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Sammandrag  
Förutsättningarna för arbete inom CSR (Corporate Social Responsibility) ser olika ut från 

bransch till bransch. Idag föreligger det problematik kring uppfattningen vad CSR innefattar. 

En underrubrik till CSR är miljöansvar. Författaren Subhabrata (2008) diskuterar hur 

miljöpåverkande företag, exempelvis transportföretag, kan vara miljömedvetna trots 

verksamma i en smutsig bransch. 

Examensarbetet ämnar förstärka och utveckla tidigare forskning inom området miljöansvar 

genom att empirisk belysa paradoxen mellan ett transportföretag och deras miljöansvar. 

Utifrån denna paradox ämnar examensarbetet till att ge en ökad förståelse för hur 

transportföretag ska kunna kommunicera sitt miljöansvar trots den problematik som 

föreligger.  

Insamlad primärdata utgör den huvudsakliga källan och har skett genom kvalitativa 

intervjuer samt en kvantitativ enkätundersökning. 

Den teoretiska referensramen består främst av Beckmann och Morsings (2006) teori, 

strategisk CSR kommunikation. En gapmodell har applicerats på fallföretaget Jetpak för  att 

få förståelse hur transportföretag som är verksamma i en smutsig bransch ska kunna 

kommunicera sitt miljöansvar utan att uppfattas som paradoxala. 

Examensarbetet har empiriskt belyst och visat att det existerar en viss skillnad i hur Jetpak 

och befintliga kunder uppfattar miljöansvar. Beställningsunderlag och webbsida är 

kommunikationskanaler kunder vill ska nyttjas. Vidare att en tvåvägskommunikation är en 

strategi Jetpak bör använda för att förbättra extern kommunikation. Detta då en dialog kring 

paradoxen kan vidtas för att undvika avvikande uppfattningar hur ett transportföretag ska ta 

miljöansvar. Dock återstår problematik kring vad som exakt ska kommuniceras för att uppnå 

optimal kundnöjdhet, men vi kan konstatera att ISO-certifiering och miljöcertifierade bilar är 

viktigt kommunikationsinnehåll. 
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Förkortningar  
CSR  - Corporate Social Responsibility 

SPSS  - Statistical Package for the Social Sciences 

Ordförklaringar  
Företag  avser en organisation som säljer varor eller tjänster 

Hållbarhetsredovisning   avser redovisning av ekonomisk, miljömässig och social påverkan 

Intressenter  avser aktörer som påverkar och påverkas av företagens agerande 

Miljöcertifierade bilar  avser bilar med el, etanol, snåldiesel eller gas    

Smutsig bransch   avser branscher med stor negativ miljöpåverkan 

Snål diesel -  avser  snål dieselmotor, alt drift med Preems Evolution diesel, talloljediesel som 

reducerar utsläppen med 16% 
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1  Inledning  
  

har vi valt att hålla en låg profil för att inte framstå som något Jetpak inte är. Vi vill inte i 

kommunicera att vi är ett företag som tar vårt ansvar för miljön genom att ständigt och aktivt 
arbeta för att  

 (Bergström 2011)  

Fenomenet miljöansvar har med tiden kommit att bli omdiskuterat bland vissa aktörer. En del 

känner igen företagens klassiska knep att sälja varor som miljövänliga. Det är alltifrån 

livsmedelsbutikernas eco - skyltar vid fruktavdelningen till biltillverkarnas reklam om en 

renare bil och bättre miljö.  Fenomenet går under namnet Corporate Social Responsibility 

(hädanefter CSR) som togs i bruk i början på 90-talet. Begreppet är idag nästan lika 

vedertaget i företagens arbetsprocess som ett årsbokslut till aktieägare. Kommunikationen 

sker genom olika kanaler för att kunden ska kännas bidra till ett ökat miljöansvar. Trots detta 

visar undersökningar på att ett hårt propagerande miljöansvar kan leda till den motsatta 

effekten och istället uppfattas som pr-kupp. Företeelsen är främst förekommande bland 

företag som är verksamma brans  miljöutsläpp 

(Subhabrata 2008).  

 

1.1  Problemdiskussion  
I ett konkurrensintensivare samhälle har företag kommit att pressats i större utsträckning till 

prestationer för att erhålla medarbetare, intressenter samt investerare. Historiskt sett har 

finansiella mått legat till grund för punkter som ansetts viktiga men senare har även icke -

finansiella prestationsmått kommit att få en mera omfattande roll (Nilsson et al 2010:23, Ax et 

al 2009:15). Bland icke-finansiella mått kan CSR återfinnas. CSR har blivit ett vedertaget 

begrepp i och med samhällets stigande krav på företag att ta ansvar för en hållbar framtid 

(Wan - Jan 2006).  

Vidare kan företag, genom arbete med CSR, tillfredställa aktieägare och framtida 

intressenter, genom att ha kontroll över sina leverantörer, minska utsläpp av koldioxid och få 

medarbetare att tänka miljövänligt. Dock föreligger problematik kring vad begreppet CSR 
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innefattar (Grafström et al 2008, Porter & Kramer 2006, Dunne 2007:372).  Synen på ett 

aktivt samhällsansvar kan därför se olika ut. Orsaken till detta kan  vara att det är svårt för 

företag att bemöta intressenters förväntningar om det föreligger avvikelser mellan 

definitionen av CSR. I en undersökning som utförts av Brooks (2009), visades att hälften av 

alla multinationella företag som arbetat med CSR mot en hållbar utveckling, har misslyckas 

på grund av skillnader mellan aktörernas definition av CSR. En frånvaro av en enhetlig 

definition av CSR kan därför leda till att det istället grundas på svaga tolkningar och 

antaganden (Wan-Jan 2006). Det kan därför uppstå problematik, med att kommunicera CSR, 

som istället bidrar till risker att kunder tappar trovärdighet gentemot företaget (Morsing et al 

2011) . 

Förutsättningarna för arbete inom CSR ser olika ut från bransch till bransch. I boken 

Corporate Social Responsibility diskuterar författaren Subhabrata (2008) kring hur 

miljöpåverkande företag, exempelvis transportföretag, kan vara miljömedvetna trots 

verksamma i en smutsig bransch. I diskussionen uppkommer även begreppet Greenwash, det 

vill säga att företag marknadsför sig som mer miljömedvetna än vad de egentligen är. Om 

företag uppfattas som Greenwash kommer marknadsföringsstrategin istället uppfattas som 

innehållslöst av kunderna (James et al 2005). 

För att företag ska betraktas som socialt ansvarstagande bör de synliggöra de CSR - 

aktiviteter som förs. Detta kan ske genom kommunikation (Maignan et al 1999). 

Kommunikation är ett verktyg för företag att påverka hur intressenter uppfattar företag och 

deras arbete. Företag som har ett gott rykte och starkt förtroende bland sina intressenter är av 

stor betydelse för att uppfattas som en legitim aktör på marknaden (Grafström et al 2008). 

Företag måste därför strategiskt planera hur de ska arbeta och kommunicera samhällsansvar 

för att möta de krav som ställs från samhället (Morsing et al 2008). Olika 

kommunikationskanaler har olika syften och användningsområden, därför är det viktigt att 

strategiskt planera kommunikation av CSR (Beckmann och Morsing 2006). 

I avgränsning till ovannämnda diskussion föreligger problematik hur företag ska resonera i 

val av kommunikationskanal. Även problematik kring delad uppfattning av miljöansvar för att 

undvika  att företag uppfattas som en pr-kupp. Då det endast finns hypotetiska antaganden för 

hur ett företag borde gå tillväga i kommunikation av miljöansvar skapar det utrymme för 

studie och analys. 

En gapmodell kommer att appliceras på ett fallföretag, vid namn Jetpak, för  att kunna få 

en förståelse för hur företag som är verksamma i en smutsig bransch ska kunna kommunicera 

sitt miljöansvar utan att uppfattas som paradoxala.  
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1.3  Syfte  
Examensarbetet ämnar förstärka och utveckla tidigare forskning inom området miljöansvar 

genom att empirisk belysa paradoxen mellan ett transportföretag och deras miljöansvar. 

Utifrån denna paradox ämnar examensarbetet till att ge en ökad förståelse för hur 

transportföretag ska kunna kommunicera sitt miljöansvar trots den problematik som 

föreligger.  

 

1.4  Problemformulering  
1. Föreligger det en överensstämmelse mellan Jetpak och befintliga kunders uppfattning vad 

miljöansvar är för transportföretag? 

2. Givet tidigare erhållen forskning, hur ska Jetpak utveckla sin externa kommunikation kring 

miljöansvar på ett sådant tillvägagångssätt att befintliga kunder tillfredställs?  

 

1.5  Avgränsning  
I artikeln, Defining Corporate Social Responsibility, skriver Wan-Saiful (2006) att somliga 

vetenskapsmän anser att en generell definition av begreppet CSR är onödig då definitionen ser 

olika ut från bransch till bransch. Med detta i anspråk motiveras examensarbetet att endast 

undersöka miljöaspekterna av begreppet CSR inom transportindustrin.  

En ytterligare avgränsning görs till att endast behandla Jetpaks kunder inom Sverige, trots 

att företaget är verksamma i norden. Avgränsningen stöds av Swaens (2003) och Wan-Saiful 

(2006) artiklar som diskuterar hur begreppet CSR kan skilja sig i både definition och 

tillämpning mellan olika länder. Det kan även bidra till bättre djup och kvalitet av 

examensarbetets innehåll (Brymann & Bell 2006).  

En ytterligare avgränsning görs genom att endast se till Jetpaks 

uppfattningen hos befintliga kunder. Därmed kommer ingen vidare utredning att ske på hur 

utomstående grupper, media, miljögrupper och staten, kan påverka och ändra kunders 

uppfattningar (Swaen 2003). Avgränsningen uträttas främst av tidsmässiga skäl då 

omfattningen annars tenderar att bli för stor för den tidsbegränsning som föreligger för 

examensarbetet. 

Uppfattningen av miljöansvar hos Jetpak och deras befintliga kunder kommer att mätas 

utifrån specifika faktorer. Givna faktorer föreligger även för undersökningen av extern 
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kommunikation Valet av dessa faktorer har motiverats av Beckmann och Morsings (2006)  

teori samt utifrån vad Jetpak har för miljöarbete idag. För att inte utesluta faktorer som kunder 

kan anse viktiga utöver de som tagits med, kommer fritext lämnas i examensarbetets 

kvantitativa frågeformulär för att ge möjligheten till komplettering av ytterligare faktorer. 

Detta förklaras mer utförligt i kapitel 2 Metod. 

