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ABSTRACT 
 
Svensk titel: Miljömärkningar på Inredningsprodukter – Vad hindrar företagen? 
Engelsk titel: Eco Labels on Furnishing and Equipment – What stops the companies? 
Utgivningsår: 2011 
Författare: Maria Thelin & Charlotta Liljegren 
Handledare: Ulf Sternhufvud 

The Swedish society participates in an adjustment towards sustainable alternatives and course 

of actions. The goal is to work in a long-term perspective to satisfy today’s needs but do not 

harm the next generation. All parties in the society have an important role to play in the 

sustainable development; politicians, industries, scientist, rural districts, authorities and 

consumers all share responsibility for this.  

Within the Swedish industry every company is already involved in the race for sustainable 

development. The question is not if they want to participate but how they join in the race. A 

strong and growing industry in Sweden is the furniture industry. The furnishing companies 

which have the public sector as customer experience a lot of pressure from other stakeholders 

and have different demands to live up to. Many of the stakeholders press them to introduce 

eco-labels at the products. The implement of an eco-label can carry big changes which can 

lead to difficulties for the companies. Many furnishing companies already have an 

environmental management system but their products do not live up to the requirements for 

the eco-labels. This paper therefore examines underlying barriers for the furnishing 

companies to fulfill the requirements of the eco-labeling of their products and the purpose has 

been to put together a picture of the furnishing companies’ perspective of the situation. The 

research problem of this essay is what prevents the furnishing companies with the public 

sector as customer to fulfill the claims for eco-labeling of products? 

The paper is found on a desk research which has been supplement with interviews with 

furnishing companies with the public sector as customer and not yet have eco-labeling on 

their products.  

The result of the study is that barriers which prevent the companies to be able to fulfill the 

requirements and obtain an eco-labeling can be the marketing problems which can emerge 

when an eco-label is put on a product. The lack of knowledge within the companies 

concerning life cycle analysis can be a barrier. Insufficiently support from the public sector in 

the practical purchasing process constitutes the third barrier and finally the time that is 

required from the companies to develop an organization which meet the requirements can also 

create a complication. The four barriers are integrated with each other and all of them are in 

some way connected to costs, which can be seen as an overall barrier that can prevent the 

development to implement an eco-label. 
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An understanding of these barriers can facilitate the relation between the companies and the 

public sector, which in a long-term perspective can contribute to the development towards a 

sustainable society.   

Keywords: Eco Label, Public sector, Green Marketing, Barriers, Communication, Costs, 

Internal knowledge, Sustainable development, Environment, Lifecycle analysis  
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SAMMANFATTNING 

Det svenska samhället står inför en omställning mot hållbar utveckling, vilket innebär att anta 

ett långsiktigt perspektiv som kan tillgodose dagens behov utan att skada nästkommande 

generation.  Alla samhällets parter har en viktig roll i den hållbara utvecklingen; politiker, 

näringsliv, forskare, kommuner, myndigheter och konsumenter har alla ett gemensamt ansvar.  

Inom svenskt näringsliv är alla företag genom offentliga sektorns regleringar redan 

involverade i samhällets resa mot hållbar utveckling. Oavsett om de vill eller inte kommer 

företagen att bli bedömda i frågan om hur de medverkar i den hållbara utvecklingen. En stark 

och växande industri i Sverige är möbelindustrin. Inredningsföretag med offentlig sektor som 

kund har många krav att leva upp till och de pressas av olika aktörer i sin omgivning till att 

satsa på miljömärkningar. Införandet av en miljömärkning kan innebära stora förändringar 

som medför olika typer av svårigheter för företagen. Många företag har någon form av 

miljöledningssystem men det garanterar inte att de produkter de erbjuder lever upp till kraven 

för miljömärkningarna. Uppsatsens syfte har därför varit att beskriva och förklara 

underliggande hinder för att uppfylla kraven för miljömärkning av inredningsprodukter, och 

att kunna presentera en sammanställd bild av inredningsföretagens perspektiv på situationen. 

