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Sammanfattning 
 
Global uppvärmning genom växthuseffekten och nedbrytning av ozonlagret är idag den stora 
globala miljöfrågan. Till följd av större fokus på miljöfrågor, har allt fler företag ökat 
omfattningen på sitt miljöarbete. För att få insyn i den egna verksamhetens klimatpåverkan 
krävs kartläggning och analys av utsläppsgenererande verksamhetsområden. Enheten LFV 
Data inom LFV, tidigare Luftfartsverket, vill utöka sitt miljöarbete till att även omfatta 
klimatpåverkan som verksamheten ger upphov till indirekt. Detta examensarbete syftar till att 
kartlägga och analysera huvudflödet av tjänstedatorer (BAS-IT-produkter) inom LFV ur 
klimatperspektiv. Arbetet ska leda fram till kunskap om transporternas bidrag till luft i form 
av koldioxid i nuläget. Koldioxidemissioner från BAS-IT-flödet är i hög grad kopplade till 
transporter som i sin tur påverkas av försörjningskedjans utformning och logistiska lösningar. 
Med utgångspunkt i klimatbelastande faktorer som identifieras i försörjningskedjan, ska 
arbetet också lyfta fram tänkbara utvecklingsområden och logistiklösningar samt diskutera 
lösningars potential. Med potential avses möjlighet att, med viss förändring av rutiner och 
aktiviteter i försörjningskedjan, kunna öka kontroll över samt minska koldioxidemissioner 
kopplade till transporter av produkterna. Med utgångspunkt i resultat från emissions-
beräkningar kan jämförelser mellan nuvarande och alternativa utformningar i försörjnings-
kedjan ligga till grund för slutsatser om vilka aktiviteter som ger stora emissionsbidrag samt 
vilka åtgärder som kan rekommenderas. Efter kartläggning av försörjningskedjans aktiviteter 
och dess aktörer WM-data, Hewlett-Packard (HP), Mercor Technologies, Smålandsbörsen 
och Posten Logistik har nyckelfaktorer identifierats. Bland dessa faktorer återfinns såväl, 
strategiska, taktiska, operativa och övriga faktorer. Exempel på identifierade faktorer är: 
global försörjningskedja med långa transportavstånd, flygtransporten av BAS-IT-produkter 
från Kina till Holland, avsaknaden av samordning i beställnings och returflöde, användningen 
av tunga återanvändbara emballage och avsaknaden av incitament för beställaren av 
transporten att minska transportarbetet. Resultatet av genomförda beräkningar visar att 
huvudflödet av BAS-IT genererar genomsnittliga årliga emissioner på 97 ton koldioxid i 
nuläget. Varje inköpt tjänstedator ger under sin livstid upphov till transporter som leder till 
emissioner på drygt 120 kg koldioxid. Om utgångspunkten är att behålla nuvarande 
försörjningskedja kan förändringar som: ökade rapporteringsmöjligheter, krav på transporters 
genomförande i avtal, ökat utnyttjande av poolprodukter och förändrade rutiner för 
emballageanvändning, leda till minskade emissioner. Andra utvecklingsområden som innebär 
förändringar av försörjningskedjans utformning är: aggregerade sändningsvolymer, 
överförande av gods från flyg till sjöfart och alternativ lokalisering av leverantör. Genom 
beräkningar och analys av resultat konstateras att om avsikten är att kraftigt minska 
emissioner från hela försörjningen, finns endast en åtgärd som är verksam; att överföra gods 
till sjöfart. För utsläppsminskningar från transporter inom Sverige, finns flera verksamma 
åtgärder. Även mindre förändringar av rutiner har visat sig ge mycket bra resultat för 
emissioner inom landet. Rekommendationer för det korta perspektivet är enkla åtgärder som 
att införa rapporteringsmöjligheter för miljödata, att återgå till transport av gods i 
originalemballage samt att effektivisera utnyttjandet av poolprodukter. Med antagande om en 
i framtiden förändrad prisbild för miljöpåverkan, kan det bli aktuellt att minska 
utsläppsmängder i allt större utsträckning, vilket då kräver en större förändring av 
försörjningskedjans utformning. På sikt är det därför motiverat att väga in faktorer som 
transportsätt, lokalisering och distributionslösningar i valet av leverantör. 



  

Abstract 
 
Global warming caused by the greenhouse effect and the depletion of the ozone layer is the 
big global environmental issue of today. Due to the larger focus on environmental issues, 
more companies have increased the extent of their environmental operations. To gain 
knowledge of how the activity of one’s company is affecting the climate, mapping and 
analysis of the activities that cause the emissions is demanded. LFV Data, a subdivision of 
LFV, previously Luftfartsverket, want to extend its environmental program to also include 
environmental impact from indirect activities. The purpose of this master thesis is to map and 
analyze the main flow of desktop computers (BAS-IT-products) in LFV from an environ-
mental point of view. The study will result in knowledge of how transportation contributes to 
atmosphere in the form of carbon dioxide in the present situation. The emissions of carbon 
dioxide resulting from the flow of BAS-IT are largely connected with transportation, which is 
affected by design of the supply chain and logistic solutions. Based on the factors that affects 
climate, which are identified in the supply chain, the study will also suggest possible areas of 
development and logistic solutions, and further discuss the potential in various solutions. 
Potential meaning the possibility to, by slight changes in routines and activities in the supply 
chain, increase control of, and reduce emissions of carbon dioxide connected to trans-
portation. From the result of the calculations of emissions, comparisons between present and 
alternative designs of the supply chain can lead to conclusions of which activities largely 
contributes to emissions and which actions to recommend. After mapping the activities of the 
supply chain and its actors WM-data, Hewlett-Packard (HP), Mercor Technologies, 
Smålandsbörsen and Posten Logistik, key factors have been identified. Among these factors 
strategic, tactical, operative as well as other factors are found. Example of identified factors 
are: global supply chain with long distances for transportation, air transportation of BAS-IT-
products from China to The Netherlands, the lack of coordination in the flow of ordering and 
returns, the use of heavy reusable packaging and the lack of incentive for the orderer of the 
transportations to reduce the amount of transports. The result of the calculations being made 
shows that the main flow of BAS-IT generates average annual emissions of 97 tonnes of 
carbon dioxide at present date. Each purchased computer generates transportations leading to 
emissions of more than 120 kg of carbon dioxide during its life cycle. If the main objective is 
to preserve present supply chain, changes like: an increase of the possibilities to get reports, 
demands on implementation of transportations in contracts, extended use of pool products and 
changes in routines of the use of packing, might result in reduced emissions. Other areas of 
development that involve changes to the design of the supply chain are: aggregated volumes 
for delivery, transferring of goods from air freight to shipping and an alternative location of 
supplier. The conclusion from calculations and analysis of results shows that if the objective 
is to heavily reduce emissions from the entire supply chain, there is only one effective 
measure; to transfer goods from air freight to shipping. Regarding reduction of emissions 
from transportations in Sweden, there are several effective measures. Even slight changes in 
routines have proven very good results on emissions within the country. Recommendations in 
short term perspective are simple measures like introducing the possibility to report environ-
mental data, to go back to transport the goods in its original packing, and to make the use of 
the pool products more effective. In the assumption of a future change in costs for affecting 
the environment, it might be of importance to reduce emissions to a larger extent, which 
require a bigger change of the supply chain design. Therefore it is in long term motivated to 
consider factors like how to transport, the facility location and solutions of distribution when 
making the choice of supplier.  
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Kapitel 1: Inledning 
 

 - 1 - 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Global uppvärmning genom växthuseffekten uppmärksammas i allt högre utsträckning. Till 
följd av större fokus på miljöfrågor, har allt fler företag ökat omfattningen på sitt miljöarbete. 
Idag innefattar ofta miljöarbetet att företagen ser över sin energianvändning och sitt 
transportbehov. Företagens utveckling på en global marknad och dess trender inom 
produktion och distribution är i hög utsträckning beroende av användningen av fossil energi 
och billiga transporter. Transportbehovet ökar och situationen försvårar arbetet med att 
minska den negativa klimatpåverkan som människan gör sig skyldig till.  
 
För att få insyn i den egna verksamhetens klimatpåverkan krävs kartläggning av utsläpps-
genererande verksamhetsområden.  Genom att undersöka möjligheter till förbättring kan 
sedan företagen arbeta metodiskt och aktivt för en minskad klimatpåverkan. Transportbehovet 
påverkas i stor utsträckning av logistikens utformning, varför en omvärdering av logistiska 
beslut kan vara rätt ur miljösynpunkt.  
 

1.2 Företagspresentation 
LFV, tidigare Luftfartsverket, har ca 4 100 anställda och en omsättning på ca 6 miljarder 
kronor [1]. Verket ansvarar för drift och utveckling av den civila luftfartens del av statens 
flygplatser samt flygtrafiktjänst för både civil och militär luftfart i fred. Verket ansvarar också 
för utbildning av flygledare. Anställda på LFV arbetar med allt från bagagehantering på 
flygplatser till teknisk support och marknadsföring. [2] 
 
LFV:s organisation är uppdelad i tre divisioner som alla är affärsdrivande: Division 
Stockholm, Division Flygplatsgruppen och Division Flygtrafiktjänsten. Divisionerna ansvarar 
för olika flygplatser, flygtrafikledning, flygbriefing, flygtele, mm. Förutom dessa divisioner 
finns tre serviceenheter: LFV Support, LFV Data och Entry Point North. LFV Support driver 
en koncerngemensam verksamhet inom områden som ekonomi, resurser, resetjänst och 
tryckeri. Under LFV Support ligger också avdelningen LFV Teknik som arbetar med 
planering, utveckling, byggande, drift och underhåll av flygplatser. På skolan Entry Point 
North utbildas flygtrafikledningspersonal. LFV Data är den stödenhet inom LFV som 
ansvarar för ägande, förvaltning och utveckling av infrastruktur, system och datorutrustning 
inom IT och telefoni. [2] 
 

1.2.1 Miljöarbete 
LFV:s tre divisioner, koncernledning, samt alla serviceenheter förutom Entry Point North 
omfattas av LFV:s miljöredovisning. En strategisk viktig fråga i miljöarbetet är att minimera 
utsläpp av koldioxid. Sedan 2003 har LFV varit medlem i företagsnätverket Business Leaders 
Initiative on Climate Change (BLICC) där de företag som gått samman arbetar aktivt med 
klimatfrågan. LFV är pionjärer, då man 2005 tog beslut om att bli ett klimatneutralt företag. 
Klimatneutralitet går ut på att företaget efter att möjliga åtgärder för att minska koldioxid-
emissioner utförts, kompenserar för de utsläpp som återstår. Detta görs genom ekonomiska 
satsningar i projekt som leder till att utsläppsminskning sker på annat håll. [3] Kostnaden för 
kompensation genom satsning i projekt som motsvarar en utsläppsminskning på 1 ton 
koldioxid är i dagsläget €12 [4]. 
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1.3 Problembeskrivning  
LFV Data har bland annat som uppgift att förse sina kunder på LFV med IT-utrustning. 
Kunderna befinner sig på de statligt ägda flygplatserna och på LFV:s övriga kontor och in och 
utflöde av IT-utrustningen ger upphov till externa transporter. Hela denna tjänst köper LFV 
Data in av WM-data via avtal. Avtalens befintliga utformning ställer inga miljökrav på WM-
data. Det finns heller ingen kontroll av den miljöpåverkan som transporterna genererar. Denna 
miljöpåverkan klassas som indirekt, då hela tjänsten är utlagd på WM-data och LFV varken 
äger eller kontrollerar fordonen som utför transporterna. [5]  
 
För att LFV Data ska kunna minska den indirekta miljöpåverkan som outsourcade aktiviteter 
bidrar till, krävs kunskap om nuläget och tänkbara åtgärder som beslutsunderlag. Flödet av 
datorer och tillbehör, från tillverkning till deponi, och de transporter som uppstår, bör 
tillsammans med rutiner för beställning, leverans och returnering beskrivas noggrant. Då 
WM-data i sin tur har kontrakt med leverantörer av tjänster och dessa i sin tur anlitar 
transporterande företag utgörs det primära behovet av en samlad beskrivning av nuläget. 
 

1.4 Syfte 
Det grundläggande syftet med examensarbetet är att kartlägga och analysera huvudflödet av 
tjänstedatorer inom LFV ur klimatperspektiv. Produkter som studeras benämns BAS-IT och 
flödet utgörs av de transporter som skapas vid nybeställning samt vid retur av gamla datorer. 
Då flera leverantörer och underleverantörer kontrollerar och ansvarar för olika delar av flödet, 
är det huvudsakliga syftet med kartläggningen att ge en helhetsbild av försörjningskedjan men 
också att beskriva enskilda aktörers roller och aktiviteter med avseende på miljöbelastning.  
 
Arbetet ska leda fram till kunskap om transporternas bidrag till luft i form av koldioxid med 
utgångspunkt i nuläget. Med utgångspunkt i försörjningskedjans klimatbelastande faktorer ska 
arbetet också lyfta fram ett antal tänkbara utvecklingsscenarion. Med grund i resultat från 
emissionsberäkningar från scenarion och utvecklingsområdets relevans, är avsikten att om 
möjligt lyfta fram åtgärder med potential att minska verksamhetens bidrag i form av 
koldioxidemissioner. 
 

1.4.1 Frågeställningar 
En precisering av examensarbetets syfte leder till följande frågeställningar: 

- Hur stort bidrag till utsläpp av koldioxid ger BAS-IT flödet i nuläget? 
 
- Vilka faktorer med betydelse för koldioxidemissionernas storlek, kan identifieras i 

försörjningskedjan? 
 

- För vilka faktorer finns alternativa miljöförbättrande lösningar i nuvarande 
försörjningskedja och vilken potential har dessa lösningar att minska emissionernas 
storlek? 

 
- Finns alternativ till dagens försörjningskedja som kan leda till minskade 

klimatpåverkan? 
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1.5 Avgränsningar  
Med hänsyn till klimatpåverkan från LFV Datas verksamhet finns flera aspekter värda att 
belysa. Detta arbete riktar dock in sig på att endast undersöka och analysera de indirekta 
miljöaspekterna som gäller inköp och hantering av tjänstedatorer med tillbehör och de 
transporter som då genereras.  
 
Endast huvudflödet och de transporter som utgörs av produkter inom BAS-IT studeras och 
klimatpåverkan som beror på produktion och återvinningsprocess utelämnas helt. Dessutom 
studeras endast produkter från leverantören HP (Hewlett-Packard) trots att produkter inom 
BAS-IT i vissa fall kan ha annat ursprung.  
 
Transporter innebär utsläpp till luft i form av bland annat CO2, NOx och CH4, dock tas endast 
hänsyn till beräkning av CO2-emissioner. Avgränsningen beror på att CO2 är den enskilt 
största bidragande faktorn till växthuseffekten. 
 

1.6 Arbetsgång och metod 

1.6.1 Aktiviteter 
Med avsikt att öka kunskapen om den externa klimatbelastningen som LFV Datas verksamhet 
ger upphov till, planeras följande aktiviteter inom examensarbetet: 

• Kartläggning och beskrivning av hela försörjningskedjan med avseende på aktörer och 
aktiviteter. 

• Flödesbeskrivning för arbetsplatsprodukter inom BAS-IT från HP, såväl 
distributionsflöde som returflöde. 

• Formulering av modell för beräkning av indirekta bidrag av växthusgaser från ovan 
beskrivna flöden. 

• Beräkning av LFV Datas indirekta bidrag av koldioxid för ovan beskrivna flöden. 
• Identifiering och analys av klimatbelastande faktorer/aktiviteter  
• Analys av tänkbara utvecklingsområden, potential och relevans 

 

1.6.2 Metod 
Examensarbetets fokus på kartläggning av försörjningskedjan leder till att olika angreppssätt 
kommer att användas för olika delar av arbetet. För teorigrunden kommer informations-
inhämtning i huvudsak bestå i sökning bland vetenskapliga artiklar och böcker. I 
kartläggningen av studieobjektet, försörjningskedjan för BAS-IT, kommer underlaget till stor 
del att utgöras av information som framkommit under intervjuer med berörda aktörer. 
Dessutom kommer tillgängliga avtal att studeras som ett komplement till intervjuerna. I 
arbetet med beräkningar av koldioxid kommer underlag och modeller att baseras på metoder 
framtagna av NTM (Nätverket för Transporter och Miljön). I analysen har utvalda 
klimatpåverkande aktiviteter undersökts närmare. Genom att undersöka hur förändringar i den 
nuvarande logistikkedjan samt förändringar av kedjans struktur påverkar koldioxidutsläppen 
fås möjliga utvecklingsområden inför framtiden. Detta görs genom att skapa olika scenarion 
där de klimatpåverkande faktorerna varieras och koldioxidutsläpp beräknas. Resultaten kan då 
jämföras med nuläget och därmed generera en bild av hur ingående aktiviteter faktiskt 
påverkar emissionernas storlek och möjliggöra slutsatser baserat på detta. 
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1.6.3 Arbetsgång 
För aktiviteternas utförande i tid hänvisas till aktivitetsplanen i Figur 1. Efter introduktion och 
uppstart på LFV startar examensarbetet med en planeringsfas. Vid samma tid påbörjas också 
insamling av information och material som rör teorigrunden och flödeskedjan. Kartläggningen 
av nätverket påbörjas och sker sedan samtidigt som insamling av information pågår. När 
denna kartläggning är sammanställd kan modeller sättas upp och emissionerna beräknas. Med 
grund i emissionsberäkningar analyseras aktiviteter i försörjningskedjan för att identifiera 
faktorer som har stor betydelse för emissionernas storlek och tänkbara utvecklingsområden. 
Redovisningen av examensarbetet planeras äga rum runt i mitten av januari 2008. 
 

 
Figur 1: Examensarbetets aktivitetsplan 

 

1.7 Källor och källkritik 
Källor som används i arbetet kan delas in i muntliga, skriftliga, webbaserade och 
företagsinterna. Intentionen är att framförallt behandla webbaserade källor med försiktighet. I 
de fall företagspresentationer kräver ett visst innehåll med ursprung från webbaserad källa, 
kommer information därför att anges som marknadsföring i avsikt att göra läsaren uppmärk-
sam på att innehållet inte kunnat kontrolleras.  
 
Företagsinterna källor utgör framförallt underlag till kartläggning och beräkning. 
Informationen i form av avtal med leverantörer samt orderhistorik från det interna IT-
systemet bedöms ha en hög sanningshalt varför detta material inte ifrågasätts. 
 
Skriftliga källor har valts med avsikt på relevans och pålitlighet varför anledningen att 
ifrågasätta dess innehåll bedöms som liten. I de fall en källa har hänvisat till en tidigare källa, 
är ambitionen att undersöka och inhämta information från ursprungskällan för att undvika 
feltolkningar i sekundär information.  
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Det är mycket svårt att kontrollera sanningshalten i information från muntliga källor och detta 
arbete bygger på information från ett flertal källor hos olika aktörer i försörjningskedjan. Då 
en stor del av indata till beräkningar har sitt ursprung i muntliga källor, har sanningshaltens 
betydelse för resultaten diskuterats. Då indata som påverkar resultatet kan uppfattas som 
prestationsmått på leverantörer och underleverantörer, finns en risk att källor har uppgett 
något för bra uppgifter. Ett prestationsmått som exempelvis fyllnadsgrad kan om det skattats 
för högt av leverantören leda till resultat i underkant, vilket bör påpekas.  
 
I så stor utsträckning som möjligt har information jämförts från olika källor, för att om möjligt 
undvika feltolkningar under arbetets gång. 
 

1.8 Rapportens disposition 
Efter rapportens inledning ges en teoretisk referensram i Kapitel 2. Där tas klimatfrågan upp, 
liksom sambandet mellan transporter och klimatpåverkan. Detta kapitel försöker också belysa 
logistiska aspekter som påverkar transporter indirekt och direkt. I nästföljande kapitel 
kartläggs hela försörjningskedjan ur ett flödesperspektiv där aktörer, avtal och system lyfts 
fram. När alla transporter i kedjan identifierats byggs modeller för beräkning av 
koldioxidemissioner och dessa beskrivs i Kapitel 4. Där ingår också en beräkning av 
emissioner som försörjningskedjan för BAS-IT genererar. I Kapitel 5 belyses de aktiviteter i 
försörjningskedjan som har stor påverkan på utsläppsmängden. Förslag på förbättringar i 
försörjningskedjan tas fram tillsammans med nya beräkningar för tänkbara scenarion. 
Resultaten sammanställs sedan i Kapitel 6 där också jämförelser och slutsatser görs med 
grund i resultaten. I Kapitel 7 diskuteras hur försörjningskedjan är uppbyggd samt vilka 
svårigheter som påverkade kartläggningen. Där diskuteras också eventuella utvecklings-
områden samt vilka möjligheter och svårigheter en liknande förändring kan innebära. Kapitel 
8 tar upp utmaningar och möjligheter till ökad kontroll och styrning av koldioxidemissioner 
från extern verksamhet tillsammans med rekommendationer inför framtiden. Rapporten 
avslutas med referenser. 
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2 Teoretisk referensram 
Teorigrunden till detta arbete utgörs av områden som rör fysiska transporters klimatpåverkan 
samt faktorer som direkt eller indirekt påverkar transporter. På grund av kopplingen mellan 
klimatpåverkan och flödet av fysiska transporter kommer de logistiska aspekter som anknyter 
till detta att lyftas fram med grund i utformning och styrning av försörjningskedjan.  Då LFV 
deltar i flera företagsnätverk, däribland BLICC och Nätverket för Transporter och Miljön 
(NTM), kommer syfte och möjligheter med dessa medlemskap att utgöra en referensram till 
examensarbetet.  
 

2.1 Det globala miljöproblemet 
Global uppvärmning genom växthuseffekten och nedbrytningen av ozonlagret är idag den 
stora globala miljöfrågan. Transportsektorn bidrar till utsläppet av växthusgaser som i sin tur 
leder till global uppvärmning [6]. Växthuseffekten, dess orsaker och effekter är välkända och 
utvecklingen påskyndas av globaliseringens följder som ökat resande och ökat 
transportbehov. Den största orsaken till växthuseffekten är utsläpp av koldioxid från 
förbränning av fossila bränslen. Ca en tredjedel av total mängd koldioxidutsläpp härrör från 
transportrelaterade aktiviteter. [7] 
 

2.1.1 Växthuseffekten och klimatet 
Det är viktigt att notera att den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för en stor del av 
livet på jorden. Utan en naturlig uppvärmning skulle medeltemperaturen vid jordskorpan ligga 
på minus 18 grader Celsius. Jorden skulle vara snö- och istäckt och det skulle råda sträng 
nattkyla. Den naturliga växthuseffekten gör att vi har en medeltemperatur vid jordskorpan på 
plus 15 grader Celsius. Det moderna samhället och dess bidrag i form av växthusgaser 
förstärker dock den naturliga växthuseffekten med globala konsekvenser som följd, se Figur 
2. [7] 
 

 
Figur 2: Förenklad bild av växthuseffekten Källa: Miljöbörsen [8] 

 
Det som händer när halterna av växthusgaser ökar är att balansen mellan inkommande 
solenergi och utgående värmestrålning rubbas. Den naturliga växthuseffekten förstärks och 

 
• Solens instrålande energi tränger till 

stor del in i atmosfären och värmer 
upp jordytan. 

 
• Jordytan strålar i sin tur ut energin 

igen men nu med förändringar i 
energistrålarnas våglängd.  

 
• Detta gör att växthusgaserna binder 

energin till atmosfären för en stund 
och på så sätt värmer luften. [7] 
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temperaturen nära jordskorpan stiger. En global uppvärmning och en ökande medeltemperatur 
kan enligt FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) leda till 
allvarliga störningar i samspelet mellan havsströmmar, vindar och nederbörd som är grunden 
för jordens klimat. Effekter som befaras vara verklighet år 2100 är: medeltemperaturhöjning 
med upp till 6 %, minskade ismassor, höjning av havsytan med upp till 88 cm och 
förändringar i nederbördsmönster med torka och översvämningar som följd. [7] 
 

2.1.2 Växthusgasernas betydelse 
Till växthusgaserna räknas koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4), fluorkolväten 
(HFC), fluorkarboner (freoner) (FC) och svavelhexafluorid (SF6), men även marknära ozon 
och vattenånga har växthusverkan. Ozonbildningen i de lägre luftmassorna beror på ett ökat 
utsläpp av kväveoxider, kolväteföreningar och kolmonoxid. Koldioxid, dikväveoxid och 
metan finns naturligt i atmosfären medan vissa fluorhaltiga gaser är helt framställda av 
människan. [7] 
 
Det finns ett starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser och 
halterna ökar i takt med förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. 
Koldioxid utgör idag ca 80 % av växthusgaserna i atmosfären mot uppskattade 50 % innan 
industrialiseringen för ca 200 år sedan. Att koldioxiden inte förstörs utan stannar kvar i 
atmosfären under mycket lång tid och att jordens vegetation inte binder tillräckligt mycket av 
gasen, gör att den får en mycket stor betydelse bland växthusgaserna. Källorna till 
växthusgaserna är många i ett modernt samhälle varav industrin och transporterna står för 
största delen. [7] 
 
Naturvårdsverket gör bedömningen att dagens utsläpp av växthusgaser behöver minskas 
kraftigt. För koldioxid görs bedömningen att utsläppen i i-länderna behöver minskas med 60 
% på kort sikt och med 80 – 90 % på lång sikt. [9] Utvecklingen av svenskt utsläpp av 
växthusgaser till atmosfären fördelat på utsläppskälla ses i Figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3: Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990-2005  

(1000 ton koldioxidekvivalenter) Källa: Naturvårdsverket [7] 
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2.1.3 Förnyelsebara – Icke förnyelsebara källor 
Koldioxid bildas vid all förbränning av organiskt material som innehåller kol. Bränslekällan 
eller materialets ursprung är dock avgörande för vilken effekt koldioxiden kommer att ha på 
växthuseffekten. [7] 
 
Vid förbränning av material från fossila källor som kol och olja kommer koldioxidhalten i 
atmosfären att höjas för en lång tid framöver. Det fossila kolet som då frigörs har varit bundet 
i jordskorpan under miljoner år och förbränningen påverkar balansen mellan bunden 
koldioxid och frigjord. [7] 
 
Vid förbränning av biobaserade material, såsom odlad raps eller energiskog, frigörs koldioxid 
som endast varit bunden i växten under växtens livstid. Detta rubbar inte balansen mellan 
bunden och obunden koldioxid på liknande sätt och får alltså inte samma höjande effekt på 
koldioxidinnehållet i atmosfären. [7] 
 

2.2 Transportsystemets klimatpåverkan 
Transportsystemets effekter kan delas in i lokala, regionala och globala effekter där de lokala 
till stor del är effekter som i relativt kort perspektiv påverkar människors hälsa och de 
regionala är mera långsiktiga effekter på mark och vatten [10]. Detta avsnitt behandlar 
transporters mest långsiktiga inverkan och effekter på det globala ekosystemet se Figur 4. Till 
de globala fysiska effekterna hör utsläpp av växthusgaser och förbrukandet av jordens ändliga 
resurser.  
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Figur 4: Utsläppens utsträckning i tid och rum [11] 

 
Den globala utvecklingen samt trender inom produktion och distribution bygger på 
användning av fossil energi och billiga transporter. All energianvändning av bränsle ger 
utsläpp till luft i form av bland annat växthusgaserna CO2, NOx och CH4 där koldioxiden 
utgör hela 97,9 %, se Figur 5.  
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Figur 5: Växthusgasernas fördelning vid utsläpp från energianvändning av bränsle 

Källa: Statistikcentralen [12] 
 
Inom transportsektorn räcker det inte bara med att förändra fordonens egenskaper som 
anpassning till mer ”miljövänliga” fordon, som bränslesnåla eller fordon drivna på biobränsle 
eller elektricitet. Ett viktigt angreppssätt är också att arbeta för en förändring av företags syn 
på sin miljöpåverkan. Att prioritera miljöfrågan kan innebära att företagen behöver förändra 
sin verksamhet och tillhörande logistik för att minska sitt bidrag till den globala upp-
värmningen och nå uppsatta klimatmål [13].  
 