  

1.5  Tidigare  studier  och  forskning  
Diskussioner har förts i hundratals år kring företagens sociala ansvar gentemot samhället. 

Intresset är fortfarande stort, av både akademiker och praktiker inom marknadsföring, att 

utveckla, skapa nya teorier samt definiera nya begrepp. Grafström et al (2008) delar in 

forskningen i tre kategorier; socialt ansvar i relation till företagens ekonomiska ansvar, socialt 

ansvar i relation till managementfrågor samt socialt ansvar i relation till marknadsföring och 

marknadskommunikation. I den sistnämnda kategorin, som även ligger till grund för 

avgränsningen, har artiklar skrivits om konsumenters agerande gällande CSR (Maignan & 

Ferrell 2004, Tangari et al 2010).  
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2  Metod  
Kapitlet presenterar de vetenskapliga ansatser som examensarbetet har använt  sig av för att 
ge läsaren en förståelse till vilka arbetsmetoder som har nyttjats för studiens genomförande. 

 

2.1  Fallstudie  
En fallstudie kan användas för att förstå ett socialt system och se vilka värderingar, motiv och 

föreställningsramar som styr beslut (Lundahl & Skärvad 1999). Handlingar och agerande som 

då kartläggs brukar kallas för aktörsorienterade studier. En aktörsorienterad studie genomförs 

ofta som en fallstudie och utgår från en kvalitativ - samt kan innehålla en kvantitativ metod. 

Genom att använda sig av en fallstudie kan det hjälpa läsaren att få en bättre förståelse för den 

paradox som föreligger för ett transportföretag som arbetar med miljöansvar i en extern 

kommunikation (Ibid.).   

Fallföretaget som valts är, som tidigare nämnts, Jetpak som arbetar inom transportlogistik. 

Idag står företaget i skedet att utveckla sin kommunikation av miljöansvar till befintliga 

kunder och mot en allmän publik. Då Jetpak använder sig av transporter som påverkar miljön 

i form av utsläpp föreligger det en problematik för hur Jetpak ska resonera i val av 

kommunikationskanal och kommunikationsinnehåll gällande miljöansvar, utan att uppfattas 

som paradoxala hos befintliga kunder.  

 

2.2  Aktualitet    
Examensarbetets innehåll kan vara av intresse för marknadsförare och konsulter som 

kontinuerligt arbetar med kommunikation av miljöansvar. Frågan är därför vidkommande och 

aktuell att utreda. Vidare hävdas det vara betydande för den fortsatta forskningen då de finns  

kunskapsgap mellan vad kunden förväntar sig och vad som faktiskt införlivas i ett företags 

arbete med CSR (Swean 2003). 

 

2.3  Forskningsmetod  
Tillvägagångssättet för att samla in material till en uppsatsskrivning kan ske genom 

primärdata eller sekundärdata. I detta examensarbete har bägge tillämpningarna använts för 

att kunna svara på ovanstående problemformulering och kunna förklara innehållet i 

gapmodellen. Insamlad primärdata utgör den huvudsakliga källan och kommer att ske genom 
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kvalitativa intervjuer samt en kvantitativ enkätundersökning. Båda metoderna används för att 

ge en metodisk bredd för uppsatsens informationsinnehåll (Ekengren & Hinnfors 2006:76). 

Vidare information kring ämnet har främst hämtats från tidigare forskningsartiklar samt 

böcker. Detta för att kunna beskriva kommunikationen av CSR och innebörden av begreppet. 

 

2.3  Primärdata  

2.3.1  Kvalitativ  metod    
Den kvalitativa metoden har utförts genom intervjuer av anställda på Jetpak, Eva Bergström, 

Director Human Resources & Sustainability, Eric Winblad, Process & Quality Manager, 

samt Erik Dandanell, Business & Service Development.  
Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod till insamling av material 

skapar det en tydligare uppfattning av Jetpaks arbete med miljöansvar (Merriam 1994). På så 

vis kan även skildringar som ligger till grund för teoridelen lättare appliceras till den modell 

uppsatsen utgått ifrån.  Intervjuandet av företagets anställda ger även värdefull information för 

att se om det finns avvikelser mellan företaget och kundernas uppfattning vad miljöansvar 

innebär.  

Intervjuerna har följt anvisningar för en semistrukturerad form. Semistrukturerade 

intervjuer har fasta frågor som underlag för samtliga utfrågade men behöver inte följa en 

bestämd struktur och den som intervjuas ges möjligheten till fritt spelrum i sina svar. 

Intervjun får på så vis en flexibel utformning och det kan underlätta för forskaren att förstå 

mönster, problem samt beteenden (Bryman & Bell 2005). 

Valet gjordes även för att en ostrukturerad intervju kan ge fyllnad och större grad av 

detaljerade svar (Bryman & Bell 2005). Ansvariga inom miljöansvar har intervjuats på Jetpak 

för att kunna kartlägga hur miljöarbetet går till, deras uppfattning av miljöansvar samt deras 

syn kring problematiken av kommunikation. 

2.3.2  Kvantitativ  metod  
Det CSR - arbete som ett företag väljer att kommunicera måste utgå från vad intressenterna 

anser vara viktigt (Beckmann & Morsing 2006). Detta motiverar att göra en 

enkätundersökning för att hitta kundernas uppfattning av miljöansvar i ett transportföretag. 

När ett arbete syftar till att ge en djupare förståelse är det rekommenderat att endast välja 

ett fåtal faktorer för att underlätta för forskarna och kunna bidra till en bättre förståelse för 

varje faktor (Jacobsen 2007). Enkätundersökning kommer därför endast att innehålla frågor 

som syftar till att få  svar på examensarbetets syfte utifrån givna faktorer; 
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Faktorer  för  att  mäta  miljöansvar;    
1. miljöcertifierade bilar  

2. ISO-certifiering 

3. mätbarhet av chaufförernas körbeteende  

4. deklarera den enskilda "transportens" koldioxidutsläpp i faktiska termer 

5. utbildade chaufförer i sparsam körning 

  Faktorer  för  extern  kommunikation;    
1. förse fordon med slogan, miljösymboler eller miljörelaterade färger 

2. tydliggöra miljöansvar på platsen för beställningsunderslag eller webbsida 

3. kommunicera miljöansvar i slogan/symbol tillsammans med företagsnamnet  

4. använda ett forum via webbsida 

5. beskriva miljöansvar via pressmedia 

 Frågorna har inspirerats av Jetpaks idag kartlagda miljöarbete och Beckmann och Morsings 

(2006) teori. Då syftet är att mäta uppfattningen hos Jetpaks befintliga kunder har 

svarsalternativen formgetts till attitydfrågor på rangordningsskalor samt öppna frågor. Då 

miljöansvar mäts utifrån fem faktorer, blir  en skala 1-5 given vid rangordningsfrågorna. Detta 

gäller även för frågorna kring kommunikation. Den femgradiga skalan anses ge en bra balans 

mellan att ha tillräckligt nyanserade svar samtidigt som dessa bygger på subjektiva meningar, 

vilket gör det svårt för de intervjuade att subjekt uppfatta skillnaden mellan de olika graderna. 

Frågornas ordningsföljd utgörs av de enklaste frågorna först, vilket gör att deltagaren 

mjukas upp för att sedan fortsätta med frågor som delats in beroende på vilket område de 

(Forsberg 2011).  

Vad gäller frågorna som berör kommunikation av miljöansvar har hjälp tagits av 

Beckmann och Morsnings (2006) teori, Strategisk CSR kommunikation, och Grafström el al 

(2008) beskrivning om hur CSR kan kommuniceras.    

Givet de faktorer som valts att ta med i frågorna finns medvetenheten om att ytterligare 

områden existerar och kan behandlas. För att säkerställa och exploatera dessa lämnas fritext -

alternativ för respondenterna i enkätundersökningen. Detta för att ge respondenterna 

möjligheten att själv kunna uttrycka sin egen uppfattning kring vidare faktorer av miljöansvar 

och kommunikation. Däremot har examensarbetet exkluderat vissa faktorer av miljöansvar 

som därmed lämnas över för vidare forskning inom ämnet (Dellerstrand 2011).  

Enkäten har sedan utformats med strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, vilket ger 
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frågorna en högre grad av standardisering (Trost 2007;60). Enkätens struktur har även 

utformats med hänsyn tagen till respondenternas begränsning till att svara. Därför har en 

språkmässig anpassning gjorts för att frågorna ska vara enkla och begripliga (Ibid). 

 

2.4  Urval  
Urvalet är 2095 stycken befintliga Jetpak - kunder och utskick av frågeformuläret har skett via 

e - postadresser. Antalet framkom då sortering gjordes på svenska försändelser som bokats 

under perioden 1/10 2010  31/5 2011. Kunderna är blandade, det vill säga allt från mindre - 

till stora logistik kunder samt spridda över hela landet.  

För en vidare analys av enkätsvaren har en indelning av kunderna genomförts det vill säga 

om det är ett stort - eller ett mindre företag. Indelningen har gjorts enligt rekommendationer 

och efter samtal med Statistiska Centralbyrån (SCB 2011). Indelningen motiveras för att 

utföra en djupare analys och kunna möjliggöra en statistisk bearbetning av materialet. 

 

2.5  Tillförlitlighet  och  Giltighet  

2.5.1  Kvantitativ  undersökning  
Enkätundersökningen är utformad som en webbenkät med hjälp av Google Spreadsheet, som 

är ett verktyg till att designa frågeformulär. Ett följebrev har tillsammans med en programlänk 

sedan skickats ut till examensarbetets urvalsgrupp. E-brevet har skickats ut anonymt till 

mottagarna för att skydda den enskildes identitet samt säkerhetsställa en nivå av 

konfidentiellitet till webbenkäten (Ejlertsson 1996:25). 

För att säkerhetsställa att inget avlyssnas från webben av andra aktörer kan ett certifikat 

användas för att kryptera informationen som skickas ut. Då krypteringen skulle kraftigt 

begränsa tillgängligheten för den som vill svara på enkäten har valet gjorts att inte använda 

metoden (Trost 2007).   

Vidare har ett fält i enkäten lagts till där respondenten kan fylla i sin e-postadress för att 

kunna identifiera de svarande när en senare påminnelse skulle skickas ut. En önskan har även 

varit att respondenterna inte ska kunna svara på enkäten mer än en gång för att kunna 

säkerhetsställa tillförlitligheten i svaren. Men på grund utav teknisk begränsning har det inte 

varit möjligt. Därför har en manuell kontroll gjorts av samtliga svar för att i den mån det går 

utesluta de som svarat fler gånger. 

