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Abstract 

The most common reason for small service companies to carry out a Miljödiplomering is the 

access to public and private contracts. In this study, the aim has been to study the incentives 

and barriers for environmental work and determine if any factor is more significant than 

others for commercial benefits. These are primarily dependent on external conditions, such as 

customer demands and societal norms. The results of this study show that differences in 

internal factors don’t matter in the perception of business advantage. The internal factors are 

secondary to the external.  

A qualitative study with interviews has been conducted with small service companies in the 

municipality of Gothenburg. The study covers eight privately owned companies holding a 

Miljödiplomering from Göteborgs Stad.  

99 % of all companies in Sweden have fewer than 50 employees and of these, it is a minority 

that has an active environmental program. The service trade generally have a lower 

environmental impact than other sectors and therefore it’s often perceived to be more difficult 

to get any business benefits of conducting an environmental work. It is not as large demands 

from the society. For small businesses are Miljödiplomeringen a less expensive alternative 

than international certifications. Because of these circumstances, it is interesting to investigate 

what creates business value for small service companies.  

Sammanfattning 

Tillgången till offentliga och privata upphandlingar är den mest förekommande anledningen 

till att små tjänsteföretag genomför en Miljödiplomering. I denna undersökning har syftet 

varit att studera drivkrafterna och hindren vid miljöarbete och utröna om någon faktor bidrar 

mer än någon annan till företagens affärsnytta. Resultatet i denna studie visar att skillnader i 

interna faktorer inte spelar någon roll för upplevelsen av affärsnyttan, det är viktigare att man 

genomför arbetet än hur man gör det. De kommersiella fördelarna är i första hand beroende av 

de externa förhållanden som råder, exempelvis kundkrav och samhällsnorm. De interna 

faktorerna är därför underordnade de externa. 

En kvalitativ studie med intervjuer har genomförts med små tjänsteföretag i Göteborgs 

kommun. Studien omfattar åtta privatägda verksamheter som innehar en Miljödiplomering 

från Göteborgs Stad.  

99 % av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda och av dessa är det en minoritet som 

har ett aktivt miljöarbete. Tjänstesektorn har generellt en mindre miljöpåverkan än andra 

branscher och av den anledningen uppfattas det ofta svårt att få ut någon affärsnytta av att 

bedriva ett miljöarbete. Det ställs inte heller lika stora krav från omvärlden. För små företag 

är Miljödiplomeringen ett mindre kostsamt alternativ än internationella certifieringar. På 

grund av dessa förhållanden är det intressant att undersöka vad som skapar affärsnytta för små 

tjänsteföretag. 

Nyckelord: Miljödiplomering, Affärsnytta, Kommersiella fördelar, Små tjänsteföretag 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Människans påverkan på naturen har under en lång tidsperiod endast varit marginell, men allt 

sedan industrialismen har människans negativa miljöpåverkan ökat markant. Idag har man fått 

upp ögonen för problemet och man talar därför om hållbar utveckling. Vad detta begrepp rent 

praktiskt innebär finns det flera förklaringar och tillvägagångssätt för, men i stort handlar det 

om att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra framtidens (Ammenberg 2004).  

I Sverige finns det en omfattande lagstiftning gällande människans påverkan på natur och 

miljö. Miljöbalken (1998:808) är den lagsamling som beskriver de flesta bestämmelserna 

inom detta område. Det är inte endast den enskilda människan som har ett ansvar och regler 

att följa utan även alla verksamheter och företag måste tillämpa sina aktiviteter efter denna 

lagstiftning
1
. Samhället har ett ansvar att på något sätt arbeta mot en mer hållbar utveckling 

och genom politiska beslut och andra typer av styrmedel måste företag och organisationer 

arbeta med att minimera sin miljöpåverkan. De styrmedel som finns är av olika karaktär och 

kan vara allt från tvingande lagar med risk för straff, till mer frivilliga varianter (Ammenberg 

2004).  

De olika intressenterna, i allt från kunder och leverantörer till olika myndigheter, kan ställa 

krav på företaget och dess miljöpåverkan. Figur 1 kallas PDCA-cykeln och är grunden för den 

stora internationella ISO-standarden (International Organization for Standardization) och 

mynnar ut i ett arbete mot ständiga förbättringar. För att möta olika intressenters krav på 

miljöarbete har dessa standardiserade, frivilliga, 

ledningssystem skapats. Systemen har bland annat 

som syfte att klargöra vilka miljöaspekter företaget 

har och med det som grund arbeta fram 

handlingsprogram och miljömål. Dessa ska sedan 

följas och mätas med lämplig metod. När man 

sammanställt detta går man igenom de planer som 

tidigare fastslogs och uppdaterar dessa. I Sverige är 

EU-förordningen EMAS (Eco-Management and 

Audit Scheme) och ISO 14001 vanliga 

miljöledningssystemen (Ammenberg 2004).  

Miljödiplomeringen Svensk Miljöbas är en nationell miljöledningsstandard som förvaltas av 

föreningen Svensk Miljöbas. Standarden är konstruerad för små- och medelstora företag och 

den fokuserar på en förbättrad miljöprestanda för företagen. Idag har drygt 750 verksamheter 

en diplomering som följer Svensk Miljöbas standard. Medlemmar i föreningen är bland annat 

Göteborgs Stad där Miljöförvaltningen är de som ansvarar för ny- och omdiplomering för 

företag i regionen
2
.  

I rapporten används den storleksuppdelning som EU använder för att klassificera företag. 

Benämningen småföretag i denna sammanställning innefattar mikroföretag med 1-9 anställda 

samt små företag med 10- 49 anställda, om ingen annan klassificering nämns
3
. Småföretag 

förväntas ofta, av exempelvis sina leverantörer, ha någon form av miljöarbete. Då de stora 

                                                 
1
 https://lagen.nu/1998:808#A3, 2011-04-14 

2
 http://svenskmiljobas.se/index.html, 2011-04-14 

3
 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm, 2011-05-06 

Figur 1 – PDCA (egen bearbetning) 

https://lagen.nu/1998:808#A3
http://svenskmiljobas.se/index.html
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm


2 

internationella miljöcertifieringarna ofta är dyra och omfattande utgör Miljödiplomeringen ett 

rimligt alternativ för mindre företag som bidrar till att stimulera och förbättra miljöarbetet
4
.  

1.2 Problembeskrivning 

Trots att 99 % av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda
5
 är det en relativt liten andel 

av dem som arbetar aktivt med att sätta upp miljömål för verksamheten. I den studie som 

NUTEK (2003) genomfört visar det sig vanligare för större företag än mindre att ha ett 

strukturerat miljöarbete. För mindre företag har det, trots att det är kostsamt, även visat sig 

lönsamt i ett längre perspektiv att arbeta aktivt med miljömål (NUTEK 2004). 

Det är vidare stor skillnad i tillverkande företags miljöpåverkan gentemot tjänsteföretagens 

(NUTEK 2003). Med detta sagt betyder inte det är tjänsteföretagens miljöaspekter är 

försumbara, utan kan se annorlunda ut. Till detta resonemang kan tilläggas att 65 % av alla 

företag i Sverige är tjänsteföretag, medan endast 14 % återfinns inom industrin
6
. En stor andel 

av alla företag i Sverige hör alltså till kategorin små tjänsteföretag. Med detta till grund 

kommer denna studie att fokusera på en del av dessa företag och i vilken mån de har någon 

affärsnytta av att vara Miljödiplomerade. I denna studie används orden affärsnytta och 

kommersiella fördelar synonymt och syftar till företagens möjligheter att bibehålla och skapa 

nya affärsmöjligheter. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det finns några faktorer, och i så fall vilka, som är 

avgörande för i vilken omfattning Miljödiplomeringen skapar affärsnytta i små tjänsteföretag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://svenskmiljobas.se/index.html, 2011-04-14 

5
http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/foretagochforetagande/basfaktaomforetag.4.

21099e4211fdba8c87b800017181.html, 2011-05-13 
6
 se fotnot 5  

http://svenskmiljobas.se/index.html
http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/foretagochforetagande/basfaktaomforetag.4.21099e4211fdba8c87b800017181.html
http://tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omforetagande/foretagochforetagande/basfaktaomforetag.4.21099e4211fdba8c87b800017181.html
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2. Metod 

Vilken typ av frågeställning och inriktning på det problem man står inför är av största vikt vid 

val av forskningsmetodik (Bryman 1997). Kvalitativ och kvantitativ är två motpoler som ofta 

ställs mot varandra, men de kan även kombineras på olika sätt för att på så sätt komplettera 

varandra. Enligt den sammanställning som Bryman (1997) presenterar så är den kvalitativa 

forskningen mer inriktad på att gå på djupet och att relationen mellan teori/begrepp och 

forskning något som växer fram efterhand. Vidare är den kontext som de observerade 

företagen befinner sig i av relevans, och så även själva intervjusituationen.  

Med detta som grund känns det inte främmande att denna rapport bygger på den kvalitativa 

forskningen. De parametrar som har undersökts är svåra att sätta exakta värden och mått på, 

varför subjektiva bedömningar ligger till grund för det slutliga resultatet.  

2.1 Vetenskaplig ansats 

Forskningsmetodik, och inte minst den kvalitativa, handlar om tolkningar av det som kommit 

fram ur den datainsamling som genomförts. Hermeneutik kan närmast förklaras med 

tolkningslära och handlar bland annat om tolkning av innebörder i exempelvis symboler, 

texter och upplevelser. Det gäller även för den som ska tolka innebörderna att denne har en 

förförståelse för det aktuella området. I hermeneutiken sker ofta växlingar mellan ett helhets- 

och delperspektiv. De olika delarna kan belysas och förstås utifrån varandra. Vidare ska de 

tolkningar som görs förstås i förhållande till den rådande kontexten (Wallén 1996). 

Förutom valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod kan studier ha olika ansatser. Dessa 

bygger på vilket förhållningssätt till teori som används och hur det sätts i relation till den 

empiri som samlats ihop. Dessa två metoder kallas den induktiva och den hypotetiskt-

deduktiva. I den induktiva metoden samlas data in förutsättningslöst och forskarna försöker 

sedan ur materialet finna mer generella, och teoretiska, slutsatser. Den hypotetiskt-deduktiva 

metoden handlar om att en hypotes giltighet ska prövas. Hypotesen har sin grund i att teorin 

bildar ett deduktivt system som sedan ska undersökas empiriskt i de givna förhållandena för 

studien (Wallén 1996). 

I denna studie har den hermeneutiska och hypotetiskt-deduktiva ansatsen använts. De 

grundläggande teorierna har använts som underlag till intervjuerna och svaren har 

sammanställts till ett resultat. Detta har sedan analyserats och tolkats med teorin som grund.   