2.2.1 Global transportutveckling 
Ökad social välfärd hör ihop med ökad handel. Sedan 1980 har både import och export på 
utrikeshandeln i Sverige ökat med 55, respektive 59 % mätt i ton. Prognosen där handeln 
förväntas öka ytterligare visas i Figur 6. Förbättrade kommunikations- och transport-
möjligheter har underlättat global spridning av såväl produktion och handel. Globaliseringen 
leder till att storleken på marknaderna ökar, vilket i sin tur ger ett ökat transportarbete. Sedan 
1980 har godstransportarbetet i Sverige ökat med 30 % och enligt prognos från SIKA 
förväntas ytterligare ökning med ca 20 % från 2001 fram till år 2020. [14] 

 
Figur 6: Utrikeshandelns utveckling 1970 till 2001 samt prognos till 2020 Källa: SIKA [14] 
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E = A * EF 

2.2.2 Trender med inverkan på transportsystemet 
Inom produktion och transport pågår idag flera förändringar av de traditionella systemen. I 
Europa har trenden under en lång tid varit att centralisera logistiken, för att effektivisera 
distributionen. Nu syns också en trend mot decentralisering inom vissa områden. Detta till 
följd av att kapaciteten i transportnätverket genom Europa är på väg att nå sin gräns och att 
transporterna blivit allt för tidskrävande. [15] Globalisering tillsammans med centralisering 
leder till att tillverkning sker i allt större skala samtidigt som producenterna förser kunder på 
en geografiskt större marknad. [11] Trenden inom tillverkning går också från kapacitetsstyrd 
produktion mot orderstyrd produktion. Fler varianter av varor ska transporteras till fler kunder 
och högre krav ställs på korta ledtider, precision och flexibilitet. Andra aktuella trender som 
ger ökat transportarbete är [11]:  

• Högre grad av förädling av produkter, minskning av vikt och volym 
• Halvfabrikat med många ingående fabriker i produktionsprocessen 
• Minskade lagernivåer 
• Tidrestriktioner 

 
Slutkundens krav på korta ledtider i kombination med långa transporttider leder till att 
återförsäljare får behov av lokala lager. Samtidigt anlitas ofta stora externa logistik-
leverantörer för transporterna. Dessa är oftast verksamma inom samtliga transportslag vilket 
ökar möjligheten till en kostnadseffektiv lösning. Europeiska företag har också börjat 
intressera sig mer för andra faktorer som påverkar transporterna så som miljöavvägningar, en 
tryggad energiförsörjning och företagets geografiska läge. [15] Samhället har under senare 
tiden identifierat transportsektorn som ett stort miljöproblem. Dessutom har fler kunder börjat 
intressera sig för produkters miljöpåverkan från produktion till användning vilket inkluderar 
transporter. Denna nya miljöfokusering ställer stora krav på förändringar och förbättringar. 
[11] 
 

2.2.3 Emissionssamband 
Det finns ett flertal metoder för beräkning av koldioxidutsläpp. Den grundläggande generella 
formeln är [16]:  
 

 
 

 
 
 

 
 
  
Den generella formeln kan sedan utökas genom en högre detaljnivå på emissionsfaktorn EF. 
En mer detaljerad formel, som bland annat används i naturvårdsverkets beräkningar, ser ut på 
följande sätt [16]:  
 
 

Där: 
• E är mängden utsläpp 
• A är aktivitetsdata, t ex bränsleförbrukning när det gäller 

transporter eller transportavstånd 
• EF är en emissionsfaktor som utgör en beskrivande 

koefficient. Den kvantifierar hur mycket utsläpp som 
genereras av den aktuella aktiviteten och kan ha en enhet 
som utsläppsvikt eller utsläppsvolym 
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2.2.4 Tekniska förbättringsmöjligheter  
För att minska utsläppen av koldioxid finns det inga enkla tekniska lösningar. Transporter 
kräver energi som på något sätt måste framställas. Frågan gäller hur energi kan utvinnas på 
bästa sätt för miljön och hur den kan utnyttjas till transporter mest effektivt. Nedan följer 
några exempel på områden med förbättringsmöjligheter: 
 
Alternativa bränslen 
I transportsektorn används till största del bränsle som utvinns ur olja. Nackdelarna med fossila 
bränslen är förutom höga utsläppsvärden också det faktum att de tas ur ändliga källor. Det 
forskas därför mycket på alternativa bränslen och flera alternativ har tagits fram. På kort sikt 
är det inte troligt att oljan kan ersättas fullt ut med någon annan källa då den är allt för 
dominant, men på lång sikt är det nödvändig eftersom tillgången inte är oändlig. Tabell 1 
visar olika bränslens utsläpp av växthusgaser. [17] 
 
Olika alternativa bränslen kommer att beskrivas i korthet nedan, det gemensamma för dem är 
att samtliga framställs ut förnyelsebara källor. Dessa bränslen har ofta en lägre energidensitet 
eller kräver en större volym ombord på fordonet jämfört med bensin och diesel. [18] Med 
biobränsle menas bränsle som framställts av biomassa. Syftet med användningen av odlad 
biomassa är att hålla atmosfärens koldioxidhalt på en jämn nivå.  Detta kan dock inte anses 
vara helt sant då det finns en indirekt CO2-utsläppskälla i de bensin- eller dieseldrivna 
traktorer och andra arbetsfordon som används i processen. [19] Till alternativa bränslen hör: 
 
Biogas består till ca 85 % av metan som på grund av sin låga energidensitet hålls under högt 
tryck. [18] Effektiviteten hos motorer som drivs på gas är lite lägre än hos bensinmotorer men 
gasen ger ändå en reducering av koldioxid på ca 20 %. [19] Metanol, som inte framställts från 
naturgas eller kol är ett alternativt biobränsle. Metanol från naturgas eller kol ökar istället 
andelen koldioxid i luft på samma sätt som vid förbränningen av bensin eller diesel. Metanol 
är en alkohol som har ett lågt energiinnehåll vilket leder till att det går åt motsvarande dubbla 
mängden mot bensin för att driva ett fordon lika långt. [18] Etanol, är en alkohol som liknar 
metanol, med den skillnaden att etanol har ett högre energiinnehåll. Etanolen är dock dyrare 
och kräver mycket energi i tillverkningsprocessen. [18] 
 
Vätgas eller hydrogen är ett bränsle som kan användas både i gasform och i flytande form. Då 
det krävs mycket låga temperaturer och höga tryck är hantering och transport av bränslet 
komplicerat. Vätgas är dock ett mycket energirikt bränsle vilket ger en effektivare motor än 
en motor driven med bensin eller diesel. [18] 
 

 
E = A * CC * GHV * OF 

Där: 
• E är mängden utsläpp 
• A är aktivitetsdata 
• CC är bränslets kolinnehåll 
• GHV står för bränslets värmevärde 
• OF är andelen procent av bränslet som oxideras 
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* De olika växthusgaserna räknas om med dess GWP-faktor (Global Warming Potential) som anger gasens 
potentiella klimatpåverkan i förhållande till koldioxid. Resultatet är värden i CO2-ekvivalenter som går att 
jämföra. Källa: Miljömålsportalen [20]   
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Ett alternativ till oljebaserade bränslen har under lång tid varit elektricitet. Elektricitet som 
drivmedel har dock alltid haft begränsningar i möjlig körsträcka och hastighet. Utvecklingen 
av ny teknik fortsätter att förbättra möjligheterna för eldrivna fordon vilket ökar använd-
ningen av dem. Med eldrivna fordon finns många fördelar när det gäller miljö då de i sig inte 
släpper ut någon koldioxid alls. Hur mycket emissioner som bildas beror istället på hur 
elektriciteten framställs. [18]  
 
Tabell 1: Olika bränslens utsläpp av växthusgaser Källa: [17] 

Bränsle 
 

Utsläpp av växthusgaser mätt i g/km CO2-ekvivalenter* 

Bensin 222-282 
Diesel 173-266 
Biogas 164-253 
Vätgas 29-88 
Metanol från biomassa 65-81 
Etanol från biomassa 65-81 

 
Tekniska lösningar 
När det gäller koldioxid finns det inga tekniska lösningar för motorn, t ex katalysatorer, som 
kan minska utsläppen [11]. Mängden utsläpp är proportionell mot mängden bränsle som 
förbränns och bränslets sammansättning. Då det på kort sikt inte kommer att ske någon stor 
förändring i användandet av fossila bränslen är det bra att rikta in sig på att utveckla bättre 
motorer som kan utnyttja bränslet i högre grad. Endast genom energieffektivisering av diesel- 
och bensindrivna fordon, kan förbättringar åstadkommas. [17] Dieseldrivna fordon är redan 
idag mer energieffektiva och har 20 % lägre utsläppsvärden än bensindrivna fordon. [19] För 
vägtransporter finns ett antal andra tekniska lösningar som i viss mån kan minska 
bränsleförbrukningen eller effektivisera transporten. Exempelvis ökad användning av 
enhetslastbärare, ökad användning av växelflak för kombinerade transporter och förbättrad 
informationsteknik som möjliggör ett ökat resursutnyttjande. [11] 
 
Körteknikens betydelse 
Förutom alla ovanstående förbättringsområden har undersökningar visat att hastighet har 
samband med bränsleåtgång och därmed utsläpp. Detta samband gäller för alla transportslag 
och är något som borde uppmärksammas ytterligare. Att utbilda lastbilsförare i att köra mer 
bränslesnålt har visat sig kunna minska bränsleförbrukningen med 25-30 %. [11] 
 

2.3 Miljörelaterad logistik 
Då mängden utsläppt koldioxid är direkt relaterad till förbrukad bränslemängd, har 
klimataspekten en naturlig koppling till de viktigaste logistikfrågorna som rör den fysiska 
försörjningskedjan och dess resurser. Frågorna kan röra lokalisering av lager och omlastnings-
centraler, lagerhantering, val av transportslag, ruttplanering och schemaläggning av resurser, 
samlastning, fyllnadsgrad och emballage [21]. Dessutom tillkommer påverkande faktorer med 
anknytning till leverantörers servicenivå gentemot kund. Hur parterna i den fysiska 
försörjningskedjan kan planera för och utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt påverkas 
direkt av kundens krav på snabbhet, flexibilitet och frekvens. Lyckade logistiksatsningar och 
minskad miljöpåverkan kräver således både kunskap om de påverkande faktorerna och 
förändringar i tankesätt och rutiner. 
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Transportbranschen och övriga som utför transporter står inför en utmaning då transport-
behovet ökar samtidigt som kraven på miljöanpassade transporter blir fler. Detta har lett till 
att fler företag inser fördelarna med att kvalitetssäkra sin verksamhet och stärka sin ställning 
på lång sikt. [21] Transportlogistik har traditionellt handlat om kostnadseffektiviseringar av 
de fysiska transporterna och operativa beslut. Allteftersom kraven ökar på företagen får 
logistikfrågor en allt större betydelse för aktörernas konkurrensförmåga.  
 

2.3.1 Helhetssyn och logistikmål  
Effektiva logistiklösningar bygger på effektivt utnyttjande av resurser men kräver också en 
helhetssyn. Det som komplicerar effektivitetstänkandet är att effektivitet kan beskrivas i 
termer av såväl leveransservice, logistikkostnader som kapitalbindning. Då det är svårt att 
uppnå hög effektivitet inom samtliga områden samtidigt, är det nödvändigt att göra 
avvägningar. [11] De konkurrerande målen är: hög leveransservice, låga logistikkostnader och 
låg kapitalbindning.  
 
Logistikmålens huvudkomponenter och delkomponenter [11]:  
 
Leveransservice 
Ledtid/Leveranstid - tid från beställning till leverans (ev. inkl. tillverkningstid) 
Leveranspålitlighet  - tillförlitlighet med avseende på utlovad leveranstid 
Leveranssäkerhet - rätt vara, rätt kvantitet, rätt kvalitet   
Servicenivå/Servicegrad - förmåga att leverera direkt från lager 
Flexibilitet - förmåga att anpassa leveranser efter kundens önskemål 
Information - dubbelriktat utbyte mellan kund och leverantör 
 
Logistikkostnader 
Hantering - kostnader för hantering av gods i terminaler och lager 
Transporter - kostnader för fysiska transporter 
Styrning - kostnader för administration och styrning av materialflödet 
 
Kapitalbindning 
Förråd - kapitalbindning i råvaru- och materialförråd 
PIA (produkter i arbete) - kapitalbindning i tillverkningsprocessen 
Lager - kapitalbindning i färdigvarulager  
 
Att hålla kapitalbindningen i färdigvarulagret låg och att samtidigt hålla en hög leverans-
service är motstridigt då till exempel servicegraden är direkt kopplat till antalet produkter på 
lagerhyllan. Att sedan kunna agera flexibelt gentemot kund och samtidigt hålla logistik-
kostnader på låg nivå står också i motsats till varandra då ett lågt resursutnyttjande för med 
sig ökade transportkostnader. Detta är förenklade typexempel på motsatser i företagens 
logistikmål. En mindre kostnadsökning eller försämring kan motiveras med andra större 
fördelar eller besparingar, avvägningar mellan målen bör göras så att helheten av de tre 
komponenterna blir så bra som möjligt, se Figur 7. [11] 
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*Modifiering av SCP matrisen, originalet av Rohde, J., Meyr, H., Wagner, M. [24]  
Matrisen beskrivs också av Statler, H., Kilger, C. [23] 
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Figur 7: Logistikmålens huvudkomponenter [11] 

 

2.3.2 Hierarkisk planeringsstruktur 
Logistikfrågor påverkar inte bara företagens operativa beslut utan också taktiska och 
strategiska beslut. Hur ett företags distribution genomförs är resultatet av en mängd fattade 
beslut på dessa nivåer [22]. Bra beslut grundar sig på en lämplig avvägning mellan de olika 
logistiska effektivitetsmålen, se Kapitel 2.3.1. De beslut och aktiviteter i en försörjningskedja 
som direkt har betydelse för de fysiska transporterna kan beskrivas som en del av SCP 
(Supply Chain Planning)-matrisen* och ses i Figur 8. [23]  
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  Figur 8: Aktiviteter och beslut i försörjningskedjan som direkt påverkar fysiska transporter* [23] [24]  
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Den långsiktiga strategiska nätverksplaneringen har normalt en planeringshorisont på 3-10 
år. Arbetet med att designa försörjningskedjan har oftast sin utgångspunkt i organisationens 
mål om vinstmaximering. Processen sätter begränsningar och är styrande för samtliga beslut 
och planeringsprocesser längre ned i beslutshierarkin. Avgörande beslut som fattas kan röra: 
lokalisering av egen verksamhet, identifiering av nyckelprodukter, lagernivåer, policyfrågor, 
servicenivå och val av strategiska samarbetspartners. I försörjningsplaneringen (huvud-
planeringen) synkroniseras försörjningskedjans materialflöden. Information om efterfrågan 
och lagernivåer omvandlas till transportbehov eller produktionsbehov mm. Med hänsyn till 
resursutnyttjande allokeras resurser (produktions- eller transportresurser, egna eller 
kontrakterade) till dessa aktiviteter. [23] 
 
Distributionsplanering, transportplanering och schemaläggning är planeringsmoment som 
sker hos det transporterande företaget och är direkt beroende av transportbehovet från 
huvudplaneringen. Distributionsplaneringen syftar till att planera det fysiska genomförandet 
av transporterna. Utifrån det samlade transportbehovet och given infrastruktur planeras 
lämpliga transportvolymer och transportsätt. I transportplaneringen samordnas distributionen 
till flera kunder till distributionsrutter och syftet är oftast att samordningen ska leda till ett 
mera effektivt resursutnyttjande för de egna resurserna. Inte helt sällan innebär också kunders 
önskemål i form av tidsrestriktioner begränsningar i planeringen. Informationen från 
transportplaneringen ger således distributionsrutter och beläggning av fordonsflottan. 
Schemaläggningen är en detaljerad fortsättning på transportplaneringen och innebär 
egentligen att varje fordon schemaläggs på rutt/rutter. För distribuerande företag som är i 
behov av mycket kort planeringshorisont eller av att kunna schemalägga och omdirigera 
fordon i realtid, finns tekniska lösningar som gör fordonskontroll/dynamisk ruttplanering 
möjlig. [23] 
 

2.3.3 Kommunikation och information 
I de fall då den hierarkiska planeringsstrukturen beskriver en organisation eller ett företag och 
dess aktiviteter, är det enkelt att se hur planeringens faser blir styrande för underliggande 
aktiviteter. Om däremot de olika delaktiviteterna i en försörjningskedja kontrolleras av olika 
företag är det inte troligt att de olika aktörernas verksamheter är koordinerade eller 
integrerade i samma utsträckning. De olika aktörerna i en och samma flödeskedja har 
individuella vinstmål och det är då viktigt att parterna enas om vilka aktiviteter som ska 
samarbetas kring och vilken information som ska utbytas [25].  
 
Kommunikationen och informationen som berör de fysiska transporterna kan och bör vara 
dubbelriktad. Transportuppdragets nyttor består av en materiell del och en immateriell del, där 
den materiella delen gäller hantering och förflyttning av gods och den immateriella delen 
består av nyttor som information, kvalitet och säkerhet. Den immateriella delen av 
transportuppdraget är av naturen svårare att definiera och mäta men har stor betydelse för hur 
transporttjänsten och dess kvalitet uppfattas av kunden. [11] 
 
För att det transporterande företaget ska ha goda möjligheter att operativt planera sin 
verksamhet behövs tillförlitlig information från kunden om kommande transportbehov. 
Informationen som utgör underlag för planering och styrning av gods rör då dels godsets 
fysiska lokalisering och status samt gällande tidsrestriktioner.  I motsatt riktning behöver det 
transportköpande företaget information om transporternas genomförande för att få förståelse 
för hur det egna agerandet påverkar transporterna och hur detta kan styras i planeringen. [11] 
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När det gäller immateriella nyttor behöver företagen kommunicera så att parterna vet vad som 
efterfrågas och vad som kan erbjudas. I de fall där kunden har krav/önskemål om miljö-
anpassade transporter kan effekten vara att det transporterande företaget inte samtidigt kan 
upprätthålla samma servicenivå i form av snabbhet eller frekvens, alternativt måste höja 
prislappen på transporttjänsten. [11] Kommunikation och informationsdelning bör ske så att 
parterna får ut maximala nytta av samarbetet.  
 

2.3.4 Fysisk nätverksstruktur 
Ett försörjningsnätverk innefattar normalt alla enheter från första leverantör till slutgiltig 
användare. För att tydliggöra hur styrningen av nätverket fungerar, kan detta delas upp på 
försörjande respektive efterfrågande nätverk med brytpunkt i kundorderpunkten (KOP). Den 
försörjande delen av nätverket styrs då av företagets leverantörsorder medan den 
efterfrågande delen styrs av efterfrågan från kund eller kundorder. Efterfrågenätverket kan 
också jämställas med det distributionsnätverk som beskriver inblandade distributörer och 
produkternas väg mot slutkonsument. En kombinerad försörjnings- och efterfrågekedja ses i 
Figur 9. [11] 
 
De noder som på ett eller annat sätt bidrar till försörjningen av varor kallas källor och noder 
som representerar slutkunder kallas sänkor. Noder som motsvarar distributörerna i nätverket 
kallas mellannoder. Förbindelser mellan två noder benämns båge och ett flödesproblem 
definieras av nettoflödet till/från varje nod. [26] 
 

Leverantör     Företag/KOP      Distributör     Slutkund

Försörjningskedja Efterfrågekedja

Styrs av företagets 
leverantörsorder

Styrs av efterfrågan 
från kund

Leverantör     Företag/KOP      Distributör     Slutkund

Försörjningskedja Efterfrågekedja

Styrs av företagets 
leverantörsorder

Styrs av efterfrågan 
från kund

 
Figur 9: Nätverkets uppdelning i försörjningskedja och efterfrågekedja [11] 

 
Anläggningslokalisering 
Produktionsanläggningar och lagerlokaler har alla en fysisk lokalisering och beroende på en 
mängd faktorer är möjligheterna att påverka den fysiska lokalisering olika. Faktorer som 
spelar in vid val av terminaler och lagringsplatser är t.ex.: tradition, personliga kontakter, 
närhet till marknad och konkurrenter, tillgång till infrastruktur, tillgång till byggnader samt 
expansionsmöjligheter [11]. När det gäller lokalisering av produktionsenheter tillkommer 
också viktiga faktorer som tillgång på kompetens och produktionsresurser. Strategisk 
planering och beslut som rör lokalisering av anläggningar och övrig nätverksdesign sker 
normalt tillsammans, varför val av lokalisering inte enbart kan ses som ett enskilt beslut [23].  
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Trots att det oftast inte är möjligt att välja fritt var anläggningar ska lokaliseras kan det vara 
lönsamt att göra en kvantitativ bedömning av olika alternativ med avseende på någon/några 
faktorer.  
 
En enkel men användbar metod vid lokalisering av terminaler är den s.k. 
tyngdpunktsmetoden som med utgångspunkt i fördefinierade behov kommer fram till den 
geografiska tyngdpunkten i kundefterfrågan. Tyngdpunkten och den lämpliga placeringen kan 
bestämmas utifrån kunders efterfrågan och deras geografiska läge, enbart eller i kombination 
med en eller flera leverantörers geografiska läge och deras givna sändningsvolymer. Metoden 
bygger på att kunder och eventuella leverantörer placeras i ett rutnät och tilldelas x- och y-
koordinater. Koordinaterna viktas sedan med efterfrågan och sändningsvolym samt eventuellt 
med övriga faktorer som transportkostnad och miljökostnad. Det är viktigt att vara medveten 
om att faktorer som egentligen beror på verkliga avstånd endast kommer att påverkas av 
avstånden i rutnätet d.v.s. fågelvägen. Tyngdpunktsmetoden förutsätter också att endast en 
terminal ska lokaliseras och kan inte hantera val mellan olika fördefinierade geografiska 
platser. Resultatet ska heller inte ses som ett exakt resultat, mera som en indikation på 
lämpligt geografiskt område eftersom framförallt kundefterfrågan varierar med tiden. [11] 
 
För att istället bedöma vilken/vilka av ett antal möjliga anläggningar som ska lokaliseras, kan 
problemet formuleras i en optimeringsmodell i form av ett blandat heltalsproblem och lösas 
med avseende på minsta kostnad. Hänsyn kan då tas till både fasta och rörliga kostnader som 
beror av anläggningens placering samt kapacitetsbegränsningar i anläggningar, samtidigt som 
kundefterfrågan täcks in. Metoden bygger på en fördefinierad efterfrågan och antalet 
anläggningar som ska lokaliseras kan variera. [26] Då kostnadsfunktionerna kan varieras ökar 
möjligheterna att hitta lösningar som beror av olika faktorer. De rörliga kostnaderna beskriver 
traditionellt transportkostnader, men skulle också kunna beskriva restid eller bränsle-
förbrukning. 
 
I de fall en undersökning av lokalisering ska ta hänsyn till många påverkande faktorer kan 
simulering vara en lämplig metod. Verklighetsnära matematiska och logiska modeller som 
beskriver nätverk och transportupplägg kan simuleras och en fördel är möjligheten att 
analysera effekter från förändringar innan de implementeras. Simulering är ingen optimerande 
metod men då modellerna kan beskriva komplexa flödessystem ger metoden ändå goda 
möjligheter till analys och jämförelse mellan alternativ och scenarion. Dock kan metoden vara 
arbetskrävande och resultatet beror i hög utsträckning av kvaliteten på indata. [11] 
 
Distributionsnätverk 
Den efterfrågestyrda distribuerande delen av en försörjningskedja har av naturen varierande 
utformning och struktur. Det fysiska distributionsnätverket är i någon mån resultatet av 
avvägningar mellan logistikmålen. Distribution som bygger på snabba, frekventa 
direktleveranser från tillverkare till slutkund är mycket resurskrävande samtidigt som varje 
transport lätt kan anpassas efter kundens önskemål. Hög leveransservice kan hållas medan 
logistikkostnader såsom transport och hanteringskostnader blir höga genom ett lägre 
resursutnyttjande i transporterna. Eftersom varje transport är frikopplad från andra transporter 
blir antalet transportrelationer maximalt och den totala transportsträckan lång. [11] 
 
Ett distributionssystem med en eller flera terminaler för godshantering minskar antalet 
transportrelationer och ökar möjligheten till effektiva transporter genom samlastning och 
bättre fordonsutnyttjande. Terminalsystem utformas så att terminalen kopplar samman ett 
antal leverantörer eller ett antal kunder. Placeringen av terminalen i nätverket baseras 
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lämpligen på resultat från tyngdpunktsmetoden eller annan metod för anläggningslokalisering. 
Genom att flödet bromsas upp i terminalen kommer transporttiden att öka vilket ändå kan 
uppvägas med fördelarna i resursutnyttjande och ökade möjligheter till punktlighet i 
leveranser. [11] Ett distributionsnätverk med en eller flera terminaler minskar den totala 
transportsträckan betydligt jämfört med motsvarande system av direktleveranser.  
 
En utvecklig av terminalsystemen där terminalen hanterar dubbelriktade godsflöden kallas 
navsystem. Navets funktion är något utökad jämfört med terminalens hantering av godsflödet. 
I navet samordnas godset i högre uträckning, vilket innebär ytterligare funktioner som 
sortering, bearbetning/förädling och lagring av gods. Godset anländer till och skickas ut från 
navet i mindre lastenheter och genom samordning kan transportfrekvensen hållas hög utan att 
resursutnyttjandet sjunker. Transportörens möjligheter att effektivisera sin verksamhet, utan 
att det leder till sämre leveransservice för transportköparen, ökar. [11] 
 
Navets eller terminalens placering påverkar transportsträckorna. En centralisering ökar 
transportavståndet från terminal till kund medan en decentralisering i stället leder till 
minskade transportsträckor i direkttransporten. En decentraliserad placering har därför 
fördelar som korta transporttider och ökad anpassningsförmåga mot kundkrav. Den 
centraliserade placeringen, med ökade transportsträckor, kan försvaras med stordriftsfördelar i 
produktion och lager eller uteblivna fasta kostnader för flera decentraliserade terminaler. [11] 
 

2.3.5 Transportslag 
I distributionsplaneringen tas ställning till vilket transportslag som är bäst lämpat för det 
befintliga transportbehovet. Hur stora volymer som transporteras och dess fördelning på 
transportslag spelar en avgörande roll för påverkan på både infrastruktur och miljö.  [11] I 
dagsläget fördelar sig det inrikes transportarbetet enligt Figur 10, andelen vägtransporter är 
störst med mer än 40 %. [27] 

Väg
42%

Järnväg
19%

Sjöfart
39%

Flyg
0%

Väg
Järnväg
Sjöfart
Flyg

 
Figur 10: Godstransportarbete per transportslag [27] 

 
Inrikesflyget är i stort sätt obefintligt när det gäller transportarbete mätt i tonkilometer 
(tonkm). Dock står flyget för mer än 30 % av förflyttat värde mätt i krkilometer, viket visar 
att det är högvärdiga produkter som fraktas med flyg. Detta tydliggörs även i Figur 11 där 
flygtransporter endast är riktigt aktuella för varor med ett värde på över 500 kr/kg. För varor 
med något lägre värde dominerar vägtrafiken. Frakt via järnväg och sjöfart är till största delen 
av intresse för lågvärdiga produkter. Järnvägstransporter och lastbilstransporter konkurrerar 
om uppdrag i de fall då värdet på godset och kraven på transporten är liknande. [28] 
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Konkurrensen är dock större mellan järnväg och sjöfart då de till största delen transporterar 
gods av samma varuvärde, se Figur 11. [11] 
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Figur 11: Transportslagens andelar beroende på varuvärde [11] 

 
Föredelningen påverkas bland annat av transportslagens olika transporttid. Korta transport-
tider med flyg leder till att varorna snabbt blir tillgängliga på marknaden och att kapital-
bindningen minskas. När det gäller mer lågvärdiga produkter är detta inte lika viktigt eftersom 
kapitalbindningen hålls nere av ett lägre produktvärde. Ett långsammare och billigare 
transportsätt som järnväg eller fartyg kan då väljas. Det blir då acceptabelt att tillåta en längre 
transporttid och utnyttja att den direkta transportkostnaden per fraktad godenhet är låg. [11] 
 
För flygfrakt finns fyra kategorier av gods som är speciellt lämpliga, dessa är [11]: 

• Lättfördärvliga varor, exempelvis färskvaror 
• Varor med nyhetsvärde som lätt kan bli inaktuella 
• Varor med speciella krav på snabb leverans, t ex reservdelar 
• Högvärdiga varor 
 

Flyget innebär dock nackdelar för miljön på grund av sin höga energiförbrukning. Beroende 
på hur marknaderna för olja och utsläpp utvecklas, kan det komma att krävas nya tekniker för 
en mindre miljöpåverkan för att flyget ska fortsätta att vara kostnadseffektivt. [11]  
 
Transporter till sjöss har fördelar som stor lastkapacitet och fria färdvägar på internationellt 
vatten, vilket gör dem mycket kostnadseffektiva. Det finns en mängd typer av fraktfartyg, allt 
från vanliga färjor till specialdesignade transportfartyg och dessa hanterar ett brett spektrum 
av produkter. [11] En nackdel är dock den långa transporttiden och stor miljöpåverkan, 
speciellt i form av svavel- och oljeutsläpp [28]. 
 