För att hantera problem med att hamna långt ner i mottagarens e-brevlåda och risk att 

glömmas bort, har utskicket samt de två utskickade påminnelserna gjorts tidigt på morgonen 
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för att hamna långt upp i mottagarens e-brevlåda. Det för att i den mån det går säkerhetskälla 

att inte glömmas bort bland andra e-post samt att mottagaren oftast går igenom sin e-post på 

förmiddagen. Utskicken har inte skett efter helger då e-brevlådan riskerar att vara full och 

enkäten når inte ut till mottagaren (Trost 2007).   

För att få största möjliga informationsstadga för kommande analys har rådfrågning även 

gjorts med Lars Forsberg, Lektor för Statistiska Institutionen vid Uppsalauniversitet, och 

Henrik Dellestrand, Docent vid Företagsekonomiska Institutionen. 

I skapandet av webbenkäten har senaste versioner av Internet Explorer undvikits för att 

säkerhetsställa att så många som möjligt har tillgång till tekniken. Bilder och avancerad grafik 

har undvikits då det kan påverka uppkopplingshastigheten samt mottagarens programvara. 

Respondenten riskerar annars att inte lyckas öppna webbenkäten eller inte har tålamod att 

vänta på nedladdningen av enkäten (Trost 2007). 

För att stärka tillförlitligheten av den faktiska mätningen har strukturen av enkätfrågorna 

utgått ifrån nyckelorden samt problemformuleringen. Därför har undersökningen endast 

genomförts på de faktorer från fallföretaget, med inspiration från Beckmann och Morsings 

teori, för att kunna säkerställa att svaren går i linje med examensarbetets syfte (Turén 2007).   

En enkätundersökning bör vara kongruent över tiden från det att den har skickats ut. 

Tenderar mätningen att fluktuera kan nyckelord som är tänkta att få svar på tolkas olika och 

då brister validiteten. Enkäten kan på så vis tappa sitt sakliga innehåll vad som är tänkt att 

mätas (Bryman & Bell 2005:473). Problemet kan även uppstå om en enkätundersökning 

genomförts och frågornas formulering inte är tydliga.  

För att undvika att frågorna i enkätundersökningen skulle uppfattas olika har en mätning av 

enkätens interna tillförlitlighet gjorts. Alla utformade frågor ska då överensstämma med 

varandra utan att i större utsträckning uppfattas olika. Om mätningen brister i intern 

tillförlitlighet betyder det att enkätundersökningen kan komma och bli en mätning av två eller 

flera faktorer, vilket då kan leda till brister i  mätningens validitet. (Ibid).  

  Pilotstudier  
Pilotstudier har varit tillvägagångssättet som används för att säkerställa kongruensen och 

validiteten i enkäten. Två pilotstudier har gjorts för att på förhand kunna döma eller formulera 

om frågor som ansetts irrelevanta för fortsatta analys och problemformulering.   

Därefter genomfördes mätningar av enkätens interna tillförlitlighet. Det vill säga en 

förstudie (pilotstudie 1) på ett mindre urval om fem personer som tidigare har erfarenhet kring 

enkätstudier. Det gjordes för att kunna få synpunkter på frågeformulären samt göra 
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grundligare ändringar i enkätstruktur (Ejlertsson 1996:33).  

Efter det gjordes den faktiska pilotstudien (pilotstudie 2) på en helt utomstående grupp som 

fick besvara och lämna synpunkter på frågeformuläret, för att kunna ge vidare stöd till 

examensarbetet. Urvalet gjordes bland personer som ligger nära den valda urvalsgruppen. Det 

har där konstaterats att de inte skilt sig märkbart från den faktiska enkäten, vilket ger stöd till 

enkätens validitet (Bryman & Bell 2005:63-168). 

2.5.2  Kvalitativ  undersökning  
I den kvalitativa metoden har intervjuerna spelats in för att respondenterna i efterhand inte ska 

kunna feltolkas men även för att de material som samlats in ska kunna reproduceras vid andra 

tidpunkter (Kvale & Brinkman 2009). Det för att kunna, i den mån det går, säkerhetsställa att 

respondenten i efterhand inte ska kunna feltolkas. Då intervjuerna inte har haft en utfrågning 

som noggrant kontrollerat den information som erhölls kan validiteten i informationen 

ifrågasättas (Kvale & Brinkman 2009). Trots detta så har valet ändå gjorts då uppsatsen inte 

varit ämnad till en kontrollerande form av informationshämtning utan för att få en målande 

bild av hur företaget arbetar idag och hur deras uppfattning kring miljöansvar ser ut. Med det 

som utgångspunkt har den bäst lämpade intervjumetoden valts. 

Då intervjuerna varit i semistrukturerad form, det vill säga ett fåtal förutbestämda frågor, 

har ledande frågor försökt undvikas genom att endast ställa generella frågor som 

huvudsakligen berört examensarbetets nyckelord. Även för att kunna hålla forskarna så 

objektiva som möjligt då upprepad kontakt och intervjuer lett till en nära kontakt till de 

intervjuade på Jetpak (Kvale & Brinkman 2009). Materialet har sedan bearbetats för att få 

med det som är relevant till examensarbetets syfte samt modell. 

 

2.6  Bortfallsanalys  
Med en webbenkät finns risk för att enkäten i sig eller e-breven inte accepteras av 

brandväggar eller spamfilter, vilket benämns som ett externt bortfall då respondenten inte vill 

eller kan medverka i undersökningen (Trost 2007:134). Svarsfrekvensen tenderar därför att bli 

lägre när en webbenkät skickas ut än vid ett utskick med postala enkäter. Då examensarbetet 

begränsats av både ekonomiska samt tidsmässiga skäl har därför valet  blivit webbenkät. 

Ett annat hinder som kan minska svarsfrekvenser kan vara att e-postadresser är felaktiga 

eller gamla. E-postadresslistan som erhållits från Jetpaks egna register omfattar bokade 

tjänster under perioden 1/10 2010  31/5 2011 och anses därför vara av bra kvalitet. 
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2.7  Statistisk  bearbetning    
Svaren som erhölls från webbenkäten har sammanställts och bearbetats i SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). SPSS är ett statistiskt analysprogram som utvecklats av tre 

doktorander vid Stanford University (IBM 2011). Programmet används av forskare och 

företag som kontinuerligt arbetar med analys av insamlat statistikalt material. Programmet 

anses därmed vara trovärdigt och giltigt för examensarbetets databearbetning.   

Utifrån programmet har grafer sammanställts för att förklara Jetpaks kunders uppfattning 

av miljöansvar samt kundernas uppfattning om hur en extern kommunikation bör se ut. 

Chi  -‐  Square  Test  
Det har även utförts ett Chi - Square Test för att se om de svar som erhållits i stickprovet haft 

signifikanta eller slumpmässiga samband. För att ett Chi - Square Test ska vara signifikant 

måste sig.value (asymp.sig) vara 0,05 eller mindre. 

Signifikansen inom statistiken är ett begrepp för att ange om ett observerat värde i en 

undersökning avviker från ett hypotetiskt - eller annat jämförelsevärde så pass att det inte 

beror på slumpen.  Med andra ord kan de visa om testet är sant eller falsk utifrån ställda 

hypoteser (Wahlgren 2008).  För vidare läsning om Chi  Square Test hänvisas läsaren till 

Kulcsárs (2010) artikel The Bivariate Analysis Between the Variables That Define The 
Investigated Tourist Population In The Center Development Region and The Other Important 
Tourist Variables. 

  

2.9  Limitationer  
Det är av stor betydelse att forskaren är objektiv i sitt arbete av ett examensarbete samt att det 

som studeras i metoderna är objektivt bedömda (Brinkman 2009). Särskilt betydande blir det 

vid frekvent återkommande kontakter med särskilt utvalda personer. Vidare är det viktigt att 

materialet är så pass omfattande att den analys som givits har en opartisk synvinkel. 

Examensarbetet har utformats efter en förfrågan hos Jetpak och ställer därmed extra stort 

krav på forskarna att bibehålla en öppenhet trots att olika mål och svar är önskvärda. 

Examensarbetets tillförlitlighet kan därför ifrågasättas (Brinkman 2009:263). 

Vidare kan det ifrågasättas om de svar som angetts vid den kvalitativa undersökningen 

skulle ha givits till andra forskare med en annan typ av relation samt val av forskningsämne. 

För att arbetet ska kunna bevara en stark objektivitet har diskussioner mellan forskarna 

förts samt med utomstående handledare. Andra åsikter har även tagits i anspråk samt 

diskuterats. Vidare ges en uppmaning till läsaren att ha egen objektiv syn på innehållet samt 
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att lämna utrymme för egna åsikter (Ibid.)  

Då utskicket av webbenkäten stötte på problem med brandväggar och spamfilter blev 

bortfallet tämligen omfattande. Av 2095 stycken svarade 110 respondenter. Trots det kommer 

materialet att användas till examensarbetets empiri och analys. Dock kommer restriktioner 

göras till att dra slutsatser från bearbetningen av materialet då skillnaden mellan urvalet och 

den insamlade informationen är så pass stor (Trost 2007:137). Då stickprovet hade en jämnt 

fördelad svarsfrekvens mellan bägge grupper, stort företag eller mindre företag, ansågs 

materialet ändå användbart och representativt för populationen. 

Vid bearbetningen av enkätsvaren i SPSS hittades ett misstag i frågornas svarsbenämning i 

skalan 1-5 inte alls viktig till mycket viktig. Där hade istället benämning av svarsalternativen 

med siffror kunnat göras. Detta för att lättare göra en indelning av materialet för senare 

bedömning. 

varit bättre (Sallis 2011) 

 

2.  10  Motivering  av  teori    
Jetpak har som mål att på sikt utveckla den externa kommunikationen av miljöansvar mot 

befintliga kunder. Då de föreligger kostnadsrestriktion från Jetpaks sida i val av 

kommunikationskanaler så begränsas valmöjligheterna. Med hänsyn taget till ovanstående har 

en passande teori funnits, strategisk kommunikation av CSR, skriven av Beckmann och 

Morsing (2006). Teorin är aktuell för forskningsfrågan och ligger till grund för utformning av 

frågeformuläret i examensarbetes kvantitativa enkätundersökning. Med hjälp av Beckmann 

och Morsings (2006) strategiska kommunikationsstrategier har en förklaring gjorts till de 

olika kommunikationsvägarna som kan vara tillämpningsbara i en utveckling av Jetpaks 

externa kommunikation av miljöansvar.  