2.2 Datainsamling 

I kvalitativ forskning är respondenternas egna tankar och beskrivningar av största värde, 

varför det inte är ovanligt med helt ostrukturerade intervjuer (Bryman 1997). För att denna 

undersökning ska vara möjlig att genomföra utifrån de förutsättningar som finns har 

halvstrukturerade intervjuer använts. En intervjuguide (se bilaga 1) är sammanställd för att 

skapa enhetlighet i de intervjuer som genomförts. Vidare är lika lång tid avsatt för varje 

intervju. På så sätt är den gemensamma strukturen fastställd vilket gagnar för data av god 

kvalitet (Gillham 2008). Frågornas karaktär är öppna vilket innebär att respondenterna själva 

fritt får formulera svaret, dessutom kommer så kallade sonderande frågor att användas i det 

fall där intervjuaren anser att det finns luckor i respondentens berättelse (Kvale & Brinkmann 

2009).  
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Intervjufrågor har formulerats med hänsyn till både den tematiska och den dynamiska 

aspekten. Med en tematisk formulering innebär det att intervjufrågorna är konstruerade så att 

svaren innehåller den fakta som behövs för studien. Den dynamiska aspekten avser att skapa 

intervjufrågor som bidrar till en god intervjuinteraktion mellan respondent och intervjuare och 

att hålla samtalet ”flytande” (Kvale & Brinkmann 2009). Dessutom har informerat samtycke 

(Kvale & Brinkmann 2009) använts genom att förklara syftet med intervjun, informerat om 

graden av anonymitet, meddelat om tillgångsmöjligheter till den slutliga rapporten samt givit 

möjligheten att dra sig ur om detta är vad respondenten önskar. 

Intervjuerna har ljudinspelats för att underlätta analysen och minimera risken för att missa och 

glömma bort väsentliga delar ur intervjuerna. Detta är något som rekommenderas (Wallén 

1996) och som gjorts i alla fall där respondenten givit samtycke. Vid ett intervjutillfälle ville 

respondenten inte bli inspelad, vilket naturligtvis tillgodosågs. För att få med så mycket som 

möjligt av denna intervju skrevs den ut och analyserades kort inpå. Intervjuerna har 

genomförts vid respondenternas arbetsplatser. 

2.2.1 Analysmodell 

Som teoretisk grund för de intervjufrågor som sammanställts har framför allt NUTEKs (2003) 

analysmodell för miljöarbete i mindre företag använts (se figur 3). Om man studerar modellen 

ser man att det finns en punkt i resultatdelen som heter kommersiella fördelar. Då syftet med 

denna undersökning har varit att undersöka just denna aspekt av Miljödiplomeringen har vi 

använt oss av faktorerna i tidigare steg för att utforma vår intervjumall. Detta i förhoppningen 

om att kunna identifiera vilka faktorer som påverkar de kommersiella fördelarna. NUTEKs 

modell har vidare legat till grund för att sammanställa och disponera rapporten. 

2.2.2 Urval 

Gällande det urval som gjorts av organisationer att studera och respondenter att intervjua 

finns i litteraturen en rad olika metoder att tillgå (Bryman 2011). En av dessa är målinriktat 

urval som grundar sig på ett icke-sannolikhetsurval (Bryman 2011). Syftet med denna typ av 

urval är att göra det strategiskt och i hänsyn till de forskningsfrågor som formulerats. Om 

urvalet ska kunna representera en population kan ett slumpmässigt urval trots allt vara att 

föredra (Bryman 2011). Urvalet för denna studie begränsades efter uppgiftens karaktär och 

syfte till företag som:  

 har en Miljödiplomering utfärdad av Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 

 till störst del består av tjänst- och konsultverksamhet. 

 ingår i kategorin småföretag. 

 är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun. 

 är privatägda. 

 

Göteborg Stad har listat alla Miljödiplomerade verksamheter på deras hemsida där urvalet till 

denna studie gjordes från branschindelningen, Kontor och Reklambyråer
7
. Av de företag som 

var listade valdes företag som är belägna i Göteborgs kommun och som är privatägda. De 

företag som hade fler än 49 anställda och mindre än tre valdes bort. Det återstod då tio företag 

med 3-9 anställda och 18 företag med 10-49 anställda. Antalet anställda är uppskattat från 

registrerade bokslut och har därför inte kunnat sägas vara exakt vid tillfället för denna 

                                                 
7
 www.goteborg.se >> Företagare >> Miljöanpassa företaget >> Miljödiplomering >> Miljödiplomerade 

verksamheter, 2011-05-17 
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undersökning. Av de företagen med 3-9 anställda var det svårt att få kontakt med flera av 

dessa företag. Därför utökades urvalet till verksamheter med fler anställda och med en 

begränsning till cirka 20 anställda. Ett företag hade expanderat mycket på kort tid och de var 

därför vid intervjutillfället 45 anställda.   

För att få relevant information för studien har VD:ar och miljösamordnare kontaktats. Svar på 

intervjufrågor har givits av totalt elva respondenter. Av dessa träffades nio respondenter för 

intervju på deras arbetsplats. Två kompletterande svar från VD:ar har erhållits genom svar på 

intervjufrågorna via mailutskick. Två av respondenterna var både VD och miljösamordnare 

och två hade enbart rollen som VD. Resterande fem respondenter var endast miljösamordnare. 

I de företag där två personer intervjuats har syftet inte varit att göra en jämförelse mellan 

dessa svar, utan endast få en bredare och mer nyanserad bild. Där vi anser att det är av 

betydelse har dock respondentens roll angivits. 

2.3 Validitet och Reliabilitet  

För att på något sätt förklara och uppmärksamma möjliga felkällor i en studie kan begreppen 

validitet och reliabilitet användas (Wallén 1996). Validitet innebär att definiera det som ska 

undersökas på ett ändamålsenligt sätt och därmed även säkerställa att man mäter rätt sak. 

Detta kan även förklaras med att man undviker systematiska fel. När man väl mäter rätt sak 

syftar reliabiliteten till hur mätningen går till. En dåligt genomförd mätning kan fördärva 

resultatet, även om man mäter det som är avsett. Generellt sett handlar reliabilitet om att 

mätinstrumentet inte ska ge slumpmässiga fel.  

Genom att bland annat använda NUTEKs analysmodell vid utformandet av intervjufrågor har 

till viss del validiteten säkrats. Intervjuguiden uppdaterades även något efter de två första 

intervjuerna för att bättre svara mot den givna frågeställningen. Eftersom att uppdateringen 

endast var ringa kunde även resultaten från de första intervjuerna användas, efter att det 

skickats några kompletterande frågor till dessa respondenter.  

Intervjuförfarandet har skett på samma sätt vid samtliga intervjuer, med de olika rollerna 

uppdelade likadant genom hela studien. Den ena har fört samtalet och den andra har agerat 

sekreterare. Detta görs även för att stärka reliabiliteten. För att minska risken för tolkningsfel 

vid sammanställningen av det empiriska resultatet har vi på var sitt håll analyserat 

intervjuresultaten och sedan jämfört och skrivit samman dessa. Vidare har rapportens 

diskussions del sammanställts genom att tillsammans analysera och jämföra teori och empiri.  

2.4 Arbetsgång 

Den arbetsgång som använts vid denna undersökning har till stor del följt den modell som 

Bryman (2011) presenterar för tillvägagångssättet vid kvalitativ forskning. Det första steget i 

denna modell är att formulera generella frågeställningar, dessa förs ned till steg två där det 

handlar om att välja relevanta undersökningspersoner. Utifrån dessa samlas data in som 

senare tolkas. I samband med detta sker även ett begreppsligt och teoretiskt arbete som kan 

leda till att frågeställningarna behöver specificeras och omprövas. När detta gjorts kan 

eventuellt ytterligare data behöva samlas in varför data måste tolkas ytterligare en gång. 

Denna loop görs ett antal gånger och fastställs slutligen i rapporten där resultatet och 

slutsatserna presenteras.  
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Miljöledningssystem 

I dagens samhälle är det allt mer vanligt att företag ställer krav på deras leverantörer att de ska 

ha någon form av miljöarbete. För att påvisa att ett systematiskt system används behövs ofta 

någon form av certifiering eller registrering
8
. Genom att det görs en extern granskning av 

företagets miljöledningssystem skapar det tyngd och trovärdighet för företaget och dess 

miljöarbete. Av de certifieringar som finns att tillgå i Sverige är den internationella 

standarden ISO 14001 och EU-förordningen EMAS vanligt förekommande (Ammenberg 

2004). ISO 14001 innehåller inga absoluta krav på miljöarbetet, exempelvis i form av 

utsläppsnivåer, utan är mer inriktad på organisatoriska frågor. ISO-standarden var från början 

till för att underlätta för internationella företag att samarbeta med varandra (Ammenberg 

2004). EMAS är som sagt aktuell inom EU och har som syfte att åstadkomma en 

effektivisering och ständiga förbättringar för företaget rent miljömässigt. Skillnaderna 

gentemot ISO 14001 är inte jättestora, möjligtvis ställer EMAS lite mer detaljerade krav 

(Ammenberg 2004). 

För små- och medelstora företag har det dock visat sig kostsamt och administrativt tungt att 

genomgå en certifiering utifrån ISO 14001 eller EMAS (Birkenheim et al. 1999; Dobriyanova 

2004; NUTEK 2003). Det är av denna anledning som Svensk Miljöbas tagit fram sin 

Miljödiplomering. 

3.1.1 Miljödiplomeringen Svensk Miljöbas 

Som verktyg i denna diplomering används en checklista som gör det enkelt för företagen att 

arbeta med miljöarbetet. Checklistan är uppdelad i två delar, den första med ett antal 

obligatoriska krav och den andra delen består av en mängd praktiska åtgärdspunkter där minst 

75 % av dem ska vara uppfyllda för att bli godkänd
9
. De övergripande obligatoriska kraven 

beskriver bland annat att företaget måste: 

 

 genomföra en miljöutredning där viktig miljöpåverkan anges. 

 anta en miljöpolicy och miljöplan med åtgärdspunkter som följer policyn. 

 utse en miljösamordnare. 

 ge anställd personal grundläggande miljöutbildning. 

 fortlöpande arbeta med miljöförbättringar och informera sin personal och andra 

intressenter om arbetet. 

 

I dagsläget finns ett antal branschspecifika checklistor att använda sig utav och förutom detta 

anpassas de praktiska åtgärdspunkterna utifrån de förhållanden som gäller för respektive 

företag. För tjänsteföretag används den standardchecklista som finns tillgänglig
10

.  

 

Vid införandet av Miljödiplomeringen i samband med miljöförvaltningen i Göteborgs Stad 

börjar arbetet med ett introduktionsmöte. I detta uppstartsmöte sker en genomgång av 

miljöpärmen. Denna är en sammanställning av material i form av handledning och mallar, där 

även checklistan ingår. Efter detta möte arbetar företaget sig igenom denna miljöpärm och 

                                                 
8
 http://svenskmiljobas.se/bg.html, 2011-04-27 

9
 www.goteborg.se >> Företagare >> Miljöanpassa företaget >> Miljödiplomering >> Checklistor – 

Miljödiplomering >> Checklista Standard 2011, 2011-04-27 
10

 se fotnot 9 

http://svenskmiljobas.se/bg.html
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kan sedan, efter att dokumenten och arbetet blivit granskade och godkända av 

Miljöförvaltningen, få ett Miljödiplom med logotype enligt figur 2. När Miljödiplomets 

giltighetstid gått ut, efter ett eller två år, genomförs en omdiplomering 

där företaget ska redovisa och uppdatera sitt miljöarbete. Exempelvis ska 

en ny miljöplan presenteras
11

. I rapporten används ordet 

Miljödiplomering vilken syftar på miljöledningssystemet som drivs av 

Miljöförvaltningen, Göteborg Stad. 

  

3.2 Miljöarbete i småföretag 

Nedan följer en modell (figur 3) över hur miljöarbetet kan gå till i mindre företag. De 

drivkrafter som finns inför uppstarten är avgörande för hur det resterande arbetet kommer att 

fortskrida. Hindren kan vara av olika karaktär och kan hanteras med hjälp av verktyg, 

exempelvis ett miljöledningssystem. De resultat som ett miljöarbete medför kan vara olika 

interna och externa fördelar (NUTEK 2003). Rapportens fortsatta disposition är i stort 

uppbyggd kring denna modell och de ingående delarna presenteras mer utförligt nedan. 