Järnvägen är mest lämpad för stora sändningar och för lönsamhet krävs kontinuitet och 
volym. Till järnvägens nackdelar hör begränsningar till följd av fasta tågsträckningar och brist 
på terminaler i direkt närhet. [11] Då koldioxidemissioner från tågtransporten är obefintliga 
kan tåget vara ett mycket bra miljöalternativ. Järnvägens miljöproblem ligger istället i 
elektricitetens ursprung och framställande som kan ge mycket stora skillnader i utsläpps-
mängd. För två lika energikrävande transporter kan tågtransporter minska emissionerna till  
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44 % respektive 5 % av emissionerna från motsvarande transport utförd med lastbil. Exemplet 
baseras på transporter i Tyskland respektive Frankrike och skillnaden beror på att olika stora 
andelar fossilt bränsle används i elektricitetsframställning. [28] 
 
Transporter på väg är det snabbast växande transportslaget och karaktäriseras av att de är 
konjunkturokänsliga. Lastbilstransportens fördelar är flexibilitet och möjlighet till transport av 
stort och tungt gods, från dörr till dörr. Miljöpåverkan från vägtransporter är hög då denna 
transportsektor dominerar. [11]  
 
En trend i val av transportslag är omfördelningen av transportarbete från sjöfart till mera 
tidsmässigt effektivare transportslag som väg och järnväg [11]. Trenden visar att 
miljöpåverkan och energiförbrukning inte styr valet. Vägtransporter har 4,3 gånger större 
energiförbrukning, mätt i kilojoule per tonkm, än frakt på järnväg och 6,8 gånger större än 
frakt till sjöss [22].  Trots detta står vägtransporter för den största ökningen [11]. 
 
En trend inom transportsystem är ökad intermodalitet. I en intermodal godstransport 
integreras flera transportmedel med varandra. [29] Integrationen bygger på att gods följer sin 
lastbärare under hela transporten och att denna lastbärare dessutom minst en gång överförs 
från ett transportslag till ett annat. [11] På detta sätt kan förflyttningar av varor ske med mest 
effektiva transportslag på varje länk, men det finns dock vissa förutsättningar för att 
intermodala transporter ska fungera. Eftersom enhetslastbärare, som containrar, ska flyttas 
över mellan olika transportslag ställs stora krav på tekniska lösningar. Ofta behövs speciell 
hanteringsutrustning både ombord på fordon och i omlastningspunkter. För effektiv hantering 
av större lastbärare behövs utrustning i form av kranar, truckar eller andra system för vertikal 
och horisontell överföring. [11] [29] 
 

2.3.6 Resursutnyttjade 
Effektiva transporter kräver ett högt utnyttjande av transportmedlets kapacitet. För att en 
transport ska vara effektiv och så miljövänlig som möjligt, är det viktigt att rätt fordon åker på 
rätt rutt, att fyllnadsgraden i fordonet är hög samt att returtransporten inte innebär en 
tomkörning. 
 
Ruttplanering 
Till grund för en transport ligger ett behov från ett antal kunder som efterfrågar en viss mängd 
varor. Dessa kunder är utspridda i ett nätverk och ska försörjas av en eller flera transportörer. 
Ett bestämt antal fordon med viss kapacitet finns tillgängliga för dessa transporter. 
Ruttplanering kräver dessutom kunskap om tillgängliga vägar och avstånd i längd eller tid. 
Med ruttplanering menas beräkning av de bästa rutterna för de transporterande fordonen givet 
att alla kunder täcks in. [11] [30] Målet som ska uppnås med ruttplaneringen kan variera, 
grundläggande mål är: optimalt utnyttjande av distributionsnätverkets resurser, reducerade 
transportkostnader och förbättrad kundservice. [30] 
 
En väl genomförd ruttplanering skulle om målet var sådant, kunna innebära minskning av 
antalet körda tonkilometer. Datorstöd för ruttplanering bygger på algoritmer som beräknar 
bästa möjliga rutt och schema för fordon. Problemet formuleras som en målfunktion med 
begränsande kriterier som löses genom minimering eller maximering [11]. Målfunktionen kan 
utformas för att minimera transportkostnader, restid eller transportavstånd.  Teoretiskt kan 
även den bästa rutten ur miljösynpunkt beräknas. [22] 
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Då flera kunder kan försörjas av flera fordon blir uppgiften snabbt komplex. Ett stort antal 
begränsande faktorer leder till att antalet möjliga kombinationer blir mycket stort och behovet 
av matematiska och logiska algoritmer ökar. Faktorer som begränsar rör till exempel: fordon, 
produkter, depåer, tidsfaktorer och körsträcka. [30] Dessa faktorer kan i sin tur ingå i villkor 
som lösningen/rutterna ska uppfylla, exempelvis tidsrestriktioner för leverans, fordonskrav 
hos viss kund eller villkor som gör samlastning möjlig. [11] 
 
Komplexa problem kan vara svåra att lösa exakt, varför man i ruttplanering på operativ nivå 
använder heuristiker. Heuristiker kan vara utformade efter enkla principer eller avancerad 
optimeringsteori beroende på problemets komplexitet och behovet av noggrannhet i resultat. 
Heuristiker klassas som icke-optimerande metoder/algoritmer och de ger en s.k. näroptimal, 
ofta ”tillräckligt bra”, lösning på ett specifikt problem. [26] 
 
De klassiska heuristikerna är vanligt förekommande i dagens applikationer vilket beror på att 
de generellt ger lösningar av god kvalitet utan att det krävs speciellt mycket datorkraft.  
 
Då ruttplaneringsproblemet löses med en sekventiell heuristik löses två delproblem. Det första 
delproblemet går ut på gruppering av kunder eller order och allokering av dem på en viss rutt. 
Nästa delproblem utgörs av sekvensering av kunder eller order. Sekvenseringen innebär att 
inbördes ordning för kunder/order bestäms inom rutten. [30] Lösningen blir slutligen en rutt 
med sekvens som antingen minimerar t.ex.: körsträcka, antal fordon, leveranstid, eller 
maximerar t.ex.: antal besökta kunder, antal utlevererade varor eller fyllnadsgrad i fordonen. 
[11] En parallell heuristik löser problemet och skapar flera rutter samtidigt (parallellt) vilka 
sedan kan förbättras/ändras under lösningsgången [30]. Lösningsexempel enligt klassiska 
heuristiker avsedda för ruttplanering visas i Figur 12 [26] [30]: 
 

Besparingsmetoden 
(Savings algorithm)  
Formuleras som en sekventiell eller 
parallell metod. Den parallella 
varianten bygger upp rutterna 
samtidigt under lösningen. 
 
Svepmetoden  
(Sweep algorithm)  
Sekventiell metod som baseras på 
fördelning av kunder till fordon 
utifrån ett geografiskt svep, till 
dess att avbrottskriterium är 
uppfyllt.  

Figur 12: Lösningar med besparingsmetoden och svepmetoden [26] 
 
Teknisk utveckling gör även dynamisk ruttplanering och schemaläggning möjlig. Utrustning 
för positionering och kommunikation ombord på det transporterande fordonet ger möjlighet 
till omdirigering av rutterna med hänsyn till realtidsinformation. På så sätt kan förändringar i 
transportens förutsättningar snabbt meddelas och nya rutter beräknas. [22] Syfte med 
dynamisk ruttplanering kan vara att: generera variabla rutter, tilldela order/kund till fast rutt 
eller att justera pågående rutt. [23] 
 
Tomtransporter 
Ett stort problem idag är förskjutningar och obalans i transportflödet då godstransporter är 
önskade från A till B, men inte från B till A. Detta innebär att fordon får åka olastade i en 
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riktning vilket resulterar i så kallade tomkörningar. Om andelen tomtransporter minskas leder 
det till fördelar både för miljön och för ekonomin. [22] 
 
Genom förändringar i transportstrukturen och ökad samplanering kan antalet tomkörningar 
minskas. Exempel på detta är godsleverantörer som tar med sig returgods från distributions-
centralen tillbaka till tillverkaren, eller då transportörer av returgods tar med sig gods till 
distributionscentraler när returgodset lämnas hos fabriken. [22] 
 
Informationsteknologi och Internet underlättar samarbete mellan olika aktörer på transport-
marknaden då information om transportbehov och uppdrag enkelt kan spridas. Informations-
utbytet är en viktig del i samarbetet för att färre tomtransporter ska utförs. I dagsläget finns 
dock många hinder. Problemen kvarstår att varumarknaden har ett geografiskt obalanserat 
flöde av varor och att snåla tidsramar bidrar till att möjligheten till upphämtning av returgods 
är mycket liten. Dessutom är fordonens utformning inte alltid anpassat för det returgods som 
finns tillgängligt. Motvilja till att binda upp fordonen på returlaster finns också då det innebär 
en risk att fordonen inte finns tillgängliga då de efterfrågas. [22] 
 
Fyllnadsgrad 
I många transporter utnyttjas inte lastkapaciteten fullt ut, vilket inte är effektivt vare sig ur 
miljö- eller kostnadsperspektiv. Fyllnadsgrad är ett mått på hur effektivt transportmedlens 
lastkapacitet utnyttjas. Då fordonets lastkapacitet utnyttjas till fullo, är fyllnadsgraden 100 % 
och måttet anges oftast i termer av vikt men kan även avse utnyttjande av volym. 
Genomsnittlig fyllnadsgrad för de olika transportslagen [28]: 

• Flyg: 67 % 
• Tung lastbil: 45 – 55 % 
• Tåg: 33 % 
• Fartyg: 50 % 

 
För att förbättra fyllnadsgraden finns flera tillvägagångssätt som återges nedan:  
 
Idag går trenden mot att avskaffa onödiga lager och mot snabba och frekventa transporter av 
små mängder gods direkt till kund. Denna ökning av leveransservice är svår att kombinera 
med effektiva transporter och hög fyllnadsgrad. Avvägningen görs vanligen till förmån för 
lägre lagringskostnader på bekostnad av sämre utnyttjande av kapaciteten i transporterna. 
Genom att ersätta periodvisa fasta transportkostnader med löpande kredit kan fyllnadsgrad 
ökas. På så sätt ges kunden ansvaret för varje initierad transport och de egna transport-
kostnaderna. Eftersom varje transport ger en ökning av krediten kan detta leda till att kunden 
väljer att avstå från delleveranser och istället väntar med transport tills hela ordern är 
uppfylld. Löpande kredit kan därför ge en högre orderuppfyllnad och färre transporter. [22] 
 
För att öka fyllnadsgraden och kostnadseffektiviteten i transporterna, har allt fler företag och 
transportörer börjat samarbeta genom samlastning. Strukturen som innebär att varje företag 
sköter sin egen distribution eller anlitar en transportör som bara transporterar deras gods, blir 
mindre vanlig.  Samlastningen innebär att gods från flera företag som ska till samma område 
transporteras i samma fordon med följden att det totala antalet fordonskilometer minskas. [22] 
Det finns studier som visar att distributionen av dagligvaror i ett område skulle kunna avvara 
varannan eller var tredje lastbil om de använde sig av omlastningscentraler och samlastning.  
Andra undersökningar visar att minskningar på 20 – 25 % av antalet körda fordonskilometer 
är möjliga med samlastning. [11] 
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Fordonsutnyttjandet påverkas i hög grad av fordonsdesignen. Beroende på fordonens 
utformning och lastkapacitet kan olika mängd gods lastas. Generellt gäller att större 
lastkapacitet innebär mer transporterat gods per transport under förutsättning att fordonets 
utformning tillåter det. Även platseffektiviteten spelar en stor roll för fyllnadsgraden. Godsets 
förpackning och lastningstekniken påverkar hur mycket som faktiskt lastas på varje fordon. 
Den vanliga pallhöjden på 1,7 m innebär oftast ett underutnyttjande då lastbilar normalt har en 
lasthöjd på 2,4 m. Med rätt fordonsutformning, lämpligt emballage och bra lastnings-
utrustning kan fyllnadsgraden höjas avsevärt. [22] 
 

2.3.7 Ordersystem och transportarbete 
Hur val av ordersystem påverkar miljön har i dagsläget inte analyserats fullt ut. Det är dock 
självklart att ordersystem har en viss påverkan, men det är oklart om det finns några generella 
samband. Ett omdebatterat område är huruvida en ökande implementering av Just-In-Time 
(JIT) innebär ett större transportarbete eller inte.  [11] JIT betyder förenklat att varor alltid ska 
finnas på rätt plats i rätt tid vilket i praktiken leder till mindre sändningsstorlekar som skickas 
mer frekvent till kunder med snävare tidsramar. Rimligtvis skulle detta kunna innebära ett 
ökat antal transporter. [22] Detta är dock inte alltid sant, då JIT tillsammans med ruttplanering 
och samlastning mellan olika aktörer i vissa falla har visat sig innebära minskningar i 
trafikarbetet. På grund av denna motsägelse kan inga generella slutsatser dras, sambandet 
mellan ordersystem och transportarbete måste studeras fall för fall. [11] 
 

2.4 Företagsnätverk 
Sverige är ett av få länder i världen där BNP ökar samtidigt som utsläppen av växthusgaser 
minskar. Många Svenska företag har en hög miljökompetens och deras ansvarstagande gör att 
de kan ses som föregångare. Allt fler företag väljer att samarbeta kring miljöfrågor vilket har 
lett till uppkomsten av företagsnätverk med detta syfte. [31] Kapitlet nedan beskriver två 
större nätverk med olika angreppssätt på klimatfrågan. 
 

2.4.1 BLICC 
Bussiness Leaders Initiative on Climate Change är ett företagsnätverk som arbetar för att 
minska utsläpp av växthusgaser. BLICC ingår i Respect BLICC som är ett internationellt 
handlingsprogram som startade 2000.  Den internationella föreningen BLICC International 
har medlemmar som IKEA, DHL och Maersk och det finns även nationella nätverk. BLICC 
Sverige lanserades 2004 och har nu medlemmarna: [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom BLICC fokuseras arbetet på fastigheter och transporter som har identifierats som 
potentiella områden för stora minskningar av koldioxidutsläpp. När det gäller fastigheter finns 
en speciell skrift, BLICC huset, som lyfter fram möjligheter för energibesparing i fastigheter. 

Bostads AB Poseidon  Fortum Värme 
Forbo Flooring  JM 
LFV   Länsförsäkringar 
MKB Fastighets AB  SMHI 
Statoil   Stena Metall 
Vasakronan 
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Åtgärdsprogram finns också att tillgå för effektivare transporter, personal- och tjänsteresor. 
BLICC Sveriges program lyder: [1] 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av huvudaktiviteterna i BLICC är att alla medlemmar ska beräkna och rapportera sina 
direkta och indirekta utsläpp av koldioxid. Dessa beräknas enligt den internationella 
standarden Green House Gas protocol (GHG protocol) som utvecklats av World Resources 
Institute (WRI) i samarbete med World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD). Detta protokoll har legat till grund för ISO 14064 som är den nya standarden för 
beräkning av växthusgaser. Beräkningarna följer tre steg (scope i GHG protocol) som anger i 
vilken ordning företaget bör beräkna och åtgärda sina utsläpp, se Figur 13. [1] 
 
Steg 1: Direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget. 
Steg 2: Inköpt el och fjärrvärme.  
Steg 3: Indirekta utsläpp som beror av företagets aktiviteter men orsakas fysiskt av källor som 
ägs eller kontrolleras av någon annan, t ex tjänsteresor, underleverantörers transporter. 
 

 
Figur 13: De tre steg (scope) som utsläppen beräknas efter Källa: GHG protocol [16] 

2.4.2 NTM  
Nätverket för Transporter och Miljön, NTM, startades 1993 och har idag medlemmar som: 
DFDS Transport AB, Göteborgs Hamn AB, Volvo Lastvagnar, LFV, Schenker och Sveriges 
Transportindustriförbund. Nätverket fungerar som ett diskussionsforum där medlemmarna 

Att minska medlemsföretagens utsläpp av koldioxid 
 
Att lyfta fram klimatfrågan hos såväl anställda som kunder 
 
Att genom konkret arbete inspirera och visa på näringslivets möjligheter att 
bidra aktivt för att minska klimatpåverkan 
 
Att påverka politiska beslutsfattare så att de ger incitament för företag som vill 
fatta långsiktiga, miljöriktiga beslut 
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inom transportsektorn utbyter erfarenheter och utvecklar gemensamma metoder för 
miljöarbetet. Den huvudsakliga uppgiften har varit att sammanställa en gemensam databas 
med energi- och utsläppsuppgifter för transporter. 1998 presenterades den första 
sammanställningen av dessa siffror och nätverket började arbeta med utvecklingen av ett 
beräkningsverktyg. [32] 
 
År 2002 introducerade NTM beräkningsverktyget NTMCalc på Internet, där utsläpp från 
transporter kan uppskattas. Användaren kan variera trafikslag, fordonstyper, bränslekvalitet, 
mm och utifrån hur transporten ser ut, få fram det energibehov och den mängd utsläpp som 
transporten genererar. Beräkningsverktyget är avsett för de fyra vanligaste transportslagen 
(sjöfart, vägtransport, flygfrakt och järnväg). Specifika variabler som beläggningsgrad, 
motortyp, bränsleförbrukning mm ska anges. Förvalda värden finns att tillgå som anger 
typiska svenska förhållanden men modellen tillåter även inmatning av egna värden. [32]  
 
Beräkningsverktygets har dock små möjligheter till variation av påverkande faktorer. T.ex. 
kan fyllnadsgrad endast anges i vikt vilket inte alltid är lämpligt. Att beräkningen dessutom är 
mycket generell är också en av anledningarna till att NTM i dagsläget rekommenderar att 
beräkningarna utförs manuellt. Inom NTM har medlemmar tillgång till tabeller med 
emissionsfaktorer för de olika transportslagen så som bränsleförbrukning, energiåtgång mm. 
Dessa tabeller uppdateras och kompletteras fortlöpande och kan utnyttjas vid manuella 
beräkningar i väntan på en utvecklad version av NTMCalc. [33] 
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3 Kartläggning av studieobjekt 
I försörjningskedjan för BAS-IT är WM-data, Hewlett-Packard, Mercor, Smålandsbörsen och 
Posten Logistik inblandade. För att få en bild av aktörernas koppling till BAS-IT beskrivs 
avtalsstrukturer och leverantörsroller i detta kapitel. Med grund i detta görs en system-
beskrivning över informationsflöde och fysiskt flöde. Slutligen görs en nätverksbeskrivning 
bestående av LFV:s verksamhetsorter samt Postens och HP:s distributionsnätverk.  
 

3.1 Beskrivning av aktörer 

3.1.1 WM-data 
Sedan år 2006 är WM-data en del av LogicaCMG-koncernen, en internationell leverantör av 
IT- och affärslösningar. I Norden heter företaget WM-data a LogicaCMG company och har 
där ca 9 000 anställda. Hela koncernen har verksamhet i 41 länder med 40 000 medarbetare. 
WM-data arbetar enligt marknadsföringen med verksamhetskompetens, systemintegration 
samt outsourcing av IT- och affärsprocesser. WM-data är ”helhetsleverantörer” till företag 
inom branscher inom telekommunikation, finans, energi, industri, handel, transport och 
offentlig sektor. Inom den offentliga sektorn är WM-data IT-leverantörer till vissa 
myndigheter, kommuner, landsting och försvaret. [34] 
 
WM-datas funktion som IT-leverantör till LFV 
WM-data är LFV:s leverantör av så gott som all IT-utrustning och tillhörande kringtjänster. 
Deras uppgifter kan kategoriseras som IT-drift, IT-utrustning samt IT-support och WM-data 
har i sin tur ett antal underleverantörer för vissa uppgifter. För uppgifter som rör BAS-IT-
produkter på LFV är Mercor Technologies och Smålandsbörsen underleverantörer till WM-
data, dessa verksamheter beskrivs nedan. 
 

3.1.2 Mercor Technologies AB 
Mercor är enligt marknadsföringen en helhetsleverantör av IT. Företag erbjuds bland annat 
hårdvaror, mjukvaror och finansiering. Målgruppen är nordiska, främst svenska större företag 
med global verksamhet och bland kunderna återfinns t.ex. SJ, SEB, CSN, HM, Apoteket och 
Systembolaget. Mercor grundades 1999 i Växjö och har numera kontor i Stockholm, Växjö, 
Karlstad och Oslo. I Karlstad arbetar man med teknikutveckling och i Växjö och i Oslo finns 
företagets logistikcentra där produkter färdigställs för vidare distribution till kund. Företagets 
miljöarbete har främst koppling till områden som energianvändning och bedrivs inom ramen 
för certifiering enligt ISO14001:2004. Företaget har idag 27 personer anställda och hanterar 
ca 250 datorer per dag. Enligt sin marknadsföring erbjuder Mercor sina tjänster i form av 
nedan beskrivna lösningar: [35] [36] [37] 
  
Tjänsten IT supply chain management innebär att Mercor hjälper företag att hantera sin IT-
infrastruktur. Det kan då handla om att analysera företagets IT-livscykel för att få en 
helhetsbild över nuläget. En livscykelanalys är lämplig för företag som vill standardisera eller 
inventera sin IT-plattform. Mercor kan sköta ett företags upphandling och inköp av lämplig 
utrustning. För utrustning på plats erbjuder Mercor serviceöversyn, inventering, byte och 
återtagande. [35] 
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Desktop management är en leasing- och serviceinriktad tjänst. För denna tjänst betalar 
företagen en fast månadskostnad. I priset ingår då en fullt funktionell arbetsplats, server, 
kopiator eller skrivare. Utrustningen underhålls och uppdateras med de senaste mjukvarorna. 
[35] 
 
För de företag som behöver hjälp med att nå ut med sina produkter på en internationell 
marknad erbjuder Mercor tjänsten Global logistics. Det kan då vara fråga om att produkter 
ska göras landsspecifika, att operativsystem ska vara på rätt språk mm. Företagen kan också 
få hjälp med fakturering i det aktuella landets valuta eller med frågor som rör administration 
eller certifiering. När det gäller distribution har Mercor som mål för leveransservice att 
leverera inom två dagar i Skandinavien, tre dagar i Europa och sju dagar i övriga världen. [35] 
 
Mercor Technologies funktioner i samarbetet med WM-data och Smålandsbörsen 
Mercor Technologies samarbetar med WM-data och Smålandsbörsen. Tillsammans med 
Smålandsbörsens miljöpartner Kuusakoski Recycling, hanterar dessa företag olika delar av 
IT-livscykeln för LFV:s tjänstedatorer. Mercor upphandlar och köper in utrustning från bland 
annat HP för LFV:s och andra kunders räkning. På Mercor utrustas produkterna med 
kundspecifik mjukvara innan de levereras till kund. Företaget står också för driften av en viss 
del av IT-portalen på LFV:s intranät. Mercors del i IT-portalen utgörs av Produktkatalogen 
som visar och beskriver de produkter och tjänster som finns att beställa, se Figur 14. [36] [37] 
Produktkatalogens aktuella innehåll av HP-produkter, se Tabell 2.  
 

Figur 14: Produktkatalogen, del av IT-portalen på LFV:s intranät [38] 
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3.1.3 Smålandsbörsen AB 
Smålandsbörsen är ett serviceföretag i Växjö. Startåret är 1986 och år 2000 byttes namnet till 
3 Step IT och de två huvudaktiviteterna var då uthyrning och försäljning av begagnad IT-
utrustning. År 2006 återtogs det gamla namnet Smålandsbörsen och de är nu enbart inriktade 
på hantering av IT-returer och försäljning av rekonditionerade datorer. Företaget omsätter 
årligen ca 62 miljoner kr och har ett 20-tal personer anställda. [39] 
 
Smålandsbörsens tjänst Säker IT-retur innebär att företaget sköter hela hanteringen vid 
avyttring av gammal IT-utrustning. Utrustningen transporteras till rekonditionerings-
anläggningen där en dataradering sker och så mycket som möjligt av hårdvaran återanvänds. 
Utrustning som inte går att återanvända skrotas på ett miljöriktigt sätt, medan fungerande 
utrustning säljs vidare till nya kunder. Återvinning och deponi utförs dock hos samarbets-
partnern Kuusakoski Recycling som har sin närmaste återvinningsstation strax utanför 
Vetlanda. Smålandsbörsen är kvalitetscertifierade enligt ISO9001:2000 och miljöcertifierade 
enligt ISO14001:2004. Företagets målsättning för leveransservice är att beställda produkter 
ska levereras inom tio dagar från beställningstillfället. [39] 
 
Smålandsbörsen har också specialiserat sig på administration och leverans av Hem-PC till 
personal. På grund av inriktningen mot begagnad utrustning är de insatta i aktuella 
marknadsvärden, vilket gör att de även arbetar med värdering av skadat eller stulet gods som 
ska ersättas. [39] 
 
Smålandsbörsens funktioner i samarbetet med Mercor Technologies och WM-data 
Samarbetet med Mercor Technologies och WM-data, innebär uppdrag i form av 
rekonditionering, reparation och återvinning av IT-utrustning från bland annat WM-datas 
slutkunder, däribland LFV. När det gäller avyttring av rekonditionerad utrustning sker 
försäljningen till privatpersoner och företag både inom och utom Sverige. För LFV Data som 
är ägare av tjänstedatorerna, kan Smålandsbörsen behålla returnerade produkter i en 
kundspecifik pool efter LFV Datas önskemål. I poolen blir produkterna tillgängliga för 
beställning av andra användare inom LFV, så att den förväntade livslängden på 3 år kan 
utnyttjas bättre. Produkter som inte önskas hållas i kundspecifik pool, kan slutligen avyttras 
alternativt återvinnas/skrotas genom Kuusakoski Recycling. [40] 
  

3.1.4 Hewlett-Packard Sverige AB 
Genom ett ramavtal med staten är Hewlett-Packard (HP) en stor IT-leverantör till landets 
myndigheter, statliga verk, kommuner och landsting. Förutom arbetsplatsutrustning som 
stationär och bärbar PC är HP leverantörer av servrar, skrivare, och kopiatorer samt en mängd 
IT-relaterade tjänster. HP har produktionsanläggningar i hela världen men huvuddelen av 
HP:s arbetsplatsprodukter monteras i Asien medan majoriteten av försäljningen sker på 
europamarknaden och den amerikanska marknaden. Produkterna flygs vanligtvis från Asien 
till Europa distributionscentraler och därifrån sker distributionen med lastbil eller tåg. 
Produktion av större enheter som servrar sker normalt i försäljningsregionen då de är för 
tunga för att transporteras med flyg. [41]  
 
HP:s miljöarbete 
HP:s massiva marknadsföring på miljöområdet innehåller beskrivningar av hur de på en 
mängd sätt arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Stor fokus läggs på 
produktdesign och energianvändning. HP är medlemmar av World Wide Foundation (WWF), 
där arbetet inom projektet Climate savers computing initiative, går ut på att minska datorers 
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och bildskärmars energianvändning. HP:s miljöarbete styrs av Environmental Health and 
Safety (EHS), som är ett system med bland annat stöd för att identifiera, mäta, kontrollera och 
minska miljöpåverkan. [41] 
 
När det gäller miljöpåverkan från distribution, informerar HP att man är medveten om att 
företagets logistiska nätverk använder en signifikant mängd fossila bränslen kopplat till frakt 
av gods. Dock anser sig inte HP kunna mäta och redovisa utsläppsmängder från frakt med 
anledningen att man i första fall använder sig av tredje part för distributionen och inte den 
egna fordonsflottan. [41] 
 
För att ändå bidra till effektiviseringen av distributionen bedrivs arbete med att överföra så 
mycket gods som möjligt från flyg till fartyg och på så sätt minska utsläpp per fraktad 
viktenhet. Genom att arbeta för en minskning av delleveranser och förbättringar av 
enhetslastbärare har man också lyckats effektivisera resursutnyttjandet. Nya lättare och högre 
pallar av plast har ersatt de gamla av trä, detta har lett till ett bättre utnyttjande av 
fraktvolymen och minskad energiåtgång i frakten. Värt att nämna är dock att den nya pallens 
material, plast, dess tillverkning och dess återvinning påverkar koldioxidutsläpp på andra håll. 
[41] 
 
Genom att också anpassa storleken på varje enhets förpackning kan dessutom pallplatser 
utnyttjas bättre då fler enheter ryms på varje pall. Överlag arbetar HP med förpackningsdesign 
med kostnadseffektivitet som grund men också med mål att förpackningen i sig ska belasta 
miljön så lite som möjligt. HP menar att man genom att kostnadseffektivisera distributionen 
också minskar miljöbelastningen. Dock redovisas inget som styrker detta och HP anser sig, 
som nämnt ovan, inte kunna mäta utsläpp som orsakas av tredje part, distributören i det här 
fallet. [41] 
 