Gapmodellen illustrerar den forskningsfråga examensarbetet berör. I gapmodellen, till en 

början utformad av Parasuraman et al (1985) men vidare bearbetad av Swaen 

(2003), appliceras modellen utifrån det innehåll som återfinns i begreppet CSR. Swaen (2003) 

har försökt utifrån modellen förklara vad som förorsakar missnöje hos kunder eller hur 

missnöje kan uppstå. Vidare beskrivs fem olika potentiella gap som kan skapa missnöje hos 

ett företags kunder när företaget externt försöker kommunicera sitt ansvarstagande av CSR. 

Modellen har dock anpassats och ändrats i utformningen för att passa innehållet i 

examensarbetet. Därför kommer gapmodellen i examensarbetet att endast bestå av två  gap. 
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2.11  Källkritik  
Vid en kritisk bedömning av ett examensarbete är det avgörande att materialet som använts 

till informationsinnehållet lever upp till särskilda kriterier gällande kvalitet, tillförlitlighet och 

giltighet. I valet av vetenskapliga artiklar samt litteratur till detta examensarbete har 

nedanstående kriterier varit primära. 

  

 Pålitlighet ( har materialet genomgått granskning och kvalitetskontroll),  

 Auktoritet (kontrollerat källan),  

 Objektivitet (vad är syftet med artikeln) 

 Aktualitet ( är artikeln relevant idag) 

 Innehåll (hur har författaren gått tillväga i metod och redovisning av resultat etc.) 

  Referenslista (undersöka om det finns tillgång till)  
 

(Uppsala Universitetsbibliotek 2011). 
 

Databaser från Uppsala - och Linköpings Universitet har främst använts som 

informationshämtning till examensarbetet. Då artiklarna varit publicerade i dessa databaser 

anses de vara godkända samt granskade av experter inom området, vilket stärker 

trovärdigheten samt tillförlitligheten för användningen. Till en del begrepp och uttryck kan 

tillförlitligheten ifrågasättas då mindre trovärdiga elektroniska källor nyttjas. Dock har ingen 

information därifrån tagits som grund för analys eller teori - och empiriansats utan endast till 

förtydligande av vissa begrepps innebörd. Därför anses källornas medverkan inte ha en 

nämnvärd betydelse för examensarbetet.  

En artikel som använts, A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for 
Future Researc skriven av Parasuraman et al (1985), är publiceringsdatumet för 25 år sedan. 

Eftersom artikeln refererats till i senare artiklar har bedömningen gjorts att innehållet anses 

aktuellt och trovärt (Swean 2006) .   
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3  Teoriansats  
Kapitlet presenterar val av teori. Detta kommer vidare att användas vid analysen och besvara 
en del av studiens syfte.  

  

3.1  Strategisk  CSR  kommunikation  
Uppfattningarna har en viss tendens att kontinuerligt ändras, vilket innebär att företag bör 

följa upp förändringarna för att överensstämma sitt aktiva arbete så att det går i linje med 

kundens uppfattning (Beckmann & Morsing 2006). Kunder till ett specifikt företag tenderar 

att inte enbart vara kritiska mot deras aktiva arbete av CSR, utan även mot företagets beslut 

gällande val av leverantörer och så vidare. Den ökade uppmärksamhet leder till att företag 

idag måste kommunicera sitt CSR - arbete på ett mer strategisk sätt än tidigare (Beckmann & 

Morsing 2006). 

Ett strategiskt kommunikationssätt kan enkelt förklaras som ett verktyg för företag att 

kunna uppnå övergripande och strategiska mål. Vidare förklarat olika typer av kontinuerliga 

kommunikationssatsningar, exempelvis val av kommunikationskanal. Beckmann och Morsing 

gällande hur ett företag strategiskt engagerar sig i kommunikation av CSR. Nedan följer en 

beskrivning av de tre strategierna. 

3.1.1  Stakeholder  Information  Strategy  
Strategin framhåller det informativa arbetet ur en envägskommunikation. Med en 

envägskommunikation menas att kommunikationen tar en informativ form genom att företag 

informerar sina intressenter (Grafström 2008). Enligt Beckamnn och Morsing (2006) är en 

envägskommunikation nödvändig, dock inte tillräcklig vid kommunikation av CSR.  

Strategins syfte är att sprida information, vilket inte nödvändigtvis måste vara med en 

övertygande avsikt utan snarare på ett mera objektivt sätt informera intressenterna om 

organisationen. 

Informationsspridningen kan ske genom att utnyttja den bredd som finns i olika typer av 

kommunikationskanaler. Det kan vara genom att presentera information till media, 

broschyrer, tidningar samt att producera och illustrera figurer och fakta (Beckmann & 

Morsing 2006). 

tycke genom konsumtion av ett företags produkter, visa lojalitet genom att berömma företaget 

men likväl kan visa sitt 
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vägra att köpa tjänster/varor av företaget (Smith 2003).  Med det som grund anser Beckamnn 

och Morsing (2006) att företaget måste informera sina intressenter om sina goda intensioner, 

betydande beslut av CSR - aktiviteter för att kunna behålla en positiv support. 

Det CSR  arbete som företaget väljer att kommunicera måste utgå från vad intressenterna 

anser viktigt.  Det är av stor betydelse att företaget kommunicerar en konsekvent information 

samt att CSR kommunikationen är ansluten till företagets huvudverksamhet (Van Riel 1995, 

Beckmann & Morsing 2006). 

3.1.2  Stakeholder  Response  Strategy  
Strategin är baserad på en asymmetrisk tvåvägskommunikationsmodell som är en motsats till 

en symmetrisk tvåvägskommunikationsmodell. Däremot flyter kommunikationen fram och 

tillbaka från allmänheten i båda modellerna. Vad som är en markant skillnad mellan de båda 

modellerna är att i den asymmetrisk tvåvägskommunikationsmodell föreligger det en obalans 

från effekterna av aktörernas relation till fördel för företag. Mer utförligt kan det beskrivas 

som att företag i sin kommunikation försöker förändra intressenternas attityder och deras 

beteende istället för att ta till sig intressenternas åsikter och ändra på den egna verksamheten. 

Följaktligen kommer företag engagera sina intressenter, då ett behov i form av externt stöd 

föreligger. Opinionsundersökningar eller marknadsundersökningar kommer att göras för att se 

var förtag har förbättrats eller kan förbättra sitt CSR - arbete. Kommunikation sker genom 

feedback i termer av att hitta vad intressenterna accepterar och inte. Det sker med andra ord 

ingen öppen dialog mellan företag och dess intressenter gällande uppfattningar kring arbete 

med CSR.  

 Denna strategi är främst lagd åt en envägskommunikation då företag försöker övertyga 

intressenterna att välja deras produkter (Beckmann & Morsing 2006:143). Intressenterna 

uppfattar det som att de innehar ett inflytande men svarar endast passivt på företagets egna 

undersökningar. Genom att få höra vad intressenterna tycker om de aktiviteter som förs 

uppfattning. (Beckmann & Morsing 2006). 

3.1.3  Stakeholder  Involvment  Strategy  
Utgångspunkten för strategin är att betona en symetrisk tvåvägskommunikation mellan 

företag och intressenter. En integrerad tvåvägskommunikation innebär att intressenterna är 

involverade genom att delta och föreslå aktiviteter som företaget kan vidta.  

Identifiering av CSR - fokus utformas av kontinuerlig samverkan med företagets 

intressenter. För att denna tvåvägskommunikation ska vara funktionell måste företaget och 
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involverade intressenter vara villiga att ändra på sig. Mer utförligt beskrivit; företaget ska 

influera sina intressenter men även så ska företaget influeras av sina intressenter. Vid en 

användning av CSR - ansvar kan en nära relation byggas (Ibid). 

  

3.2  Gapmodellen  
Figur 1 nedan illustrerar den problematik examensarbetets problemformulering berör och 

förklaras utifrån två parter, Jetpak och deras befintliga kunder.  Modellen är uppbyggd utifrån 

tre olika boxar, där Box 1 innefattar de befintliga kundernas uppfattning av miljöansvar 

utifrån ett transportföretag och där Box 2 innefattar Jetpaks uppfattning av miljöansvar. Box 3 

beskriver kommunikation av miljöansvar mellan Jetpak och deras befintliga kunder. 

  

Figur 1. Gapmodellen. En strukturell beskrivning av problematiken kring uppfattning av 
miljöansvar och kommunikationen (2011) 

Mellan Box 1 och Box 2 illustreras en länk, Gap 1, mellan Jetpak och deras befintliga kunder. 

I Gap 1 ska examensarbetet kartlägga huruvida länken mellan Jetpak och deras befintliga 

kunder överensstämmer vad gäller uppfattningen av miljöansvar . Gap 2 kartlägger det 

potentiella gapet i kommunikation av miljöansvar mellan Jetpak och deras befintliga kunder. 

Triangeln är sluten då den externa kommunikationslänken, Gap 2, påverkar hur kunderna 

uppfattar företaget och miljöansvaret. (Grafström 2008) 

Uppfattningsgapet, Gap 1, beror på brist i förståelse mellan parterna om vilken typ av 

miljöaktiveter som anses vara viktiga för att visa på miljöansvar. Investeringar i miljöansvar 
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som inte intresserar eller lever upp till kundernas uppfattning kan därför leda till 

missuppfattningar. Det blir därför viktigt för ett företag som arbetar med frågor kring 

miljöansvar att möta kunders behov, ha en hög grad av medvetenhet till de som anses önskat, 

förväntat och definierat. 

Vidare arbete i form av en extern kommunikation kan uppfattningen bli avgörande då de 

faktiska aktiviteter som utövas ska kunna möta kundernas förväntningar. En kund som får en 

negativ uppfattning om ett företags CSR - arbete tenderar att även skapa en negativ inställning 

till deras produkter (Brown & Dacin 1997). 

För att kunna reducera Gap 2 och hitta länken, det vill säga få en välfungerande 

kommunikation mellan Jetpak och deras befintliga kunder, är det viktigt att företaget tar fasta 

på de löften och utlåtande de åtagit sig för att inte förlora sin trovärdighet.  

Parasuraman et al (1985) menar på att den externa kommunikationen ger företaget en 

bättre image  att vara socialt ansvarstagande för att tillfredställa kundernas uppfattning. Det är 

här problematik kan uppstå i form av missnöje. Om kundernas uppfattning av miljöansvaret 

inte matchar det faktiska arbetet kan effekten bli det motsatta och kunderna kan utveckla ett 

missnöje gentemot företaget. En stämpel för pr-kupp kan bli ett faktum. I omvänd ordning, 

hade företaget valt att kommunicera mindre än vad arbetet kring miljöansvar egentligen är, då 

hade kunderna inte varit lika medvetna och ett missnöje samt stämpling för pr-kupp skulle 

därmed kunna undvikas (Snyder et al 2005). 