 

Figur 3 – Miljöarbete i småföretag 

3.3 Drivkrafter 

Det är både externa och interna drivkrafter som påverkar småföretag i deras miljöarbete (se 

figur 3). Vilken eller vilka drivkrafter som har varit den viktigaste anledningen till att 

småföretag har ett aktivt miljöarbete har varierat över tiden. Av de rapporter som gjorts senast 

                                                 
11

 www.goteborg.se >> Företagare >> Miljöanpassa företaget >> Miljödiplomering >> Miljödiplomering - 

Anmälan och beskrivning av arbetsgången, 2011-04-27 

Figur 2 - Miljödiplomeringens logotype 

(Källa: www.goteborg.se) 
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är eget engagemang generellt den vanligaste anledningen till att småföretag väljer någon form 

av miljöledningssystem. Innan denna drivkraft blev den primära var det lagkrav som var den 

största anledningen till ett införande. Detta är ett tydligt tecken på att miljöarbetet till stor del 

har ändrats från att göras av nöd för att kunna bedriva sin verksamhet, till att idag drivas av ett 

nöjesmotiv. Ett eget engagemang och en ideell inställning hos enskilda personer är en mer 

vanligt förekommande faktor till miljöarbete i små företag än i större, då det ofta kan 

identifieras direkt i verksamheten. I företag med 1-9 anställda har det gjorts undersökningar 

där ett eget engagemang uppges vara den största drivkraften. I de lite större småföretagen, 

med 10- 49 anställda, är främsta drivkraften möjligheten att möta konsumentkrav. I denna 

grupp är det framförallt normen som råder på marknaden som bidrar till att företagen har ett 

aktivt miljöarbete och på då sätt uppfattas legitima. Minskad ekonomisk påfrestning till följd 

av lägre resursåtgång nämns också som en bidragande faktor till småföretagens miljöarbete 

(NUTEK 2003). 

3.3.1 4N-typologi 

Denna teori (Beckman 1997, se Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002, ss. 28-34) besvarar 

frågan om varför företag väljer att använda miljöredovisning av något slag. Allt aktiviteter 

som företag genomför, även miljöarbetet, kan förklaras utifrån fyra drivkrafter.  

 

 Nöjet med handlingen. 

 Den nytta som den för med sig. 

 De normer som man är hänvisad till. 

 Det som är nödvändigt. 

 

Dessa fyra har lite olika grund. Nöjet och nyttan kan man säga motiveras internt från 

företaget, medan normer och nöden kommer utifrån. Samtidigt vilar nöjet och normen på en 

tanke om att det finns ett egenvärde i miljöredovisningen. Nyttan och nöden är mer beroende 

av konsekvenser, exempelvis att det finns lagar man måste följa. Om man studerar 

analysmodellen för miljöarbete i småföretag (figur 3) ser man att dessa 4N återfinns även här 

i en lite mer detaljerad framställning. 

Nöjesmotivet kan sägas grunda sig i antagandet att miljöarbetet känns ”rätt” och att det finns 

ett värde i miljöredovisningen, även om den inte kan mätas med någon allmän metod. I detta 

motiv återfinns även de anställdas privata åsikter då de anser att miljöarbete är viktigt och 

ligger i linje med deras livsstil. Det kanske snarare hade varit konstigt om företaget inte haft 

något miljöarbete. 

I nyttomotivet motiveras valet med att ha ett dokumenterat miljöarbete av att det dels ligger i 

linje med företagets affärsidé, mål och strategier, men även att företaget är målinriktat och 

verkar för att vara lönsamma. Eventuellt kan företaget på grund av sin miljöredovisning ta ut 

ett högre pris för varan eller tjänsten och därmed få större lönsamhet. Detta på grund av att 

miljömärkta varor generellt sett är dyrare. Vidare kan nyttomotivet även hjälpa företag att se 

över sina kostnader, exempelvis i form av elförbrukning (Beckman 1997, se Bergström, 

Catasús & Ljungdahl 2002). 

Normmotivet bygger helt enkelt på att det blivit en norm, en självklarhet att ha och arbeta 

utifrån ett dokumenterat miljöarbete. Beckman (1997, se Bergström, Catasús & Ljungdahl 

2002) skiljer på två olika typer av val, det medvetna och det omedvetna. Det medvetna kan 

exempelvis handla om så kallat benchmarking, där man använder sina konkurrenter som 

måttstockar för vilket arbete som utförs. Man vill följa de bästa. Det omedvetna valet kan i sin 
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tur innebära att en handling blir så rutinmässig att den inte behöver motiveras, vilket dock i 

dagsläget inte är normen för miljöredovisning. 

Det sista motivet, nöden, bygger på att man i princip är tvungen att ha ett dokumenterat 

miljöarbete för att lagen eller intressenter kräver det. Här kan det även handla om att man 

måste följa vissa lagar och regler och därmed agera på ett visst sätt. Avviker man från detta 

riskerar man att missa order och eller kunder, få negativ publicitet och så vidare. I värsta fall 

kan det till och med innebära att man bryter mot gällande lag, vilket medför straffrättsliga 

påföljder (Beckman 1997, se Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002). 

3.3.2 Institutionell teori 

Bolman och Deal (2005) beskriver fyra organisationsperspektiv; det symboliska, det politiska, 

det institutionella och HR- perspektivet. Dessa olika perspektiv ger läsaren olika synvinklar 

att se på ett företags funktion och intressen. I det symboliska perspektivet nämns den 

institutionella teorin, som utgår från att företag är enheter som ingår i samhället och hur de 

som aktörer verkar på marknaden. Nedan följer ett citat för att beskriva hur företagens roll 

kan förstås utifrån denna teori: 

”Den övergripande uppgiften består i att kunna bibehålla sin legitimitet 

och sitt stöd i de olika intressenternas ögon. Organisationer måste därför 

spegla samtidens övertygelser och förväntningar. Den sociala arkitekturen 

formas av allmänt utbredda myter. Det förhärskande måttet på effektivitet 

består snarare i ett korrekt framträdande än i effektiv produktion.” 

(Bolman & Deal 2005, s. 332) 

Den institutionella teorin utgår från att företag agerar utifrån lagkrav och regleringar men 

även från mer informella regler som skapas av exempelvis beteendenormer. Ett miljöarbete 

och ideell verksamhet kan bidra till att företag attraherar kunder och intressenter. Det kan 

även vara en strategi för att öka legitimiteten mot marknaden. Ofta bidrar det även till att 

skapa en gemenskap, sammanhållning och tilltro för de anställda på företaget (Bolman & 

Deal 2005). 

3.4 Hinder 

Kostnaden för att ha ett aktivt miljöledningssystem uppges vara ett av de stora hindren i 

småföretag (se figur 3). Detta gäller främst vid införandet av ISO 14001 som är mer kostsamt 

och omfattande än enklare miljöledningssystem. Resurserna och tidsutrymmet är mer 

begränsat i småföretag samt att det i högre grad saknas kunskap inom miljöområdet. De mer 

omfattande certifieringarna är även svåra att anpassa till mindre organisationer. Det finns ett 

antal verktyg att välja mellan för att strukturera miljöarbetet där exempelvis 

Miljödiplomeringen kan ses som ett bra alternativ till mindre företag som inte har möjlighet 

att certifiera sig enligt ett mer omfattande miljöledningssystem, men ändå vill driva och 

utmärka ett miljöarbete. Det finns en risk att variationen av miljösystemverktyg som existerar 

bidrar till att det är svårt för marknaden att urskilja vad som gäller för varje system och det 

blir därmed svårt att identifiera företagens miljöarbete. Bristen på enhetliga system är därmed 

både till fördel och nackdel för småföretag. Ett mer organisatoriskt hinder för miljöarbete är 

en bristande förståelse och inblandning från företagsledningen. Något som kan ses som ett 

indirekt hinder för företagen är att miljöanpassade varor och tjänster inte efterfrågas av 

marknaden vilket leder till en mer passiv inställning till miljöarbetet (NUTEK 2003). 
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3.4.1 Åtta steg i implementeringsarbete 

I en artikel beskriver Kotter (1995) hur förändringsarbetet i en organisation bör gå till. Han 

presenterar en modell baserade på åtta steg som företaget ska gå igenom i en given ordning. 

Som grund för denna har han studerat omkring 100 företag i varierande storlek och branscher 

som på något sätt arbetat med införandet av nya system eller andra organisatoriska 

förändringar. Kotter (1995) menar att om man avviker från ordningen eller inte genomför 

varje steg grundligt är risken stor att man kommer att misslyckas med sitt förändringsarbete 

och därmed inte åstadkommer det som var tänkt från början.  

Det första steget i denna process handlar om att se ett behov och skapa en iver kring detta. För 

att detta ska bli tydligt kan det därför vara bra om någon eller några gör en form av 

nulägesanalys för att verkligen få fram vad som behövs, vilka faktorer som är viktigast för att 

företaget ska kunna fortsätta vara/bli starka i den position de har. Möjliga hot och potentiella 

möjligheter bör även diskuteras. Med denna genomgång som grund kan motivation enklare 

skapas hos de som arbetar på företaget. Detta första steg kan verka enkelt, men enligt Kotter 

(1995) är det hela 50 % av de som inte lyckas som gör fel redan på första steget. 

När det första steget är avklarat bör en arbetsgrupp sättas samman för att skapa struktur och 

tyngd för det som ska göras. Denna grupp bör vara tillräckligt stor för att kunna genomföra 

förändringar och få övriga anställda införstådda och engagerade. När gruppen är sammansatt 

och fungerar som ett team kan man gå vidare till steg tre, vilken är att sätta samman en vision 

med det tänkta arbetet och utarbeta strategier för att stödja den. Visionen ska säga något om 

varför man genomför förändringen och vilka mål som finns. Helt enkelt peka ut en riktning. 

Har man ingen tydlig vision med förändringen får man bara en massa tung administration 

kvar. Kotter (1995) presenterar en tumregel för detta med visioner. Han menar att den inte ska 

ta längre än fem minuter att kommunicera, skapa förståelse för och ett intresse hos den som 

lyssnar. Först när man hamnat här är steg tre avklarat.  

När visionen och strategierna är fastställda ska den kommuniceras till alla berörda parter. 

Kotter (1995) har i detta stadium utrönt tre mönster kring problematiken med att 

kommunicera visionen. Det första är att man bara har ett enda möte eller har ett utskick. Då 

har man endast använt ungefär 0,0001 % av företagets årliga interna kommunikation. I det 

andra mönstret har man lagt ner lite mer krut på att kommunicera visionen men hamnar trots 

det på ungefär 0,0005 % av den årliga kommunikationen, varför det inte är svårt att förstå att 

många inte fortfarande förstår visionen och motivet bakom denna. Det tredje mönstret är att 

man lagt ner mycket tid och engagemang på att kommunicera visionen men ledarna på 

företaget agerar inte i enighet med den nya visionen. Trots att det kan vara svårt att få alla att 

förstå nyttan med visionen finns det ofta en vilja att göra uppoffringar, men för att det ska 

vara aktuellt måste det löna sig långsiktigt. 

