut kan skapas genom 

beräkning av koldioxid på diverse transportsätt. Dessa beräkningar generar olika alternativ för 

att ta reda på vilka som är mest lämpliga, sett ur ett miljöperspektiv. Studien visar också att 

det med hjälp av historisk data går att förutspå koldioxidutsläpp vilka kan fungera som 

incitament vid beslutsfattande. Som en avslutande kommentar till arbetet; det som inte går att 

mäta går inte heller att förbättra.  

7.1 Praktiska rekommendationer  

I nuläget har denna studie skapat möjlighet att beräkna koldioxidutsläpp med historisk data 

och fungerar självförbättrande på så vis att felmarginalen ständigt minskas när mer 

information om rutter registreras. För att utveckla denna studie på längre sikt behövs specifik 

data om varje transportfordon i realtid som skulle kunna hämtas via telematik. Information 

om aktuell fyllnadsgrad, bränsleförbrukning, körbeteende och rutt. När denna information är 

känd kan beräkningar genomföras med hänsyn till realtidsdata och där med att skapa ett 

självförbättrande system.  
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