En för stor mängd kommunikation av företagets CSR - arbete kan därför vara negativt. Val 

av mängden kommunikation av CSR - arbete ska därför ta hänsyn till hur företaget har arbetat 

med CSR under tidigare år samt hur relationen mellan val av CSR - arbete och bransch 

överensstämmer (Morsing et al 2008). 

Kommunikation av CSR kan vara känsligt och de som kommuniceras måste så även 

efterlevas i praktiken (Grafström et al 2008). Beaktning ska därför tas till den skepsis som kan 

föreligga bland intressenter. Denna skepsis kan reduceras om företaget har en tydlig, öppen 

och kontrollerbar CSR- kommunikation genom att både berätta om framsteg och mindre bra 

operationer (Ibid). 
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4  Resultat  av  kvalitativ  studie  
Kapitlet presenterar det kvalitativa materialet som har legat till grunden för gapmodellens 
informationsinnehåll, vilket kommer att användas vid analysen av studiens syfte. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande modell över Jetpaks idag externa kommunikation. 

 

4.1  Jetpaks  uppfattning  av  miljöansvar    
Jetpak opererar idag inom en smutsig bransch, trots det så hävdar samtliga intervjuade att 

miljöansvar kan vidtas utifrån de förutsättningar som finns. Samtliga hävdar även att ett 

miljöansvar bör ligga i linje med företagets affärside; att kunna erbjuda kunder en hållbar 

lösning inom tidskritisk expresslogistik (Bergström 2011). Eva Bergström berättar att deras 

Mijöpolicy har en betydande roll för hur Jetpak prioriterar och balanserar sitt arbete kring 

miljöansvar. Delar av Miljöpolicyn förklaras i flytande text nedan. Se Bilaga 5 för den 

fullständiga Miljöpolicyn. 

  

ler miljöansvar, vill vi fokusera på det som gör skillnad, det vill säga vi vill 
  

(Winblad 2011)  

Jetpaks viktigaste miljöfokus idag är att minska på bränsleutsläppen, vilket utgår från 

målsättningen att minska koldioxidutsläppen med 25% till 2015 (Jetpak 2011). Med det som 

utgångspunkt menar Eva Bergström att miljöansvar för Jetpak utgörs av en mix av olika 

miljöaktiviteter som tillsammans ska uppnå primär målsättning. Dock betonas vikten av vissa 

faktorer mer än andra, vilka är att Jetpak mäter faktiskt koldioxidutsläpp från deras bilar, att 

alla chaufförer ska genomgå en utbildning i sparsam körning samt kunna mäta chaufförernas 

enskilda körbeteende (Bergström 2011). Dessa faktorer presenteras mer utförligt tillsammans 

med de övriga faktorerna, se kommande stycken. 

Att  deklarera  den  enskilda  transportens  koldioxidutsläpp  
Jetpaks kunder får koldioxiddeklaration per försändelse (Jetpak 2011). Systemet går under 

benämningen Add Value och är en service som Jetpak erbjuder sina kunder. Add Value 

innebär att kunderna kan i faktiska siffror få information om vad  försändelsen har kostat 

miljön i form av koldioxidutsläpp, det vill säga från dörr till dörr (Bergström 2011).  Denna 

service menar Jetpak ska skapa gynnsammare förutsättningar för kunderna att få kunskap om 
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transporternas negativa påverkan på miljön. Vidare kan informationen användas till intern 

redovisning eller nyckeltalsuppföljning. För Jetpak som företag ger denna service en 

möjlighet att sätta faktiska mål för reducering av utsläpp (Jetpak 2011).  

Att  utbilda  chaufförer  i  sparsam  körning  och  mätbarhet  av  chaufförer  körbeteende  
Samtliga chaufförer på Jetpak utbildas i sparsam körning (eco - driving), vilket har som mål 

att minska bränsleförbrukning och miljöbelastningen. Jetpak har vidare infört en individuell 

och automatiserad mätning av bränsleförbrukning per chaufför. Jetpak påvisar att genom 

anpassning av konkreta siffror kan en tydligare och mer beskrivande bild av den totala 

bränsleförbrukning utvecklas till bedömning (Jetpak 2011). Erik Winblad beskriver att med 

hjälp av detta kan även Jetpak kontrollera att chaufförerna kör miljövänligt.  

Använda  miljöcertifierade  fordon  och  ISO  -‐  certifiering  
Samtliga tjänstebilar måste även följa specifika krav, exempelvis att de använder snåldiesel 

eller alternativt bränsle. Tjänstebilar måste även bytas ut vart tredje år. Jetpak bedriver ett 

miljöarbete som följer de standarder som finns uppställda i ISO 9001 (Kvalitet) och 14001 

(Miljö). ISO - standarderna följer ett kontrollerat arbete som ska behandla 

dokumenterade processer och rutiner med en ständig uppföljning och förbättring, både inom 

kvalitet och miljö.  

4.2.1  Ytterligare    faktorer  
För att bli samarbetspartner hos Jetpak har en policy upprättats. Syftet är att kunna kontrollera 

att samarbetspartnern tar miljöansvar och att det tillämpas i affärsverksamheten. Eva 

Bergström förklarar att Jetpaks trafikledare utbildas och tränas för att se till att chaufförerna 

optimerar varje transport. Jetpak använder sig av befintlig flygkapacitet, det vill säga 

kundernas bud och paket flygs med passagerarflygplan. Jetpak använder olika transportmedel, 

främst flyg och bil. Val av transportmedel för den specifika transporten beror  på krav av 

leveranstid, utbud av transporter (flyg-/bilavgångar) samt pakets beskaffenhet (vikt/mått/ev. 

innehåll) (Jetpak 2011).  

Då Jetpak har verksamhet i norden sker resor emellan länderna för att kunna sammanträffa 

i möten. Dock försöker Jetpak sammanträffa elektroniskt i form av videokonferenser när det 

är möjligt i syfte att minska antalet resor (Bergström 2011). Jetpak har som målsättning att 

inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav. Där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 

rimligt även utveckla den tekniska potentialen som berör exempelvis användningen av 

miljöbilar (Winblad 2011). 
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4.3  Jetpaks    externa  kommunikation  
Vi är i en smutsig bransch och är medvetna om det men vi vill börja kommunicera de mål 

som finns mot en hållbar framtid med mera miljövänligare lösningar, trots den affärside vi 
 

 (Windblad 2011) 

Den kommunikation av miljöansvar som Jetpak har idag utgörs av envägskommunikation via 

Jetpaks hemsida. Här informeras intressenter om det aktiva miljöarbetet och miljöansvaret. 

Jetpak har även en tvåvägskommunikation, mellan företaget och de befintliga kunderna, dock 

menar Eva Bergström att tvåvägskommunikationen kan vidareutvecklas, då Jetpak inte har en 

konsekvent strategi att kommunicera miljöansvar. Den tvåvägskommunikations som 

föreligger är främst via telefon. Enligt en mindre marknadsundersökningar, gjord av Jetpak, 

har det framkommit att servicen Add Value uppskattas bland kunder då de i sin tur kan 

redovisa i deras hållbarhetsredovisning hur de kontrollerar deras negativa miljöpåverkan 

(Bergström 2011). Figur 2 nedan sammanfattar Jetpaks kommunikation av miljöansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. En sammanfattande bild av Jetpaks, interna och externa, kommunikation av 
miljöansvar (2011) 



  

28  
  

Graf  1   Graf  2  

5  Resultat  av  kvantitativa  studie  
Kapitlet presenterar det kvantitativa materialet som har legat till grunden för gapmodellens 
informationsinnehåll, vilket kommer att användas vid analysen av studiens syfte. 

  

5.1  Kundernas  uppfattning  av  miljöansvar  
Respondenterna fick i enkätundersökningen rangordna de givna faktorerna utifrån etiketterna;  

inte alls viktigt, inte särskilt viktig, osäker, ganska viktig och mycket viktigt. 
Graf 1 och Graf 2 tydliggör att det finns skillnader i uppfattningen av hur viktig faktorerna 

miljöcertifierade fordon och ISO-certifiering är för att ta miljöansvar. Bland stora företag var 

de 38% som anser att faktorn miljöcertifierade fordon är mycket viktigt. Motsvarande 

procenttal hos mindre företag var 27%. Samtidigt som 25% av de mindre företagen som anser 

miljöcertifierade bilar vara inte alls viktigt. 

 45% av de stora företagen och 43% av de mindre företagen anser att ISO  certifiering är 

mycket viktigt. En större procent av både stora  och mindre företag anser att 

miljöcertifierade fordon vara ganska viktigt.  

Stora  och  små  företag  positiva  
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Graf 3 nedan visar att ca 45% av både stora - och mindre företag har ett gemensamt tycke att 

faktorn mätbarhet av chaufförernas körbeteende är inte särskilt viktig för att ett 

transportföretag ska visa att de tar miljöansvar. En fjärdedel av de stora företagen anser att det 

inte alls är viktigt. 0% av de stora företagen anser att det är mycket viktigt. Av de stora 

företagen var det 17% och av de mindre företagen var det 18% som anser faktorn ganska 

viktig.  

Stora  och  små  företag  negativa  

 
 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 

Gällande faktorn mäta och deklarera koldioxidutsläpp visar enkätundersökningen att en 

variation i svarsfrekvensen mot det negativa hållet föreligger, se Bilaga 4, Graf 4. 

 Faktorn utbildade chaufförer i sparsam körning visar enkätundersökningen att de mindre 

företagen visar ett större intresse av denna och att det föreligger en viss osäkerhet om faktorn 

är viktig för att företag ska uppfattas ta ett miljöansvar, se Bilaga 4, Graf 5. 

5.1.2  Ytterligare  faktorer    
I enkäten fick respondenterna komma med ytterligare faktorer som kunderna anser påverka 

deras uppfattning hur ett transportföretag ska uppfattas ta ett miljöansvar. Svaren har 

kategoriserats nedan.  
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Samordning  av  transporter  
En viktig faktor, enligt respondenterna, är att ett transportföretag har en bra logistik. 

Respondenterna beskriver att en bra logistik innebär att ett transportföretag samordnar 

transporterna genom att exempelvis flera företag återfinns på samma adress så bör utkörning 

och hämtning samordnas till ett tillfälle/en bil. Enligt respondenternas uppfattning är det 

mycket luft som transporteras på grund av olika förpackningsstorlekar på paketgods.  