Steg fem bygger på att hjälpa andra att agera utifrån visionen. För att detta ska bli lättare är 

det viktigt att i den mån det är möjligt, försöka ta bort eventuella hinder som kan finnas. Det 

kan handla om att förändra befintliga system så att de mer tydligt ligger i linje med den 

utarbetade visionen. Här gäller det också att ord och handling stämmer överens för att det ska 

kunna bli en verklig förändring. Varaktiga förändringar tar tid att genomföra och därför 

handlar steg sex om att skapa några mer kortsiktiga mål för att indikera att man är på rätt väg 

samt att man kan påvisa ett synligt resultat. Detta är viktigt för att inte förlora intresset hos de 

anställda. Vidare menar Kotter (1995) att det är en skillnad på att skapa och hoppas på 

kortsiktiga vinster. Det första är ett aktivt förhållningssätt och det andra är ett passivt. 
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Den sjunde fallgropen är att utlysa en seger för tidigt. En varaktig förändring tar som sagt tid 

att implementera ordentligt och därför gäller det att fortsätta att marknadsföra och arbeta efter 

den fastställda visionen. Ett sätt kan vara att se de vinster som erhållits hittills som ett steg och 

att man nu kan angripa även större problem. Det sista, åttonde, steget i Kotters (1995) modell 

är att skapa ett system för nya ansatser samt påvisa kopplingen mellan den nya visionen, och 

därmed beteendet, med företagets framgång. En lyckad förändring är det arbetssätt som man 

senare pratar om som ”det är så vi gör här”. Genom att skapa medel för att säkerställa ett bra 

ledarskap, utveckling och framtida vinster kan man underlätta för ett vidare framtida 

förändringsarbete. 

3.4.2 Utbildning och information 

För att lyckat kunna bedriva ett miljöarbetets skriver Hallström, Gerklev och Nyström (1997)  

om vissa interna åtgärder som är viktiga. Miljöutbildning för alla anställda är en av dessa och 

bör anpassas så att individen förstår sin egen samt företagets roll gällande miljöarbete. 

Utbildningen bidrar med information som ger kunskap, förståelse och medvetenhet. Det är av 

betydelse att synliggöra miljömål för medarbetare och hålla regelbundna informationsmöten 

(Hallström, Gerklev & Nyström 1997). I miljöledningssystem finns ofta krav på att de 

anställda ska genomgå en grundläggande miljöutbildning. Utbildningen bör handla om 

allmänt miljöarbete, men även förklara miljöledningssystemets funktion och viktiga 

ståndpunkter hos organisationen. Personalen bör även göras medveten om företagets egen 

miljöpåverkan och vilka viktiga miljöaspekter som uppmärksammats utifrån den utredning 

som genomförts (Ammenberg 2004). 

3.4.3 Kommunikation 

Kommunikation är också en nyckelfunktion som Hallström, Gerklev och Nyström (1997)  

anser är viktigt vid en god miljöanpassning. Detta för att skapa beslut i samförstånd samt dra 

fördelar som att bli mer konkurrenskraftiga genom att diskutera hur företaget kan anpassa sina 

tjänster och produkter mot marknaden.  

Ansvarsfördelning och befogenheter är viktiga att tydligt definiera och klargöra för att arbetet 

med miljöledningssystemet ska bli enkelt och effektivt att arbeta med. Genom att gå igenom 

de roller och ansvarsområden som finns och fördela dessa på lämpliga personer säkerställer 

man att de mål som är uppsatta följs och kontrolleras. Beroende på organisationens 

utformning och storlek kan ansvarsstrukturen se olika ut. I en större organisation är 

miljöledningsansvarig den som har det övergripande ansvaret för systemets innehåll och även 

hur strategiska och organisatoriska bitar ska hanteras. På denna nivå är det främst den externa 

kommunikationen som är av intresse. Den interna kommunikationen kan eventuellt skötas av 

en miljösamordnare som har hand om praktiska frågor angående miljöledningssystemet. 

Miljösamordnaren är i detta fall länken mellan ledningen och den övriga personalen. 

Samtidigt är det naturligtvis varje anställds eget ansvar att leva upp till samt följa den policy 

och riktlinjer som ställts upp och arbeta utifrån dessa för att uppnå målen. (Ammenberg 

2004). 

Utbildning, information och kommunikation anses vara det som skapar goda förutsättningar 

för motivation och ledarskap. En miljöanpassning skapar ofta en stolthet hos de anställda och 

motivation bör därför inte underskattas Ett belöningssystem kan också bidra till en bättre 

motivation och kan utgå från uppsatta miljömål och visar på hur viktig miljöarbetet är för 

företaget. Alla på företaget bör kunna uttrycka idéer och synpunkter om hur miljöarbetet kan 

förbättras och utvecklas (Hallström, Gerklev & Nyström 1997). Ammenberg (2004) har ett 
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liknande resonemang och menar även att motivation skapas när de anställda känner att de har 

möjlighet att påverka och att deras arbete är viktigt.   

3.4.4 Ledarskap 

Hallström, Gerklev och Nyström (1997)  nämner att de som har någon form av ledarposition 

bör visa ett gott omdöme och vara delaktiga i all miljöutbildning. De bör också visa på ett 

intresse genom att ta initiativ till olika miljöaktiviteter och vara ett föredöme. Detta är också 

en del av den interna marknadsföringen för miljöarbetet. Ammenberg (2004) anger att det 

huvudsakliga ansvaret och beslutet med att införa ett miljöledningssystem ligger hos 

ledningen. 

Som det beskrivits ovan finns ett flertal olika argument och skäl till varför man väljer att 

upprätta ett dokumenterat miljöarbete (se figur 3). Beroende på vilken av drivkrafterna som är 

den primära kommer miljöarbetet att hanteras och användas på lite olika sätt. Avgörande för 

hur väl miljöledningssystemet ska komma att fungera är dock ledningens inställning till 

miljöarbetet och på vilket sätt miljöfrågor prioriteras. Utan ett ordentligt stöd och tydlig 

organisation faller lätt motivationen hos den ansvarige och därmed även hos den övriga 

personalen. Före ett införande av ett miljöledningssystem är det bra att förhöra sig om vad 

personalen har för åsikter kring miljöarbete. Frågor man kan ställa sig kan vara exempelvis i 

vilken grad de är villiga att engagera sig och i vilken mån personalen anser att ett miljöarbete 

är viktigt (Ammenberg 2004). 

3.5 Resultat 

En fördel som har kunnat identifieras i tidigare undersökningar är bland annat en positiv 

ekonomisk påverkan i samband med införandet av ett miljöledningssystem. En ren vinst har 

främst kunnat påvisas i större företag. Det är främst besparingar genom resor, 

avfallshantering, råvaror och minskad energianvändning som kan sägas göra den största 

finansiella skillnaden för småföretag. Att ha ett dokumenterat miljöledningssystem bidrar 

också till en enklare process när externa parter ifrågasätter företagens miljöarbete. Även den 

interna miljökommunikationen drar nytta av att ha ett dokumenterat miljöledningssystem med 

miljöpolicy och miljömål. Det kan även resultera i ett större engagemang och delaktighet från 

medarbetare. Det finns också resultat som visar att ett aktivt miljöledningssystem kan bidra 

till ökade marknadsandelar och vara en bidragande faktor till att företagen skall kunna behålla 

sina kunder samt i vissa fall attrahera nya. De kommersiella fördelarna är till skillnad från 

direkta kostnadsbesparingar svåra att uppskatta och mäta. Miljöarbetet har visat sig vara mer 

fördelaktigt i handelssektorn än tjänste- och tillverkningsföretag. Ett skäl som gör det svårt att 

bedöma om småföretagens miljöarbete är lönsamt är bristen på detaljerad bokföring. Det har 

statistiskt fastställts att småföretag som driver ett aktivt arbete kring sina miljömål även har ett 

bidragande och positivt samband med innovation, proaktivitet samt positiva förväntningar 

inom företaget (NUTEK 2003). 

3.5.1 Extern marknadsföring 

I NUTEKs rapport framkommer det att 72 % av tjänsteföretagen tycker att marknadsföring av 

miljöaspekten inte alls är viktig samt mindre viktig. En orsak som nämns för att förklara den 

höga siffran är att många inte anser att tjänsteföretagen har någon större miljöpåverkan och 

därför är miljöaspekten inte lika viktig i samarbeten och kontakt med dessa. I företagen med 

1-9 anställda upplever 65 % att miljöaspekten inte alls är viktig samt mindre viktig. I de 

företagen med 10- 49 anställda är den motsvarande siffran 50 % (NUTEK 2003). 
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Om företaget vill verka miljömässiga mot en extern marknad är den första åtgärden att välja 

leverantörer och agenter som inte har någon miljöpolitik som går emot det egna företagets. 

Påverkan mot omvärlden kan ske i tre olika etapper.  Till en början skapas trovärdigheten av 

de externa miljörevisorernas omdömen. Hallström, Gerklev och Nyström (1997) anser att 

bästa sättet att förmedla dessa omdömen är genom objektiva media. När miljöarbetet har 

uppmärksammats av omvärlden gäller det för företagen att behålla sin trovärdighet. Som 

nästa steg bör företaget se till att alla medarbetare kan förmedla företagets miljömål och 

miljöpolicy samt att all reklam ska vara miljöinformativ mot kunder. Som sista del bör 

företaget förstärka sin position genom att göra ”gröna bokslut” och vara aktiva i sitt 

miljöarbete. Här ska det finnas en positiv anda som skapar fördelar i företaget och stolthet för 

medarbetarna. 

För att en miljösatsning ska bli framgångsrik anser Hallström, Gerklev och Nyström (1997) 

att uppföljning av insatserna är av stor betydelse. Uppföljningen knyter samman 

marknadsföringskretsloppet och skapar kontinuitet och konsekvens. Författarna ger följande 

förslag på vad som bör följas upp: 

 Kundens upplevelse och reaktioner på företagets miljösatsning 

 Konkurrenternas motåtgärder 

 Marknadens totala utveckling för eller emot miljö 

 Medarbetarnas trivsel och miljöengagemang.  

3.5.2 Ekonomiska nyckeltal 

För att redovisningen och nyttan med ett miljöledningssystem ska bli värdefullt är det av 

betydelse att konstruera och använda några nyckeltal för att på så sätt säkerställa att företaget 

är på väg åt rätt håll. Genom att definiera vad redovisningssystemet ska beskriva har man en 

bra grund att stå på för att senare identifiera vilken information som behövs för att mäta och 

styra detta. Lönsamhet är ett vanligt ord i den ekonomiska världen, men tyvärr finns det inget 

entydigt mått på detta. Istället kan en rad olika varianter av nyckeltal användas, exempelvis 

avkastning på totalt kapital, vinstgrad, marknadsandelar eller vinst per anställd (Bergström, 

Catasús & Ljungdahl 2002).  

När inte ens lönsamheten har ett enhetligt mått, är det inte förvånande att miljöaspekter och 

den övergripande termen ”hållbar utveckling” också saknar entydiga och allmänt accepterade 

mått. Även här finns en uppsjö av indikatorer. För att dessa ska kunna användas på ett 

begripligt sätt gäller det att de presenteras på ett bra sätt, till rätt målgrupp. Vidare kan man 

konstatera att någon form av resultatberäkning krävs för att påvisa att man är på väg åt rätt 

håll och att företaget åstadkommer ständiga förbättringar. Av den anledningen är det inte 

heller svårt att tänka sig att de vinster man uppnår minskar efterhand, eftersom att det 

förmodligen finns störst förbättringspotential i början (Bergström, Catasús & Ljungdahl 

2002).  