HP:s funktion som huvudleverantör av IT-utrustning 
Genom ramavtal med staten, se Kapitel 3.2.1, är HP en stor leverantör av IT-utrustning till 
den offentliga sektorn. Då LFV har valt att utnyttja detta ramavtal vid inköp är HP den 
huvudsakliga leverantören av produkter inom sortimentet för BAS-IT, se Tabell 2. Som 
producent och hårdvaruleverantör har HP ett ansvar för skrotning och återvinning av uttjänt 
utrustning. I Sverige genomförs skrotningen hos företag som är medlemmar av El-kretsen. El-
kretsen mottar kostnadsfritt IT-utrustningen och HP står för kostnaden för skrotningen enligt 
en ”ett-mot-ett” regel vilket begränsar antalet skrotade produkter till högst antalet inköpta 
produkter. [42]   
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Tabell 2: Aktuella HP-produkter inom BAS-IT [37] 
Produkttyp Produktnamn i IT-Portal 

 
Datorer Surf PC 
  Stationär PC Standard 
  Stationär PC Prestanda 
  Bärbar PC Lätt 
  Bärbar PC Standard 
  Bärbar dator Prestanda 
Skärmar HP 19 tum TFT LP1965 
  HP 20 tum TFT LP2065 
  HP 24 tum TFT LP2465 
Tillbehör HP 2-Button Scroll Mouse 
  HP Standard Keyboard USB (sv) 
  HP Standard Keyboard PS2 (eng) 
Dockningsstationer HP Basic Docking Station 
  HP Docking Station, för NC2400 
  HP Docking Station, för NC6000 

 

3.1.5 Posten Logistik AB 
Posten Logistik AB är ett dotterbolag till Posten AB som ägs till 100 % av Svenska staten.   
28 % av Postens intäkter kommer från Posten Logistik [43]. Posten Logistik kallar sig 
fullserviceleverantörer när det gäller tredjepartlogistik genom att de kan hantera kundernas 
hela logistik- och distributionsfunktion. Verksamheten består av tjänster inom pall, paket, 
express och systemtransport. Tjänster som avses är: gods- och ordermottagning, lagring, 
förädling, plock och pack samt distribution. [44] Pakethantering och distribution utgör den 
största delen av logistikföretagets verksamhet och varje dag hanteras över 200 000 
paketförsändelser i sex paketterminaler. [43]  
 
DPD Företagspaket 
Direct Parcel Distribution (DPD) är ett av Europas största paketnätverk. Posten Logistik AB i 
Sverige tillhör detta nätverk och tillsammans bildar de företagstjänsten DPD Företagspaket. I 
tjänsten ingår hämtande av gods och utkörning till mottagaren nästa dag, med vissa undantag. 
Det finns alternativa tjänster för upphämtning och leverans. Efter önskemål kan godset 
levereras 09:00, 12:00 eller 16:00 följande dag. DPD Företagspaket ansvarar för gods med 
värde upp till 50 000 kr och för högre värde kan varuförsäkring tecknas. Om mottagaren inte 
är anträffbar på leveransadressen aviseras godset till en andra utkörning som då utförs 
kostnadsfritt. Om dörr-till-dörr-leverans inte efterfrågas kan inlämning och upphämtning av 
gods ske på Postens serviceställen. Eftersom DPD Företagspaket ingår i DPD finns också ett 
uppbyggt nätverk/system för godstransporter inom Europa samt till och från vissa länder 
utanför Europa. [44] 
 
Prissättningen beräknas per kolli och är beroende av godsets vikt, volym och 
leveranstidpunkt. Priset är däremot oberoende av leveransort och transportavstånd. Enligt 
gällande volymberäkning får gods med stor volym en schablonvikt på 280 kg/m3. Beroende 
på vilken tid och var godset ska lämnas finns olika tillåtna maxvikter. DPD Företagspaket 
09:00 har en maxvikt på 25 kg/kolli och DPD Företagspaket 12:00 och 16:00 har en maxvikt 
på 35 kg/kolli. Om godset ska lämnas hos Postombud är den maximala vikten 20 kg/kolli 
oberoende av tid. [44] 
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Posten Logistiks miljöarbete 
Då Posten utför transporter över hela landet blir transportarbetet stort. Över 30 miljoner mil 
körs varje år och år 2006 ledde det till 182 500 ton utsläppt koldioxid. Posten har som mål att 
begränsa sina klimatpåverkande utsläpp från transporter och genom att systematiskt förbättra 
miljöeffektiviteten ska ett mål om ett årligt utsläpp på maximalt 175 000 ton nås 2007. 
Åtgärder för att nå detta mål är: överföra gods från lastbil och flyg till järnväg, förbättra 
fordonsflottan samt att utbilda förare i bränslesnål körning. [43] Samtliga fordon i flottan 
drivs i dagsläget med bränsle i miljöklass 1. Postens tjänster är kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001:2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och detsamma gäller för Posten 
Logistik. [44] Då Posten hyr in tjänster från andra transportörer ställs miljökrav på dessa. 
Anlitade åkerier ska ha ett strukturerat miljöarbete, samt efterleva 12 miljöpunkter som Posten 
satt upp. Punkterna består av regler för exempelvis drivmedel, däck, motorvärmare, motorer 
och förare. [44] 
 
Postens distributions- och transportplanering 
Posten har sex stora paketterminaler som utgör nav med insamlings och spridningsfunktion i 
distributionssystemet för paket. Transportplaneringen är väl utvecklad och det finns en 
särskild avdelning för nätverksoptimering. [44] 
 
Inom Posten pågår transportoptimeringsprojektet TOP i syfte att minska antalet transporter. 
Projektet ledde till att man år 2006 hade minskat antalet körda mil med 300 000, vilket 
reducerade bränsleförbrukningen med 700 000 liter och minskade koldioxidemissioner med 
1850 ton. [45] 
 
När det gäller transportplanering och fordonsval finns ofta inga alternativ till lastbil eller bil 
på vissa sträckor eftersom distributionen avser dörr till dörr. I transportplaneringen används 
system för ruttplanering och tekniker för fordonskontroll som Mobitex, GSM och Global 
Position System (GPS).  [44] Positionering av fordon med GPS i kombination med Mobitex 
för dataöverföring och GSM för röstkommunikation, möjliggör operativ styrning av trafiken i 
realtid eller s.k. dynamisk ruttplanering. Standarden och de tekniska lösningarna för Mobitex 
har utvecklats under lång tid och bygger på nätverk för dataöverföring och utrustning i form 
av handdatorer i fordonen. Användandet av Mobitex är globalt utbrett och transportföretag 
som TNT och Fed-Ex har med dessa system kunnat effektivisera sitt resursutnyttjande. [46] 
 

3.2 Avtal 

3.2.1 Statliga ramavtal 
I syfte att kostnadseffektivisera inköpsverksamheten samordnar den svenska staten inköp på 
en rad områden. Detta sker genom central upphandling av ramavtal och koordinator för 
samordningen är Statlig inköpssamordning som lyder under Ekonomistyrningsverket. När det 
gäller samordning av inköp av IT-utrustning är ansvaret sedan utlagt på myndigheten Verva 
(Verket för förvaltningsutveckling). [42] Verva är sedan januari 2006 ansvariga för upp-
handling av ramavtal inom områden för IT och telekommunikation. Företag inom den 
offentliga sektorn kan avropa/beställa från ramavtalen utan att göra egna upphandlingar. 
Ramavtalen gäller vad som kan levereras, vilka priser och villkor som gäller. [41]  
 
I ramavtalen för inköp av hårdvara finns enligt Verva inget som stödjer att beställande 
myndighet kan kräva miljöanpassning av transporterna. Detta beror på att det är helt upp till 
leverantören hur transporten genomförs eftersom transporttjänsten inte köps in separat: 
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”I våra ramavtal gäller leveransvillkoret ”Fritt kundens adress i Sverige” vilket innebär att 
det är leverantören som svarar för transporten till kund. Vi har inte ställt några krav i 
ramavtalsupphandlingen på hur eller på vilket sätt dessa transporter ska genomföras.” 

Rolf Bengtsson, Verket för förvaltningsutveckling 
 
Gällande ramavtal som berör inköp av IT-utrustning, upphandlades under 2005. Vid den 
tiden var Statskontoret den myndighet som var ansvarig för upphandlingen. Efter en förstudie 
i flera steg beslutade Statskontoret bland annat att teckna ramavtal med nedan listade anbuds-
givare. Tilldelningsbeslut och ramavtalsområde för inköp av hårdvara, se Tabell 3. [42]  
 
Tabell 3: Ramavtalsområde inköp av IT-utrustning och valda leverantörer [42] 

Ramavtal för stationära PC 
och tjänster 2005 
 

Ramavtal för bärbara PC 
och tjänster 2005 
 

Ramavtal för bildskärmar 
och tjänster 2005 

Dell AB Acer Computer GmbH Eizo Eurore AB 
EUD Teknik AB Dell AB NEC-Mitsubishi Electronics 

Display GmbH 
Fujitsu Siemens  
Computers AB 

Fujitsu Siemens  
Computers AB 

Philips AB 

Hewlett-Packard  
Sverige AB 

Hewlett-Packard  
Sverige AB 

 

IBM Svenska AB IBM Svenska AB  
Network Technical AB Network Technical AB  

 
Det finns också ett ramavtalsområde som berör distribution av paket till och från den 
offentliga sektorn. Ramavtalet för paketförmedlingstjänster förhandlades och upprättades av 
Skattemyndigheten med två anbudsgivare. Vinnande anbudsgivare, se Tabell 4, tecknade ram-
avtalet med Skattemyndigheten och övriga myndigheter. Verk och instanser i offentlig sektor 
kan sedan avropa/beställa paketförmedlingstjänsten med stöd av hela eller delar av avtalet. 
Avtalet gäller främst transporttjänstens genomförande och prissättning av denna med fokus på 
vad som kan beställas/avropas och gällande villkor för respektive tjänst/transport. [42] 
 
Tabell 4: Ramavtalsområde paketförmedlingstjänst [42] 

Ramavtal för paketförmedlingstjänster 
 
Posten Logistik AB 
Pan Nordic Logistics AB 

 
Genom regeringens krav på att svenska myndigheter ska införa miljöledningssystem finns 
vaga formuleringar i upphandlingsunderlaget som belyser miljöaspekten. Underlaget tar upp 
att riktlinjen bör vara att miljöaspekten ska vägas in vid upphandling samt att miljöfrågor ska 
diskuteras med leverantören av tjänsten/transporten. [42] 
 
Det kan vara svårt att ställa långtgående miljökrav i ramavtal och detta beror på de regler som 
gäller i lagen om offentlig upphandling. Kraven får inte vara orimligt höga och heller inte 
innebära att anbudsläggare särbehandlas. Dessutom bör kraven vara kopplade till produkt 
eller tjänst som avtalet avser och dessa ska på något sätt innebära att värdet på 
produkten/tjänsten ökar. [47] Man har dock vissa möjligheter att ställa miljökrav i form av 
särskilda kontraktsvillkor på hur tjänsten genomförs. Ur lagen om offentlig upphandling, 
Kapitel 1, allmänna bestämmelser:  
 
”18 b § En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall 
genomföras. Sådana villkor skall anges i annonsen om upphandling.” Lag (2002:594) [48] 
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Denna paragraf utnyttjas i ramavtalen för paketleveranstjänsten, då det i avtalen med både 
Posten Logistik AB och Pan Nordic Logistics AB finns särskilda kontraktsvillkor som rör 
motorbränslen och fordonens miljöklass, d.v.s. indirekt fordonens avgasrening. [49] [50] 
Miljöklassningen avser kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar. Tyvärr saknar 
miljöklassningen betydelse för utsläpp av koldioxid eftersom den inte ställer några krav på 
fordonens bränsleförbrukning. [51] 
 
Värt att notera: 
Avtal om paketleveranstjänst utnyttjas inte för transporter av BAS-IT-produkter. Detta på 
grund av att transporttjänsten inte upphandlas separat i dagsläget. 
 

3.2.2 LFV/WM-data 
LFV har tecknat ett huvudavtal för IT-upphandling med WM-data. Detta gäller delområdena 
IT-drift, arbetsplatsutrustning och support (helpdesk). Huvudavtalet är förutom uppdelning på 
delavtal också försett med 15 stycken tilläggsavtal och ett stort antal bilagor. Tilläggsavtal 10 
avser Arbetsplatstjänst och därmed allt som rör IT-utrustning och kringtjänster. Avtalet för 
Arbetsplatstjänst innehåller bland annat tjänsten Central miljötjänst där drift av IT-portalen 
ingår och tjänsten Klientmiljö som berör hårdvara, mjukvara och närservice, se Tabell 5. [52] 
 
Tabell 5: Arbetsplatstjänsten – delar av innehållets tjänster och funktioner [52] 

 
Enligt tilläggsavtal 10 ska alla tjänster som omfattas av Central miljötjänst och Klientmiljö 
levereras som delar av Arbetsplatstjänsten. WM-data fakturerar sedan LFV för Arbetsplats-
tjänsten, dels i fasta månadsbelopp och dels i månadsbelopp som varierar med antalet 
arbetsplatser som nyttjar tjänsterna. [52]  
 
Värt att notera: 
LFV:s avtal med WM-data täcker in samtliga aktiviteter som rör BAS-IT-produkter under 
hela livscykeln efter lagd beställning.   
 
WM-data ”hanterar” beställningen av hårdvara. Detta betyder att beställning som läggs av 
LFV:s behöriga beställare i IT-portalen vidarebefordras av WM-data till hårdvaruleverantör. 
Se ytterligare Kapitel 3.3.  
 
När det gäller transporter för leverans av BAS-IT-produkter, sker ingen separat debitering mot 
kunden (LFV) då leveransen till användare ingår som en del av tjänsten klientmiljö. Se 
ytterligare Kapitel 3.3 
 

Central Miljötjänst 
 

Klientmiljö 

Tjänstportalens (IT-portalens) funktioner för användaren Drift av centrala servrar (serverhårdvara och 
operativsystem) Certifiering och test på hårdvara 

Installation, felsökning och avinstallation av programvara Drift av tjänsteportal (IT-portalens funktionalitet, 
stöder klientmiljö) Hantering av beställning av hårdvara 
E-post, domänkontroll mm Leverans av beställd hårdvara till användare 
Backup, antivirus mm Återlämning och miljöskrotning enl. producentansvar 
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3.3 Avtalsstrukturer i försörjningskedjan 
De avtal som finns mellan aktörerna i försörjningskedjan åskådliggörs i Figur 15. LFV har 
som tidigare nämnts, ett avtal med WM-data gällande försörjningen av IT-produkter. WM-
data har i sin tur lagt ut de flesta tjänsterna på underleverantörer. Mellan WM-data och 
Mercor finns tjänsteavtal som rör hantering av LFV:s beställningar, bearbetning av mjukvara 
och hårdvara samt paketering och leverans. Andra tjänsteavtal som bland annat rör 
returnering, datasanering, skrot och pool finns mellan WM-data och Smålandsbörsen. 
Smålandsbörsen har i sin tur avtal med en miljöpartner för miljöriktig återvinning och 
skrotning av produkter.  
 

 
Figur 15: Avtalsstrukturen 

 
HP:s transportansvar 
Som grund till alla beställningar finns ramavtalet som staten upphandlat med HP Sverige. 
LFV avropar sina IT-inköp från detta ramavtal, vilket innebär att de kan utnyttja de priser och 
villkor som upphandlingen fastställt. HP står för leveransen till slutkunden enligt leverans-
villkoret ”fritt kundens adress”. Då det är Mercor som beställer mot HP för LFV:s räkning, 
kommer de att räknas som HP:s slutkund, varför HP:s transportansvar endast sträcker sig till 
Mercors adress i Växjö. Dessa transportkostnader ingår i köpet och belastar inte Mercor 
separat. [36] 
 
Mercors transportansvar 
Mercor, som ansvarar för alla transporter mellan Mercor, Smålandsbörsen och LFV kund, har 
ett avtal med Posten Logistik angående tjänsten DPD Företagspaket 16:00. Leveransen av 
produkterna ingår i den tjänst som genom WM-data köps in av LFV Data. Kostnaden för en 
transport av ett kolli ligger mellan 75 och 150 kr så länge paketet inte väger över 35 kg. Vid 
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större vikter tillkommer också en straffavgift. Även vid speciella krav som snabb leverans, 
debiteras LFV för en extra kostnad. Alla transportkostnader belastar LFV indirekt men utgör 
inte en delpost på fakturan. Transporten är en del av den inköpta tjänsten, varför LFV inte kan 
påverka den och dess kostnader. [36] Enligt Service Level Agreement (SLA) ska beställd 
arbetsplatsutrustning vara levererad och installerad inom tio arbetsdagar. Detta mål ska 
uppfyllas till 99 % [52]. Några övriga krav på transporternas genomförande ställs inte på 
Mercor [36].  
 

3.4 Systembeskrivning 
Försörjningskedjans informationsflöde och fysiska flöden beskrivs här i text och bild 
tillsammans med begränsningar i beskrivningarna. Kundernas placering och orter där 
efterfrågan ska tillgodoses visas som noder i ett försörjningsnätverk. Distributionsnätverken 
beskrivs efter information från HP och Posten Logistik och slutligen görs en sammanställning 
av faktorer i systemet som driver klimatbelastningen. 
 

3.4.1 Informationsflöde och fysiskt flöde  
En flödesbeskrivning och de huvudsakliga aktiviteterna hos de inblandade aktörerna visas i 
Figur 16 . 
 

 
Figur 16: Informations- och produktflöde [36] [37] [40] [53] 
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Beställningsflöde  
En beställning av datorutrustning görs via IT-portalen av godkänd administratör. Kunden 
väljer mellan olika produkter samt om produkten ska vara ny eller begagnad. Beställningen 
administreras först av WM-data som skapar ett ärendenummer. Beroende på om ärendet avser 
en ny eller begagnad produkt, går informationsflödet sedan olika vägar. [38] [53] 

• Beställning av ny produkt går till Mercor, där det först kontrolleras ifall varan finns i 
ett lokalt lager. Om varan inte finns tillgänglig i lager, genereras en nybeställning från 
Mercor till HP:s beställningsportal. 

• Vid beställning av begagnad produkt, går beställningen till Smålandsbörsen för 
leverans från pool. 

 
När denna kedja av beställningar är utförd kan det fysiska produktflödet starta. Beroende på 
var ifrån produkterna slutligen hämtas, skapas olika transporter. [36] [37] [40] [53] [54] 

• Ny produkt ur lager hos Mercor transporteras direkt till slutkund 
• Ny produkt från HP transporteras från centrallager i Europa till Mercor, alternativt går 

en beställning vidare till någon av HP:s produktionsanläggningar i Asien för transport 
till centrallagret och sedan vidare till Mercor 

• Begagnad produkt transporteras från LFV:s pool hos Smålandsbörsen till Mercor  
 
Allt gods går någon gång via Mercor där en kundanpassning utförs på produkterna. Där sker 
bland annat uppackning, registrering, installation av önskade programvaror samt en 
ompackning i nytt emballage för vidare transporter. Produkten skickas därefter till beställande 
kund och ankommer sedan vid någon av de 35 möjliga destinationerna. I de fall ingen dator 
ska returneras omedelbart, sker en transport av det återanvändbara emballaget från 
leveransorten till Mercor. [36] [37] [53]  
 
Returflöde 
Även returer av datorutrustning beställs via IT-portalen. Detta informationsflöde startar då 
godkänd administratör avbokar utrustningen i inventarieförteckningen. Bokningen av retur 
administreras först av WM-data som skapar ett ärendenummer. Ärendet går sedan vidare till 
Mercor varpå produktflödet kan starta igen. [38] [53] 
 
Om återanvändbart emballage saknas på orten sker först en transport av ett tomt emballage 
från Mercor till godsmottagningen på kundens arbetsplats. Därifrån transporteras produkten 
till Smålandsbörsen via Mercor, där den genomgår ett långt program av registrering, sanering 
och tester. Om produktens livslängd ej har uppnåtts, placeras produkten i LFV:s pool på 
Smålandsbörsen (se begränsningar nedan), för att kunna avropas på nytt. I de fall produkten 
anses förbrukad, transporteras den vidare till miljöpartnern Kuusakoski för 
deponi/återvinning. I många fall har produkten fortfarande ett marknadsvärde trots att LFV 
inte önskar lagra produkten i pool. Då avyttras produkten via Smålandsbörsens 
beställningsportal. Då produkter ska avyttras alternativt skrotas, samlas tomemballage hos 
Smålandsbörsen, vilka med lämplig transport returneras till Mercor.  [36] [37] [40] [53] 
 
Registrering av orderinformation 
WM-data har det övergripande ansvaret för all registrering och administration av information 
som rör beställningar och bokningar av retur. Till varje beställning skapas ett unikt ärende där 
bland annat beställare, användare, kostnadsställe och leveransort lagras. Detta ärende 
uppdateras sedan i registret då olika aktiviteter i kedjan påverkar ordern. T ex uppdateras 
ärendet med kollinummer och leveransdatum i registret. Detta gäller såväl för nybeställning 
som för bokning av retur. WM-datas hantering av registret innebär att de har övergripande 
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kontroll över alla flöden utan att kunna styra dem direkt. WM-datas möjlighet att påverka 
information och transporter ligger i samarbetet med underleverantörerna. Informationsflödet 
som är kopplat till registret, visas dock inte i flödesbeskrivningen. [55] 
 

3.4.2 Försörjningsnätverk 
LFV har verksamhet på 35 orter i Sverige, allt från Kiruna i norr till Malmö i söder. Hur dessa 
orter är placerade visas i Figur 17.  Detta stora nätverk av utspridda orter leder till att 
transportavstånden blir långa och att det är svårt att samordna dem. Då alla transporter någon 
gång passerar Växjö skulle transportnätverket kunna se ut som i Figur 17 med 34 st. 
direktlänkar mellan orterna. 

 
Figur 17: LFV:s verksamhetsorter samt direktlänkar från Växjö 

 
Det är dock långt ifrån alla orter som har någon större efterfrågan. Endast fem verksamhets-
orter står för 96 % av den samlade efterfrågan och 51 % av alla beställningar läggs från 
Stockholmsområdet, d.v.s. Arlanda och Bromma, se Tabell 6. Beräkning av efterfrågeandelar 
baseras på beställningar under perioden januari till oktober 2007. [38] 
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Tabell 6: LFV:s Verksamhetsorter med dess andel av beställningar 
Ort Andel 

Arlanda 48% 
Norrköping 21% 
Malmö 16% 
Göteborg 9% 
Bromma 3% 
Umeå < 1 % 
Skellefteå < 1 % 
Luleå  < 1 % 
Örnsköldsvik < 1 % 
Halmstad < 1 % 
Ronneby < 1 % 
Jönköping < 1 % 
Sundsvall < 1 % 
Växjö < 1 % 
Ängelholm < 1 % 
Arvidsjaur < 1 % 
Borlänge < 1 % 
Kalmar < 1 % 
Karlsborg < 1 % 
Karlstad  < 1 % 
Kiruna  < 1 % 
Kristianstad < 1 % 
Linköping < 1 % 
Ljungbyhed < 1 % 
Skavsta < 1 % 
Såtenäs < 1 % 
Söderhamn < 1 % 
Trollhättan < 1 % 
Uppsala < 1 % 
Vidsel < 1 % 
Visby  < 1 % 
Västerås < 1 % 
Örebro < 1 % 
Östersund  < 1 % 
 

3.4.3 Distributionsnätverk 
 
Asien och Europa 
HP har produktionsanläggningar runt om i hela världen men slutmontering av datorer är 
koncentrerat till Asien, främst Kina [56]. HP:s hela distributionsnätverk är globalt och mycket 
komplext. För datorer inom BAS-IT antas samtliga ha slutmonterats i HP:s produktions-
anläggning i Shanghai, Kina varför Shanghai utgör källan i distributionsnätverket för BAS-IT. 
Från Shanghai och övriga produktionsorter i Asien fraktas färdiga produkter till HP:s två stora 
centrallager i Europa. Centrallagren är lokaliserade i Bijsterhuisen-Wijchen, Holland och 
Grenoble, Frankrike. Större enheter fraktas oftast med fartyg medan mindre enheter fraktas 
med flyg. [56] HP:s samtliga företagsmodeller av datorer flygs från Asien till Europa, se 
Figur 18 [57].  
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För distributionen från Europa till Sverige och Växjö antas samtliga produkter gå via 
centrallagret i Bijsterhuisen-Wijchen, Holland, varför Wijchen kommer att utgöra en 
mellannod i försörjningskedjan. Produkterna flygs således från Shanghai till Amsterdam och 
körs på lastbil från Amsterdam till Wijchen för senare distribution med lastbil till Sverige och 
Mercor i Växjö. Se även Kapitel 3.4.4, Begränsningar i systembeskrivningen. 
 

 
Figur 18: Flygfrakt Shanghai – Amsterdam, vägtransporter genom Europa 

 
Inom Sverige 
Då all distribution av BAS-IT-produkter sker med DPD Företagspaket utgörs distributions-
nätverket i Sverige av Postens paketterminaler, Postens distributionspunkter i närhet till 
LFV:s verksamhetsorter och sammanbindande länkar. Paketterminalerna utgör de stora naven 
där gods samlas in, sorteras och sprids vidare och dessa är lokaliserade i: Härryda (Göteborg), 
Segeltorp (Stockholm), Toftanäs (Malmö), Torsvik (Jönköping), Örebro och Ånge. Dessutom 
nyttjas två mindre paketterminaler i norra Sverige. Dessa är mindre centraler i Umeå och 
Luleå som stöder den större paketterminalen i Ånge. Till nätverket hör också de 
distributionspunkter som ligger i anslutning till LFV:s verksamhetsorter. Paketterminalerna 
och dess försörjningsområden samt aktuella distributionspunkter ses i Figur 19. LFV:s 
verksamhetsorter och dess försörjande paketterminal ges i Tabell 7. [58] Se även Kapitel 
3.4.4, Begränsningar i systembeskrivningen. 
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Figur 19: Postens paketterminaler och försörjningsområden [58] 

 
Tabell 7: LFV:s verksamhetsorter och försörjande paketterminal 

Försörjningstabell 
 

Torsvik Toftanäs Härryda Segeltorp Örebro Ånge Umeå Luleå 
Jönköping Halmstad Landvetter Arlanda Borlänge Sundsvall Skellefteå Arvidsjaur 
Kalmar Kristianstad Såtenäs Bromma Karlstad  Söderhamn Umeå Kiruna  
Karlsborg Ljungbyhed Trollhättan Linköping Örebro Östersund  Örnsköldsvik Luleå 
Ronneby Malmö  Skavsta    Vidsel 
Växjö Ängelholm  Uppsala      
    Norrköping      
    Visby       
      Västerås         

 
Då produkterna inom BAS-IT till och från LFV:s verksamhetsorter alltid tar vägen via Växjö, 
kommer paketterminalen i Torsvik i närheten av Jönköping, alltid att hantera godset någon 
gång. Vid utleverans kommer godset gå från Växjö till Torsvik på eftermiddagen för att där 
sorteras och konsolideras på natten. Från Torsvik tar godset olika vägar beroende på 
leveransort. [58] 
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Gods kan komma att passera flera paketterminaler på väg till distributionspunkten och dessa 
sträckor går vanligtvis med tung lastbil med släp. Vid distributionspunkten sker den slutliga 
uppdelningen av godset och härifrån sker transporten i rutter/slingor med lätt lastbil 
(distributionsbil) ut till kund. [58] [59] 
 
Returflödet utgörs av det omvända distributionsflödet. Först sker en insamling hos kund, följt 
av sortering och konsolidering i en distributionspunkt för vidare godstransport mot en eller 
flera paketterminal/er. Returflödet av LFV:s gods hamnar slutligen i paketterminalen i 
Torsvik för inleverans till Växjö.  
 
Figur 20 ger en schematisk bild över distributionen av BAS-IT-produkter till och från aktuella 
distributionspunkter i närhet till LFV:s verksamhetsorter.  
 

 
Figur 20: Distributionsnätverket för BAS-IT inom Sverige 

 
Då de olika deltransporterna har olika förutsättningar kan en kategorisering vara lämplig. 
Godstransporten kan delas in i [59]: 

• MTT: Transport mellan Terminal och Terminal  
• MDT: Transport mellan Distributionspunkt och Terminal 
• Rutt: Transport i slinga med utgångspunkt i distributionspunkt 

 



Kapitel 3: Kartläggning av studieobjekt 

- 42 - 

Med utgångspunkt i varje distributionspunkt, går transporter för insamling och distribution av 
gods, från och till Postens alla kunder, i rutter. Dessa slingor/rutter kan, som riktvärde enligt 
Posten, antas motsvara 50 % av totalt antal körda mil i distributionen från paketterminal till 
kund [59]. Figur 21 ger en schematisk bild över godstransportens tre delar. 
 