Frågan vi har ställt oss är vad som hindrar inredningsföretag med offentligsektor som kund att 

uppfylla kraven för miljömärkning av produkter? 

Utgångspunkten i uppsatsen har varit en litteraturstudie som har kompletterats med intervjuer 

med inredningsföretag med offentlig sektor som kund och som ännu inte har miljömärkning 

på någon av sina produkter i sitt sortiment.  

Studien har kommit fram till att hinder för företagen att klara kraven för att få licens för 

miljömärkning kan till att börja med härledas till marknadsföringsproblem som kan uppstå i 

och med att en miljömärkning sätts på en produkt. Brist på kunskap inom företagen angående 

att göra livscykelanalyser på produkter utgör även det ett hinder. Otillräckligt stöd från 

offentlig sektor i den praktiska delen av upphandlingarna utgör ytterligare en svårighet och 

slutligen även den tid som krävs från företagens sida att utveckla sin verksamhet så att de kan 

leva upp till kraven utgör hinder. De fyra hindren är integrerade och påverkar varandra och 

samtliga fyra är även på något sätt även förknippade med en kostnadsmässig effekt, vilken 

kan ses som en övergripande svårighet för att få en miljömärkning. En förståelse för dessa 

hinder kan underlätta för relationen mellan företagen och den offentliga sektorn, vilket i en 

förlängning kan bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  

Nyckelord: Miljömärkning, Offentlig sektor, Grön marknadsföring, Hinder, Kommunikation, 

Kostnader, Intern kunskap, Hållbar utveckling, Miljö, Livscykelanalys 
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1. INLEDNING 

I uppsatsens första kapitel presenteras huvudfrågeställningen som behandlats i studien och 

bakgrunden till denna. Även uppsatsens syfte presenteras för att konsekvent kunna återkoppla 

resonemang till det genom studien. 

1.1 Bakgrund 

Ett omdebatterat ämne i det svenska samhället är hållbar utveckling. Dagligen belyses ämnet i 

statliga sammanhang, media och näringsliv. En undersökningen gjord på uppdrag av Swedish 

Standards Institute visar att även slutkonsumenter blir mer medvetna och har en positiv 

inställning till arbetet för hållbara alternativ (Erik Klefbom, 2011). Hållbar utveckling kan 

uppfattas diffust, men i den här uppsatsen kommer det att definieras på följande sätt; en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att begränsa nästkommande generations 

möjligheter. Målsättningen med begreppet är att alla aktiviteter ska utgå från ett långsiktigt 

perspektiv där man tar hänsyn till de tre parametrarna etik, miljö och ekonomi.
1
 Hållbar 

utveckling är ett begrepp som används i många delar av samhället och fokus i den här 

uppsatsen är hur näringslivet och offentliga sektorn arbetar med de här frågorna.  

Berglund och Boson (2010) menar att det ofta talas om en ekologisk trend inom företag, men 

att miljöanpassning snarare är ett konkurrensvillkor än en trend. Sverige har tillsammans med 

övriga länder ett ansvar att göra omställningar och visa att ett miljöanpassat och hållbart liv 

fungerar. Det är inte en utmaning som någon enskild part ansvarar för utan politiker, 

näringsliv, forskare, kommuner, myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar för 

miljön (Erlandsson, 2010).  