Förutom att det kan vara problematiskt att välja nyckeltal finns det även oklarheter i 

definitionen av olika begrepp och hur man ska hantera dessa. Ett exempel som belyser 

svårigheten kan vara om man ställa sig frågan ”vad är en miljökostnad?”. I den 

företagsekonomiska världen kan detta delvis förklaras genom att det är något som hör till ett 

kostnadsställe. Miljöskuld och miljöinvestering är andra ord som företag kan komma i 

kontakt med och tvingas hantera (Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002). 

Termen ”hållbar utveckling” kan vara svår att ta till sig på ett enkelt sätt. För många företag 

har det visat sig svårt att fylla den med innehåll och har därför mest blivit stora ord. 
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Bergström, Catasús och Ljungdahl (2002, s. 109) belyser ett intressant perspektiv då de 

skriver: ”’Utveckling’ är en intäktssida och ’hållbar’ en kostnadssida i den stora 

samhällsutvecklingskalkylen”. Citatet antyder att det finns två olika sätt att se miljöfrågorna 

på, nämligen som intäkter och kostnader. 

Kostnaderna av att implementera och driva ett miljöarbete är ofta enklare att identifiera än de 

intäkter som är ett resultat av de genomförda investeringarna. Till kostnadsdelen av 

miljöarbetet tillhör utbildning, information, utredningar, nya tjänster, maskiner och råvaror. 

På intäktssidan finner man ökad konkurrensförmåga, förbättrad image, ökad 

arbetstillfredsställelse, minskad riskexponering inför kommande lagstiftning och ökad 

framförhållning (Hallström, Gerklev & Nyström 1997). Intäkter är alltså som tidigare nämnts 

svåra att kalkylera, till skillnad mot kostnader, som ofta är enklare att återknyta till specifika 

kostnadsställen. 
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4. Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning 

Företag Bransch Anställda Kundmix Miljödiplomerade 

1 Reklambyrå 8 Blandat 2006 

2 Datakonsulter 45 Blandat 2007 

3 Reklambyrå 9 Blandat, främst privata 2005 

4 Grafisk produktion 20 Främst privata 2008 

5 
Teknisk konsult inom Energi- & VVS-
teknik 8 

Blandat, främst 
offentliga 2000 

6 Reklambyrå 14 
Blandat, främst 
offentliga 2002 

7 Arkitektkonsulter 10 Blandat, främst privata 2007 

8 Teknisk konsult inom Industriteknik 20 Blandat 2000 
 

Tabell 1 – Sammanställning av intervjuade företag 

4.2 Drivkrafter 

De drivkrafter som företagen angett som skäl till varför de valde att Miljödiplomera sig är 

dels att det kan vara ett kundkrav eller önskemål om att företaget ska ha någon form av 

Miljödiplomering. En respondent säger: ”Jag tror ju att den främsta anledningen till 

Miljödiplomeringen var för att man tror att det fanns krav, eller kunde finnas krav, från 

kunder, typ kommunen och så”. Citatet kan sägas vara allmänt, eftersom att i princip alla 

företag lyfte fram detta på något sätt.  

En av respondenterna säger som skäl till varför de startade med Miljödiplomeringen: ”Initialt 

inte så ideologiskt, utan för att få stora uppdrag. Om inte ett krav så hade det hindrat oss från 

att vara med i upphandling”.  Ett återkommande argument till att skaffa Miljödiplom är 

tillgång till upphandling, framförallt offentliga. Detta eftersom att Miljödiplomet kan ge 

extrapoäng och därmed fördelar vid upphandling. Ett av företagen, som ville ha Göteborgs 

Stad som kund, var tvungna att ha Miljödiplomering. Detta var även det huvudsakliga skälet 

till varför de valde att genomgå en Miljödiplomering. Respondenten har arbetat i andra bolag 

inom samma bransch innan detta startades och där hade man också Göteborgs Stad som kund. 

På så sätt visste de att kravet fanns. På ett annat företag angav respondenten att man trodde att 

det är ett krav att ha ett dokumenterat miljöarbete för att vara med vid offentliga 

upphandlingar, men att det egentligen inte var det.  

Förutom kundkrav som drivkraft anger även flertalet av respondenterna att miljöfrågorna är 

aktuella. ”Det ligger i tiden, det gör det ju. Jag tror att många av oss här är intresserade av 

det här med miljö” säger en röst. En annan av respondenterna menar att det finns ett stort 

miljöintresse på kontoret, men att det egentligen är oberoende av Miljödiplomeringen. 

Förutom detta att det är i ropet och modernt att ha ett miljöarbete menade ett av företagen att 

anledningen till att de startade med Miljödiplomeringen var för att de värnar om planeten och 

att det därför gjordes på eget initiativ.  

Några av företagen nämnde även att de ville ha en verifiering på att de har ett miljöarbete och 

menade att den Miljödiplomering som sker i samband med Göteborgs Stad var lagom i 
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omfattning och utförande. En respondent menade på att ISO 14001 ansågs kostsamt och 

jobbigt. Därför ansågs Miljödiplomeringen vara ett bra alternativ eftersom att den är en 

enklare form av miljöcertifikat, vilket även bekräftades av flera andra respondenter. 

4.3 Hinder 

4.3.1 Miljöansvarig 

I flertalet av företagen är det en anställd, vars tjänst till stor del innefattar administrativa 

arbetsuppgifter, som är ansvarig för arbetet med Miljödiplomeringen. ”Jag är den som inte 

säljer min tid här så då är det jag som får ta hand om allt som har med interna göromål att 

göra.” Det uttrycks även att rollerna inom inköp och Miljödiplomering hänger ihop och 

därför blir det naturligt att den som sysslar med inköp även tar hand om Miljödiplomeringen. 

Det framkommer också att valet av miljöansvarig motiveras med eventuell tidigare utbildning 

inom miljöområdet. Vissa av respondenterna nämner att ett personligt miljöintresse är en 

anledning till att de involverar sig inom detta område på företaget, vilket även är orsaken i de 

fall där VD:n är miljöansvarig.   

4.3.2 Ledarskap 

I undersökningen har det inte framkommit några specifika ledaregenskaper som är essentiella 

i samband med arbetet kring Miljödiplomeringen. Att kunna informera och kommunicera 

målen till anställda och medarbetare anses vara den viktigaste egenskapen och det finns sällan 

en uttalad ledarskapsfunktion kring Miljödiplomeringen. I de företag där VD och 

miljöansvarig inte var samma person framkom det att VD:n inte har någon större delaktighet i 

det operativa arbetet med Miljödiplomeringen. En respondent uttryckte att diskussionerna 

kring miljöarbetet snarare gjordes med någon på miljöförvaltningen än med företagets VD. 

Några VD:ar beskrev det också som ett delegerat ansvar till miljöansvarig. En respondent 

uttrycker att det är svårt att få någons substans i miljöarbetet då det inte finns något större 

intresse från VD:n. 

”De anställdas inställning kanske handlar om hur man upplever det på 

ledningsnivå, det genomsyrar ju alltid när kanske intresset inte är så stort 

där. Då känns det som att det inte är så meningsfullt.”  

Detta bidrar till att miljöarbete blir lite ”trögt” och att de anställda inte bryr sig så mycket. Av 

de respondenter som inte har rollen som VD tycker dock de flesta att de får stöd från 

ledningen. Det gavs några kommentarer om att det självklart hade varit enklare att genomföra 

kostsamma förändringar, exempelvis byta ut alla tjänstebilar till miljöbilar, om detta hade 

varit ett direkt beslut från VD:n. När VD:n har vissa personliga intressen som inte går ihop 

med de riktlinjer som är uppsatta enligt Miljödiplomeringen upplevdes det som mycket svårt 

att fått till en förändring på denna punkt.  

4.3.3 Information och engagemang 

Information om miljöarbetet i företagen sker på möten och konferenser. Flera nämner att det 

finns en punkt i dagordningen på de rutinmässiga mötena där eventuella frågor kring ämnet 

tas upp och diskuteras. Information förmedlas även vid omdiplomeringar. En respondent 

nämnde att de inte har några rutiner för att kontinuerligt ta upp miljöfrågor. Informationen 

sker även genom mailutskick och lappar med information som placeras i allmänna utrymmen. 



17 

Företagen har arbetat fram miljömål och miljöpolicy med hjälp av de riktlinjer som finns i 

Miljödiplomeringspärmen. Miljöpolicy och miljömål har ofta formulerats av miljöansvarig. 

Ibland har detta även skett i samråd med en eller flera andra på företaget. En genomförd 

miljöutredning har genomförts där företagets miljöpåverkande delar har sammanställts och 

förbättringsförslag utvärderats. Två respondenter nämner att alla i verksamheten är aktiva 

med att bedöma miljörisker och ta fram handlingsplaner. I dessa företag framkommer det 

också att miljödiskussioner ofta förekommer vid mer informella tillfällen. En tendens är även 

att informationen kring miljöarbetet är mer frekvent kring nydiplomeringen och avtar med 

tiden. 

De anställdas engagemang kring miljöarbetet anses vara god bland de flesta företag. Några 

anger att det är självklart för alla medan andra medger att det kan finnas en viss passivitet och 

ovilja att göra ”uppoffringar”. För några av företagen skedde Miljödiplomeringen i samband 

med att själva företaget startades och för resterande företag innebar inte Miljödiplomeringen 

några stora förändringar i det dagliga arbetet annat än att medvetenheten bland personalen 

ökade och att miljöfrågorna spelade en allt större roll vid inköp.  

Det beskrivs som att graden av engagemang varierar mellan individer från att någon endast tar 

del av den miljöpolicy och miljömål företaget har, exempelvis tar tåg istället för flyg vid 

tjänsteresa, till att någon annan lämnar förslag och aktivt deltar i att förbättra och utveckla 

företagets miljöarbete. Flera av företagen nämner att de har gjort resvaneundersökningar 

vilket har bidragit till en större medvetenhet hos anställda och till ett större engagemang från 

deras sida.  

4.3.4 En lyckad Miljödiplomering? 

Majoriteten av respondenterna svarar att Miljödiplomeringen upplevs som lyckad när alla har 

blivit delaktiga och när företaget har klarat av att bli diplomerade. Miljödiplomeringen anses 

också vara lyckad när alla har fått ta del av miljöutbildning och när företaget kan påverka och 

förändra det som gör en skillnad ur miljöhänsyn. En respondent anser att det ska vara enkelt 

och upplevs som lyckad när man klarar av att leva upp till ställda krav. Några uttrycker även 

att om de skulle få beröm av extern part så skulle Miljödiplomeringen kännas lyckad. 

Den faktor som anses vara viktigast för att Miljödiplomeringen ska bli lyckad är just att alla 

medarbetare ska vara engagerade och delaktiga. Två VD:ar beskriver även att processen är 

viktig för att alla ska bli delaktiga och för att miljöarbetet skall kunna förankras i det dagliga 

arbetet. En respondent uttrycker att en entusiasmerande projektledare är avgörande och en 

annan påpekar att det är viktigast att man är medveten om vilka miljöaspekter som är 

påverkbara. Att det finns ett genuint intresse anses också vara av betydelse för att 

Miljödiplomeringen ska bli lyckad. 

4.3.5 Krav på leverantörer och samarbetspartners 

Med anledning av att det finns riktlinjer i checklistan för att bli Miljödiplomerade använder 

alla företag kontorsmaterial, kemikalier, städ- och hygienprodukter som är miljömärkta och 

godkända. Några företag anger också att val av miljömärkta elektronikprodukter genomförs. 