 
Figur 21: Godstransportens delar och beteckningar 

 

3.4.4 Begränsningar i systembeskrivningen 
 
Begränsningar i flödesbeskrivningen 
Orderförfarandet är kraftigt förenklat och flödesbeskrivningen utesluter helt de aktiviteter som 
inte har direkt koppling till det fysiska flödet. Det interna informationsflödet som uppstår på 
LFV vid beställningar utesluts. Detta interna informationsflöde påverkar den totala ledtiden 
från beställning till leverans men anses inte ha direkt påverkan på transporternas 
genomförande.  
 
Placeringen av LFV:s pool med utvalda begagnade produkter är osäker. Enligt 
avtalsbeskrivningar kan utläsas att poolen ska vara lokaliserad hos Smålandsbörsen, varför 
den återges så i flödesbeskrivningen, se även diskussion i Kapitel 7.2, om kartläggningens 
svårigheter. 
 
Enligt flödesbeskrivningen kan kunden väja att beställa en begagnad produkt från LFV:s pool, 
vilket inte stämmer idag och därför utgör en begränsning. Att beställa en begagnad produkt är 
i dagsläget inte möjligt då poolprodukter inte visas i produktkatalogen i IT-portalen. Avsikten 
från LFV:s sida är dock att även detta sortiment ska vara synligt för kunden i framtiden. 
Orsaken till att det inte fungerar så i dagsläget, uppges vara att de begagnade produkterna 
behövs som buffert vid större samordnade utbyten och leveranser i pågående, så kallade 
utrullningsprojekt [60].  
 
Produktflödet inom HP:s organisation är förenklat och beskriver endast produktens senaste 
anhalt innan vidare transport till Mercor. Dock tas hänsyn till de produkternas produktions-
anläggningar i Asien och flödet via centrallager i Europa i beräkningar av emissioner.  
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Returflödet efter test hos Smålandsbörsen är förenklat. En stor del av de produkter som 
returneras genomgår reparationer innan de saluförs alternativt placeras i pool. Dessa processer 
påverkar inte transportmängden men har en avgörande roll då det gäller hur stora andelar som 
hamnar i pool, saluförs eller skrotas. 
 
Begränsningar och antaganden gällande distributionsnätverket 
På grund av HP:s komplexa organisation och svårigheter med kartläggningen av de olika 
BAS-IT-produkternas exakta distributionskanaler görs flera avgränsningar och antaganden i 
arbetet vad gäller den globala försörjningskedjan.  
 
HP:s produkter slutmonteras i produktionsanläggningar spridda i världen. IT-utrustning 
slutmonteras till största delen i Kina varför en avgränsning görs till att enbart ta hänsyn till 
transporter från slutmontering i HP:s produktionsanläggning i Shanghai, Kina. HP har två 
centrallager i Europa, ett i Bijsterhuisen-Wijchen, Holland och ett i Grenoble, Frankrike. Med 
anledning av Wijchens närhet till Skandinavien kommer arbetet endast att ta hänsyn till 
distribution via detta centrallager.  
 
Distributionsnätverket och beräkningarna tar inte hänsyn till landtransporter mellan 
produktionsanläggning och flygplats i Shanghai på grund av bristande uppgifter. I 
beräkningarna av flygfraktens emissioner tas endast hänsyn till flygtransporten mellan 
Shanghai och Amsterdam. Eventuella mellanlandningar i flygtransporten bortses från, varför 
flygavstånden räknas som kortast möjliga. Landtransporten mellan Amsterdam och Wijchen 
tas dock med i beräkningen men sträckan antas vara kortast möjliga. 
 
Distributionen från centrallagret i Holland till Mercor i Sverige antas gå till största delen på 
motorväg med överfart via Öresundsbron. Kortast möjliga sträcka antas och ingen hänsyn tas 
till eventuella distributionsrutter eller omlastningar på vägen.  
 
Inom Sverige har distributionsnätverket skapats utifrån de stora noder/nav som utgörs av 
Posten Logistiks paketterminaler. Då Posten Logistik av säkerhetsskäl inte vill uppge exakta 
distributionsvägar mellan paketterminaler och kunder har distributionspunkter och samman-
bindande vägsträckor valts med avseende på rimlighet och kortaste avstånd.  
 
Samordningen av återanvändbara emballage antas vara antingen obefintlig eller ske i hälften 
av returerna. Om emballagen utnyttjas effektivt beror på hur beställningar genomförs. I de fall 
en kund beställer och avbeställer samtidigt, sker samordning naturligt. I övriga fall är det 
mera troligt att emballaget returneras tomt, för att snabbt kunna vara på plats hos Mercor igen. 
Eftersom graden av samordning inte kan kontrolleras kommer två nulägesberäkningar att 
genomföras, där den ena antar obefintlig samordning medan den andra antar samordning till 
50 %. Den senare beskrivningen förväntas beskriva nuläget mer realistiskt men har sin 
begränsning i att samordningsgraden antas. 
 
Transporter som sker efter godsmottagningen hos kund tas inte hänsyn till då denna transport 
är helt intern. De interna avstånden kan dessutom antas vara relativt korta och inte bidra 
påtagligt till den negativa miljöpåverkan.  
 

3.4.5 Sammanställning av försörjningskedjans klimatdrivande faktorer 
Koldioxidemissionernas direkta koppling till bränsleförbrukning medför att de faktorer som 
driver/ökar klimatpåverkan har kopplingar till transportbehov och transportarbete. Faktorer 
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som spelar stor roll för utsläppens storlek återfinns såväl i försörjningskedjans strategiska, 
taktiska som operativa beslutsnivåer. Dessutom finns övriga, mer övergripande faktorer, som 
kan bidra till ökningar av utsläpp eller försvåra för kontroll och minskningar av utsläpp.  
 
Strategiska faktorer 

• Global försörjningskedja med långa transportavstånd 
• Flygfrakt från Kina till Holland 
• Leverantören Mercor är inte är lokaliserad i tyngdpunkten för efterfrågan  
• Spridda verksamhetsorter med långa transportavstånd inom Sverige 
• Inga krav på transporternas genomförande i ramavtal med HP för inköp av utrustning 
• Inga krav på transporternas genomförande i tjänsteavtal med Mercor (endast krav på 

leverans ifråga om ledtider enligt SLA) 
 
Taktiska och operativa faktorer 

• Varje beställning genererar ett eget transportbehov  
• Transporter till LFV från Mercor i Växjö sker helt utan samordning 
• Transporter från LFV till Mercor sker helt utan samordning 
• Varje tomt emballage (låda) kan i värsta fall generera ett eget transportbehov från LFV 

tillbaka till Mercor efter att en produkt har levererats  
• Varje tomt emballage kan i värsta fall generera ett eget transportbehov från Mercor till 

LFV då en dator ska returneras 
• Lådans vikt är avsevärt högre än originalemballagets 
• Oeffektivt utnyttjande av begagnad men funktionell utrustning i pool 

 
Övriga faktorer 

• Avsaknad av incitament för beställaren av transporten (Mercor) att minska antalet 
transporter eller transportarbete. Frekventa transporter ökar leveransservicen och 
betalas i slutändan ändå av kunden. 

• Kostnaden för transporten är ”osynlig” för LFV och har inte någon koppling till 
transportavstånd eller antal transporter  

• Små möjligheter att övervaka klimatpåverkan från extern verksamhet och svårigheter 
att beräkna emissioner från extern verksamhet 

• Ingen informationsrapportering om utförda transporter eller miljödata från 
leverantörer i dagsläget 
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4 Miljökalkyl 
I detta kapitel beskrivs miljökalkylen, hur den är uppbyggd för varje aktuellt transportslag och 
hur koldioxidemissioner för BAS-IT-flödet kan beräknas med hjälp av modeller. Indata till 
modellerna är hämtad från NTM, Posten Logistik och transportföretag med verksamhet inom 
flygfrakt.  
 
Då all indata till modellerna är generell kan värden variera från fall till fall. Därför finns i 
modellen möjlighet att skatta en variation som ger ett högt och ett lågt värde på emissionerna. 
Viktigt är därför att poängtera att då resultatet ska studeras, bör man ha i åtanke att 
medelvärden i resultatet endast gäller i normalfallet då alla förutsättningar är satta efter 
statistik och historik.  
 
Resultatet i den låga uppskattningen gäller då alla förutsättningar har samverkat till det bättre, 
och den höga uppskattningen då de samverkat till de sämre. Som exempel kan tas den höga 
uppskattningen av utsläpp från en lastbilstransport. Då gäller att flödet enbart består av tunga 
kollin, att paketburarna i snitt väger mindre än vanligt och att fyllnadsgraden är den lägre. 
Föraren väljer dessutom att köra en något längre sträcka samt köra mindre bränslesnålt. 
Sannolikheten att samtliga faktorer påverkar emissionerna åt samma håll är inte särskilt hög 
och det är mer troligt att de verkliga utsläppen ligger någonstans i närheten av utsläppen för 
normalfallet. Däremot ger både de höga och de låga uppskattningarna ändå bra riktvärden och 
kan beskriva det spann som de faktiska utsläppen bör inrymmas i. 
 
Generellt för modellerna som beskrivs nedan är att beräkningarna av emissionerna baseras på 
fordonsegenskaper som bränsleförbrukning, total lastvikt inklusive vikter för lastbärare och 
transportavstånd. Allokeringen/fördelningen av emissionerna på godset sker med avseende på 
godsets vikt. Modeller för beräkning av emissioner för lastbilstransport samt flygtransport 
beskrivs nedan.   
 

4.1 Modeller för beräkning av koldioxidemissioner 

4.1.1 Lastbiltransport 
I Tabell 8 visas modellen för beräkning av koldioxidemissioner från lastbilstransporter. 
Modellen bygger på beräkning av en transport mellan avgångsort och ankomstort och aktuell 
indata för transporten. Samtliga gråmarkerade fält fylls i av användaren och indata är 
beroende på transportens egenskaper och attribut. Modellen beskrivs med en genomgång av 
ett beräkningsexempel nedan. 
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Tabell 8: Koldioxidemissioner från lastbilstransport – beräkningsexempel  

 
Lastbilstransport       
  låg skattning hög skattning 
avgång Torsvik   
destination Toftanäs   
avstånd (km) 282   
osäkerhet i avstånd (%)  -1% 20% 
avstånd (km)  282 279 338 
trafikslag Tung lastbil + släp  
bränsletyp Diesel   
bränslets miljöklass MK1   
kapacitet (burar/pallplatser) 68   
    
bur/pallvikt lastad (kg) 400   
osäkerhet i bur/pallvikt (%)  20% -30% 
bur/pallvikt lastad (kg) 400 480 280 
bur/pallvikt tom (kg) 113   
godsvikt/kolli (kg) 32   
osäkerhet i godsvikt (%)  -25% 50% 
godsvikt/kolli (kg) 32 24 48 
godsvikt/tomemballage (kg) 15   
antal kolli 1   
    
fyllnadsgrad (%) 80%   
osäkerhet i fyllnadsgrad (%)  5% -10% 
fyllnadsgrad (%)  80% 84% 72% 
fyllnadsgrad (burar/pallar) 54 57 48 
    
bränsleförbrukning (l/km) 0,42   
osäkerhet i bränsleförbrukning (%)  -10% 10% 
bränsleförbrukning (l/km) 0,42 0,38 0,46 
bränsleförbrukning (l/tonkm) 0,02 0,01 0,03 
bränsleförbrukning (l/ton) 5,48 3,86 11,63 
    
emissionsfaktor (g/l bränsle) 2 600   
osäkerhet i emissionsfaktor (%)  -0,5% 0,5% 
emissionsfaktor (g/l bränsle) 2 600 2 587 2 613 
    
totalt utsläppt CO2 (kg) 308 273 409 
Utsläpp av CO2 (g/kg gods) 20 13 51 
    
Utsläpp av CO2 från BAS-IT (g) 934 509 3 211 
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I modellen anges avståndet mellan de båda aktuella orterna. Exemplet hänvisar till en 
beräkning av utsläppen mellan paketterminalerna Torsvik och Toftanäs där avståndet är 282 
km. Ett antagande är att sträckan inte kan göras särskilt kortare, endast 1 %. Det är däremot 
mer troligt att sträckan kan bli längre om föraren väljer alternativa vägar, 20 % längre antas 
här vara rimligt. Därefter kan fordonsinformation fyllas i som påverkar beräkningen. Mellan 
terminalerna sker transporterna med en tung lastbil med släp, bränslet är diesel av miljöklass 
1. Lastkapaciteten för en tung lastbil med släp motsvarar 68 paketburar. 
 
Modellens nästa avsnitt behandlar godset och burarna. En snittvikt per bur anges här till 400 
kg men den antas kunna väga 20 % mer eller 30 % mindre, vikten på buren olastad är 113 kg. 
Vikten på ett kolli med arbetsplatsutrustning är beräknad till 32 kg i snitt, men vikten anses 
kunna variera mellan ca 24 och 48 kg, därav sätts variationerna till -25 % och 50 %. Då en 
beställning ibland även genererar en transport av emballage, anges emballagevikten till 15 kg. 
I denna transport skickas endast ett kolli.  
 
Fyllnadsgraden på transporterna mellan paketterminalen är högre enligt uppgift, här är den 
satt till 80 %, men den antas också kunna vara lägre (-10 %) eller i vissa fall något högre (5 
%). Detta resulterar i en fyllnadsgrad omräknad i antal burar (54 st.) för denna transport. 
 
Bränsleförbrukningen för en tung lastbil men släp är 0,42 l/km enligt uppgift men även detta 
antas variera, här med ± 10 %. Bränsleförbrukningen räknas om till l/ton gods för att 
användas vidare i beräkningarna. Emissionsfaktorn för bränsle av miljöklass 1 är enligt 
uppgift 2600 g CO2 per liter bränsle, vilket här antas ha en mycket liten variation ± 0,5 %. 
 
Till sist kan emissioner av CO2 per kg gods för hela transporten beräknas utifrån de satta 
förutsättningarna. Då utsläpp som genereras av BAS-IT är speciellt intressanta, redovisas 
dessa separat i modellen.  
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4.1.2 Flygtransport 
Tabell 9 visar modellen för beräkningar för en flygtransport. Modellens uppbyggnad beskrivs 
med ett räkneexempel. Gråmarkerade fält fylls i av användaren.  
 
Tabell 9: Koldioxidemissioner från flygtransport – beräkningsexempel  

Flygtransport       
  låg skattning hög skattning 
avgång Shanghai   
destination Amsterdam   
avstånd (km), osäkerhet (%) 9 000   
osäkerhet i avstånd (%)  0% 10% 
avstånd (km)  9 000 9 000 9 900 
trafikslag Fraktflyg   
flygplanstyp B767-300 Freighter   
motortyp PW4060   
kapacitet last (kg) 50 800   
antal pallplatser 31   
antal containerplatser 2   
pallvikt, P6P/PMC (kg) 141   
containervikt, PKC (kg) 70   
    
kapacitet gods (kg) 46 289   
godsvikt kolli (kg) 21   
osäkerhet i godsvikt (%)  -20% 20% 
godsvikt/kolli (kg) 21 17 25 
antal kolli 1   
    
fyllnadsgrad (%) 75%   
osäkerhet i fyllnadsgrad (%)  5% -5% 
fyllnadsgrad (%)  75% 79% 71% 
    
konstant utsläpp CO2 (kg) 6 286   
osäkerhet i konstant utsläpp (%)  -4% 4% 
konstant utsläpp CO2 (kg) 6 286 6 035 6 537 
variabelt utsläpp CO2 (kg/km) 17,5   
osäkerhet i variabelt utsläpp (%)  -4% 4% 
variabelt utsläpp CO2 (kg/km) 17,5 16,8 18,2 
    
totalt utsläpp av CO2 (kg/flyg) 163 786 157 235 186 717 
totalt utsläpp av CO2 (kg/kg last) 4,30 3,93 5,16 
    
Utsläpp av CO2 (g/kg gods) 4 718 4 313 5 661 
    
Utsläpp av CO2 från BAS-IT (kg) 99 72 143 
 
Som indata behövs transportavståndet mellan avgång och destination, samt nödvändig 
flygplansinformation. Avståndet antas kunna variera och bli längre beroende på dagsspecifika 
förutsättningar, det är dock inte troligt att sträckan blir kortare. När flygplansmodell är 
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fastställd finns information rörande bl.a. motortyp, kapacitet, fyllnadsgrad och utsläpp att 
hämta i NTM:s tabeller för koldioxidberäkningar. Information som rör antalet pall- och 
containerplatser samt vikten på en pall och en container, fylls i. Med hjälp av denna 
information beräknas hur stor kapacitet flygplanet har i ren godsvikt.  
 
Efter detta anges kollivikt tillsammans med dess variation. Fyllnadsgraden har betydelse när 
det gäller hur långt flygplanet kan flyga. Ju mer gods, desto mindre bränsle kan lastas vilket 
leder till att planet inte kan flyga lika lång sträcka. I detta fall väljs fyllnadsgraden 75 % vilket 
ger att flygplanet kan flyga uppåt 10 000 km.  
 
Även utsläppsmängd beror av fyllnadsgraden och flygplanets vikt. I tabeller från NTM fås 
konstanta och variabla utsläppsmängder beroende på flygplanstyp och fyllnadsgrad.  
Emissionerna beräknas som konstant utsläpp (kg) + variabelt utsläpp (kg/km) * transport-
avstånd (km). I detta exempel är det konstanta utsläppet 6 286 kg och det variabla utsläppet 
17,5 kg/km, variationerna är satta till ± 4 % i båda fallen. Efter beräkningen fördelas 
utsläppen per kg gods. LFV:s del av utsläppen visas till sist som en separat post.  
 

4.2 Beräkning av koldioxidemissioner 

4.2.1 Lastbilstransporter Växjö – LFV – Klavreström 
BAS-IT-produkterna transporteras av Posten Logistik inom Sverige och denna del av 
distributionsnätet delas in i transporterna MTT, MDT och lokal rutt, se Kapitel. 3.4.3. Mellan 
terminal och terminal (MTT), samt mellan distributionspunkt och terminal (MDT) går godset 
på tung lastbil med släp. Även returtransporten till Smålandsbörsen i Klavreström går med 
tung lastbil. Mellan distributionspunkt och kund går godset med lätt lastbil och körningen 
utförs i slinga/rutt mellan flera kunder.  

 
Indata 
Egenskaper för de aktuella fordonstyperna som utgör indata till modellen visas i Tabell 10. 
Enligt Posten används endast diesel av miljöklass 1 som bränsle i lastbilarna, varför också 
detta bränsles egenskaper finns med i tabellen. 
 
Angivna kollivikter för lätt och tungt kolli baseras på uppgifter från leverantör samt på 
kontrollvägningar av utrustning och emballage. Vikten på ett ”medelkolli” har också 
uppskattas med väntevärdet enligt: 
 
Kollivikt (Väntevärde) = (Andel beställda stationära datorer * Snittvikt kolli tungt + Andel 
beställda bärbara datorer * Snittvikt kolli lätt) 
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Tabell 10: Indata till beräkning av CO2- emissioner från lastbilstransporter inom Sverige 
Indata 

  
Enhet 

 
Källa 

 
Fyllnadsgrad   

Tung lastbil + släp (MTT) 80 % Posten Logistik 
Tung lastbil + släp (MDT) 70 % Posten Logistik 
Lätt lastbil (rutt) 50 % Posten Logistik 
Lätt lastbil (Växjö) 80 % Smålandsbörsen 
Variation 5, -10 % NTM 

Lastkapacitet (maximal)    
Tung lastbil + släp 68 burar Posten Logistik 
Lätt lastbil 26 burar Posten Logistik 

Bränsleförbrukning    
Tung lastbil + släp 0,42 l/km Posten Logistik 
Lätt lastbil 0,38 l/km Posten Logistik 
Variation -10, 10 % NTM 

Emissionsfaktor CO2    
Diesel miljöklass 1 2 600 g/l NTM 
Variation -0,5, 0,5 % NTM 

Vikt    
Postbur (lastad) 400 kg Mercor 
Variation 20, -30 % Uppskattad 
Postbur (olastad) 113 kg Posten Logistik 
Kolli (väntevärde) 32 kg Beräknat snitt 
Variation -40, 75 % Mercor 
Återanvändbart emballage 15 kg Godsmottagning LFV 
 
Övriga förutsättningar och antaganden sträckan Växjö – LFV – Klavreström 

• Samtliga leveranser och returer går i återanvändbara emballage  
• Vikten på ett återanvändbart emballage är alltid 15 kg  
• En emballagetransport genereras alltid vid beställning eller retur då ingen samordning 

sker 
• En emballagetransport genereras vid varannan beställning eller retur då samordnings-

graden är 50 % 
• Alla kollin lastas på Postens paketburar 
• Endast förvalda fordonstyper används 
• Samtliga avstånd har ett uppskattat värde för låg skattning på 0 % och ett värde för 

hög skattning på 20 %. 
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MTT 
MTT utgörs av transporter mellan paketterminalen i Torsvik och övriga terminaler. 
Avstånden tillsammans med indata från Tabell 11 ger resultatet i Tabell 12. 
 
Tabell 11: Avstånd och beräknade emissioner från transport mellan Torsvik och övriga paketterminaler 

Från 
 

Till 
 

Avstånd (km)
[61] 

Snittvärde 
(g CO2/kg gods) 

Låg skattning 
(g CO2/kg gods) 

Hög skattning  
(g CO2/kg gods) 

Torsvik Toftanäs 282 20 13 51 
 Härryda 137 10 6 25 
 Örebro 225 16 10 41 
 Segeltorp 324 23 15 59 
 Ånge 752 53 35 136 
 Umeå 1 111 78 51 201 
 Luleå 1 378 97 64 249 
 
Resultatet i Tabell 11 visar beräknade CO2-emissioner per kg transporterat gods. 
Terminalerna i Umeå och Luleå med störst avstånd till Torsvik får naturligtvis de största 
emissionerna.  
 
Med hänsyn till historisk efterfrågan från LFV:s verksamhetsorter, kan generella siffror på 
CO2-emissioner beräknas för en beställd tjänstedator med tillbehör i snitt. Genom att låta 
beställningshistorikens andelar påverka transportandelarna för varje paketterminal fås efter 
beräkningar resultatet i Tabell 12. Resultatet ger att varje beställning i snitt genererar 
emissioner om knappt 1,1 kg CO2. Resultatet visar också att fördelningen av emissionerna 
mellan terminalerna påverkas av transportandelarna. Framförallt har sträckan Torsvik – 
Segeltorp en stor andel av de totala utsläppen vilket beror på koncentrationen i efterfrågan 
från Arlanda och Norrköping. 
 
Tabell 12: Generella CO2-emissioner/beställd arbetsplats, med hänsyn till transportandelar till terminal  

Från 
 
 

Till 
 
 

Andel 
transporter 

 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 32 kg + 
emballage på 15 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 24 kg + 
emballage på 15 kg) 

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 48 kg + 
emballage på 15 kg) 

Torsvik Toftanäs 16% 149 81 514 
  Härryda 9% 41 22 140 
  Örebro 1% 7 4 26 
  Segeltorp 70% 751 409 2 582 
  Ånge 1% 25 14 86 
  Umeå 2% 74 40 253 
  Luleå 1% 46 25 157 
Summa    1 093 596 3 757 
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MDT 
På sträckor mellan distributionspunkter och paketterminaler (MDT) går godset med tung 
lastbil med släp, varför indata blir densamma som för beräkningar av MTT. Enligt Posten 
Logistik är fyllnadsgraden inte lika hög i denna transport som i den mellan terminalerna och 
sätts därför till 70 % med variationer på 5 % och -10 %. Avstånden mellan distributions-
punkterna och dess närmaste terminal, samt utsläpp som genereras i transporter dem emellan 
visas i Tabell 13. 
 
Tabell 13: Avstånd och beräknade emissioner mellan terminaler och distributionspunkter 
Terminal 

 
Distributionspunkt 

 
Avstånd (km)

[61] 
Snittvärde 

 (g CO2/kg gods) 
Låg skattning 

 (g CO2/kg gods) 
Hög skattning  

(g CO2/kg gods) 
Torsvik Torsvik 0 0 0 0 
 Kalmar 204 17 11 42 
 Skövde 98 8 5 20 
 Ronneby 211 17 11 44 
 Växjö 126 10 7 26 
Toftanäs Markaryd 133 11 7 27 
 Kristianstad 95 8 5 20 
 Helsingborg 63 5 3 13 
 Toftanäs 0 0 0 0 
 Ängelholm 84 7 5 17 
Härryda Härryda 0 0 0 0 
 Trollhättan 97 8 5 20 
Segeltorp Arlanda 52 4 3 11 
 Bromma 17 1 1 4 
 Linköping 191 15 10 39 
 Nyköping 89 7 5 18 
 Uppsala 80 6 4 17 
 Norrköping 152 12 8 31 
 Visby  68 6 4 14 
 Västerås 118 10 6 24 
Örebro Borlänge 160 13 9 33 
 Karlstad  113 9 6 23 
 Örebro 0 0 0 0 
Ånge Sundsvall 98 8 5 20 
 Bollnäs 174 14 9 36 
 Östersund  110 9 6 23 
Umeå Arvidsjaur 269 22 14 56 
 Skellefteå 136 11 7 28 
 Umeå 0 0 0 0 
Luleå Örnsköldsvik 111 9 6 23 
 Kiruna  343 28 18 71 
 Luleå 0 0 0 0 
 Piteå 56 5 3 12 
 
Verksamhetsorternas andelar av behovet ger upphov till motsvarande andelar av transport-
behovet genom olika distributionspunkter (DIP). Hur andelarna är fördelade samt vilka 
emissioner varje beställd dator med tillbehör i genomsnitt genererar visas i Tabell 14.  
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Andelen transporter mellan Torsvik och Mercor är 100,2 % vilket beror på att alla transporter, 
d.v.s. 100 %, kommer att passera från Mercor till Torsvik och att 0,2 % av alla transporter går 
tillbaka samma väg för distribution till Växjö flygplats. Emissionerna från transport mellan 
terminal och distributionspunkt är för en tjänstedator ca 0,7 kg. 
 
Tabell 14: Generella CO2-emissioner/beställd arbetsplats, med hänsyn till transportandelar till DIP 

Terminal 
 
 

Distributions- 
punkt 

 

Andel 
 Transporter 

 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 32 kg + 
emballage på 15 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 24 kg + 
emballage på 15 kg)

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 48 kg + 
emballage på 15 kg) 

Torsvik Torsvik 0,2% 0,0 0,0 0,0 
  Kalmar 0,2% 1,8 1,0 6,1 
  Skövde 0,2% 0,9 0,5 2,9 
  Ronneby 0,2% 1,8 1,0 6,3 
  Växjö 100,2% 480,5 265,1 1 643,1 
Toftanäs Markaryd 0,2% 1,2 0,6 4,0 
  Kristianstad 0,2% 0,8 0,5 2,8 
  Helsingborg 0,2% 0,5 0,3 1,9 
  Toftanäs 15,3% 0,0 0,0 0,0 
  Ängelholm 0,2% 0,7 0,4 2,5 
Härryda Härryda 8,2% 0,0 0,0 0,0 
  Trollhättan 0,5% 1,7 0,9 5,8 
Segeltorp Arlanda 45,7% 90,3 49,9 309,0 
  Bromma 2,7% 1,8 1,0 6,1 
  Linköping 0,2% 1,7 0,9 5,7 
  Nyköping 0,2% 0,8 0,4 2,6 
  Uppsala 0,2% 0,7 0,4 2,4 
  Norrköping 20,3% 117,5 64,8 401,9 
  Visby  0,2% 0,6 0,3 2,0 
  Västerås 0,2% 1,0 0,6 3,5 
Örebro Borlänge 0,2% 1,4 0,8 4,8 
  Karlstad  0,2% 1,0 0,5 3,4 
  Örebro 0,2% 0,0 0,0 0,0 
Ånge Sundsvall 0,2% 0,9 0,5 2,9 
  Bollnäs 0,2% 1,5 0,8 5,2 
  Östersund  0,2% 1,0 0,5 3,3 
Umeå Arvidsjaur 0,2% 2,3 1,3 8,0 
  Skellefteå 0,5% 2,4 1,3 8,1 
  Umeå 0,7% 0,0 0,0 0,0 
Luleå Örnsköldsvik 0,5% 1,9 1,1 6,6 
  Kiruna  0,2% 3,0 1,6 10,2 
  Luleå 0,5% 0,0 0,0 0,0 
  Piteå 0,2% 0,5 0,3 1,7 
Summa    720 397 2 462 
 
Lokal rutt 
De lokala rutterna består av upphämtnings- och distributionsslingor från en distributionspunkt 
till flera kunder i närområdet. Avståndet som varje paket transporteras på en sådan rutt är svår 
att kontrollera men Posten Logistiks riktvärde ger att transportsträckan i slinga är lika lång 
som avståndet mellan distributionspunkten och närmast försörjande terminal tillsammans med 
avståndet från denna terminal till föregående terminal enligt: 
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Transportsträcka rutt = MDT(försörjande)+ MT(försörjande) T(föregående) 
Enligt ovanstående förhållande är alltså transportsträckan på rutten som passerar Arvidsjaurs 
flygplats lika lång som sträckan mellan Arvidsjaur och Umeå sammanlagd med sträckan 
mellan Umeå och Ånge. Transportsträckor för lokala rutter visas i Tabell 15 tillsammans med 
emissioner som denna distribution genererar. Indata till modellen är data som rör en lätt lastbil 
som drivs med bränsle av miljöklass 1. Fyllnadsgraden på rutterna sätts till 50 % vilket ska 
motsvara genomsnittet på hela resan då lastbilen är fylld vid avgång och tom vid ruttens slut.  
 