Löhman och Steinholtz (2004) menar att hållbarhetsperspektivet får allt större vikt i det 

svenska samhället och att politiker ställer högre miljökrav på global och lokal nivå. Detta 

resonemang kan även styrkas med en debattartikel av Arkelsten (2011) som menar att 

Sveriges fokus på att bygga en robust och hållbar ekonomi har bidragit till att Sverige som 

land har gått ur den ekonomiska krisen starkare än många andra länder. Regeringens val att 

lyfta värderingar som ansvar och resurseffektivitet, reformer vad gäller naturresurserna och en 

handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling har resulterat i att Sverige har en ökad 

tillväxt i kombination med minskade utsläpp av växthusgaser (Regeringens skrivelse 

2006/07:54 2007). Detta har blivit en konkurrensfördel för Sverige på världsmarknaden och 

landets regering driver därför en offensiv politik vad gäller att försöka nå landets klimat- och 

miljömål. För att uppnå bästa resultat måste, enligt artikeln, landets styrmedel och regelverk 

hanteras väl och kämpa för att vinna människors personliga engagemang i frågan (Arkelsten, 

2011). Även i lagen för offentlig upphandling (LOU) har en ändring gjorts som uppmanar till 

miljökrav vid offentliga upphandlingar.
2
 

                                                      
1
 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_sv.htm Hämtad: 5 feb 

2011 
2 http://www.msr.se/sv/Upphandling/Juridik/Svenska-upphandlingsbestammelser/ Hämtad 7 april 2011 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_sv.htm
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Inom svenskt näringsliv är därför företag redan involverade i samhällets väg mot hållbar 

utveckling. Löhman och Steinholtz (2004) menar att företagen kommer att bli bedömda 

utifrån miljöaspekten oavsett om de vill det eller inte och den stora frågan blir då hur de ska 

delta i utvecklingen. Det blir därför intressant att närmare studera hur företagen arbetar och 

vilka utmaningar de ställs inför vad gäller att arbeta hållbart.   

En stark och växande industri inom svenskt näringsliv är möbelindustrin. Mellan åren 1998 

till 2008 kan en markant ökning av möbler ses inom områdena produktion, export, import och 

konsumtion visar en rapport av Trä- och möbelföretagen (TMF 1, 2010). År 2009 fanns 

15388 anställda inom möbelindustrin i Sverige och produktionen av möbler uppgick enligt 

Trä- och möbelföretagen till 22,9 miljarder kronor (TMF 2, 2010). Under finanskrisen 2008 

stod sig möbelindustrin bra och i synnerhet designmöbler för offentliga miljöer
3
. Det är en 

viktig bransch för det svenska näringslivet. Problemet är dock att både tillverkare och kunder 

har begränsade kunskaper om just möblers kvalitet och dess miljöpåverkan och det är få 

möbler som testas. Detta på grund av att det är en kostsam process och så länge inte 

konsumenterna frågar efter fakta om möbeln är det svårt att motivera företagen att satsa på 

miljöanpassade produkter (Elander, nr 5 2010). Utifrån företagens perspektiv som 

möbelproducent med offentlig sektor som kund ligger även svårigheten i att hantera stora 

kravspecifikationer i den offertanmodan som måste följas, vilka kan se olika beroende på vem 

som är upphandlare. De varierande kraven gör det svårt för det tillverkande företaget att ta 

fram all nödvändig information som krävs för dokumentation för att klara att uppfylla alla 

olika kravspecifikationer (Elander, nr 6 2010).  

Ett exempel på en organisation som arbetar för utökad utveckling av miljöanpassade möbler 

och produkter för offentlig miljö är Design med Omtanke som startades som ett projekt av 

Västra Götalandsregionen år 2001, i samarbete med SVID, Svensk Form och Högskolan för 

Design och Konsthantverk. Syftet var att arbeta fram en metod för en hållbar process vid 

upphandling av inredning till regionens offentliga miljöer.
4
 Västra Götalandsregionen består 

av flera tidigare landsting inom Västra Götaland, samt av flera kulturella verksamheter i 

området.
5

 Design med Omtanke har arbetat fram en metod som nu används vid 

inredningsprojekt. Metoden går ut på att Design med Omtanke, tillsammans med den 

verksamhet som ska inredas eller byggas om och en inredningsarkitekt lägger mer tid på 

planeringsfasen i processen. Metoden består av olika steg som handlar om att utveckla ett 

verksamhetsprogram.
6
 I ett senare skede inkluderas även verksamhetens anställda igen i valet 

av produkter till miljöerna och för att underlätta den delen av processen har Design med 

Omtanke tagit fram Gröna listan över de produkter som klarar de miljökrav som satts upp och 

som erbjuds av de företag som finns med i Västra Götalandsregionens upphandlingsavtal. 