Teknik  
 Respondenterna anser att ett miljöansvar hos ett transportföretag visas genom att investera i 

ny miljövänlig teknik av omtanke och inte av tvång. 

 

5.2  Kommunikationskanaler  och  kommunikationsinnehåll  
Graf 6 nedan redovisar respondenternas svar gällande hur viktigt de anser att ett 

transportföretag kommunicerar miljöansvar till sina kunder. Grafen åskådliggör att 39%  av 

de stora företagen  anser det vara ganska viktigt och 43% mycket viktigt. 37% av de mindre 

företagen anser det ganska viktigt och 20 % anser det mycket viktigt. 

Graf 7 nedan visa att de flesta respondenter antingen är motiverade att betala 5% mer för 

ett aktivt miljöarbete eller att de inte alls är villiga att betala mer för ett aktivt miljöarbete. 
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5.2.1  Kommunikationskanaler  
Respondenterna fick även olika påstående huruvida vissa kommunikationskanaler är bra för 

att kommunicera transportföretagets miljöansvar. Påståendet att bilar är en bra 

kommunikationskanal visar Graf 8 att både stora - och mindre företag instämmer till, 42 % 

gentemot 38 %.  

Att använda ett forum på ett transportföretags webbsida, ställer sig både stora - och mindre 

företag osäkra till, 49% gentemot 33 %, visar Graf 9 nedan. Påstående om 

beställningsunderlag är ett bra sätt som kommunikationskanal visar Graf 10 att både stora - 

och mindre företag instämmer till, 56 % gentemot 40%. 

 Påståendet om pressmedia är en bra kommunikationskanal att kommunicera miljöansvar 

genom, är stora -  och mindre företag väldigt lika i sina tycken, dock väldigt spridda men 

främst samlade i mitten; instämmer delvis, osäkra och instämmer, se Bilaga 4 Graf 11.  Att ha 

en symbol/miljörelaterade färger vid företagsnamnet instämmer ,både stora och småföretag, är 

en bra kommunikationskanal, se Bilaga 4, Graf 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8    Graf 9 
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Graf 10 

5.2.2  Ytterligare  kommunikationskanaler  
Kunderna har i en fritextfråga beskrivit ytterligare två kommunikationssätt utöver de 

kommunikationskanaler som har tagits med i frågeformuläret. Kunderna förklarar att 

hållbarhetsredovisningen är ett ypperligt tillfälle att visa hur företag arbetar med miljöansvar. 

Kunderna beskriver vidare att transportföretag gärna ska utgå från GRI riktlinjerna och ISO - 

certifiering.  

Somliga kunder tycker att vara transparent,  det vill säga att alltid visa öppet de 

miljöansvar och miljöaktiviteter som tas är av stor betydelse för att känna tillit till företagets 

arbete kring miljöansvar. 

5.2.3  Kommunikationsinnehåll  
Respondenterna fick i enkätundersökningen rangordna de givna faktorerna som 

kommunikationsinnehåll, utifrån etiketterna; inte alls viktigt, inte särskilt viktig, osäker, 
ganska viktig och mycket viktigt. 52% av de små företagen tycker, enligt Graf 13 nedan, att  

transportföretag ska kommunicera innehavet av en ISO-certifiering. Stora företag är mer 

kluvna i frågan, då 36% anser det mycket viktigt att kommunicera ISO  certifiering medan 

30% anser det inte alls viktigt att kommunicera det. 

Enligt Graf 14 att kommunicera innehav av miljöbilar tycker lite dryga 30 % stora 

respektive små företag ska göras, samtidigt hög procent som inte anser det viktigt.  

Graf 15 nedan visar vad respondenterna tycker om att kommunicera faktorn deklarera 

koldioxidutsläpp. Det var 42% av de små företagen som anser det inte alls viktigt, medan 

motsvarande siffra för stora företag är 13%, samtidigt låg svarsfrekvens på mycket viktigt. 

Svarsfrekvensen gällande huruvida faktorn mätbarhet av körbeteende ska vara ett 
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kommunikationsinnehåll var svarsfrekvens mer centrerad, det vill säga inte särskilt viktig, 

osäker och ganska viktig, se Bilaga 4 Graf 16.  

          Graf 13               Graf 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Graf 15 

5.2.4  Signifikanser  
Utifrån en korstabell utfördes ett Pearson Chi - Square Test med en nollhypotes;  

Det föreligger ingen skillnad i huruvida viktigt stora  och mindre företag tycker att 
deklarering av koldioxidutsläpp är att kommunicera. I testet framkom det att samtliga 

förväntade frekvenser är större än fem, Chi - Square värdet är 12,123 vilket med 4 

frihetsgrader (df) ger ett p-värde på 0,016. P-värdet är mindre än 0,05 vilket gör att det finns 
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en signifikant skillnad mellan stora  och mindre företags uppfattningar gällande hur viktigt 

det är att kommunicera deklarering av koldioxid utsläpp.  

Nollhypotesen förkastas då det föreligger en skillnad. Dock är urvalet litet och inte 

statistiskt representativt för ett fast antagande.  
     

Chi-Square Tests 

   Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,123a 4 ,016 

Likelihood Ratio 12,837 4 ,012 

Linear-by-Linear Association 6,984 1 ,008 

N of Valid Cases 109      

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,95. 

Figur 3. Figuren visar ett Chi  Square Test taget huruvida det föreligger en skillnad  hur 
viktigt  stora  och mindre företag tycker att deklarera koldioxidutsläpp är att kommunicera. 

 

Ett ytterligare test gjordes med en nollhypotes; Det föreligger ingen skillnad i huruvida viktigt 
stora  och mindre företag tycker att ISO - certifiering är att kommunicera. I testet framkom 

det att samtliga förväntade frekvenser är större än fem, Chi - Square värdet är 10,379 vilket 

med 4 frihetsgrader (df) ger ett p-värde på 0,035. P-värdet är mindre än 0,05 vilket gör att det 

finns en signifikant skillnad mellan stora och små företags uppfattningar gällande hur viktigt 

det är att kommunicera ett innehav av ISO-certifiering.  

Nollhypotesen förkastas och det föreligger en skillnad.  Dock är urvalet litet och inte 

statistiskt representativt för ett fast antagande. 
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Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10,379a 4 ,035 

Likelihood Ratio 10,543 4 ,032 

Linear-by-Linear Association 5,467 1 ,019 

N of Valid Cases 110      

a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
3,42. 

Figur 4. Figur 4. Figuren visar ett Chi  Square Test taget huruvida det föreligger en skillnad 
hur viktigt stora  och mindre företag tycker att ISO  certifiering är att kommunicera. 
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6  Analys  
Kapitlet innehåller en analys och diskussion kring den empiriska undersökningen som gjorts 
med hjälp av den valda teorin. Kapitlet börjar med två avsnitt där empiri  och teori ställs mot 
varandra. Analysen mynnar sedan ut i en avslutande diskussionen i försök att uppfylla 
examensarbetets syfte närmare. 

 

6.1  Uppfattning  av  miljöansvar  
Gapmodellen beskriver den potentiella skillnaden mellan Jetpaks - och befintliga kunders 

uppfattning av miljöansvar. Jetpaks primära ansvarstagande idag är att minska nuvarande 

koldioxidutsläpp. I arbetet med att minska koldioxidutsläppet har tre faktorer blivit viktigare 

än andra. Dessa är att mäta faktiskt koldioxidutsläpp, att samtliga chaufförer ska genomgå en 

utbildning i sparsam körning samt att kunna mäta chaufförernas körbeteende. I den 

enkätundersökning som erhölls betonade respondenterna också att vissa faktorer var mer 

betydande än andra. Dessa är ISO- certifiering och miljöcertifierade bilar. Respondenterna 

visar ett mindre intresse för mätbarhet av chaufförernas körbeteende. Enligt den empiriska 

undersökningen föreligger de skilda åsikter om mätning av faktiskt koldioxidutsläpp är en 

viktig faktor för att ta miljöansvar.  

För att undvika uppfattningsgapet som beskrivs i gapmodellen kan en diskret 

kommunikation istället vidtas för att undvika en stämpel för paradox, då kunderna inte blir 

lika medvetna om det ansvar som tas. Jetpak har valt en diskret strategi, då företaget vill vara 

100% säkra på att kommunicerat miljöansvar också efterlevs. 

I enkätundersökningens öppna frågor kom respondenterna med ytterligare faktorer som 

kan påverka uppfattningen. Dessa faktorer är samordning av transporter och  investering i ny 

miljövänlig teknik. Jetpak har idag samordningsåtgärder för att minska koldioxidutsläppen. 

Vidare, utöver myndigheternas minimikrav, försöker Jetpak att följa utvecklingen av 

miljöbilar. 

 

6.2  Kommunikation  av  miljöansvar  
I gapmodellen beskrivs det potentiella gapet i kommunikationen mellan Jetpak och befintliga 

kunder. För att företag ska betraktas som socialt ansvarstagande bör företag synliggöra deras 

CSR - aktiviteter. I den kvalitativa empirin framkom att Jetpak ställer sig positiva att utveckla 

den externa kommunikationen. I den empiriska undersökningen hävdar en majoritet av 

respondenterna, oberoende av uppdelning i stora - och mindre företag, att det är betydande för 
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transportföretag att kommunicera miljöansvar. Däremot avviker stora - och mindre företags 

svar vad gäller graderingen av hur viktigt miljöansvar är att kommunicera.  

Enligt Beckmann och Morsing (2006) är strategisk kommunikation nödvändigt för att 

uppnå strategiska och övergripande mål. Jetpak arbetar idag  med en strategiskt målsättning, 

dock är deras kommunikationssatsningar inte fullständigt utarbetade. 

envägskommunikation. Beckmann och Morsing (2006) menar att företag ska redovisa goda 

intensioner och betydande beslut kring CSR - ansvar. Idag har Jetpak en 

envägskommunikation på hemsidan där redovisning av  miljöansvar sker. Respondenterna, 

både stora  och mindre företag instämmer i frågan, vilka kommunikationskanaler som 

föredras, att beställningsunderlag och webbsida är en bra envägskommunikation. 

Enkätundersökningen visade även att respondenterna anser att förse bilar med t.ex. slogan, 

miljösymboler eller miljörelaterade färger är ett bra kommunikationssätt. Denna 

kommunikationskanal använder inte Jetpak idag. 