Tabell 15: Avstånd och emissioner för lokala rutter 

Slutdestination/ 
Flygplats 

Distributionspunkt
 

Avstånd (km) 
[61] 

Snittvärde 
(g CO2/kg gods)

Låg skattning 
(g CO2/kg gods) 

Hög skattning 
(g CO2/kg gods)

Mercor Växjö 126 33 23 90 
Arlanda Arlanda 376 100 69 268 
Arvidsjaur Arvidsjaur 536 142 98 382 
Borlänge Borlänge 385 102 71 275 
Bromma Bromma 341 90 63 243 
Halmstad Markaryd 415 110 76 296 
Jönköping Torsvik 0 0 0 0 
Kalmar Kalmar 204 54 37 146 
Karlsborg Skövde 98 26 18 70 
Karlstad  Karlstad 338 90 62 241 
Kiruna  Kiruna 610 162 112 435 
Kristianstad Kristianstad 377 100 69 269 
Landvetter Härryda 137 36 25 98 
Linköping Linköping 515 136 95 367 
Ljungbyhed Helsingborg 345 91 63 246 
Luleå Luleå 267 71 49 191 
Malmö Toftanäs 282 75 52 201 
Ronneby Ronneby 211 56 39 151 
Skavsta Nyköping 413 109 76 295 
Skellefteå Skellefteå 495 131 91 353 
Sundsvall Sundsvall 571 151 105 407 
Såtenäs Trollhättan 234 62 43 167 
Söderhamn Bollnäs 498 132 91 355 
Trollhättan Trollhättan 234 62 43 167 
Umeå Umeå 359 95 66 256 
Uppsala Uppsala 404 107 74 288 
Vidsel Piteå 323 86 59 230 
Vikboplan Norrköping 476 126 87 340 
Visby  Visby 392 104 72 280 
Västerås Västerås 442 117 81 315 
Växjö Växjö 126 33 23 90 
Ängelholm Ängelholm 366 97 67 261 
Örebro Örebro 225 60 41 161 
Örnsköldsvik Örnsköldsvik 470 124 86 335 
Östersund  Östersund 583 154 107 416 
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För att skatta hur stora CO2-emissioner som genereras på de lokala rutterna i snitt, tas hänsyn 
till transportandelar som beror av behovsstatistiken. Varje beställning av tjänstedator med 
tillbehör ger efter beräkningar upphov till de skattade emissionerna i  Tabell 16. 
 
Tabell 16: Generella CO2-emissioner/beställd arbetsplats, med hänsyn till transportandelar på rutt 
Slutdestination/ 

Flygplats 
 

Distributions-
punkt 

 

Andel 
 transporter

 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 32 kg + 
emballage på 15 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 24 kg + 
emballage på 15 kg) 

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 48 kg + 
emballage på 15 kg)

Mercor Växjö 100% 1 568 902 5 664 
Arlanda Arlanda 45,7% 2 137 1 229 7 717 
Arvidsjaur Arvidsjaur 0,2% 15 9 55 
Borlänge Borlänge 0,2% 11 6 40 
Bromma Bromma 2,7% 116 67 420 
Halmstad Markaryd 0,2% 12 7 43 
Jönköping Torsvik 0,2% 0 0 0 
Kalmar Kalmar 0,2% 6 3 21 
Karlsborg Skövde 0,2% 3 2 10 
Karlstad  Karlstad 0,2% 10 6 35 
Kiruna  Kiruna 0,2% 17 10 63 
Kristianstad Kristianstad 0,2% 11 6 39 
Landvetter Härryda 8,2% 140 81 506 
Linköping Linköping 0,2% 15 8 53 
Ljungbyhed Helsingborg 0,2% 10 6 35 
Luleå Luleå 0,5% 15 9 55 
Malmö Toftanäs 15,3% 537 309 1 939 
Ronneby Ronneby 0,2% 6 3 22 
Skavsta Nyköping 0,2% 12 7 42 
Skellefteå Skellefteå 0,5% 28 16 102 
Sundsvall Sundsvall 0,2% 16 9 59 
Såtenäs Trollhättan 0,2% 7 4 24 
Söderhamn Bollnäs 0,2% 14 8 51 
Trollhättan Trollhättan 0,2% 7 4 24 
Umeå Umeå 0,7% 31 18 111 
Uppsala Uppsala 0,2% 11 7 41 
Vidsel Piteå 0,2% 9 5 33 
Vikboplan Norrköping 20,3% 1 204 693 4 348 
Visby  Visby 0,2% 11 6 40 
Västerås Västerås 0,2% 13 7 45 
Växjö Växjö 0,2% 4 2 13 
Ängelholm Ängelholm 0,2% 10 6 38 
Örebro Örebro 0,2% 6 4 23 
Örnsköldsvik Örnsköldsvik 0,5% 27 15 96 
Östersund  Östersund 0,2% 17 10 60 
Summa    6 054 3 483 21 865 
 
Växjö – Klavreström 
Returnerade BAS-IT-produkter mellanlandar hos Mercor i Växjö för vidare transport till 
Smålandsbörsen i Klavreström. Produkterna omhändertas av Smålandsbörsen vilket innebär 
att transporter med tomma emballage går tillbaka till Mercor efter retur. Transporter mellan 



Kapitel 4: Miljökalkyl 

- 56 - 

orterna sker med en lätt lastbil med förhållandevis hög fyllnadsgrad, här satt till 80 %. 
Avståndet mellan orterna är 4,5 km och utsläppen per kg gods och per inköpt tjänstedator med 
tillbehör visas i Tabell 17 och i Tabell 18.  
 
Tabell 17: Avstånd och beräknade emissioner mellan Växjö och Klavreström 

Från 
 

Till 
 

Avstånd (km) 
[61] 

Snittvärde 
(g CO2/kg gods)

Låg skattning 
(g CO2/kg gods) 

Hög skattning 
(g CO2/kg gods) 

Mercor Smålandsbörsen 4,5 0,8 0,5 2 
 
Tabell 18: Generella CO2-emissioner/beställd arbetsplats, sträckan Växjö - Klavreström 

Från 
 
 

Till 
 
 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 32 kg +  
emballage på 15 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 24 kg + 
emballage på 15 kg)

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 48 kg +  
emballage på 15 kg) 

Mercor Smålandsbörsen 36 20 124 
 
Sammanställning av lastbilstransporter Växjö – LFV – Klavreström   
När resultaten av alla olika transportavsnitt mellan Växjö – LFV – Klavreström läggs samman 
fås de totala CO2-emissionerna som en tjänstedator med tillhörande emballage genererar. För 
skattningar av emissioner från en hel IT-livscykel, måste även returflödet räknas in. Detta 
betyder att emissionerna som genereras från en datortransport i MTT, MDT och rutt 
förekommer två gånger under produktens livscykel och ska därför fördubblas. I resultatet som 
genereras av en tjänstedator med tillbehör, är då leveransen, returen samt de transporter av 
tomma emballage som genomförs, inräknade. 
 
Om distribution och returer sker utan någon samordning av emballage fås resultatet i Tabell 
19. Snittvärdet på emissionerna är nästan 16 kg CO2 för en tjänstedator under sin livscykel. 
Beroende på faktorernas samverkan kan resultatet variera mellan i bästa fall 9 kg och i sämsta 
fall 56 kg. 
 
Tabell 19: Totala CO2-emissioner från transporter i Sverige/beställd arbetsplats under hela IT-livscykeln 

 
 
 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 32 kg +  
emballage på 15 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 24 kg +  
emballage på 15 kg) 

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 48 kg +  
emballage på 15 kg) 

MTT 2 186 1 191 7 515 
MDT 1 440 795 4 925 
Rutt 12 108 6 966 43 730 
Växjö - Klavreström 36 20 124 
Summa 15 770 8 972 56 293 
 
Eftersom viss samordning av in- och utleveranser slumpvis sker på orter med stor efterfrågan 
beräknades koldioxidutsläppen för nuläget med en faktor på 50 % samordning av emballage. 
Denna samordningsgrad motsvarar att hälften av alla levererade tjänstedatorer genererar en 
transport av ett tomt emballage tillbaka till leverantör samt att hälften av alla returer kräver 
transport av tomt emballage. Samordningsgraden på 50 % får beskriva nuläget då inga exakta 
uppgifter om verklig samordning finns. Resultaten från beräkningar för nuläget med 
samordningsgraden 50 % ses i Tabell 20. 
 
 
 
 
 



Kapitel 4: Miljökalkyl 

- 57 - 

Tabell 20: Totala CO2-emissioner från transporter i Sverige/beställd arbetsplats under hela IT-livscykeln 
 
 
 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 32 kg +  

0,5 * emballage på 15 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 24 kg + 

0,5 * emballage på 15 kg) 

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 48 kg +  

0,5 * emballage på 15 kg) 
MTT 1 837 962 6 620 
MDT 1 210 642 4 338 
Rutt 9 209 5 123 34 614 
Växjö - Klavreström 30 16 109 
Summa 12 286 6 743 45 682 
 

4.2.2 Lastbilstransporter Amsterdam – Wijchen – Växjö 
Transporten av HP:s produkter genom Europa till Sverige är uppdelad i tre delar som samtliga 
går med lastbil: Amsterdam – Wijchen – Malmö – Växjö. Varje deltransport beräknas för sig 
och uppdelningen beror på transporternas olika förutsättningar, som fordonstyp, 
emissionsfaktor och fyllnadsgrad.  
 
Indata 
Indata som gäller för europatransporten visas i Tabell 21. Godsets vikt från HP till Mercor är 
lägre då datorerna är förpackade i kartonger istället för de tunga återanvändbara emballagen 
på ca 15 kg. Till varje produkt tillkommer däremot en mängd instruktionsböcker och CD-
skivor som tillsammans med kartongen ökar kollivikten med 4 kg. Detta ger den nya 
förväntade kollivikten på 21 kg. Att transporten går genom Europa påverkar också 
emissionsfaktorn. I Europa är miljöklass 3 den vanligaste miljöklassen på diesel, vilket ger en 
högre emissionsfaktor jämfört med beräkningar på transport inom Sverige. 
 
Tabell 21: Indata till beräkning av CO2- emissioner från lastbilstransporter genom Europa 

Indata 
  

Enhet 
 

Källa 
 

Fyllnadsgrad    
Dragbil med semitrailer 90 % NTM 
Tung lastbil + släp 90 % NTM 
Variation 5, -10 % NTM 

Lastkapacitet (maximal)    
Dragbil med semitrailer 33 pallar Posten Logistik 
Tung lastbil + släp 48 pallar Posten Logistik 

Bränsleförbrukning    
Dragbil med semitrailer 0,31 l/km NTM 
Tung lastbil + släp 0,44 l/km NTM 
Variation -10, 10 % NTM 

Emissionsfaktor CO2    
Diesel miljöklass 3 2 700 g/l NTM 
Variation -0,5, 0,5 % NTM 

Vikt    
Pall (lastad) 400 kg Mercor 
Variation 20, -30 % Uppskattning 
Pall (olastad) 25 kg www.boxonpak.se 
Kolli (väntevärde) 21 kg Beräknat snitt 
Variation -40, 75 % Mercor 
 



Kapitel 4: Miljökalkyl 

- 58 - 

Övriga förutsättningar och antaganden för sträckor inom Europa  
• Sträckan Amsterdam – Wijchen sker med dragbil med semitrailer.  
• Sträckan Wijchen – Malmö sker med dragbil med semitrailer för en enkel omlastning 

vid svenska gränsen.  
• Sträckan Malmö – Växjö går godset med tung lastbil med släp. 
• Fyllnadsgraden baseras på antal pallplatser i respektive fordon. 
• Fyllnadsgraden för både dragbil med semitrailer och tung lastbil med släp, antas vara 

hög och sätts till 90 %. 
• Alla vägsträckor genom Europa till Sverige antas vara kortast möjliga, givet att större 

delen är motorväg. 
• Direkta transporter antas, d.v.s. utan stopp i övriga distributionspunkter 

omlastningscentraler under vägen. 
• Samtliga avstånd har ett uppskattat värde för låg skattning på 0 % och ett värde för 

hög skattning på 20 %. 
 
Avstånd och beräknade emissioner i g/kg gods för deltransporterna visas i Tabell 22. 
Resultatet för varje delsträcka och för hela europatransporten, per beställd tjänstedator med 
tillbehör, sammanställs i Tabell 23. 
 
Tabell 22: Avstånd och beräknade emissioner för europatransporten 

Från 
 

Till 
 

Avstånd (km) 
[62] 

Snittvärde 
(g CO2/kg gods) 

Låg skattning 
(g CO2/kg gods) 

Hög skattning 
(g CO2/kg gods) 

Amsterdam Wijchen 128 10 7 21 
Wijchen Malmö 770 59 41 129 
Malmö Växjö 242 18 12 39 
Summa    87 60 190 
 
Tabell 23: Totala CO2-emissioner från transporter i Europa/beställd arbetsplats under hela IT-livscykeln 

Från 
 

Till 
 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 21 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 13 kg) 

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 37 kg) 

Amsterdam Wijchen 207 85 788 
Wijchen Malmö 1 245 510 4 739 
Malmö Växjö 374 157 1 446 
Summa   1 826 752 6 973 
 

4.2.3 Flygtransport Shanghai – Amsterdam 
Då det inte är känt vilken flygplansmodell som transporterar BAS-IT-produkter från Asien, 
har beräkningarna baserats på tre valda flygplanstyper. Flygplansmodellerna DC-10-30F, 
B767-300Freighter och B747-400Freighter är vanliga fraktflygplan och har alla den 
egenskapen att de klarar långa flygningar upp mot 10 000 km, samtidigt som fyllnadsgraden 
är hög. B747-400Freighter kan dessutom ha olika lastkapacitet beroende på vilken motortyp 
planet utrustas med. Beräkningarna baseras därför på fyra olika utsläppsvärden beroende på 
flygplansmodell och motortyp, samt ett medelvärde av dessa. 
 
Indata 
De fyra möjliga flygplansmodellernas egenskaper tillsammans med andra faktorer som utgör 
indata till modellen beskrivs nedan i Tabell 24. För flygtransporten används en fyllnadsgrad 
på 75 % av maximal kapacitet mätt i vikt. Enligt NTM kan fyllnadsgraden varieras med -5 % 
i låg skattning och 5 % i hög skattning. Kortaste flygavstånd mellan Shanghai och Amsterdam 
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är 8 931 km [63], som i modellen representeras av den avrundade sträckan 9 000 km. 
Sträckan uppskattas i detta arbete kunna variera med 0 % i låg skattning och 10 % i hög 
skattning. De konstanta och variabla utsläppen varieras mellan -4 % och 4 % enligt NTM. 
 
Tabell 24: Indata till beräkningar av CO2- emissioner från flygtransport 

Indata 
 

 
 

Enhet Källa 
 

B767-300Freighter    
Motor PW4060  NTM 
Maximal lastkapacitet 50800 kg NTM 
Konstant CO2-utsläpp 6286 kg NTM 
Variabelt CO2-utsläpp 17,5 kg/km NTM 
Pallplatser 31 st www.boeing.com 
Containerplatser 2 st www.boeing.com 
    
DC-10-30F    
Motor CF6-50C2  NTM 
Maximal lastkapacitet 69850 kg NTM 
Konstant CO2-utsläpp 12844 kg NTM 
Variabelt CO2-utsläpp 30,7 kg/km NTM 
Pallplatser 27 st www.avient.aero 
Containerplatser 5 st www.avient.aero 
    
B747-400Freighter    
Motor CF6-80C2A3  NTM 
Maximal lastkapacitet 93000 kg NTM 
Konstant CO2-utsläpp 9074 kg NTM 
Variabelt CO2-utsläpp 36 kg/km NTM 
Pallplatser 30 st www.boeing.com 
Containerplatser 32 st www.boeing.com 
    
B747-400F    
Motor CF6-80C2B5F  NTM 
Maximal lastkapacitet 112630 kg NTM 
Konstans CO2-utsläpp 13582 kg NTM 
Variabelt CO2-utsläpp 40,1 kg/km NTM 
Pallplatser 30 st www.boeing.com 
Containerplatser 32 st www.boeing.com 
    
Vikt    
Pall, P6P/PMC (olastad) 141 kg www.sascargo.se 
Container, PKC (olastad) 70 kg www.sascargo.se 
Kolli (väntevärde) 21 kg Beräknat snitt 
Variation -40, 75 % Mercor 
 
Övriga förutsättningar och antaganden sträckan Shanghai – Amsterdam  

• Samtliga BAS-IT-produkter flygs från Shanghai till Amsterdam 
• Flygsträckan avser direkttransport utan mellanlandning 
• Valda flygplanstyper antas representativa för beräkningen 
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• Endast flygpallar av typen ISO P6P/PMC används 
• Endast flygcontainer av typen ISO PKC används 
• Samtliga pall- och containerplatser utnyttjas och fyllnadsgraden avser endast vikt 

 
Beräknade emissioner i g/kg gods visas i Tabell 25. Resultatet från flygtransport av en 
beställd tjänstedator med tillbehör ses i Tabell 26. 
 
Tabell 25: Beräknade emissioner för flygtransport, sträckan Shanghai - Amsterdam  

Flygplan 
 

Snittvärde 
(g CO2/kg gods) 

Låg skattning 
(g CO2/kg gods) 

Hög skattning 
(g CO2/kg gods) 

B767-300 Freighter 4 718 4 313 5 661 
DC-10-30F 5 869 5 366 7 038 
B747-400Freighter 5 132 4 692 6 165 
B747-400F 4 703 4 300 5 645 
Medel 5 106 4 668 6 128 
 
Tabell 26: Totala CO2-emissioner från flygtransport/beställd arbetsplats under hela IT-livscykeln 

Flygplan 
 

Snittvärde (g) 
(kolli på ca 21 kg) 

Låg skattning (g) 
(kolli på ca 13 kg) 

Hög skattning (g) 
(kolli på ca 37 kg) 

B767-300 Freighter 99 073 54 349 208 056 
DC-10-30F 123 240 67 606 258 664 
B747-400Freighter 107 778 59 124 226 566 
B747-400F 98 771 54 183 207 460 
Medel 107 216 58 815 225 187 
 

4.2.4 Resultat och sammanställning av CO2 -emissioner i nuläget 
En sammanställning av resultaten från samtliga deltransporter i försörjningskedjan ger en 
uppskattning på det totala koldioxidbidraget från en beställd tjänstedator med tillbehör under 
hela IT-livscykeln. Genom att låta påverkande faktorer samverka till det bättre fås den låga 
skattningen till ca 66 kg CO2 och då dessa faktorer istället samverkar till det sämre fås den 
höga skattningen till knappt 280 kg CO2. Snittvärdet ger att varje beställning och de 
transporter som den ger upphov till, genererar emissioner på ca 121 kg CO2 under sin 
livscykel, se Tabell 27.  
 
Tabell 27: Sammanställning: Totala CO2-emissioner/beställd arbetsplats under hela IT-livscykeln

Sträcka 
 

Snittvärde (g) 
 

Låg skattning (g) 
 

Hög skattning (g) 
 

MTT 1 837 962 6 620 
MDT 1 210 642 4 338 
Rutt 9 209 5 123 34 614 
Växjö - Klavreström 30 16 109 
Totalt Sverige 12 286 6 743 45 682 
Amsterdam - Wijchen 207 85 788 
Wijchen - Malmö 1 245 510 4 739 
Malmö - Växjö 374 157 1 446 
Totalt Europa 1 826 752 6 973 
Shanghai - Amsterdam 107 216 58 815 225 187 
Totalt 121 328 66 311 277 842 
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I sammanställningen av de totala emissionerna under en IT-livscykel ses att flygfrakten från 
Asien till Europa står för det enskilt största bidraget. Det är därför av intresse att studera hur 
fördelningen av utsläppt koldioxid är mellan transportslagen i termer av transportarbete. I 
Tabell 28 ses att flygtransporten ligger högst med 0,57 kg CO2/tonkm. För lastbilstransporter 
ges ett något högre medelvärde inom Sverige på 0,15 kg CO2/tonkm jämfört med europa-
transportens 0,08 kg CO2/tonkm.  
 
Tabell 28: Delsträckornas koldioxidbidrag mätt i kg/tonkm 

Sträcka 
 

Snittvärde  
(kg/tonkm) 

Låg skattning 
(kg/tonkm) 

Hög skattning 
(kg/tonkm) 

MTT 0,07 0,05 0,18 
MDT 0,08 0,05 0,21 
Rutt 0,26 0,18 0,71 
Mercor - SMB 0,18 0,11 0,44 
Medel Sverige 0,15 0,10 0,39 
Amsterdam - Wijchen 0,08 0,05 0,17 
Wijchen - Malmö 0,08 0,05 0,17 
Malmö - Växjö 0,07 0,05 0,16 
Medel Europa 0,08 0,05 0,17 
Flygtransport Shanghai - Amsterdam 0,57 0,52 0,68 
Medel total resa 0,26 0,22 0,41 
 

4.3 Beräkningsmodellernas validitet 
För att undersöka om modellen för flygtransport ger rätt resultat i form av rimliga värden har 
dessa jämförts med kända värden. HP uppger att en flygtransport i genomsnitt släpper ut 0,6 
kg koldioxid per tonkm vilket kan jämföras med modellens resultat på 0,57 kg koldioxid per 
tonkm. Resultatet antyder att modellen ger ett tillräckligt bra resultat eftersom modellens 
värde ligger nära HP:s eget värde. Validiteten med hänsyn till HP:s värde är dock svårt att 
kontrollera då HP inte meddelar vilken indata i form av flygplanstyp och dess egenskaper som 
använts i beräkningen.  
 
När det gäller lastbilstransporterna har modellens värden jämförts med riktvärden från NTM 
och från en vetenskaplig undersökning, för motsvarande deltransport. 0,05 respektive 0,10 
g/tonkm är vanliga värden när det gäller tunga lastbilar som transporterar gods långa sträckor 
och 0,17 respektive 0,20 g/tonkm gäller för lätta lastbilar som används vid distribution. För 
jämförelse se Tabell 29 och Figur 22. 
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Tabell 29: Jämförelse av emissioner 
Sträcka 

 
Modellens resultat 

(g/tonkm) 
Riktvärde 
(g/tonkm) 

Källa 
 

Shanghai - Amsterdam 0,57 0,60 HP 
Malmö - Växjö 0,07 0,05 NTM 
    0,10 [28] 
Wijchen - Malmö 0,08 0,05 NTM 
    0,10 [28] 
Amsterdam - Wijchen 0,08 0,05 NTM 
    0,10 [28] 
Växjö - Klavreström 0,18 0,17 NTM 
    0,20 [28] 
Rutt 0,26 0,17 NTM 
    0,20 [28] 
MDT 0,08 0,05 NTM 
    0,10 [28] 
MTT 0,07 0,05 NTM 
    0,10 [28] 
 
Huruvida lastbilsmodellen är valid eller ej är svårt att avgöra. Indata som använts i modellen 
är givna av Posten Logistik och de ger något högre utsläpp än NTM:s värden men något lägre 
än värdena från den vetenskapliga undersökningen. Tester visar att små förändringar av 
fyllnadsgrad i beräkningarna ger stort utslag på resultatet. Parametern fyllnadsgrad är således 
relativt känslig och vilken fyllnadsgrad som använts i beräkningarna då riktvärdena tagits 
fram, är oklart.  Modellens värden ligger dock mellan de två riktvärdena i samtliga fall 
förutom för de lokala rutterna och av den anledningen antas modellens resultat vara 
tillräckligt bra.  
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Shanghai - Amsterdam
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MTT

kg CO2/tonkm

Riktvärden NTM/HP Modellens resultat Riktvärden [28]

 
Figur 22: Jämförelse av resultat 

 
Att beräkningar för rutterna har ett så pass mycket högre utsläppsvärde beror troligen på att 
rutterna för BAS-IT är något längre än genomsnittliga distributionsrutter då dessa beräknats 
enligt Postens Logistiks anvisningar. Att modellens värden stämmer överens med riktvärdena 
syns i jämförelsen för sträckan Växjö – Klavreström, där sträckan är mycket kort.  
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Sammantaget ger beräkningsmodellerna mycket bra utsläppsvärden jämfört med riktvärdena. 
Skillnaderna är små och bör inte inverka alltför mycket på resultatet. I valet mellan att basera 
beräkningar på uppgifter och indata från leverantörer eller att justera indata så att 
modellresultatet helt stämmer överens med några av riktvärdena, valdes att låta leverantörens 
uppgifter gälla. Detta är den största anledningen till det något högre utsläppsvärdet på de 
lokala rutterna. För övrigt antas modellens resultat representera verkliga förhållanden 
tillräckligt bra.  
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5 Analys av försörjningskedjan 
För att ge en bild över vilka flöden i försörjningskedjan som står för stora delar av klimat-
belastningen visas deltransporternas andelar av koldioxidemissionerna globalt och inom 
Sverige. Detta kapitel behandlar sedan ett antal tänkbara utvecklingsområden med potential 
att minska koldioxidemissionerna genom minskade transportbehov.  
  

5.1 Deltransporternas andelar av klimatbelastningen 
Baserat på resultatet från miljökalkylen för nuläget, kan deltransporternas bidrag i form av 
koldioxid rangordnas. Det inbördes förhållandet mellan samtliga deltransporter visar att 
emissioner till följd av flygtransporten mellan Shanghai och Amsterdam är klart störst då 
denna står för hela 88,4 % av emissionerna globalt under en hel IT-livscykel, se Figur 23. 
Näst störst andel härrör från Posten Logistiks distributions och insamlingsrutter. Globalt står 
rutterna för knappt 8 % men för transporter inom Sverige utgör rutterna en betydligt större 
andel med 75 % av koldioxidemissionerna, se Figur 24. 

 
Figur 23: Utsläppsandelar globalt, genererat av BAS-IT per deltransport 
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Figur 24: Utsläppsandelar inom Sverige, genererat av BAS-IT per deltransport 

 

5.2 Utvecklingsområden i nuvarande försörjningskedja  
Efter genomförd kartläggning av den nuvarande försörjningskedjan för BAS-IT har ett antal 
områden med utvecklingspotential identifierats. Med potential avses möjlighet att, med viss 
förändring av rutiner och aktiviteter i försörjningskedjan, kunna öka kontroll över samt 
minska koldioxidemissioner kopplade till transporter av produkterna. Samtliga förändringar 
kommer på något sätt att medföra förändrade krav mot leverantörer och underleverantörer i 
upphandling och avtal. Följande avsnitt beskriver tänkbara utvecklingsområden. 
 

5.2.1 Befintlig distributionslösning med rapporteringsmöjligheter 
Om utgångspunkten är att behålla nuvarande försörjningskedja är det ändå av stor vikt att öka 
kontrollen och medvetenheten om transporternas klimatpåverkan. Att årligen beräkna 
koldioxidemissionerna för externt utförda transporter skulle kräva en omfattande rapportering 
från leverantörer och underleverantörer och LFV skulle vara mycket beroende av hur bra 
information som delges. Ett mer säkert alternativ är att låta distributören själv rapportera 
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klimatpåverkan från utförda transporter när möjligheten ändå finns. Givet att distributions-
lösningen behålls och att distributören på de svenska sträckorna är Posten logistik, kan 
koldioxidrapporteringen underlättas avsevärt. Posten Logistik kan kostnadsfritt delge 
miljödata över flertalet emissioner till luft, såväl växthusgaser som partiklar. Denna 
rapportering bygger på information om varje utförd transport vilket minskar generaliseringar 
och ökar noggrannheten i beräkningarna. Miljödata kan begäras av beställaren av transporten, 
Mercor Technologies i det här fallet och emissionerna kan också delas upp på Mercors olika 
kunder. [58] 
 
För att Posten Logistik ska kunna allokera emissionerna till rätt slutkund, fördelas först dessa 
på godsets vikt och slutligen på den aktuella kunden. En sådan allokering kräver endast att 
beställaren, Mercor, använder sig av unika kundnummer för leveranser till olika kunder. I 
dagsläget beställer Mercor transporter endast i ett kundnummer, varför det är omöjligt att 
fördela emissionerna på Mercors olika kunder, däribland LFV. [58] 
 
Ett av Mercor skapat unikt kundnummer för LFV, skulle innebära att transporter mellan 
Mercor, Smålandsbörsen och LFV:s olika enheter kan loggas hos Posten Logistik. Posten 
Logistik är medvetna om att indirekt miljöpåverkan är av intresse för många företag och ser 
heller inget hinder att miljödata även kan begäras från slutkunden (LFV) direkt utan att gå via 
beställaren (Mercor). [58]  
 

5.2.2 Införandet av krav på tranportens genomförande i avtal 
Då man i upphandling av ramavtal har möjlighet att upprätta så kallade särskilda kontrakts-
villkor som avser hur ett uppdrag ska genomföras, bör det finnas möjlighet att formulera krav 
på transporter. Detta görs i det statliga ramavtalet om paketleveranstjänst med Posten 
Logistik. För BAS-IT utnyttjas inte detta avtal eftersom Mercor är beställaren av transporten. 
Det borde dock vara möjligt för LFV Data att i avtal med WM-data ställa minst motsvarande 
krav på transporternas genomförande, så att dessa förs vidare av underleverantören Mercor i 
deras avtal med Posten.  
 