Kraven kan likställas med de som licensbaserade miljömärkningar ställer, men licens för 

märkningar är inte ett upphandlingskrav. Gröna Listan har blivit ett verktyg som används 

                                                      
3
 http://www.tmf.se/web/Mobler_1.aspx Hämtad: 19 feb 2011 

4 http://www.designmedomtanke.se/start.asp?sida=9032 Hämtad: 5 feb 2011 
5 http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Alla-
verksamheter/ Hämtad: 5 feb 2011 
6 http://www.designmedomtanke.se/start.asp?sida=9016 Hämtad: 5 feb 2011 

http://www.designmedomtanke.se/start.asp?sida=9032
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Alla-verksamheter/
http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra-Gotalandsregionen/Alla-verksamheter/
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flitigt i regionens verksamheter, men även av kommuner i Västra Götaland och resten av 

Sverige.
7
 I Västra Götalandsregionens upphandlingsavtal angav tjugofyra inredningsföretag 

att de skulle kunna leverera miljömärkta produkter, dock kunde bara hälften av företagen leva 

upp till de miljökrav som ställts på produkterna för att få vara med i den spetsupphandling 

som gjorts för framtagning av Gröna Listan.
8
 På listan finns ca sex procent av produktutbudet 

som hela upphandlingen utgör, och från den andelen görs 41 procent av alla inköp av möbler 

till regionen, vilket motsvarar ca 26 miljoner kronor per år.
9
 Enligt Västra Götalandsregionens 

politiker ska produkterna från Gröna Listan vara förstahandsvalet när det gäller inköp till 

offentliga miljöer
10

.  

I den här uppsatsen behandlas enbart miljöaspekten i begreppet hållbar utveckling och de 

inredningsföretag som har offentlig sektor som kund och följaktligen erbjuder produkter för 

offentliga miljöer.  

1.2 Problematisering 

Att satsa på att kunna leverera mer miljöanpassade produkter som uppfyller krav för 

miljömärkningar kan vara en svårighet för företag, i synnerhet de av mindre storlek. I en 

rapport av Tillväxtverket (2009) lyfts problem som kan uppstå i samband med en mer 

miljöanpassad affärsverksamhet fram. Trots aktualiteten i miljöanpassning idag försvårar flera 

yttre faktorer det här för företag i form av osäker efterfrågan och begränsat stöd från 

myndigheter, men även av inre faktorer som kunskap om miljöanpassning och kostnader för 

denna typ av produktutveckling och licenser.  

Med Design med Omtankes verksamhet som bakgrund är det intressant att se närmare på de 

företag som finns med i Västra Götalandsregionens upphandlingsavtal men som inte kom med 

i spetsupphandlingen på grund av att de inte kunde erbjuda produkter som levde upp till de 

miljökrav som ställts av regionen. Alla företagen fick möjlighet att erbjuda sina produkter, 

men det var endast de företag med produkter som klarade kraven som fick komma med i 

spetsupphandlingen och således även få sina produkter presenterade i Gröna Listan. Frågan 

blir då vad som hindrar företag från att ta fram produkter som lever upp till miljökraven? 