En majoritet av företagen uttrycker att de inte ställer krav på sina leverantörer men att de ändå 

gör vissa aktiva val. Ett fåtal andra anger att de kollar upp alla sina leverantörer för att välja 

de med bäst miljömärkningar. I vissa fall har leverantörsdeklarationer skickats ut. Ett företag 

nämner att de i vissa fall inte har så många leverantörer att välja mellan i branschen, vilket 
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medför att de är beroende av dessa samt att de är tvungna att samarbeta med dem. Det 

kommenteras dock att dessa samarbetspartners har någon form av miljöledningssystem. 

Samma respondent har ett stort internationellt företag som kund vilka i sin tur kräver att det 

intervjuade företaget har leverantörer som har en god etisk och miljömässig standard på 

arbetsplatsen. Två respondenter säger att det inte är något problem för dem då de anser att alla 

deras leverantörer har en god miljömärkning. Flertalet av de intervjuade företagen anser dock 

att de kan förbättra sig vid val av leverantörer. 

4.3.6 Svårigheter och utmaningar 

Något som alla företag uttrycker är svårigheten med att skapa nya och rimliga miljömål. Detta 

upplever alla som en mycket problematisk del. Vid nydiplomering och därefter kommande års 

omdiplomering var det relativt enkelt att konstruera miljömål och göra förändringar. När 

dessa i sin tur genomfördes och förbättrades blev det svårt att komma vidare med miljöarbetet 

då det inte finns så mycket kvar för företagen att påverka. Några uttryckte att de hade fått en 

del hjälp från miljöförvaltningen men det var några andra som angav att de hade försökt få 

hjälp men inte fått något gehör. Tre respondenter säger att det blir lite problematiskt när deras 

miljöpåverkan är beroende av någon extern part. I flera fall nämns att fastighetsägarens 

”system” inte alltid går att påverka. Källsorteringen blir inte effektiv om inte det finns ett 

liknande system för hela fastigheten och det går inte heller alltid att påverka elavtal och 

kontorslokalernas utformning. 

Tre företag nämner att utformandet och innehållet i Miljödiplomeringen är ett hinder i sig då 

det inte berör den verksamhet i företaget som har störst påverkan på miljön. Ett företag som är 

i en expansionsfas upplever det svårt att hinna informera alla nyanställda om företagets 

miljöarbete.  

4.3.7 Kunskap och externa konsulter 

Alla företag anser att de har haft den kunskapen som krävts för att genomföra 

Miljödiplomeringen. När det uppkom problem kontaktades miljöförvaltningen som hjälpte till 

med de svårigheter som fanns. Tre företag har använt konsulter och/eller praktikanter för att 

göra miljöutredningar och upprätta nödvändiga dokument. I de fall där en extern part har 

hjälpt till anges tidsbrist vara anledningen till denna åtgärd. Samtliga företag är nöjda med det 

val de gjorde.  

4.4 Resultat 

4.4.1 Marknadsföring 

Diplomen i pappersformat är upphängda i företagens lokaler. Ungefär hälften av företagen har 

marknadsfört att de är Miljödiplomerade på deras hemsidor. Ett företag anger att de har med 

loggan på allt annonsmaterial de använder. Hälften av företagen har loggan på mailutskick 

och brev samt i alla offerter medan de andra respondenter svarar att de endast har den med när 

kunden kräver det samt även vid offentliga upphandlingar där det ger mer poäng. Ingen 

respondent har någon uppfattning om, eller tror inte, att de har attraherat kunder på grund av 

att de har marknadsfört att de är Miljödiplomerade. 

4.4.2 Kommersiella fördelar 

Alla företag anser att den största kommersiella fördelen med Miljödiplomeringen är 

tillgången och bonuspoängen vid offentlig upphandling. Ett företag anger att de i samband 



19 

med nydiplomeringen såg över sina elavtal och kunde sänka elkostnaden rejält. Några fler 

företag säger att de har kunnat spara en del på mindre pappersförbrukning men att denna 

kostnadsbesparing är marginell. En respondent säger att det inte är av finansiella skäl de har 

Miljödiplomerat sig utan att de prioriterar kvalitet i sitt arbete och för att säkerställa denna 

ingår miljöaspekten i styrsystemet.  

Inget företag anser att Miljödiplomeringen är ett direkt konkurrensmedel där de attraherar 

kunder för att de är Miljödiplomerade, detta är i alla fall inget de är medvetna om. Det 

upplevs snarare vara en komponent i företagsprofilen som gör det möjligt att existera på 

marknaden genom att behålla kunder och vara godkända som ett alternativ vid offentliga 

upphandlingar. En respondent uttrycker det på följande sätt: ”Det är nästan självklart att vara 

Miljödiplomerad och ha en miljöpolicy. Det är ungefär som att betala arbetsgivaravgift.”  

Ingen har kunnat mäta eller redovisa några direkta ekonomiska vinster av Miljödiplomeringen 

förutom, som tidigare nämnts, en viss skillnad i kostnaderna för elförbrukning och 

pappersanvändning. Alla utom ett företag anser dock att de har fått valuta för pengarna de 

investerat i arbetet med Miljödiplomeringen. Samtidigt framkommer att ingen har några 

direkta resultat att redovisa för detta. Vid frågan om de har fått avkastning för pengarna svarar 

en respondent: ”Ja, det tycker jag vi borde fått för det är inga jättesummor[…], men jag kan 

inte säga att vi har några papper på det.”  

4.5 Utveckling 

Flera uttrycker att de tycker att miljöpärmen är väldigt generell. De har dock förståelse för att 

flera olika verksamheter skall kunna tillämpa dess riktlinjer och att den därför inte kan 

utformas företagsspecifikt. Flera respondenter kommenterar att den nog mer är utformad mot 

tillverkande företag och därför känns en del avsnitt ovidkommande för deras verksamheter. 

Respondenterna menar dock att det är positivt då man vid revisionerna har möjlighet att 

förklara varför man har valt att göra på ett visst sätt. En respondent tycker att pärmen är 

ambitiös och bra medan en annan tycker att den är svår och inte så inspirerande. 

En respondent efterfrågar någon form av nätverk där det finns möjlighet för företag som är 

Miljödiplomerade att utbyta erfarenheter och tankar. En annan respondent uttrycker att det 

skulle vara positivt med ett slags kvitto på Miljödiplomeringen i form av något bevis som 

visar på vad deras miljöarbete har bidragit till. Kanske inte för varje enskilt företag men en 

sammanlagd siffra på exempelvis hur mycket el som har sparats in tack vare 

Miljödiplomeringen i Göteborg skulle vara ett motiverande och uppskattat inslag. 

En respondent tycker att det borde ställas högre krav på kontinuerliga utbildningar. 

Respondenten anser att det är på det sättet medarbetarna utvecklas inom miljöområdet och det 

är även då det sker någon märkbar förändring i företagets verksamhet. 

4.5.1 Tjänsteföretags miljöpåverkan 

De flesta företag anser att tjänsteföretagens miljöpåverkan främst handlar om att ta hänsyn till 

resor, el- och pappersförbrukning samt kontorsförbrukningsprodukter.  

”Hur och var man kör och att inte köra i onödan är sådant tjänsteföretag 

kan påverka. Även om man inte har så stor miljöpåverkan så finns det ju 

saker man kan göra hela tiden.” 
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Att vara medveten vid alla val man gör är också av betydelse. Ett fåtal företag tror på att 

utveckla miljöarbetet utanför kontorsverksamheten mot kunder och samarbetspartners. De 

föreslår miljömässiga tjänster som infattar smartare lösningar för kunderna och miljömässiga 

materialval. 
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5. Diskussion 

5.1 Drivkrafter 

Om man ser till NUTEKs studie som publicerades 2003 visade den att det var ett eget 

engagemang som var den mest förekommande drivkraften till miljöarbete hos småföretag. I 

vår studie framkom det att majoriteten av respondenterna angav tillgången till offentliga 

upphandlingar och att möta konsumentkrav som den avgörande faktorn vid införande av 

miljöarbete. Eget engagemang var dock den drivkraft som angavs som den näst mest 

förekommande faktorn för ett miljöarbete. Eftersom NUTEKs rapport (2003) innehåller 

studier med företag som inte endast använder Miljödiplomeringen som miljöledningssystem 

utan även andra certifieringssystem går det inte att jämföra denna studies resultat direkt mot 

NUTEKs. Antalet företag i den här studien och djupet i intervjuerna är även otillräckligt för 

att kunna dra några allmänna slutsatser om drivkrafterna för småföretag. Resultaten visar 

endast en tendens och de begränsningar som gjorts i samband med studien bör beaktas. I 

NUTEKs resultat framkom det att de minsta företagen med 1-9 anställda hade ett eget 

engagemang som främsta anledningen till ett miljöarbete. Detta är dock inget som kan påvisas 

med svaren i denna undersökning. Flera respondenter nämner även att miljöarbetet är 

essentiellt för företagsimagen och för en acceptans av marknaden vilket även det angavs som 

en drivkraft i NUTEKs rapport. 

Alla 4N som Beckman (1997, se Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002) anser kan förklara 

drivkrafterna för ett miljöarbete återfinns i studien som ett motiv för miljöarbete. Nöjet kan 

förklaras som företagens ideella förhållning till miljöarbetet.  Nyttan representeras av de 

kostnadsbesparingar och effektivisering som miljöarbetet medförde. Den allmänna 

uppfattningen om att företag bör vara miljömedvetna och använda sig av ett 

miljöledningssystem svarar för normen och nödvändigheten förklaras av tillgången till 

upphandlingar och acceptansen för ett samarbete från framförallt större företag. 

5.2 Hinder 

Av resultaten kan det konstateras att av de respondenter som både är VD och 

miljösamordnare finns det goda rutiner och ett aktivt miljöarbete. Några miljösamordnare 

angav att VD:n på företaget inte hade någon större delaktighet i den operativa och strukturella 

planeringen av miljöarbetet.  Några av respondenterna i VD-position angav även själva att 

detta ansvar inte vilade hos dem. I dessa fall framkom det att förändringsbenägenheten var 

”trögare” och att vissa miljöbeslut därmed var svåra att få igenom. Det har ibland 

framkommit att den bild VD:n återger, inte helt stämmer överens med hur de anställda ser på 

saken, även om det inte rört sig om några jättestora skillnader.  

Både Ammenberg (2004) och Hallström, Gerklev & Nyström (1997) påpekar ledarskapet som 

en central och essentiell del för ett framgångsrikt miljöarbete. I studien framkom det att där 

det inte fanns en tydlig och god framförhållning hos ledningen uppfattades miljöarbetet mer 

distanserat från verksamheten och motivation bland anställda ansågs vara lägre. Det kan 

konstateras att det är symboliken med Miljödiplomeringen som är avgörande för de 

kommersiella fördelarna snarare än exempelvis hur ledarskapet fungerat. Vi vill klargöra att 

med resultatet av denna studie kan det inte dras några slutsatser om i vilken grad ledarskapet 

varit bra eller tillräckligt, utan endast att man i detta sammanhang inte kan se någon direkt 

koppling mellan ledarskapet och affärsnyttan. Ledarskapet kan dock bidra till att skapa tyngd 

och acceptans för Miljödiplomeringen i stort.  
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De flesta respondenter angav att de hade goda rutiner för att informera medarbetare om det 

aktuella miljöarbetet och miljöutbildningen sågs som ett bra medel för att engagera och skapa 

en medvetenhet kring både företagets miljöpåverkan och individens. Kommunikationen 

ansågs fungera bra på alla arbetsplatser. Ett företag nämnde att det var svårt att hinna 

informera och utbilda alla nyanställda då medarbetarstyrkan växte mycket. Hallström, 

Gerklev och Nyström (1997) beskriver utbildning, information och kommunikation som 

essentiella delar i ett miljöarbete och detta är även något respondenterna till stor del tycker 

fungerar bra och problemfritt. Vidare har det inte visat sig avgörande för affärsnyttan hur 

miljöarbetet har sett ut innan företagen blev Miljödiplomerade. 