Ytterligare möjligheter att påverka genom avtal är kopplade till aktiviteter i försörjnings-
kedjan som påverkar transporternas genomförande. Som kund är det viktigt att inse vilka 
konsekvenser som t ex avtalad leveranstid kan få för transporterna. Överenskommen 
servicenivå innebär alltid en avvägning mellan kapitalbindning till följd av lagerhållning och 
logistikkostnader (transportkostnader). Exempelvis kan krav på korta leveranstider få 
konsekvenser som mer frekventa transporter med lägre fyllnadsgrad. Liknande faktorer bör 
beaktas i upphandling av avtal med leverantören så att kunden har möjlighet att påverka och 
avgöra vad som ska prioriteras. Om LFV Data anser koldioxidemissionerna från BAS-IT vara 
mycket viktiga finns alltså möjligheten att påverka genom överenskommelsen med WM-data. 
En sådan överenskommelse skulle kunna röra samordning av transportflöden på bekostnad av 
ökade lagernivåer hos leverantör eller samordning av transportflöden på bekostnad av 
minskad leveransservice.  
 

5.2.3 Ökat utnyttjande av poolprodukter    
I dagsläget utnyttjas inte poolprodukter i normalt beställningsförfarande. Befintliga 
begagnade tjänstedatorer används endast vid behov i samband med större utrullningsprojekt. 
Då storlek och innehåll i pool är okänt efter kartläggningen, är möjligheterna till analys 
mycket små. Klart är dock att poolen innehåller outnyttjade resurser d.v.s. funktionsdugliga 
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tjänstedatorer och tillbehör som ägs av LFV Data. Att utnyttja poolens resurser mer effektivt 
skulle påverka transporter och emissioner från nyinköpta produkter. Transporter inom Sverige 
påverkas inte då poolen trots allt förmodas vara lokaliserad i Växjö. Däremot skulle varje 
utnyttjad dator från pool innebära minskningar av motsvarande emissioner som annars 
genererats av flygtransport från Asien och lastbilstransport genom Europa. Anledningarna till 
varför dessa produkter bör utnyttjas mer effektivt är förstås också kostnadsmässiga. För 
kostnadsbesparingar och ”klimatbesparingar” måste dock möjligheter finnas för kunden att ta 
del av informationen om produkterna och att beställa dessa i IT-portalen. Se även Kapitel 7.2 
om kartläggningens svårigheter. 
 

5.2.4 Befintlig distributionslösning utan återanvändbara emballage  
Idag ska merparten av datorer fraktas i hårda återanvändbara emballage. Varje emballage har 
en unik identitet som används för registrering av gods. Det huvudsakliga syftet med det 
återanvändbara emballaget är att förenkla och effektivisera insamlingen av kartonger/ 
originalemballage genom att koncentrera detta till Mercor. Dessa emballage har också en 
skyddande funktion genom sitt hårda hölje men det finns dock anledning att ifrågasätta 
behovet av detta extra skydd då originalemballaget uppenbarligen är tillräckligt för frakten 
mellan Asien och Sverige.  
 
De återanvändbara emballagen är dyra i inköp och i dagsläget finns för få (ca 300 st.) för att 
låta emballagen lagras hos kund. Varje emballage måste därför returneras direkt till Mercor 
och denna transport kan inte dröja i väntan på nästa datorretur. När en retur bokas måste 
därför först ett emballage transporteras till orten. Användningen av det återanvändbara 
emballaget kan som mest ge upphov till en volymökning av transportbehovet med 100 % och 
i vissa fall kan emballaget även innebära att helt nya transporter skapas.   
 
Att återgå till frakt i originalförpackningar kräver dock att dessa kartonger behålls på 
respektive beställande kunds ort, så att returer kan ske i densamma. En sådan rutin behöver 
inte vara omöjlig att genomföra men tar självklart ett visst lagringsutrymme i anspråk. 
Eftersom varje dator så småningom kommer att returneras kommer ändå den slutliga 
hanteringen av kartonger att koncentreras till Växjö, hos Mercor eller hos Smålandsbörsen. 
 
Genom att återgå till distribution endast i originalförpackningar/kartonger kommer varje kolli 
i snitt att minska sin vikt med 11 kg. LFV:s godsandel i vikt antas minska med motsvarande 
vikt. Dessutom kommer transporter som enbart skapas av behovet att frakta emballage inte att 
genomföras. Minskad godsvikt samt minskat antal transporter kommer således att leda till 
minskade emissioner kopplade BAS-IT-produkter. Detta utvecklingsområde undersöks vidare 
i Kapitel 5.4.1. 
 

5.2.5 Befintlig distributionslösning med samordning av emballage  
De återanvändbara emballagen har vissa fördelar som t.ex. att engångsmaterial ej behöver 
omhändertas av kund, samt att lådan skyddar produkten. Därför kan det vara av intresse att 
undersöka hur stor skillnad det gör på emissionerna vid användning av dessa jämfört med 
originalförpackningar. Då det i dagsläget finns för få lådor för att dessa ska kunna lagras i 
väntan på en returtransport, skapas en mängd transporter av tomma lådor. Genom att antalet 
lådor ökas kan transporter av tomlådor upphöra och lådorna kan istället lagras hos beställande 
enhet i väntan på returtransport. Med sådana rutiner fås en minskning av emissionerna på 
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grund av minskat transportbehov, dock kvarstår lådans vikt på ca 15 kg vilket påverkar 
emissionerna negativt. Detta utvecklingsområde undersöks vidare i Kapitel 5.4.2. 
  

5.3 Utvecklingsområden med alternativ utformning  
Genom att anta att försörjningskedjans utformning kan förändras i både mindre och större 
utsträckning, har ett antal alternativ lyfts fram. Avsnittet beskriver några alternativa 
utformningar som är av intresse eftersom de kan bidra till minskade transportbehov. 
Möjligheten att genomföra alternativen är naturligtvis olika och dessa utformningar bör därför 
utredas med hänsyn till andra faktorer. 
 

5.3.1 Förändrade lagerstrategier för aggregerade sändningsvolymer 
En decentralisering av lager eller ökade lager medför större möjlighet att effektivisera 
transporterna fram till kund. Hur stor del av transporterna som påverkas är beroende av lagrets 
storlek och geografiska placering. Genom möjligheten till aggregerade sändningsvolymer 
kommer genomförda transporter att få en högre fyllnadsgrad. I distributionsnätverket kan på 
så sätt både transporter mellan terminaler samt transporter mellan terminal och lagerhållande 
verksamhetsenhet effektiviseras. Alternativa lagerstrategier beskrivs nedan och diskuteras i 
Kapitel 7.3, Potential i utvecklingsområden. 
 
Små lager vid LFV:s stora verksamhetsorter 
Om möjligheten finns att hålla mindre lager av de mest efterfrågade produkterna på 
verksamhetsorter med störst behov, kommer antalet transporter att minska och fyllnadsgraden 
att öka på sträckor mellan terminal och kund. Lager kan förslagsvis lokaliseras på Arlanda, 
huvudkontoret i Norrköping och Sturup, där den största efterfrågan finns. Dimensioneringen 
av lagret bör motsvara ortens behov under en viss period som är kopplad till lämplig 
leveransfrekvens d.v.s. så att återfyllnad av lagret innebär färre transporter. En förutsättning 
för lagerhållning är att lagerhållande enhet har utrymme och möjlighet att ombesörja 
godsmottagning och utlämning i denna form. Dessutom förutsätts att enheten efterfrågar 
större volymer av samma produkt utan att varje produkt är specifikt kundanpassad. För att 
lagerhållningen av BAS-IT-produkter ska ge någon effekt på transportbehovet bör frekvent 
efterfrågade produkter lagerhållas som paket med tillbehören inräknade. Tillbehör som avses 
är då mus, tangentbord, skärm och dockningsstation.  
 
Ökning av kundspecifikt lager  
En ökning av det i dagsläget minimala lagret hos Mercor antas ge större flexibilitet i 
leveransförfarandet. Dels kan större partier i inköp från HP leda till färre transporter från 
Asien, via Europa till Växjö och dels kan antalet transporter till kund hållas nere. Genom 
ledtidsreduktioner motsvarande HP:s leveranstid till Mercor på 15 dagar finns utrymme att 
samordna LFV:s transporter, utan att leveransservicen påverkas negativt.  
 
Ett kundspecifikt lager skulle förslagsvis kunna dimensioneras efter HP:s leveranstider till 
Mercor och LFV:s samlade behov under ledtiden. Utleverans av LFV:s produkter skulle då 
utan större nedgång i leveransservice kunna koncentreras till enstaka veckodagar vilket både 
skulle höja LFV:s godsandelar i transporten och samtidigt minska antalet transporter till 
LFV:s anläggningar. Dock bör transporter kunna beställas även övriga veckodagar för att 
undvika bristsituationer men rutinen bör inte utnyttjas i onödan.  
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5.3.2 Sjöfart Shanghai – Amsterdam 
HP:s uppgifter angående distributionssätt från Asien till Europa varierar. Enligt HP har man 
som strategi att överföra så mycket gods som möjligt från flyg till sjöfart och en av 
anledningarna är att sjöfarten innebär minskade koldioxidemissioner. Generellt säger sig HP 
endast flyga mindre skrymmande och högvärdiga produkter så som kameror och dylikt, vilket 
ger intrycket av att datorer skulle skeppas till Europa.  
 
Genom ytterligare information visade det sig att HP:s företagsmodeller flygs medan vissa 
andra modeller skeppas. Detta är intressant information då möjligheten att skeppa produkterna 
måste finnas. Det borde således bero på andra faktorer än transportegenskaper att företags-
modellerna inte går via sjöfart idag. HP:s egna uppgifter anger att koldioxidutsläppen per 
tonkm kan minska med upp till 95 % då gods överförs till sjöfart från flyg. Det är med 
avseende på detta intressant att undersöka vilka faktiska minskningar som skulle uppnås för 
BAS-IT-produkter, dock bör nämnas att sjöfarten inte är det bästa miljöalternativet med 
avseende på andra emissioner till luft och vatten. Detta utvecklingsområde undersöks vidare i 
Kapitel 5.4.3. 
 

5.3.3 Alternativ lokalisering av leverantör 
Eftersom behovet och efterfrågan på tjänstedatorer skiljer sig kraftigt åt mellan LFV:s 
verksamhetsorter är det av intresse att undersöka var leverantör och lager med fördel kan vara 
lokaliserade. Med utgångspunkt i klimatpåverkan är det önskvärt att transportavstånden 
minimeras och leverantörens/lagrets geografiska läge har av naturen stor betydelse.   
 
Baserat på 2007 års behov under tiden januari-oktober på respektive ort genomfördes en 
tyngdpunktsberäkning. Beräkningen grundar sig på försörjande paketterminalers andelar av 
LFV:s samlade behov och paketterminalernas x- och y-koordinater i ett rutnätsdiagram. Nya 
viktade x- och y-koordinater beräknades och summan av dessa utgör koordinaterna för den 
geografiska tyngdpunkten, se Tabell 30 och Figur 25. 
 
Tabell 30: Tyngdpunktsberäkning baserat på orternas behov 

  Försörjning/behov 
andel 

x-
koordinat 

y-
koordinat 

Viktad  
x-koordinat 

Viktad  
y-koordinat 

Torsvik 0,01 95 150 1,1 1,7 
Toftanäs 0,16 65 18 10,5 2,9 
Härryda 0,09 52 160 4,5 13,9 
Segeltorp 0,70 195 250 136,2 174,7 
Örebro 0,01 115 260 0,8 1,8 
Ånge 0,01 135 465 0,9 3,2 
Umeå 0,02 230 550 3,7 8,8 
Luleå 0,01 260 665 3 7,6 
Summa 1,00 1147 2518 160,7 214,6 
Tyngdpunkt    160,7 214,6 
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Figur 25: Paketterminaler och tyngdpunkt i koordinatsystem 

 
Resultatet av tyngdpunktsberäkningen ger en indikation på att området mellan Norrköping, 
Katrineholm och Nyköping är lämpligt för lokalisering av leverantör/lager, se Figur 26. 
Området ligger med närhet till Europaväg 4 och flera större städer vilket ökar möjligheterna 
att finna alternativa leverantörer/lager. 
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Figur 26: Geografisk tyngdpunkt 

 
Alternativ leverantör 
Mitt i den geografiska tyngdpunktens närområde finns inga alternativ till Mercor och 
Smålandsbörsen lokaliserade, det finns dock goda möjligheter i städer runt omkring. I 
Norrköping, Linköping och Nyköping finns företag med liknande verksamheter och då ett 
ännu litet större område studeras, finns också företag i Stockholm, speciellt Solna, som ett 
alternativ. Företag som EDS, Kerfi, Office, Dataservice, med flera, kan erbjuda liknande 
tjänster och har alla rätt att avropa mot ramavtalet med HP. Det krävs dock vidare 
undersökning av dessa aktörers kompetens och utbud för att avgöra om alternativet är möjligt. 
När det gäller transporterna är det av betydelse var företagen har sina lager lokaliserade och 
var bearbetningen av datorerna genomförs, innan en slutgiltig bedömning kan göras. En klart 
konstaterande är dock att Mercors och Smålandsbörsens lokalisering i Växjö är mindre bra ur 
miljösynpunkt med tanke på koncentrationen i efterfrågan till de största verksamhetsorterna. 
Detta utvecklingsområde undersöks vidare i Kapitel 5.4.4. 
 

5.4 Scenarion – förutsättningar och antaganden  
Ur ovan nämnda tänkbara utvecklingsområden har lämpliga scenarion valts ut för vidare 
analys. Dessa scenarion ska representera situationen efter genomförda förändringar enligt 
beskrivningar och antaganden nedan. I övrigt antas försörjningsnätverkets struktur och dess 
aktiviteter motsvara nuläget. Genom beräkning av de olika scenariernas potentiella koldioxid-
emissioner ges också en bild av i vilken utsträckning en liknande förändring skulle innebära 
för miljön. Beräknade emissioner för respektive scenario redovisas i Kapitel 6.2. 
 

5.4.1 Scenario 1: Befintlig distributionslösning utan återanvändbara emballage  
• Samtliga transporter sker i originalförpackning 
• Inga transporter av endast emballage genomförs vilket halverar antalet transporter 
• Originalförpackningar behålls på beställande ort och lagras i väntan på returtransport 
• Varje kolli innehållande PC antas minska i vikt med 11 kg 
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5.4.2 Scenario 2: Befintlig distributionslösning med samordning av emballage  
• Samtliga transporter sker i återanvändbara emballage 
• Inga transporter av tomma emballage genomförs vilket halverar antalet transporter 
• Emballagen behålls på beställande ort och lagras i väntan på returtransport 
• Antalet emballage antas täcka behovet 

 

5.4.3  Scenario 3: Överföring av gods från flyg till sjöfart hos HP 
• HP antas kunna överföra gods från flyg till sjöfart 
• Samtliga produkter inom BAS-IT skeppas från Shanghai till Amsterdam 
• Kortast möjliga transportsträcka är 10 547 NM [64], som i modellen representeras av 

den avrundade sträckan 20 000 km 
• Transportsträckan antas kunna variera nedåt med 5 % och uppåt med 10 % 
• Emissioner från sjöfarten antas vara 0.03 kg CO2/tonkm enligt uppgift från HP 
• Ovanstående emissionsfaktor antas kunna variera med -5 % till 30 %  

 

5.4.4 Scenario 4: Alternativ leverantör lokaliserad i Nyköping respektive Solna 
• Leverantör med motsvarande Mercors kompetens antas finnas i orterna Nyköping 

respektive Solna  
• Leverantör med motsvarande Smålandsbörsens kompetens antas finnas inom en radie 

av 50 km från orterna Nyköping respektive Solna 
• Paketcentralen i Segeltorp utgör det stora navet i distributionsnätverket för båda 

alternativen 
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6 Sammanställning av resultat  
För att ge en helhetsbild av resultaten från emissionsberäkningarna sammanställs de i detta 
kapitel. Här jämförs nuläget med de olika scenariona och slutsatser dras. 
 

6.1 Koldioxidemissioner för BAS-IT i nuläget 
Emissionerna från en tjänstedator med tillbehör visas i Tabell 31. Varje tjänstedator förväntas 
under sin livscykel släppa ut ca 121 kg koldioxid till följd av de transporter som genereras. 
Denna siffra kan dock variera mellan 66 och 278 kg beroende på om värden som bidragit till 
en låg eller hög skattning har påverkat beräkningarna.   
 
Tabell 31: Resultattabell för nuläget, CO2-emissioner per IT-livscykel 

Sträcka 
 

Snittvärde (g) 
 

Låg skattning (g) 
 

Hög skattning (g) 
 

MTT 1 837 962 6 620 
MDT 1 210 642 4 338 
Rutt 9 209 5 123 34 614 
Växjö - Klavreström 30 16 109 
Totalt Sverige 12 286 6 743 45 682 
Amsterdam - Wijchen 207 85 788 
Wijchen - Malmö 1 245 510 4 739 
Malmö - Växjö 374 157 1 446 
Totalt Europa 1 826 752 6 973 
Shanghai - Amsterdam 107 216 58 815 225 187 
Totalt 121 328 66 311 277 842 
 
LFV Data har för närvarande totalt ca 2 400 tjänstedatorer utplacerade på verksamhetsorterna 
och dessa byts ut var tredje år i snitt. Det betyder att LFV införskaffar ca 800 datorer per år 
vilket ger koldioxidemissioner på ca 97 ton årligen, se Tabell 32. 
 
Tabell 32: Resultattabell för nuläget, CO2-emissioner per år 

Sträcka 
 

Snittvärde (kg) 
 

Låg skattning (kg) 
 

Hög skattning (kg) 
 

MTT 1 470 770 5 296 
MDT 968 513 3 471 
Rutt 7 367 4 099 27 692 
Växjö - Klavreström 24 13 87 
Totalt Sverige 9 829 5 395 36 546 
Amsterdam - Wijchen 166 68 630 
Wijchen - Malmö 996 408 3 791 
Malmö - Växjö 300 125 1 157 
Totalt Europa 1 461 602 5 579 
Shanghai - Amsterdam 85 773 47 052 180 149 
Totalt 97 062 53 049 222 274 
     
Kompensationskostnad (kr) 10 809 5 908 24 752 
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I dagsläget har LFV som klimatneutralt företag, valt att kompensera för vissa av sina 
koldioxidemissioner genom att satsa pengar i projekt som minskar emissionerna på annat håll 
med motsvarande mängd. Kompensationskostnaden för ett ton koldioxid är €12 (år 2007), 
vilket motsvaras av 111,36 SEK då valutakursen för Euron är 9,28 SEK.  
 
Emissioner från externa verksamheterna ingår inte i de poster som LFV kompenserar för idag 
men kan tänkas ingå i framtiden. Kostnaden för de utsläpp som en tjänstedator med tillbehör 
genererar blir då i snitt ca 14 kr.  För de 800 datorer som köps in årligen blir kompensations-
kostnaden knappt 11 000 kr.  
 

6.2 Koldioxidemissioner för scenarion 
För de olika scenariona har koldioxidemissionerna beräknats. På så sätt kan det undersökas 
hur stor klimatpåverkan förändringarna ger upphov till. Scenariona kan dessutom jämföras 
med varandra och med nuläget för att få en bra bild av hur mycket utsläppen kan minskas.  
 

6.2.1  Scenario 1 
I Scenario 1 transporteras alla BAS-IT-produkter i sina originalemballage. Detta gör godset 
lättare och att transporter av återanvändbara emballage upphör. I Tabell 33 visas resultatet av 
dessa förändringar i form av minskade emissioner jämfört med nuläget. I detta scenario 
påverkas transporterna inom Sverige och där minskar emissionerna med 55 %. Globalt gav 
scenariot en total minskning av emissionerna för en IT-livscykel på 6 %.   
 
Tabell 33: Resultat Scenario 1, CO2-emissioner per IT-livscykel samt förändring mot nuläge 

Sträcka 
 

Snittvärde 
(g) 

Låg skattning 
(g) 

Hög skattning 
(g) 

Minskning 
(snitt) 

Minskning 
(låg)  

Minskning 
(hög) 

MTT 930 367 4 294 49% 62% 35% 
MDT 613 245 2 814 49% 62% 35% 
Rutt 3 943 1 640 19 124 57% 68% 45% 
Växjö - Klavreström 15 6 71 49% 62% 35% 
Totalt Sverige 5 502 2 257 26 303 55% 67% 42% 
Amsterdam - Wijchen 207 85 788 0% 0% 0% 
Wijchen - Malmö 1 245 510 4 739 0% 0% 0% 
Malmö - Växjö 374 157 1 446 0% 0% 0% 
Totalt Europa 1 826 752 6 973 0% 0% 0% 
Shanghai - Amsterdam 107 216 58 815 225 187 0% 0% 0% 
Totalt 114 543 61 825 258 463 6% 7% 7% 
 

6.2.2 Scenario 2 
Scenario 2 visar hur situationen skulle se ut om det inte fanns någon brist på återanvändbara 
emballage så att dessa kunde lagras på beställande ort i väntan på nästa returtransport. Detta 
innebär att transporter av tomma emballage uteblir. I Tabell 34 visas resultatet av dessa 
förändringar i form av minskade emissioner jämfört med nuläget. Även här är det bara 
transporterna inom Sverige som påverkas och emissionerna från dessa minskas med 28 %. 
Detta scenario ger en minskning på 3 % för samtliga transporter.    
 
 



Kapitel 6: Sammanställning av resultat 

- 75 - 

Tabell 34: Resultat Scenario 2, CO2-emissioner per IT-livscykel samt förändring mot nuläge 
Sträcka 

 
Snittvärde 

(g) 
Låg skattning 

(g) 
Hög skattning

 (g) 
Minskning 

(snitt) 
Minskning 

(låg)  
Minskning 

(hög) 
MTT 1 488 733 5 726 19% 24% 14% 
MDT 980 489 3 752 19% 24% 14% 
Rutt 6 309 3 281 25 499 31% 36% 26% 
Växjö - Klavreström 25 12 94 18% 24% 14% 
Totalt Sverige 8 803 4 515 35 071 28% 33% 23% 
Amsterdam - Wijchen 207 85 788 0% 0% 0% 
Wijchen - Malmö 1 245 510 4 739 0% 0% 0% 
Malmö - Växjö 374 157 1 446 0% 0% 0% 
Totalt Europa 1 826 752 6 973 0% 0% 0% 
Shanghai - Amsterdam 107 216 58 815 225 187 0% 0% 0% 
Totalt 117 844 64 083 267 231 3% 3% 4% 
 

6.2.3 Scenario 3 
I Scenario 3 har flygtransporten mellan Shanghai och Amsterdam bytts ut mot en fartygs-
transport mellan dessa städers hamnar. Att skeppa godset innebär att transportsträckan blir 
längre men att emissioner per tonkm blir betydligt mindre. Minskningen på sträckan uppgår 
till 88 % till följd av fartygstransportens lägre emissionsfaktor. Sammantaget ger detta en 
minskning med ca 78 %. Resultat och förändringar visas i Tabell 35. 
 
Tabell 35: Resultat Scenario 3, CO2-emissioner per IT-livscykel samt förändring mot nuläge 

Sträcka 
 

Snittvärde 
(g) 

Låg skattning 
(g) 

Hög skattning
 (g) 

Minskning 
(snitt) 

Minskning 
(låg)  

Minskning 
(hög) 

MTT 1 837 962 6 620 0% 0% 0% 
MDT 1 210 642 4 338 0% 0% 0% 
Rutt 9 209 5 123 34 614 0% 0% 0% 
Växjö - Klavreström 30 16 109 0% 0% 0% 
Totalt Sverige 12 286 6 743 45 682 0% 0% 0% 
Amsterdam - Wijchen 207 85 788 0% 0% 0% 
Wijchen - Malmö 1 245 510 4 739 0% 0% 0% 
Malmö - Växjö 374 157 1 446 0% 0% 0% 
Totalt Europa 1 826 752 6 973 0% 0% 0% 
Shanghai - Amsterdam 12 600 6 823 31 532 88% 88% 86% 
Totalt 26 712 14 318 84 187 78% 78% 70% 
 

6.2.4 Scenario 4 
Scenario 4 analyserar hur emissionerna påverkas vid en alternativ lokalisering av leverantör. 
Här har både en eventuell leverantör i Nyköping och i Solna undersökts och resultatet av 
beräkningarna för dessa fall visas i Tabell 36 och i Tabell 37.  
 
En leverantör lokaliserad i Nyköping ger minskade emissioner i Sverige på 23 %. För europa-
transporten ökar avståndet till leverantören i Nyköping vilket ger en ökning med ca 200 % på 
denna delsträcka. Totalt med alla transporter inräknade blir minskningen endast 2 %.   
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Om leverantören istället är lokaliserad i Solna minskar emissionerna med 41 % inom Sverige. 
Europatransporten får dock ökade emissioner vilket sammantaget ger en total minskning för 
samtliga transporter på 4 %. 
 
Tabell 36: Resultat Scenario 4 - leverantör i Nyköping, CO2-emissioner per IT-livscykel samt förändring  

Sträcka 
 

Snittvärde 
(g) 

Låg skattning 
(g) 

Hög skattning
 (g) 

Minskning 
(snitt) 

Minskning 
(låg)  

Minskning 
(hög) 

MTT 966 506 3 482 47% 47% 47% 
MDT 974 516 3 490 20% 20% 20% 
Rutt 7 185 3 973 27 202 22% 22% 21% 
Företag - Skrotning 340 179 1 210 -1119% -1109% -1109% 
Totalt Sverige 9 465 5 174 35 384 23% 23% 23% 
Amsterdam - Wijchen 207 85 788 0% 0% 0% 
Wijchen - Malmö 1 245 510 4 739 0% 0% 0% 
Malmö - Nyköping 800 335 3090 -214% -214% -214% 
Totalt Europa 2 251 930 8 617 -123% -124% -124% 
Shanghai - Amsterdam 107 216 58 815 225 187 0% 0% 0% 
Totalt 118 932 64 920 269 187 2% 2% 3% 
 
Tabell 37: Resultat Scenario 4 - leverantör i Solna, CO2-emissioner per IT-livscykel samt förändring  

Sträcka 
 

Snittvärde 
(g) 

Låg skattning 
(g) 

Hög skattning
 (g) 

Minskning 
(snitt) 

Minskning 
(låg)  

Minskning 
(hög) 

MTT 966 506 3 482 47% 47% 47% 
MDT 500 265 1 794 59% 59% 59% 
Rutt 5 466 3 022 20 692 41% 41% 40% 
Företag - Skrotning 340 179 1 210 -1119% -1109% -1109% 
Totalt Sverige 7 272 3 972 27 178 41% 41% 41% 
Amsterdam - Wijchen 207 85 788 0% 0% 0% 
Wijchen - Malmö 1 245 510 4 739 0% 0% 0% 
Malmö - Solna 950 398 3 670 -254% -254% -254% 
Totalt Europa 2 401 993 9 197 -132% -132% -132% 
Shanghai - Amsterdam 107 216 58 815 225 187 0% 0% 0% 
Totalt 116 889 63 781 261 561 4% 4% 6% 
 

6.3 Slutsatser 
Resultatet för nuläget visar att huvudflödet av BAS-IT genererar årliga emissioner på 97 ton 
koldioxid. Varje inköpt tjänstedator ger under sin livstid upphov till transporter som leder till 
emissioner på drygt 120 kg koldioxid. Om klimatneutraliteten i framtiden skulle omfatta även 
dessa externa transporter skulle LFV Data endast behöva satsa ca 11 000 kr i koldioxid-
minskande projekt som kompensation för de årliga emissionerna givet konstant prisbild.   
 