Beckmann och Morsing (2006)  beskriver att vad ett företag bestämmer sig för att 

kommunicera måste utgå från vad kunderna anser viktigt. Idag bestämmer Jetpak vad som ska 

kommuniceras på deras webbsida. 

beskriver en 

asymmetrisk tvåvägskommunikation där obalans föreligger till förmån för företag. Jetpak har 

denna typ av tvåvägskommunikation, då kommunikationsinnehållet inte är konsekvent och 

framkommer först på initiativ av Jetpak i samtal med kund.    

 integrerad symmetrisk 

tvåvägskommunikation där intressenterna är involverade genom att delta i en diskussion samt 

ge förslag till aktiviteter företaget kan vidta. En tvåvägskommunikation kan ligga till grund 

för att bygga långsiktiga relationer. Tillvägagångssättet kan vara på internet, exempelvis på ett 

företags webbsida i form av en dialog. Jetpak har ingen sådan tvåvägskommunikation. 

Kommuniceras en profil som inte verkar trovärdig i förhållandet till den bransch och 

verksamhet företaget opererar i kan det leda till minskat förtroende bland intressenter. Val av 

mängden kommunikation av CSR - aktiviteter bör därför ta hänsyn till hur företaget har 

arbetat med CSR under tidigare år.  Jetpak har idag valt att hålla en låg profil i 

kommunikation av miljöansvar. Jetpak menar att utveckling av extern kommunikation inte är 

önskvärd till dess företaget står 100% bakom det miljöansvar som tas i företaget. 

Gapmodellen är en sluten triangel, när den externa kommunikationen påverkar hur 

kunderna uppfattar företagens miljöansvar.  Gapet kan reduceras om företaget har en tydlig, 
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öppen och kontrollerbar CSR - kommunikation. Respondenterna visar i den empiriska 

enkätundersökningen att transparens framkom som en bra kommunikationskanal för att visa 

miljöansvar. 

Det är även viktigt för företag som arbetar med miljöansvar att möta kundernas behov. 

Hög procent av de mindre företagen i den empiriska undersökningen anser att innehavet av ett 

ISO-certifikat ska kommuniceras. Stora företag är dock mer kluvna i frågan. Om 

deklareringen av koldioxidutsläpp ska kommuniceras, föreligger en signifikant skillnad 

mellan stora - och mindre företags uppfattning. Mindre företag ställer sig mer negativa till att 

deklarering av koldioxidutsläpp ska kommuniceras. Svarsfrekvensen gällande faktorn mätbart 

körbeteende var svarsfrekvensen mer centrerad kring osäkert. 

 

6.3  Avslutande  Diskussion  
I analysen påvisas att det råder skillnader vad respondenterna och Jetpak  anser vara de 

viktigaste faktorerna för hur transportföretag ska ta miljöansvar. Vad som däremot 

åskådliggörs i analysen är en överensstämmelse gällande vikten av samordning och teknisk 

utveckling. 

Respondenterna och Jetpak har delvis delad uppfattning angående miljöansvar. Vi kan 

även utifrån den empiriska undersökningen se tendenser till att det föreligger en viss 

osäkerhet i hur viktiga vissa faktorer är för kunderna. Exempelvis faktorerna utbildade förare 

och deklarering av koldioxidutsläpp. Detta bekräftar att det föreligger ett gap mellan Jetpak 

och kundernas uppfattning angående miljöansvar. Att det även föreligger en signifikant 

skillnad stödjer konstaterandet.  

Vi kan konstatera att det inte finns en fullständig överensstämmelse mellan Jetpak och 

kundernas uppfattning angående miljöansvar. Vi anser därför att Jetpak bör ta steget till att 

utveckla sin externa kommunikation, då kommunikationen i sin tur kan påverka kundernas 

uppfattning av miljöansvar och en gemensam uppfattning kan åstadkommas. 

Utifrån analysen kan vi fastställa att det saknas en enhetlig uppfattning om vad som ska 

förmedlas i en extern kommunikation. Hälften av alla mindre företag och ca en tredjedel av 

alla stora företag, är intresserade av att transportföretag ska kommunicera ett innehav av ISO-

certifikat. Därmed bör Jetpak i sin utveckling av den externa kommunikationen tydliggöra att 

företaget innehar ISO-certifikat, vilket då skulle tillfredställa befintliga kunders uppfattningar 

av miljöansvar.  
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Utifrån de Chi - Square Tests som utförts fann  vi en signifikant skillnad mellan stora -  

och mindre företags intresse att en ISO - certifiering ska kommuniceras. I ett annat Chi  

Square Test som utfördes framkom att det föreligger en signifikant skillnad mellan stora  och 

mindre företags intresse att deklarering av faktiskt koldioxid utsläpp ska kommuniceras. 
Analysen påvisar samtidigt att Jetpak anser att deklarering av koldioxid är viktigt. 

I en tidigare marknadsundersökning av Jetpak resulterade i att kunderna ställde sig positiva 

till deklarering av koldioxidutsläpp. Vad som nu kan påvisa den skillnaden i 

undersökningarna kan bara sias om. Vi antar däremot att tiden för undersökningarna kan ha 

spelat roll samt på vilket sätt undersökningarna skedde. En annan aspekt kan vara det bortfall 

som förelåg för examensarbetets enkätundersökning samt Sweans (2003) antagande om att 

uppfattningar gällande miljöansvar skiljer sig från bransch till bransch. En indelning av 

befintliga kunder i form av branscher bör därför göras för att finna ett starkare fastställande. 

Med stöd av teorin och ovanstående diskussion anser vi att Jetpak bör kommunicera deklarering av 

koldioxidutsläpp, trots respondenternas osäkerhet i frågan.  

Vilka kommunikationskanaler som bör användas kunde vi se utifrån analysen att en stor 

del av respondenterna svarade att beställningsunderlag och webbsida är bra 

envägskommunikation. Då Jetpak i dag använder hemsidan bör det med stöd av analysen 

utveckla sin externa kommunikation där. 

 Vidare utifrån  Beckmann och Morsings (2006) teori anser vi att 

kommunikationsinnehållet  på webbsidan och beställningsunderlaget, bör utgå från vad 

kunderna anser viktigt, det vill säga ISO-certifiering och miljöcertifierade bilar. Detta 

miljöarbete anser vi inte är unikt för Jetpak, utan ett miljöarbete andra transportföretag också 

kan inneha. Med detta som utgångspunkt antar vi att ISO  certifiering och miljöcertifierade 

bilar kan vara ett viktigt kommunikationsinnehåll för fler transportföretag. 

I Jetpaks marknadsundersökning samt i vår empiriska kvantitativa undersökning visar att 

hållbarhetsredovisning är en bra kommunikationskanal, vilket motiverar till en 

ytterligare kanal för Jetpak att ta ställning till. 

Att använda en tvåvägskommunikation, forum vid webbsidan, ställer sig  en stor del av 

respondenterna osäkra till. Samtidigt menar Beckmann och Morsing (2006) genom 

användning av en tvåvägskommunikation kan företaget identifiera det CSR - fokus som 

kunderna har. Men det kräver att parterna är villiga att komma fram till en gemensam 

uppfattning. Då respondenterna ställer sig osäkra till ett forum anser vi att forum förmodligen 

inte är den extraordinära kommunikationskanalen för Jetpak. En annan typ av 

tvåvägskommunikation bör därför sökas. 
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bransch Jetpak opererar i, 
har vi valt att hålla en låg profil för att inte framstå som något Jetpak inte är. Vi vill inte i 

kommunicera att vi är ett företag som tar vårt ansvar för miljön genom att ständigt och aktivt 
 

         (Bergström 2011) 

 

Jetpak har arbetat med kommunikation i linje med Beckmann och Morsings (2006) teori det 

vill säga kommunicera en trovärdig profil i förhållande till bransch och verksamhet företaget 

är verksam i. Där har respondenterna en avvikande uppfattning då enkäten visade på att 

miljösymboler intill företagsnamnet är en bra kommunikationsfaktor för att påvisa 

miljöansvar. Det är även något som går i strid med Jetpaks uppfattning om vad som 

representerar en bra kommunikationskanal utifrån den bransch det opererar på utan att framstå 

som paradoxala.  Dock framgår i examensarbetet att teori, respondenter och Jetpak är eniga 

om att kommunikation är nödvändig samt uppskattad.  

Jetpak bör i fortsatt arbete med utveckling av miljöansvar och kommunikation, integrera 

kunderna i miljöansvar.  Då detta är en enad front, anser vi att med stor sannolikhet gäller det 

även för andra transportföretag att en integration med kunderna är viktigt. 
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7  Slutsats  
I kapitlet återfinns examensarbetets syfte och slutsatser. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där 
förslag till vidare forskning inom arbetets område kommer behandlas . 

 

Examensarbetet ämnar förstärka och utveckla tidigare forskning inom området miljöansvar 
genom att empirisk belysa paradoxen mellan ett transportföretag och deras miljöansvar. 
Utifrån denna paradox ämnar examensarbetet till att ge en ökad förståelse för hur 
transportföretag ska kunna kommunicera sitt miljöansvar trots den problematik som 
föreligger.  

Examensarbetet har empiriskt belyst och visat på att det existerar en viss skillnad i hur Jetpak 

och deras befintliga kunder uppfattar miljöansvar utifrån de givna faktorerna arbetet 

behandlat.  

Då studien visar att uppfattning av miljöansvar mellan Jetpak och deras befintliga kunder 

är bristande, har slutsatsen dragits att en utvecklad kommunikation är ett måste för Jetpak, 

vilket stöds av att både teorin, som belyser vikten av en väl fungerande kommunikation och i 

den empiriska enkätundersökningen där  efterfrågan på extern kommunikation finns bland 

Jetpaks befintliga kunder.  

Vidare indikerar både teorin och empirin på att en tvåvägskommunikation är en strategi 

Jetpak bör använda i sin externa kommunikation, då en dialog kring paradoxen kan vidtas för 

att undvika avvikande uppfattningar hur ett transportföretag ska ta ett miljöansvar. Därmed 

undvika att uppfattas som paradoxala.  

Vidare tyder tidigare forskning på att en envägskommunikation är nödvändig, vilket även 

den kvantitativa empiriska undersökningen belyst då de mest omtyckta 

kommunikationskanalerna är beställningsunderlag och webbsida. Därmed drar vi slutsatsen 

att detta är något Jetpak bör ta i beaktning vid utvecklingen av extern kommunikation. Detta 

kan troligen gälla för andra transportföretag inom transportlogistik.  

Då vi utifrån vår empiri finner att ISO-certifiering och miljöcertifierade bilar är viktigt 

kommunikationsinnehåll drar vi slutsatsen att Jetpak bör kommunicera detta, med stöd av 

tidigare forskning som säger att ett företag ska kommunicera det som kunderna anser viktigt. 