Alla respondenter anser att de har haft kunskapen som behövs för att kunna genomföra 

Miljödiplomeringen. De som har haft tidsbrist har tagit hjälp av externa konsulter eller 

praktikanter vilket anses har fungerat bra. Upprättandet av miljömål och miljöpolicy gjordes 

ibland enskilt av miljösamordnare och i andra fall tillsammans med en eller flera personer. 

Det framkom inte att dokumenten formades efter en delaktighet från någon större andel av 

anställda utan informerades till dessa när de var uppsatta och nerskrivna. Att arbetet med 

Miljödiplomeringen görs av externa parter kan ju tyckas distansera Miljödiplomeringen i 

ännu högre grad än om någon eller några som arbetar på företaget genomför denna. Detta är 

naturligtvis beroende av i hur stor mån den externa parten lyckas involvera de anställda. 

Kotter (995) beskriver förändringsprocessen och dess olika steg som en faktor för att företag 

ska få en tillfredsställande och varaktig förändring. Samtliga studerade företag har liknande 

upplevelse på effekten av affärsnyttan oberoende av hur deras förändringsprocess varit 

utformad och genomförts.  

Det är en skillnad i vilken grad företagen har valt att marknadsföra att de är 

Miljödiplomerade. I många fall är den bristfällig med tanke på vilken möjlighet som finns för 

marknadsföringen. I NUTEKs rapport (2003) finner vi dock att det endast var 28 % av 

tjänsteföretagen som ansåg att miljöaspekten är ganska viktig samt mycket viktig vid 

marknadsföring. Denna studie visar på att detta förhållande inte har ändrats sedan NUTEK 

gjorde sin undersökning och resultatet i vår studie visar även på att affärsnyttan inte är 

beroende av hur väl företagen marknadsför detta. Alla företag upplever bara att de drar 

fördelar av den när den aktivt efterfrågas och då har alla möjlighet att verifiera att de är 

Miljödiplomerade.  

I denna studie har det framkommit att det endast behövs en viss lägstanivå av de interna 

insatserna för att företagen ska erhålla ett Miljödiplom. De faktorer som påverkar arbetet 

kring en Miljödiplomering måste därför åtminstone nå denna nivå. Alla företag i denna studie 

är Miljödiplomerade och anser att det enda som kan bidra till de kommersiella fördelarna är 

just att vara godkänd. Av den anledningen kan man inte säga att exempelvis ledarskapet, 

utöver det grundläggande, har bidragit till att företaget fått en större affärsnytta.  

5.3 Resultat  

Flera företag anger att Miljödiplomeringen inte har bidragit till några märkbara kommersiella 

fördelar förutom det som var den främsta anledningen – att med bättre utfall och i större 

utsträckning kunna delta i offentliga upphandlingar. Beroende av att marknaden inte kräver 

mer och att inga företag vet med sig att någon har valt att samarbete med dem på grund av att 

de är Miljödiplomerade, anses inte Miljödiplomeringen enskilt vara en faktor för några 

fördelar. Det är mer eller mindre något som de flesta aktörer anser vara en lika naturlig del av 

företagets profil som andra avgörande delar, exempelvis datorer, för att verksamheten ens ska 

kunna göra anspråk i affärer. 
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Två betydande anledningar till att företagen inte upplever någon avsevärd affärsnytta med 

Miljödiplomeringen är att många upplever att det inte i någon stor omfattning efterfrågas av 

samhället och externa aktörer, samt att Miljödiplomeringen inte är en del som tillhör 

kärnverksamheten. Denna reflektion speglas och förklaras i flera av svaren som samlats in. 

Av de företag som intervjuades var det en andel vars miljöpåverkan till störst del innefattades 

av de punkter som finns på checklistan. I dessa verksamheter ansågs det att det inte fanns så 

mycket mer att påverka. Det framkom att nivån av miljöhänsyn accepterades av de som 

ställde krav på miljöarbetet i företagen. Av den anledningen gjordes inte några större 

ansträngningar för att förbättra och expandera åtgärderna för miljöförbättringar. Förhållandet 

mellan de olika aktörerna på marknaden kan förklaras av den institutionella teorin där det 

finns informella normer om vad miljöarbetet bör innefatta och hur legitimiteten bibehålls 

genom att motsvara de föreställningar som förekommer i samhället (se figur 4). 

Några företag hade en kärnverksamhet vars miljöpåverkan inte behandlas av 

Miljödiplomeringens innehåll. Den påverkar självklart de miljöaspekter som finns med på 

checklistan men när den inte berör det område där företagen anser sig ha sin största 

miljöpåverkan, är det inte överraskande att Miljödiplomeringen i viss mån ses som något som 

ligger utanför verksamheten som en enskild del. Den skapar dock inget större värde för 

verksamheternas upplevelse av dess funktion och den kan inte i lika stor grad uppvisas som 

ett dokumenterat system för de miljöaspekter som anses vara essentiella för verksamheten. Vi 

upplever att det finns en risk för att budskapet och påföljden av Miljödiplomeringen urholkas 

när den inte lyckas beröra företagens kärnverksamhet.  

De krav som ställs av omvärlden på tjänsteföretagens miljöarbete i dagsläget är så pass små 

att det inte gör någon skillnad för fördelarna med Miljödiplomeringen. Varje enskilt 

tjänsteföretag påverkar inte i någon större omfattning men tillsammans så utgör deras 

miljöpåverkan en stor del av den totala. Flera respondenter uttryckte att Miljöförvaltningen 

kan utveckla både Miljödiplomeringspärmen mer specifikt mot tjänsteföretagens verksamhet 

samt marknadsföra Miljödiplomeringen tydligare. De konstaterade dock att de trodde att det 

skulle bli ett alldeles för omfattande arbete för Miljöförvaltningen att anpassa pärmen till 

varje enskild verksamhet. Här återfinns sambandet som visas i modellen (figur 4) mellan 

upplevelsen av kommersiella fördelar i små tjänsteföretag och Miljöförvaltningens roll som 

ägare och utfärdare av Miljödiplomeringen. 

Alla företag nämner även att det är svårt att formulera nya miljömål och förbättra företagets 

miljöpåverkan. PDCA- cykelns (se figur 1) funktion som ligger till grund för 

Miljödiplomeringen och för en ständig förbättring blir istället ett frustrationsmoment. Detta 

kan ju dock ses som att företagen har lyckats väl med att påverka deras miljöarbete. Samtidigt 

visar den på en begränsning i själva systemet. Dessa tjänsteföretag kunde påverka exempelvis 

materialval och skapa energieffektiva lösningar men detta är inget uppmärksammas i 

Miljödiplomeringen.  

Något vi finner intressant är några respondenters åsikter om att Miljödiplomeringen bör ställa 

mer krav på utbildning för anställda då dessa anser att det är utbildning som skapar en 

medvetenhet och förändring. Några ansåg även att de kunde göra större skillnad genom att 

påverka samarbetspartners. Kanske skulle miljömålen för tjänsteföretag handla mindre om 

den materiella och direkta påverkan och istället handla mer om att påverka indirekt genom 

större allmän miljökunskap och mot samarbetspartners? Samtidigt uppkommer det svårigheter 

då de mindre tjänsteföretagen ofta har större kunder och leverantörer som de inte har någon 

möjlighet att påverka, men som de är beroende av för att bedriva sin verksamhet.  
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Litteraturen (Hallström, Gerklev & Nyström 1997; Bergström, Catasús & Ljungdahl 2002) 

påpekar att det är lättare att räkna på de utgifter och kostnader som finns, men att det är 

betydligt svårare att hänföra intäkterna till ett miljöledningssystem. Detta är även något 

respondenterna på företagen uppmärksammat och med tanke på att företagen dessutom är så 

pass små blir de kostnader som kan minskas ytterst små. För att med säkerhet kunna ta reda 

på hur Miljödiplomeringen har lett till kommersiella fördelar behövs någon typ av 

mätningsmetod. Det är omständligt och besvärligt att mäta kommersiella fördelar och 

ekonomiska vinster för småföretagen. Vi anser att det borde vara ett intresse för 

Miljöförvaltningen att försöka sammanställa ett dokument eller beskriva tillvägagångssätt 

som är möjliga att använda sig av för att uppmärksamma eventuella fördelar av 

Miljödiplomeringen. Ett exempel skulle kunna vara någon form av formulär som kan delas ut 

till samarbetspartners och klargöra vilken inverkan Miljödiplomeringen hade för affärsutbytet. 

Detta skulle indirekt marknadsföra Miljödiplomeringen och stärka utformningen av denna 

som miljöledningssystem. Detta skapar både en positiv respons hos de diplomerade företagen 

och bidrar även till att Miljödiplomeringen attraherar nya verksamheter.  

Tydligare marknadsföring från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad skulle skapa en större 

kännedom om vad Miljödiplomeringen står för vilket i sin tur gör att dess ställning mot 

exempelvis ISO 14001 stärks. Detta kan vara av värde och medföra att fler statliga och 

kommunala bolag förstår dess värde och att den därmed värderas likadant i alla dessa. Detta 

med tanke på att en respondent lyfter upp problemet med att Miljödiplomeringen hos vissa 

statliga bolag ger fler poäng vid upphandling, medan det hos andra inte ger något alls. 

Vi anser att det går att urskilja ett samband mellan den samhälleliga normen för miljöarbete i 

små tjänsteföretag, dess marknadsföring från offentligt håll samt affärsnyttan med 

Miljödiplomeringen i små tjänsteföretag. Nedanstående figur försöker visa hur de olika 

delarna påverkar varandra.  

 

Figur 4 – Samband mellan marknadsföring, samhällsnorm och kommersiella fördelar i små 

tjänsteföretag. (Egen bearbetning) 

Genom studien har det uppmärksamts att det inte är de interna faktorerna i företaget som är 

mest avgörande för i vilken mån de upplever några kommersiella fördelar. Det är snarare 

externa faktorer, vilka företagen inte själva kan påverka, som är avgörande. Med detta påstår 
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vi inte att de interna faktorerna är oviktiga, men de är underställda de externa och behöver 

endast uppnå den lägstanivå som nämnts tidigare. Det ska tilläggas att modellen (figur 4) 

endast är ett försök till att beskriva ett samband som vi kan urskilja utifrån resultatet av denna 

studie. Med detta vill vi säga att den kan innehålla brister och att det finns utrymme för att 

vidare studera dessa samband.  