Viktigt är att poängtera att det var tjugofyra företag som ansåg att de hade miljöanpassade 

produkter, men endast tolv av dessa företag uppfyllde kraven som krävdes för 

spetsupphandlingen. Detta betyder dock inte att de som inte kom med i spetsupphandlingen 

inte har någon typ av miljöarbete i sin verksamhet, men de produkter de erbjuder uppfyller 

inte de krav som ställs för miljömärkningarna. De flesta har någon typ av 

miljöledningssystem eller är certifierade utifrån standarder som exempelvis ISO 14000, men 

komplexiteten ligger i att detta inte garanterar att själva produkterna kan erhålla 

miljömärkningar (Tillväxtverket, 2009 s. 20). Miljömärkning kan vara en del av ett företags 

miljöarbete, men ett miljöarbete garanterar inte kommunikationsmöjligheten i form av 

                                                      
7 http://www.designmedomtanke.se/start.asp?sida=10890 Hämtad: 5 feb 2011 
8 Verksamhetsledare, Design med Omtanke 26/1 2011 
9 http://www.designmedomtanke.se/start.asp?sida=10890 Hämtad: 5 feb 2011 
10 Verksamhetsledare, Design med Omtanke 26/1 2011 

http://www.designmedomtanke.se/start.asp?sida=10890
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märkningar. Miljöarbete och miljöledningssystem är strategier för hela verksamheten, medan 

märkningar kan erhållas för enskilda produkter. Miljömärkningar är ett verktyg som ska 

motivera företag till utveckling av miljöanpassade produkter och framhäva dessa på 

marknaden. De ska vara ett stöd för att marknadsföra dessa produkter och även en hjälp till 

kunder i inköpsprocesser (Miljöstyrningsrådet, 2010 s. 3).  

För att förstå de bakomliggande hinder som möjliggör för inredningsföretagen i Västra 

Götalandsregionens upphandlingsavtal att ta fram produkter som lever upp till produktkraven 

för miljömärkningar, måste problemet ses ur företagens perspektiv. I bakgrundsavsnittet 

diskuterades att det är många aktörer i samhället som har ett ansvar i utvecklingen mot 

miljöanpassning och att näringslivet har en central roll. En av orsakerna till det är att många 

aktörer har olika intressen i just företagen och i hur de agerar. Enligt Norrblom, Jönbrink och 

Dahlström (2000) kan företag uppleva olika miljökrav från kunder, ägare, anställda, 

myndigheter, samt bransch- och miljöorganisationer. Att tillfredsställa alla aktörers 

efterfrågan och behov är en utmaning för företagen. En förståelse för detta perspektiv kan 

underlätta för relationer mellan offentliga inköpare och inredningsföretagen.  

Utifrån denna bakgrund kommer fokus att ligga på nedanstående huvudfråga: 

HF: Vad hindrar inredningsföretag med offentlig sektor som kund att uppfylla krav för 

miljömärkning av produkter? 

För att avgränsa studiens undersökningsområde har fyra forskningsfrågor formulerats:  

FF1: Är försäljningssvårigheter av miljömärkta produkter ett hinder? 

FF2: Är brist på intern kunskap om miljömärkningar ett hinder? 

FF3: Är bristande stöd från offentlig sektor ett hinder för miljömärkningar? 

FF4: Är ekonomiska konsekvenser ett hinder för att klara kraven för miljömärkning? 

Dessa grundas i en övergripande studie av publicerade texter för området och baseras främst 

på Tillväxtverkets rapport från 2009 Försäljning av miljöanpassade varor och tjänster – en 

bra affär för småföretagen, där de tre av barriärerna i forskningsfrågan ses som främsta hinder 

för satsning på miljövänliga produkter. De förklaras även alla fyra som hinder för gröna 

processer i en artikel av R. Hillary från 2003 Environmental managment system and the 

smaller enterprise. I studien utreds sedan om dessa hinder även är identifierbara inom 

undersökningsområdet; inredningsföretag med offentlig sektor som kund. Forskningsfrågorna 

är hypotetiska indikatorer och utreds vidare under kapitel 3; Litteraturstudie. 