Vi drar även slutsatsen att det kan vara viktigt kommunikationsinnehåll för andra 

transportföretag. 

Det föreligger signifikanta skillnader mellan stora  och mindre företag angående vilka 

faktorer som ska kommuniceras, detta indikerar att stora  och mindre företag kan ha olika 
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uppfattningar av vad miljöansvar är och hur det ska kommuniceras. Detta anser vi därmed att 

transportföretag bör ha i åtanke om en vidare  marknadsundersökning tas vid.  

  
7.1  Vidare  forskning    
Då aktivt arbete med miljöansvar är komplext så kvarstår faktorer som kräver ytterligare 

forskning. Vidare en mer omfattande empirisk kvantitativ undersökning som delar in 

respondenterna i respektive bransch i försök att finna skillnader mellan branschers 

uppfattningar angående miljöansvar för ett transportföretag.  

En beaktning bör även ges, till de signifikanta skillnaderna mellan stora  och mindre 

företag angående vilka faktorer som ska kommuniceras, om en vidare marknadsundersökning 

tas vid.  
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Bilagor  

Bilaga  1  -‐  Följebrevet  till  frågeformuläret  
  

Till dig som är kund till ett transportföretag! 

Grönt är det nya svarta! 

Synen på ett aktivt miljöansvar kan se olika ut. Förutsättningarna för arbete kring miljöansvar 

ser olika ut från bransch till bransch. Idag förs diskussioner kring hur miljöpåverkande 

branscher kan vara miljömedvetna trots att de är verksamma inom en bransch som enkelt 

associerar till miljöutsläpp. Utebliven definition av miljöansvar kan leda till svårtigheter 

kommunikation av miljöansvar gentemot transportföretaget. 

Syftet med enkätundersökning är att undersöka vilka faktorer Du anser viktiga för att 

transportföretag skall ta miljöansvar samt hur du anser att transportföretag ska kommunicera 

miljöansvar externt till sina kunder. 

För att samla in information skickar vi ig som är kund eller har en beslutande roll i transport 

frågor rörande transportföretag inom expresslogistik. Ditt deltagande i undersökningen är 

naturligtvis frivilligt men för att uppnå bra kvalitet av undersökningen hoppas vi att alla som 

får frågeformuläret deltar. Din medverkan är därmed av stor betydelse för oss. 

Till frågeformuläret kommer du via den bifogade länken i mailet. När du är klar avslutar du 

ka en 

påminnelse om 3 dagar. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Svaren kommer att databehandlas och presenteras i tabeller och svar med fritext kommer att 

kategoriseras så att ditt namn/svar inte kommer att kunna identifieras. 

Om Du har några frågor vid ifyllningen av frågeformuläret eller vill veta mer, tveka inte och 

kontakta oss Mathilda Wibom 070-818 69 26 eller Karin Edgren 073-029 47 19) 

Examensarbetet kommer förhoppningsvis att kunna hjälpa transportföretag till att bättre 

uppfylla dina förväntningar på miljöansvar och hur det bör kommuniceras. 

Tack på förhand för Din medverkan! 
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Bilaga  2  -‐  Enkätundersökningen  
  

Transporter och miljöansvar - paradoxalt 

När  motorfordonsbaserade  transportföretag  vill  kommunicera  miljöansvar  finns  det  risk  att  det  
-‐

två  studenter  vid  Uppsala  Universitet  som  undersöker  hur  ni  uppfattar  transportföretagens  
miljöansvar  samt  hur  miljöansvaret  bör  kommuniceras.  Enkäten  tar  2  minuter  att  fylla  i.  Tack  för  att  
Du  tar  dig  tid!    

  

  

Är  ditt  företag  ett  litet  -‐  eller  stort  företag?    

 Stort  företag  -‐  årsomsättning  över  50  miljoner  kr  

 Litet  företag  -‐  årsomsättning  under  50  miljoner  kr  

Rangordna  faktorerna  nedan.  Du  får  bara  dela  ut  en  av  vardera  etikett.    

     

använda  
miljöcertifierade  
fordon  

(el/etanol/  

snåldieasel/gas)  

deklarera  den  
enskilda  
"transportens"  
koldioxidutsläpp  
i  faktiska  termer  

utbildade  
förare  i  
eco-‐
driving  

mätbarhet  
av  föraranas  
körbeteende  
(eco-‐driving)  

vara  ISO-‐
certifierade  
(lever  upp  
till  
konkreta  
och  
erkända  
miljökrav,  
enligt  
Svensk  
Certifiering  
Norden  
AB)    

  

inte  alls  viktig                       

inte  särskilt  viktig                       

Osäker                       

ganska  viktig                       
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använda  
miljöcertifierade  
fordon  

(el/etanol/  

snåldieasel/gas)  

deklarera  den  
enskilda  
"transportens"  
koldioxidutsläpp  
i  faktiska  termer  

utbildade  
förare  i  
eco-‐
driving  

mätbarhet  
av  föraranas  
körbeteende  
(eco-‐driving)  

vara  ISO-‐
certifierade  
(lever  upp  
till  
konkreta  
och  
erkända  
miljökrav,  
enligt  
Svensk  
Certifiering  
Norden  
AB)    

  

mycket  viktig                       

Skriv  gärna  en  ytterligare  faktor  som  skulle  påverka  din  uppfattning  om  hur  ett  transportföretag  ska  bedriva  miljöansvar

  

  

Är  du  som  kund  motiverad  att  betala  mer  om  transportföretaget  har  ett  aktivt  miljöarbete?    

 Ja,  5  procent  mer  

 Ja,  10  procent  mer  

 Ja,  20  procent  mer  

 Ja,  mer  än  20  procent  

 Nej,  jag  är  inte  villig  att  betala  mer  

  
Hur  viktigt  är  det  att  ett  transportföretag  kommunicerar  miljöansvar  till  sina  kunder?    

   1   2   3   4   5     

oviktigt                  viktigt  

  

Det  är  viktigt  att  kommunicera  transportföretagets  miljöansvar  genom  att;  visa  hur  mycket  du  
instämmer  påståenden  nedan.    
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instämmer  
inte  

instämmer  
delvis  

osäker   instämmer  
instämmer  
helt     

förse  fordon  med  t.ex.  
slogan,  miljösymboler  
eller  miljörelaterade  
färger  

                    

tydliggöra  miljöansvar  
på  platsen  för  
beställningsunderlag  
eller  webbsida  

                    

använda  ett  forum  via  
webbsida                       

kommunicera  
miljöansvar  i  
slogan/symbol  
tillsammans  
företagsnamnet  

                    

beskriva  miljöansvar  via  
pressmedia                       
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Rangordna  nedanstående  faktorer  utifrån  hur  viktigt  du  anser  att  transportföretaget  kommunicerar  
dessa  till  kunder.  

  Du  får  bara  dela  ut  en  av  vardera  etikett    

     
Använder  
miljöcertifierade  
fordon  

Deklarera  den  
enskilda  
transportens  
koldioxidutsläpp  
i  faktiska  termer  

Förarna  
är  
utbildade  
i  eco-‐
driving    

mätbarhet  
av  förarnas  
körbeteende  
(eco-‐driving)  

vara  ISO-‐
certifierade     

inte  alls  viktig                       

inte  särskilt  viktig                       

Osäker                       

ganska  viktig                       

mycket  viktig                       

  

Har  du  några  förslag  på  kommunikationskanaler  utöver  de  ovanstående  som  du  anser  vara  ett  bra  
sätt  för  ett  transportföretag  att  kommunicera  sitt  miljöansvar?  Gärna  med  motivation  varför  du  
anser  ditt  förslag  av  kommunikationskanal  är  bra.  

  

  

Kan  du  vänligen  fylla  i  din  mailadress  nedan.  

  

     

  

Submit
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Bilaga  3  -‐  Intervjuguide  
-‐ Hur hamnade du där du är idag? 

-‐ Berätta kort om din befattning och vad den innebär kring Jetpaks arbete med 

miljöansvar? 

-‐ Vad är Jetpaks främsta mål med miljöansvar? 

-‐  

-‐  

-‐ Hur gör ni idag för att bemöta kundernas förväntningar? 

-‐ Tror ni att en överensstämmelse mellan Jetpak och era kunders uppfattning av 

miljöansvar kan bidra till ökad kundnöjdhet för Jetpak? Eller är det viktigare att Jetpak 

visar ett taget ansvar? 

-‐ Om ja, hur går ni tillväga för att ta reda på kundernas uppfattning kring miljöansvar? 

-‐ På vilket sätt kommunicerar företaget sitt miljöansvar idag? 

-‐ Hur skulle kommunikationen kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt för Jetpak? 

-‐ Vilka typer av hinder ser du för en utveckling av arbetet kring Jetpaks miljöansvar? 

-‐ Vad är er främsta tanke kring problematiken av att det föreligger en paradox mellan 

miljömedvetenhet och ett transportföretag? Hur ska ni kunna kringgå den 

problematiken? Vad är din uppfattning? 

-‐ Om du har några funderingar vilka är dina främsta lösningar? 

-‐ Vad är Jetpaks planer för att utveckla den externa kommunikationen?  

-‐ Hur försöker ni integrera miljöansvaret i organisationen och till era samarbetspartners?  
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Bilaga  4  -‐  Grafer  
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Bilaga  5  -‐  Miljöpolicy  för  Jetpak  Group 
Jetpak tar ansvar gentemot kunder och medarbetare och strävar alltid efter att förbättra 

miljöarbetet genom att; 

-‐ Ständigt och aktivt arbeta för att hänsyn till miljö beaktas och förbättras i den egna 

verksamheten 

-‐ Ta hänsyn till miljön i affärsutveckling och affärsbeslut 

-‐ Arbeta med uppställda miljömål samt utvärdering och uppföljning, inom följande 

områden: 

o Energieffektivitet i vår transportkedja 

o Reducera CO  utsläpp från våra fordon 

o Inköp av varor och tjänster 

o Källsortering och resurshushållning 

o Utbildning och information 

-‐ Aktivt öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos medarbetare, kunder, 

leverantörer och övriga samarbetspartners 

-‐ Som målsättning inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, utan där det är 

tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, gå ännu längre 

-‐ Vid bedömning av affärspartners beakta aktivt miljöarbete som en merit 

-‐ Tillhandahålla en öppen och korrekt miljöinformation till medarbetare, kunder, 

leverantörer och övriga samarbetspartners 

-‐ Jetpaks ledare har ansvar för att miljöpolicyn efterlevs och tar tillvara medarbetarnas 

idéer och förslag 

 