5.4 Metoddiskussion 

Eftersom att urvalet är begränsat kan inga statistiska mått beräknas. Därför är resultatet i 

denna studie endast en sammanställning av subjektiva bedömningar, vilka tillsammans kan 

visa på tendenser i vissa fall. Det kvalitativa angreppssättet har känts motiverat och relevant 

med tanke på undersökningens syfte. Examensarbetets omfattning har varit avgörande för 

datainsamlingsmetod. En kvantitativ studie, eller delvis kvantitativ, hade också kunnat svara 

upp mot rapportens syfte och hade eventuellt kunnat motiveras med att tydligare mönster i 

respondenternas svar hade framträtt. Samtidigt hade man då kanske inte fått lika uttömmande 

och fullständiga svar som vid en kvalitativ intervju. En kvantitativ studie inom detta område 

kan vara ett förslag på framtida studier för att få en ännu mer tydlig bild över hur små 

tjänsteföretag resonerar kring Miljödiplomering. Det är ju trots allt 65 % av alla företag i 

Sverige som är tjänsteföretag. För att få en mer allmän bild hade denna studie kunnat utökas 

genom att mer ingående studera de valda företagen, exempelvis med intervjuer av fler 

anställda. 

Den modell NUTEK (2003) presenterat (figur 3) gällande miljöarbetets interna 

företagsfunktioner som nämnts ovan har använts både som grund för utformandet av 

intervjuguiden samt rapportens disposition. Övrig litteratur har kopplats till analysmodellen, 

kompletterat och utvecklat denna. Vi är medvetna om att modellen kan ha brister om hur 

verkligheten ser ut och att det kan finnas en risk att vi därmed missat saker som egentligen har 

betydelse och påverkan för denna undersökning. Det finns en möjlighet att det slutliga 

resultatet hade sett något annorlunda ut vid val av en annan modell och utformning av 

intervjufrågor utifrån den.  

Frågorna i intervjuguiden har inte varit tillräckligt djupgående för att man på ett tydligt sätt 

kunnat urskilja några skillnader i den upplevda affärsnyttan hos respondenterna. Av den 

anledningen har det inte varit möjligt att jämföra de olika företagens förhållanden mot 

affärsnyttan då beskrivningen av denna inte varit tillräckligt nyanserad. Samtidigt kanske den 

faktiska affärsnyttan inte varierar i någon vidare omfattning och att svaren därför varit av 

likartad karaktär från alla företag. 

Läsaren bör uppmärksamma vilket årtal litteraturen är skriven. Omständigheterna kring de 

olika studierna och resultaten har varit olika och har därmed påverkat framställningen, vilket 

även bör beaktas. En jämförelse mellan tidigare studier och den vi presenterar, visar på både 

skillnader och likheter. Vidare har det i denna studie inte varit genomförbart att ingående 

undersöka alla eventuella faktorer som påverkar resultatet av Miljödiplomeringen. Detta med 

tanke på studiens syfte och en nödvändighet till avgränsning. 

I det urval av företag som gjorts i samband med denna studie har ett icke-sannolikhetsurval 

använts. Eftersom att studien syftar till att utröna om det finns någon affärsnytta med 

Miljödiplomeringen har organisationer utan vinstintresse av naturliga skäl valts bort. Att välja 

företag som endast är lokaliserade i Göteborgs kommun har främst skett av praktiska skäl och 

syftet har inte heller varit att jämföra hur det ser ut i olika kommuner. Storleken på de utvalda 

företagen var mellan åtta till 45 anställda. De riktigt minsta företagen (0-2 anställda) valdes 
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bort med tanke på att dessa ofta har andra interna förhållanden kring de hinder som finns i 

analysmodellen, vilket är underlaget för denna studie. 

Vid kontakt med de intervjuade företagen mottogs god respons och flera vara positivt 

inställda till att avsätta tid för intervju. Tiden som avsattes för varje intervju beräknades till 

cirka 30 minuter. Vi uppfattade att respondenterna var angelägna om att det inte skulle kräva 

för mycket tid och anpassade oss efter deras önskemål. För övrigt var denna tid tidsåtgång 

lagom för att få svar på frågorna. Vid några tillfällen blev intervjutillfället något kortare och 

vid andra något längre. Detta innebar ingen skillnad för resultaten utan berodde endast på hur 

konversationen utvecklades.  

För att sammanställa de empiriska resultaten bearbetades ljudinspelningarna från intervjuerna. 

Att spela in samtalen har varit ett bra hjälpmedel för att kunna återberätta respondenternas 

åsikter. I det enskilda fallet när respondenten inte ville bli inspelad kunde resultatet av denna 

intervju användas på ett bra sätt då en sammanställning av intervjun gjordes direkt efter 

mötet. Med tanke på studiens karaktär och att det inte rört sig om någon ”känslig” information 

har vi ansett att det går att genomföra intervjuerna vid respondenternas arbetsplatser utan att 

få några missvisande svar. Någon neutral plats för intervjutillfällena hade inte varit möjlig att 

använda rent praktiskt och vi anser inte heller att denna åtgärd nödvändigtvis hade svarat 

bättre mot det givna syftet. 

Respondenterna har givits anonymitet av den anledningen att syftet var att se om det går att 

finna några tendenser över hur små tjänsteföretag ser på Miljödiplomeringen och att det 

därför inte har någon betydelse för studien vem det är som har sagt vad. Värt att kommentera 

är dock att ingen av respondenterna egentligen hade någon direkt åsikt om detta 

förhållningssätt. Samtidigt är det inte säkert att respondenterna känt sig fria att svara helt 

sanningsenligt om de visste att exempelvis VD:n skulle kunna läsa rapporten och se vad 

någon anställd tycker om dennes agerande i vissa frågor. Vid en eventuell framtida studie 

kanske det skulle kunna vara av värde att göra en mer ingående analys av något/några företag 

och där intervjua flera olika personer. I en sådan undersökning hade det kanske varit mer 

motiverat att lyfta fram vilket det givna företaget är för att förstå förhållandena företaget 

agerar inom. Även studier mellan företag skulle kunna ske genom att jämförelsevis analysera 

dessa djupare. 

Reliabiliteten i studien har stärkts genom att samma person fört samtalet med samtliga 

respondenter och den andra haft rollen som sekreterare. Med detta tillvägagångssätt tror vi att 

risken minskar för att få olika svar av respondenterna. Validiteten är till viss del osäker i 

rapporten då vi inte använt teorier som är nyligen uppdaterade. Det kan vara så att de 

kommersiella fördelarna i små tjänsteföretag är beroende av andra faktorer än de vi 

huvudsakligen studerat. 
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6. Slutsats  

Denna studie har visat att kommersiella fördelar för de intervjuade företagen främst är 

tillgången till upphandlingar, både offentliga och privata. Detta är även den starkaste 

drivkraften respondenterna nämner som skäl till varför de valde att Miljödiplomera företaget. 

En hel del litteratur och teoretiska resonemang handlar om att ett antal interna faktorer, 

exempelvis ledarskap, engagemang, kommunikation och kunskap, påverkar utfallet av 

miljöarbete. I denna studie har faktorerna återfunnits i de svar respondenterna givit, men det 

går inte att urskilja om någon faktor är viktigare än någon annan för att göra någon skillnad 

för de kommersiella fördelarna med Miljödiplomering. Det är alltså viktigare att man 

genomför arbetet än hur man gör det. För de kommersiella fördelarna kan de interna 

faktorerna sägas vara underordnade de externa, vilka kan vara exempelvis kundkrav och den 

rådande samhällsnormen.  

Vidare kan det konstateras att de intervjuade företagen anser att Miljödiplomeringen och dess 

checklista inte alltid behandlar företagens kärnverksamheter. Detta kan medföra att 

Miljödiplomeringen urholkas när den inte berör företagens centrala verksamhet eftersom att 

de eventuella miljöaspekter som finns där lämnas åt sidan. 

I den teori som finns att tillgå framkommer det att det är svårt att använda några generella 

mått för i vilken utsträckning ett miljöledningssystem bidrar till kommersiella vinster. 

Komplexiteten utgörs av att det är relativt enkelt att kalkylera kostnader, men desto svårare att 

redovisa intäkter av Miljödiplomeringen. Detta bekräftas av flera intervjuade företag som 

menar att kostnaden inte varit något problem och att de fått valuta för pengarna. Samtidigt har 

ingen någon uppfattning om i vilken grad Miljödiplomeringen givit några kommersiella och 

då indirekt ekonomiska fördelar.  

Det krävs framförallt en förändring från externa aktörer för att små tjänsteföretag i högre grad 

ska uppnå några kommersiella fördelar av att vara Miljödiplomerade. Tydligare 

marknadsföring kring Miljödiplomeringen skulle stärka dess position som 

miljöledningssystem. Att till större del uppmärksamma Miljödiplomeringen kan möjligtvis 

bidra till fler fördelar för både Miljödiplomerade företag, utfärdare av diplomet och samhället 

i stort. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Berätta lite om ert företag.  

a. Arbetsområde, huvudsaklig tjänst? 

b. Kundmix: offentlig/privat? 

c. Antal anställda? 

d. Din position i företaget? 

2. Hur länge har ni varit Miljödiplomerade? 

3. Hur såg ert miljöarbete ut innan ni valde att Miljödiplomera er? 

 

Drivkrafter 

4. Hur kommer det sig att ni valde att Miljödiplomera er? 

a. Specifika mål med Miljödiplomeringen? 

b. Viktigaste faktorn? 

c. Varför just Miljödiplomering? 

5. Vad har ni för krav från era kunder om miljöarbete? 

a. Skillnad privat/offentlig sektor? 

 

Hinder 

6. Vem har varit ansvarig för projektet? 

a. Hur motiverades valet? 

7. Hur ser ledarskapet ut kring arbetet med Miljödiplomeringen? 

a. Hur har ni organiserat arbetet? 

b. Viktiga ledaregenskaper? 

8. Om annan än VD varit ansvarig: Upplever du att det funnits stöd från chef och ledning 

i arbetet? 

9. På vilket sätt är de anställda delaktiga i arbetet? 

a. De anställdas inställning/engagemang? 

b. Information till anställda? 

10. Hur gick ni till väga för att sätta upp miljömål och -policy? 

a. Varför valde ni dessa mål? 

b. På vilket sätt var de anställda delaktiga i skapandet? 

11. Vad anser du är en lyckad Miljödiplomering för er? 

12. Vilka faktorer tror du är avgörande för att implementeringen och arbetet med 

Miljödiplomeringen skall bli lyckad?  

13. Vilken är den största förändringen i det dagliga arbetet i samband med införandet av 

Miljödiplomeringen?  

14. Vilka krav ställer ni på att era leverantörer/samarbetspartners har ett aktivt 

miljöarbete? 

15. Vilka är de största hindren/utmaningarna vid arbetet med Miljödiplomering? 

16. Har ni haft den kunskap ni behöver för att kunna genomföra en tillfredställande 

Miljödiplomering? 

17. Har ni använt någon extern konsult i samband med implementeringen? 

a. Varför? 

b. Fördelar/ nackdelar med det val ni gjorde? 
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Resultat 

18. Har ni använt någon form av marknadsföring före, under och efter för att 

kommunicera att ni är Miljödiplomerade? 

a. Om ja, var och hur? 

i. Har ni fått någon respons på den marknadsföring ni gjort? 

b. Om nej, varför inte? 

19. Har Miljödiplomeringen bidragit till några kommersiella fördelar? 

a. Om ja, Vilka faktorer har påverkat?  

i. Hur mäter ni? 

b. Om nej, Vad grundar ni det på? 

20. Har ni fått valuta för pengarna? 

a. Hur? 

b. Varför/ varför inte? 

 

Miljödiplomering – utveckling 

21. Anser du att innehållet i pärmen är utformat för att främja miljöarbetet i er 

verksamhet? 

22. Vad kan tjänsteföretag göra för att minska miljöpåverkan? 

23. Har ni i efterhand några tankar om hur man kan underlätta för företag i er situation 

inför uppstart och genomförande? 

a. Saknade ni något? 