För att förtydliga vår problemformulering ytterligare har vi valt att beskriva de ord/begrepp 

som används i huvudfrågan och forskningsfrågorna. Med begreppet hindrar menas försvårar 

och hämmar. Inredningsföretag med offentlig sektor som kund indikerar att dessa 

inredningsföretag erbjuder produkter för offentliga miljöer, vilka ofta skiljer sig från 

produkter för privata miljöer i fråga om utseende-, funktions- och kvalitetskrav. Miljömärkta 

produkter definieras som produkter som är skonsamma mot naturen, har mindre 

miljöpåverkan än produkter med samma funktion och har försetts med någon typ av 
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miljömärkning. Att få produkter miljömärkta är en del av ett företags totala miljöarbete. 

Försäljningssvårigheter avser utebliven försäljning i form av låg efterfrågan, men även 

svårigheter att marknadsföra dessa produkter i förhållande till företagets affärsidé och strategi. 

Intern kunskap innebär den kompetens och erfarenhet som finns bland medarbetare i 

inredningsföretagen och hur det påverkar möjligheterna för satsning på miljömärkning av 

produkter. Med offentlig sektor menas statlig påverkan både i form av kund vid 

upphandlingar, men också hur lagar och regleringar påverkar företagen. Med begreppet 

ekonomiska konsekvenser menas förekomst av ökade kostnader eller förlorade intäkter vid 

införande av miljövänliga produkter.  

 
 

Vi har även valt att presentera forskningsfrågorna som en modell (fig. 1) för att illustrera 

hypotesernas förhållande till huvudfrågan. Målet är att genom studier av teori och av 

inredningsföretag kunna bekräfta eller revidera forskningsfrågornas påverkan på 

huvudproblemet. Modellen ses som ett stöd till att vårda forskningsfrågorna genom hela 

arbetets gång och den ses även som en hjälp till att samla in väsentlig data. I uppsatsens 

resultat kan modellen behöva revideras. 

1.3 Avgränsningar  

Med problemformuleringen avgränsar vi oss till undersökning av de produktutvecklande 

inredningsföretagen som finns med på Västra Götalandsregionens basupphandling, men inte i 

spetsupphandlingen. Dessa företag har offentlig sektor i sin kundgrupp, vilket gör dessa 

företags situation till ett intressant område att undersöka då miljöaspekten får en allt viktigare 

roll i offentlig upphandling. Inredningsföretagen är en heterogen grupp av företag som 

erbjuder ett produktsortiment av olika djup och bredd. De flesta av företagen i 
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undersökningsområdet faller inom EUs definitioner
11

 för små och medelstora företag, vilka 

inte har fler än 250 anställda eller inte har en årsomsättning över femtio miljoner euro. 

Inredningsprodukter för offentlig sektor är utvecklade för offentliga miljöer och kan innefatta 

allt från trä- och metallprodukter till belysning och textilier. När det gäller miljöaspekten rör 

avgränsningen aktiviteter i form av utökning av produktportföljen med miljöanpassade 

produkter, vilket innebär produkter som försetts med någon typ av miljömärkning. De 

märkningar vi avgränsar oss till är miljömärkningar av Typ I och mer specifikt Svanen, EU 

Eco Label (EU-blomman), Bra Miljöval. Motivering till valet av dessa tre framgår under 

avsnittet för litteraturstudien. Genom miljömärkning av produkterna ges en garanti för att 

företagen uppfyller särskilda miljökrav som godkänts av en utomstående part. 

Studien genomförs utan ekonomiskt bidrag från uppdragsgivande organisation eller annan 

organisation. De medel som används finansieras av författargruppen själva. Tid att disponera 

utgörs av kursen Examensarbete på 15 högskolepoäng, vilket motsvarar ca tio veckor. 

Planeringsfasen räknas inte in i dessa veckor, utan hänvisas till perioden innan kursstart.  