I resultaten med samtliga deltransporter inräknade är det tydligt att den enskilt största 
emissionsandelen kommer från flygtransporten mellan Shanghai och Amsterdam. För att 
uppnå en kraftig minskning är det framförallt flygtransporten som måste förändras. 
Flygfraktens emissionsfaktor hamnar också i särklass högst på 0,57 kg CO2 per tonkilometer. 
Scenario 3 visar att om möjligheten fanns att överföra godset på fraktfartyg, skulle den totala 
utsläppsmängden kunna minskas drastiskt med nästan 80 % till i snitt 27 ton koldioxid 
årligen.  
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I resultaten över deltransporter inom Sverige ges att ca 10 ton koldioxid släpps ut årligen och 
att hela 75 % genereras av rutter för distribution och insamling. Scenario 1, 2 och 4 påverkar 
transportsträckor i Sverige och är effektiva när det gäller att minska utsläppen där. Dock är 
denna del av den totala transporten av BAS-IT mycket liten och en stor minskning av 
utsläppen i Sverige leder endast till en liten minskning totalt. Bäst resultat inom Sverige gav 
Scenario 1 som innebar enbart transporter i originalförpackning, där rutterna påverkas mest. 
Minskningen blev då 55 % i Sverige och 6 % globalt. Om antalet återanvändbara emballage 
däremot skulle öka kommer också emissionerna att minska, om än inte lika mycket som om 
emballagen togs bort helt. 
 
När det gäller Scenario 4 förändrades leverantörens lokalisering. Denna förändring påverkar 
samtliga delsträckor inom Sverige och gav stora minskningar i Sverige. Bäst resultat gav 
lokalisering i Solna som minskade utsläpp inom Sverige med drygt 40 %. Dock innebär en 
lokalisering norrut att europatransporten blir längre och de totala emissionerna minskar endast 
med 4 %. 
 
Om avsikten är att minska de totala utsläppen kraftigt finns således endast en åtgärd som är 
verksam, d.v.s. att övergå till att skeppa godset från Kina. Om utsläppsminskningar inom 
Sverige är tillräckligt, finns flera verksamma åtgärder. Samtliga testade scenarion gav 
minskade koldioxidemissioner. Se vidare diskussion i Kapitel 7.3 om utvecklingsområdens 
potential. 
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7 Diskussion 
Efter genomförd kartläggning och analys av försörjningskedjan kan aktiviteter och faktorers 
bidrag till klimatpåverkan diskuteras. Vad prioriteras egentligen när försörjningskedjan 
designas, vilka svårigheter har upptäckts, hur skulle kedjan kunna se annorlunda ut och är 
förändringar egentligen möjliga att genomföras i praktiken? Detta, tillsammans med de olika 
utvecklingsområdenas potential, är några av de frågor som diskuteras i kapitlet nedan.  
 

7.1 Design av försörjningskedjan – vad prioriteras? 
Försörjningskedjans design och logistiklösningens utformning bygger traditionellt på 
effektiva resursutnyttjanden i produktions- och leverantörsleden. En ökad miljömedvetenhet 
kan leda till att nya kvalitetsbegrepp bildas som följd av ökande kundkrav. Trots ökad 
miljömedvetenhet hos aktörer, kommer det troligtvis att dröja tills dess att miljöfrågan 
verkligen påverkar designen av försörjningskedjan högre utsträckning. Prislappen för att 
smutsa ner miljön är idag extremt låg, men kan komma att höjas, vilket då skulle ge ökad 
relevans åt resonemanget.    
 

7.1.1 Avvägningar och beslut 
Kund-leverantör-relationen baseras på det faktum att kunden efterfrågar vad leverantören 
erbjuder. I en god relation är båda parter införstådda med konflikten mellan logistikmålen och 
är klara över vad som efterfrågas och vad som erbjuds. Hur avvägningen görs, bör baseras på 
kunskap om hela försörjningskedjan, med en naturlig utgångspunkt i kundens önskemål.  
 
I försörjningskedjan för BAS-IT görs hos underleverantören Mercor, medvetet eller 
omedvetet, en avvägning mellan kapitalbindning i lager och utlovad leveransservice. 
Eftersom transportkostnader indirekt betalas av kunden, LFV, påverkar inte logistikkostnader 
i samband med transport, hur lager hålls och vilken leveransservice som utlovas. Mercors 
strategi och strävan mot minimala lager, påverkar naturligtvis leveransservicen negativt till 
förmån för minskad kapitalbindning hos Mercor. Då HP:s ledtider mot Mercor ökar till följd 
av materialbrist, modellbyte mm, klarar inte Mercor att upprätthålla utlovad servicenivå. 
Leveranstider ökar och leveranspålitligheten sjunker. Ur kundens synvinkel bör en låg 
leveransservice vägas upp av ett lågt pris eller annan faktor som överväger. 
 
För att miljöfrågan ska kunna vägas in och påverka i en avvägning mellan logistikmålen, bör 
kostnader för miljöpåverkan ingå som en post bland andra logistikkostnader. Dessutom krävs 
att denna kostnad är synlig för kunden så att kunden har möjlighet att påverka i önskad 
riktning. Kundens betalningsvilja för exempelvis ”kvalitetssäkrade, mindre miljöpåverkande 
transporter” skulle således kunna uppväga t.ex. ökad kapitalbindning i lager hos leverantör 
och minskad leveransservice mot kund på grund av mindre flexibla transporter.  
 

7.1.2 Kompensationskostnadens påverkan på åtgärder i praktiken 
I dagsläget går det inte att tala om någon egentlig kompensationskostnad då priset mot-
svarande ett ton koldioxid endast är drygt 110 kr. Detta faktum gör att endast de riktigt billiga 
åtgärderna är motiverade att införa. I praktiken betyder det att strategiska och taktiska 
satsningar med miljöfördelar endast kommer att ske om alternativet inte innebär några ökade 
kostnader av storlek. Däremot har kunskapen om den egna miljöpåverkan ett stort värde även 
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om större förändringar inte är motiverade. Enkla, icke kostnadskrävande lösningar kan till en 
början reducera onödiga emissioner och öka den allmänna miljömedvetenheten i företaget.  
 
Enligt rekommendationer från SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys, bör priset för 
att släppa ut ett ton koldioxid vara 1 500 kr för att kompensera för den skada som utsläppen 
orsakar och samtidigt nå upp till det uppsatta etappmålet för transportsektorn. Om detta pris 
vore aktuellt idag skulle LFV Datas årliga kompensationskostnad för BAS-IT flödet överstiga 
145 000 kr vilket är en stor skillnad mot dagens 11 000 kr. Då utvecklingen bör gå mot 
kraftigt ökade kostnader som närmar sig rekommendationen, kan det vara värdefullt att redan 
innan undersöka utvecklingsområden med potential att minska koldioxidemissioner, både 
internt och externt genererade. En högre prislapp på verksamhetens klimatpåverkan bidrar 
också till att ytterligare, tidigare alltför kostsamma alternativ, också kan vara ekonomiskt 
försvarbara. 
 

7.2 Kartläggningens svårigheter 

7.2.1 Informationsdelning 
Eftersom en kartläggning av BAS-IT berör flera organisationer har de största svårigheterna 
varit kopplade till insamling av information från dessa. Företagens/organisationernas 
verksamheter är av olika stor omfattning och hur pass villig man från deras sida har varit att 
delge informationen, beror dels på tillfrågad person men också på normer inom företaget. 
Generellt har kartläggningen visat att de större aktörerna har haft större förståelse för kunders 
behov och därmed också visat större välvilja i arbetet med att bidra med indata till 
kartläggning och miljökalkyl. 
 
HP som är en mycket stor organisation med verksamheter i hela världen, visade stor välvilja 
att dela med sig av informationen. Problemen visade sig istället handla om att finna någon 
med överblick över de globala försörjningskedjorna. Vare sig miljöchefer i Sverige, Norden 
eller USA kunde med sina kontakter delge information om distributionskanaler för de aktuella 
produkterna. Orsaker till att HP har haft problem med beskrivningen av distributionsnätverket 
kan bero på att organisationens storlek, samt det faktum att man inte är van att svara på 
liknande frågor. 
 
I kartläggningen av distributionsnätverket i Sverige har Posten Logistik stått för en stor del av 
informationen. Här har svårigheterna legat i att viss information klassas som företagshemlig-
heter. Exakta distributionskanaler kan inte delges på grund av säkerhetsskäl och som skydd 
mot kunder som fraktar högvärdigt gods. Dessutom vill företaget inte delge information som 
kan vara av intresse för konkurrenter. Av den anledningen lämnas ej exakt information 
angående nyckeltal som fyllnadsgrad eller andra mått på prestation. Posten Logistik har med 
sin långa tradition av miljöarbete ändå stor förståelse för kunders ökade miljökrav och kan 
genom egna beräkningar tillhandahålla miljödata till kunden även om indata hålls hemlig. 
 

7.2.2 Skilda synsätt på leverantörsroller 
Både Mercor och WM-data har ett samarbetsavtal med HP som innebär att de är godkända 
återförsäljare med rätt att leverera HP:s produkter till statliga myndigheter. Då LFV i första 
hand vidarebefordrar sina beställningar till WM-data, ser LFV WM-data som sin hårdvaru-
leverantör.  
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Eftersom beställningarna i praktiken går direkt till Mercor via IT-portalen och Mercor i sin tur 
lägger de faktiska beställningarna hos HP, kan Mercors roll ses som inköpare i LFV:s namn. 
Detta kan verka motstridigt mot det faktum att Mercor även innehar rollen som återförsäljare 
av HP-produkter. I rollen som beställare kan Mercor utnyttja fördelar i ramavtalet och i rollen 
som återförsäljare kan fördelar utnyttjas som detta innebär.  Dessa båda synsätt kan medföra 
att det är svårt att få en tydlig bild av Mercors huvudsakliga roll och om detta faktum kan 
innebära fördelar eller nackdelar för någon av parterna.  

7.2.3 Poolens placering och utnyttjandegrad 
Efter studiebesök och intervjuer är det osäkert om och framförallt var polens produkter är 
placerade. Otydliga budskap och en tendens att vilja lägga ansvaret för poolen hos den andra 
parten framgick vid intervjuer hos både Smålandsbörsen och Mercor. En förklaring till att 
ingen part vill ta på sig ansvaret kan ligga i att poolverksamheten kan anses konkurrerande 
med den egna kärnverksamheten, alternativt att denna tjänst inte i sig genererar någon vinst. 
Då ansvaret för handhavandet av LFV:s begagnade PC läggs ut på leverantör och under-
leverantör bör det uppmärksammas att det kan finnas en viss risk att leverantörens intressen 
påverkar hur verksamheten sköts.  
 
Vidare om utgångspunkten är att poolens produkter ska utnyttjas effektivt är det en 
förutsättning att dessa produkter kan beställas av kunden. I dagsläget är det dock inte möjligt 
för någon kund, med eller utan beställningsrättigheter, att se vilka begagnade produkter som 
kan beställas i IT-Portalen. Av samma anledning har det inte varit möjligt att undersöka hur 
mycket tillgängliga resurser som finns i poolen eller i vilken utsträckning dessa skulle kunna 
utnyttjas.  
 

7.3 Potential i utvecklingsområden 
Detta avsnitt beskriver de tänkbara utvecklingsområdenas potential att påverka faktiska 
koldioxidemissioner och om ett eventuellt genomförande är rimligt. Förändringar av 
försörjningskedjan med hänsyn till miljön berör inte bara den fysiska nätverksstrukturen utan 
också styrningen av hela försörjningskedjan. Tidigare beskrivna utvecklingsområden sorteras 
under respektive beslutsnivå beroende på om åtgärden innebär beslut på strategisk, taktisk 
eller operativ nivå. 
 

7.3.1 Design av försörjningskedjan med hänsyn till miljö  
Av tradition har försörjningskedjans strategiska utformning påverkats av produktions-
kostnader och logistikkostnader. Transportkostnaden utgör en relativt liten post, varför 
utvecklingen gått mot billig produktion och långväga transporter. Om försörjningskedjans 
utformning också ska ta hänsyn till klimatpåverkan uppstår konflikt eftersom långa 
transportavstånd leder till ökade emissioner. Genom kunders ökade krav mot leverantörer i 
kombination med ökad betalningsvilja kan kanske traditionella försörjningskedjor komma att 
förändras. För att miljö-/klimatfrågan ska få någon betydelse är det viktigt att beslut redan på 
strategisk nivå väger in dessa aspekter. 
 
För försörjningskedjan för BAS-IT, finns till att börja med mycket goda möjligheter till 
kontroll över de externa transporternas emissioner. Posten Logistik erbjuder alla kunder 
kostnadsfri rapportering av miljödata. Rapporteringen innehåller data över flertalet 
växthusgaser och även övrigt utsläpp till luft. Genom att beställaren, Mercor inför unika 
kundnummer kan LFV:s andelar redovisas separat. Denna insyn över emissionerna i Sverige 
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ger LFV Data goda möjligheter att påverka genom eget agerande. Vetskapen och mätetalen i 
form av miljödata är dessutom nödvändiga för ett långsiktigt miljöarbete och ständiga 
förbättringar.   
 
Med vetskapen om emissioner som den egna verksamheten ger upphov till finns möjlighet att 
påverka. Eftersom hela arbetsplatstjänsten är utlagd på leverantören WM-data som i sin tur 
lagt ut delar av verksamheten på underleverantörer, finns möjligheten att införa miljökrav i 
avtal som påverkar transportens genomförande. I likhet med Posten Logistiks ramavtal om 
paketleveranstjänst, kan särskilda kontraktsvillkor angående distributionens genomförande 
upprättas som garanterar att vissa krav levs upp till. Potentialen för införandet av särskilda 
kontraktsvillkor är i dagsläget inte särskilt stor. Effekten av ett införande av miljökrav på 
Posten Logistik har till en början troligtvis inte någon effekt på faktiska emissioner. Detta till 
följd av att leverantören redan lever upp till högt ställda krav på fordon och bränsleklass mm. 
Det finns dock ingen anledning att avstå från att formulera sådana krav och gradvis ökande 
krav från Postens kunder är en förutsättning till förbättringar i ett längre perspektiv. 
 
I upphandling av avtal med WM-data är det dessutom av vikt att ha förståelse för hur 
formuleringar av servicenivåer (SLA) kan komma att påverka transportbehov och 
transportarbete och därmed emissioner på sikt.  
 
När man på strategisk nivå har för avsikt att utarbeta en försörjningskedja kan en ökad 
miljömedvetenhet leda till att det kan vara av vikt att undersöka var potentiella leverantörer är 
lokaliserade. Under utvecklingsområden beskrivs en geografisk tyngdpunkt med avseende på 
behovet av BAS-IT. Med koncentration av behovet till Stockholmsområdet och Norrköping är 
det rimligt att lokalisera leverantören i detta område. Scenario 4 visar att detta ger betydande 
minskningar av koldioxidemissionerna i Sverige. Potentialen för minskning av emissioner är 
relativt stor med ca 40 % inom Sverige då en alternativ leverantör till Mercor lokaliserades i 
Solna. För den globala försörjningskedjan blir minskningen inte nämnvärt stor, endast 4 %. 
WM-data bör naturligtvis ändå i kommande upphandlingar med underleverantörer väga in 
miljöaspekter i form av transporters genomförande och lokaliseringens betydelse. Men då en 
lokalisering efter tyngdpunkt och realism inte ger mer än marginella minskningar totalt sett, 
finns inget egentligt starkt miljöargument i en komplicerad lösning som ett leverantörsskifte 
ändå är. 

7.3.2 Utveckling mot minskat transportarbete 
Ett taktiskt beslut kan innebära att leverantör och kund aktivt arbetar med att minska 
transportarbetet som samarbetet ger upphov till. Med minskat transportarbete menas att vikten 
på det transporterade godset eller transportsträckan minskas. Minskad transportsträcka kan 
uppnås om lokaliseringen av leverantör förändras eller om distributören förbättrar sin 
transportplanering genom ruttplanering mm. Då Posten Logistik uppger att slutgiltig planering 
grundar sig på dynamisk ruttplanering antas transportsträckorna vara så korta som möjligt 
med tanke på att Postens alla kunder ska täckas in. Under utvecklingsområden analyseras 
istället en distributionslösning som innebär minskad godsvikt genom att låta transporter ske 
utan återanvändbara emballage.  
 
Som Scenario 1 visar, leder en distributionslösning då godset endast förpackas i original-
kartonger till att koldioxidutsläppen inom Sverige mer än halveras. Den totala minskningen är 
dock inte lika stor men lösningen har ändå stor potential då den är enkel att genomföra. De 
flesta godsmottagningar bör ha möjlighet att hålla ett lite utrymme eller ett litet lager där en 
kartong kan vikas ihop och lagras tills behov av returtransport uppstår.  
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Emballagens stora nackdel är dess höga styckesvikt. Emissionerna ökar och i vissa fall 
tillkommer också en kraftig kostnadsökning för frakten på grund av överskridet gränsvärde. 
Denna kostnad faktureras kunden för och den skulle i många fall kunna elimineras om de 
återanvändbara emballagen togs bort. 
 
Den skyddande funktionen som de återanvändbara emballagen har måste också ifrågasättas då 
originalemballagen ger tillräckligt med skydd för frakten mellan Asien och Sverige. 
Kvarstående argument som talar för emballagen är kopplat till returhantering och lagring av 
kartonger bör få ge vika för en relativt stor koldioxidminskning på knappt 7 ton årligen med 
denna enkla åtgärd.  
 

7.3.3 Utveckling mot minskade transportbehov 
Ytterligare taktiska mål kan vara att leverantör och kund samarbetar för ett minskat 
transportbehov. För ett minskat transportbehov krävs att antalet transporter eller att antalet 
kolli som ska transporteras minskar. I arbetet har tre taktiska förändringar beskrivits som 
utvecklingsområden som leder till minskat transportbehov. Dessa förändringar innebär 
aggregerade sändningsvolymer, samordning av emballage eller ökat utnyttjande av 
poolprodukter. Aggregerade sändningsvolymer bygger på att det är möjligt att hålla ett större 
kundspecifikt lager hos Mercor och denna lösning minskar transportbehovet mellan i 
distribution och insamling. Med ett ökat utnyttjande av poolprodukter avses en lösning som 
leder till minskat transportbehov till följd av minskat antal nyinköpta tjänstedatorer. Genom 
att samordna emballage så att emballagen aldrig transporteras tomma minskas också 
transportbehovet med upp till 50 %. 
 
Genom aggregerade sändningsvolymer fås färre transporter med högre fyllnadsgrad. 
Potentialen för minskning av genererade emissioner är i detta fall mycket liten. Detta beror på 
att LFV:s godsandelar i transporterna är mycket små och även vid aggregerade sändningar till 
LFV:s större verksamhetsorter kommer fyllnadsgraden endast att öka med någon enstaka 
procent. Den lilla ökningen av fyllnadsgraden leder till att emissionerna per kg gods inte blir 
mycket lägre. Minskningen gäller dessutom bara för transporterna mellan terminalerna, 
därefter delas godset upp på sina respektive distributionspunkter vilket leder till att 
fyllnadsgraden på dessa sträckor inte förändras nämnvärt. Att sända ett kolli per dag i tio 
dagar eller att sända tio kolli en dag ger således en mycket liten skillnad på emissionerna. Det 
skulle vara annorlunda om LFV hanterade sina transporter själva och därmed endast kunde 
skicka varor när ett fordon är fullastat men då godsmängden är så pass liten och 
distributionsnätet mycket utspritt är detta inte någon aktuell lösning. Aggregerade 
sändningsvolymer har alltså en mycket liten potential att minska emissionerna vilket beror på 
att transportarbetet egentligen inte minskas, bara omfördelas. 
 
Med ett ökat utnyttjande av poolprodukter avses att tjänstedatorerna utnyttjas mer effektivt 
under hela sin livscykel. Produkter som ägs av LFV Data bör då vara i bruk så mycket som 
möjligt under de tre år som de anses funktionsdugliga. Detta betyder att en returnerad dator i 
så hög utsträckning som möjligt ska skickas till nästa beställare/användare istället för att en ny 
dator skickas från HP. I ett tänkbart alternativ skulle användaren åtminstone ha möjligheten 
att själv kunna välja om han/hon vill beställa en ny eller gammal dator och valet bör påverkas 
av skillnader i kostnad. Vid exempelvis tidsbegränsade anställningar bör poolprodukterna 
vara ett mycket bra alternativ på grund av en lägre kostnad och en kortare ledtid. 
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Ett effektivare utnyttjande av dessa resurser leder till att antalet skickade kollin minskar, inte 
inom Sverige men från Asien till Sverige. Potentialen att på detta sätt bidra till minskade 
koldioxidemissioner från BAS-IT är mycket hög. Detta till följd av att flygtransporten står för 
det i särklass högsta bidraget med 88 % av de totala emissionerna och detta transportbehov 
minskar med lösningen. Varje beställning av en begagnad tjänstedator från pool leder därför 
till en total minskning i koldioxidemissioner på ca 109 kg vilket gör stor skillnad. Hur stor 
total minskning som är möjlig av den årliga utsläppsmängden är svårt att avgöra eftersom 
produkter i pool och tänkbar efterfrågan på begagnade PC är okänd. 
  
En distributionslösning som innebär samordning av emballage har fördelen att inga åter-
användbara emballage skulle behöva transporteras tomma till och från Mercor med anledning 
av att det finns en brist på emballage. Med tillräckligt stort antal emballage skulle det 
minskade transportbehovet leda till att färre transporter utförs vilket i sin tur leder till 
minskade emissioner. Problemet med denna lösning är att den är kostsam att genomföra. 
Varje återanvändbart emballage har en hög inköpskostnad och det skulle krävas ett stort antal 
emballage för att brist aldrig ska uppstå. Att samordna emballage för in- och utleverans 
innebär också att emballagen kan komma att lagras under obestämd tid på LFV:s gods-
mottagningar. En hög inköpskostnad samt ett relativt lågt resursutnyttjande på grund av 
lagring bidrar till att det är tveksamt om Mercor ser detta som en lämplig utveckling. En 
lösning med dessa rutiner har potential att i bästa fall minska utsläppen i Sverige med en 
tredjedel. Lösningens nackdelar är att kostnaden knappast kan motiveras då kompensations-
kostnaden för motsvarande koldioxidmängd kraftigt skulle understiga de inköpskostnader som 
lösningen skulle innebära. 
 

7.3.4 Förändringar i transportplanering för minskade emissioner 
När det gäller operativ planering av distribution är det svårt att från kundens (LFV Data) sida 
påverka eftersom transportansvaret helt ligger på leverantörerna HP och Mercor. Det är dock 
viktigt att få insikt i vilken stor roll t.ex. val av transportslag, har för koldioxidemissionerna. 
Ur klimatperspektiv är sjöfart ett mycket bra alternativ till flygtransporter som Scenario 3 
visar. Varje skeppad BAS-IT-produkt minskar koldioxidemissionerna från delsträckan 
Shanghai – Amsterdam från ca 107 kg till ca 13 kg och potentialen till minskning av 
emissioner till följd av byte av transportslag är således mycket hög. 
 
Ett byte av transportslag påverkar såväl leveransservice och kapitalbindning hos HP men 
verkar vara en rimlig utveckling i linje med HP:s miljöstrategier. Om HP i praktiken 
överflyttar även detta gods från flyg till sjöfart kan det komma att förändra HP:s 
lagerstrategier och påverka kapitalbindning såväl i lager som under transport. Vinsterna för 
klimatet med hänsyn till koldioxid, är dock så pass stora att fler kunder kan komma att önska 
den utvecklingen.  
 
Valet av transportslag kan vara svårt för LFV att påverka direkt. Om klimatfrågan verkligen 
prioriteras krävs det att dessa aspekter finns i åtanke redan vid valet av leverantör i den 
strategiska planeringen. Dessutom kan möjligheten att påverka leverantörens val av transport-
slag, behöva behandlas i upphandling av ramavtal med leverantören av IT-utrustning. På 
samma sätt som leverantörers andra kvaliteter jämförs i upphandlingen bör även koldioxid-
aspekten kunna tas upp som kvalitetsfaktor och jämföras, givet att villkoren formuleras tydligt 
i annonsen för upphandling.   



Kapitel 8: Rekommendationer och framtidsutmaningar 

- 84 - 

8 Rekommendationer och framtidsutmaningar  
Med grund i kartläggning och analys av försörjningskedjan har klimatpåverkande faktorer 
identifierats vilka i sin tur har lett fram till ett antal potentiella utvecklingsområden. 
Tillsammans med beräkningar av koldioxidemissioner för nuläget samt beräkningar för valda 
utvecklingsområden, har en bra bild av åtgärdernas faktiska relevans skapats. Genom förd 
diskussion om de olika utvecklingsområdenas potential har vissa områden visat sig mer 
lämpade för rekommendation och införande än andra. Med grund i nulägets förutsättningar 
och prisbild vad gäller kompensation för emissioner, kan ett antal rekommendationer ges för 
det korta perspektivet: 
 

• Skapa förutsättningar för rapportering av miljödata från Posten Logistik 
Enkel åtgärd som inte innebär några kostnader för någon aktör i försörjningskedjan. 
Informationen avser samtliga utsläpp till luft och enda kravet är ett införande av unikt 
kundnummer för LFV hos beställaren av transporten, Mercor. Det behövs också ett 
införande av rutinen att koppla alla kolli som skickas till/från LFV till det unika kund- 
numret. Informationen i form av miljödata täcker in samtliga transporter i Sverige under 
Mercors transportansvar.  
 
• Återgå till transporter i originalemballage 
Genom att endast transportera BAS-IT-produkter i originalemballage minskas transport-
arbetet avsevärt. Kollivikter och antalet transporter minskas, vilket leder till såväl 
minskade koldioxidemissioner som minskade transportkostnader. Åtgärden har potential 
att mer än halvera koldioxidemissionerna inom Sverige, vilket motiverar en något 
krångligare hantering och lagring av originalkartonger på plats. 
 
• Effektivisera utnyttjandet av poolprodukter 
Ett bättre utnyttjande av begagnade, fullt funktionsdugliga, BAS-IT-produkter leder till ett 
minskat transportarbete från Asien till Sverige. Flygfraktens stora andel av emissionerna 
leder till att även en liten minskning i antalet nybeställningar ger ett stort utslag i de totala 
emissionerna genererade av BAS-IT.  
 
• Överväg ytterligare miljökrav i avtal 
För att förbättra miljöprestanda är det bra att ytterligare undersöka möjligheten att ställa 
önskemål och krav på transportens genomförande redan i ramavtal med hårdvaru-
leverantören HP. Denna aspekt bör framförallt diskuteras med upphandlande enhet för 
kommande ramavtal. Genom att också formulera krav på transportens genomförande i 
avtal med WM-data, uppmärksammas underleverantörer på LFV Datas intresse för 
minskad miljöpåverkan, vilket på sikt kan ge förbättrade resultat.  
  
• Efterfråga information angående IT-leverantörens globala försörjningskedja  
Inför framtiden är det viktigt att visa intresse för produkternas väg genom produktions och 
distributionskanalerna. På samma sätt som diskussioner förs kring produktegenskaper, 
borde distributionssätt och klimatpåverkan lyftas och ses som kvalitet kopplat till 
produkten. Ett ökat intresse för logistik- och miljörelaterade frågor från kundens sida, 
riktar leverantörens intressen mot området och ökar möjligheten att kunna påverka.  
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Med antagande om en i framtiden förändrad prisbild, kan det bli aktuellt att minska utsläpps-
mängder i allt större utsträckning. För att detta ska bli möjligt krävs en större förändring av 
försörjningskedjans utformning. Med avseende på ett framtida scenario kan ett par framtids-
utmaningar bli realitet på längre sikt: 
 

• Arbeta för överföring av gods från flyg till sjöfart 
Då det är mindre troligt att IT-produkter kommer att slutmonteras i närhet till Sverige, 
måste andra transportsätt övervägas. Eftersom leverantören står för transporten kan 
koldioxidemissioner behöva ses som ett mått på kvalitet för att kunden ska kunna påverka.    
Klimatfrågans betydelse kan kanske bidra till en ny syn på kvalitet i leveransservice, där 
lågt koldioxidutsläpp värderas högre än låg kapitalbindning och korta ledtider. En 
överföring av HP-produkter på sjöfart, verkar genomförbar och kan på sikt minska de 
totala utsläppen med hela 80 %, varför ett aktivt arbete mot denna utveckling är 
motiverad.  
 
• Väg in transportsätt/transportavstånd i val av leverantör 
En bra början inför framtiden är att vara medveten om att lokalisering av leverantör/ 
underleverantör har stor betydelse för emissionerna och att hänsyn borde tas till 
transportavstånd, även om inte kostnader för distribution påverkas. Också leverantörens 
distributionslösning bör vägas in i valet av leverantör. Genom att informera sig om 
distributionens genomförande kan olika leverantörers/underleverantörers logistiklösningar 
jämföras även ur ett miljöperspektiv.  
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