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara underliggande hinder för att uppfylla kraven för 

miljömärkning av inredningsprodukter, samt att kunna presentera en sammanfattande bild av 

inredningsföretagens perspektiv på situationen. Målet är att forskningsfrågorna skall, med 

hjälp av studier av teori och av företag, kunna bekräftas eller revideras. Detta skulle kunna 

utgöra en grund för framtida marknadsåtgärder för inredningsföretagens offentliga kunder och 

intressenter, där ibland organisationen Design med Omtanke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
11 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm Hämtad: 6 april 
2011 
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2. METOD 

I metodkapitlet beskrivs val av underökningsdesign och perspektiv för studien. Vidare 

beskrivs tillvägagångssätt för datainsamlingen och hur data behandlats. Slutligen redogörs 

de metodproblem som kan uppstå under arbetsprocessens och hur de har hanterats. Under 

respektive avsnitt kommer vi att presentera valmöjligheter och beskriva de tillvägagångsätt 

som använts i studien och de som inte använts. Nedan kommer först en kort beskrivning av 

vad metod generellt innebär för alla typer av undersökningar och studier för att belysa vikten 

av metodval för ett lyckat resultat. 

 

Ordet metod betyder att följa en bestämd väg mot ett mål och målet är att finna svar. Vid 

genomförandet av en studie finns det många metoder att angripa huvudproblemet och det är 

av stor vikt att metodvalen anpassas efter problemet och syftet med uppsatsen. Enligt 

Johannessen och Tufte (2003, s. 36) är det viktigt att vidhålla en resultatinriktad fokusering 

för att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor på ett så bra sätt som möjligt.  

2.1 Undersökningsdesign 

Enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 17) genomförs en undersökning för att tar reda på hur 

verkligheten ser ut och det grundläggande är att forskaren ställer en fråga som de vill ha svar 

på. För att får svar måste forskaren först inhämta data kring ämnet från det område som 

studeras och efter det analysera insamlad data för att få ny insikt och kunskap kring frågans 

område. Johannessen och Tufte (2003, ss. 49-58) talar om fem forskningsdesignsmöjligheter; 

tvärsnittsundersökningar, longitudinella undersökningar, experiment, evaluering och 

fallstudier. En tvärsnittsundersökning är en undersökning som utförs vi en viss tidpunkt, som 

exempelvis enkätstudie eller strukturerande observationer. Det kan även vara kvalitativa 

intervjuer eller fokusgrupper. En longitudinell undersökning är detsamma som tvärsnitt men 

genomförs vid flertal tidpunkter av samma personer över en lång period. Experiment innebär 

jämförelser mellan experimentgrupper och kontrollgrupper. Evaluering innebär att undersöka 

effekten av någonting, exempelvis sätta in en speciell åtgärd i en verksamhet och sedan 

undersöka dess verkan. I en fallstudie är fokus att framhäva differentierande och viktiga 

komponenter i fallet som undersöks. Den sistnämnda strategin går ut på att samla så mycket 

data som möjligt om ett avgränsat fall (ibid).  

Utifrån tidsramen och syftet med vår undersökning ses en variant av en fallstudie med fokus 

på desk researching som lämpligast. Målet genom hela studien har varit att insamla och 

strukturera information som redan finns tillgänglig inom området, vilket en desk research 

innebär. I studien utgörs det fall som undersökts av inredningsföretagens situation i 

förhållande till krav för miljömärkning på produkter, och vår uppgift har varit att samla, 

kategorisera och använda tillgänglig data som kan ge förståelse för fallet. Det har inneburit 

insamling av teoretiskt material från litteratur och tidigare forskning, samt information om 

miljömärkningar och om tre av inredningsföretagen som finns med i Västra 
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Götalandsregionens basupphandling men inte i spetsupphandlingen. Dessa företags 

verksamheter har studerats både genom insamling av material publicerat av företagen själva 

och genom intervjuer med dem, för att förtydliga bilden av vad som hindrar företagen från att 

leva upp till miljökrav.  

2.2 Metodansats 

Uppsatsen belyser hinder för satsning på miljömärkta produkter ur inredningsföretagens 

perspektiv, för att få förståelse för deras situation. Enligt Johannessen och Tufte (2003 s. 32) 

har valet av perspektiv en avgörande betydelse för vad som kommer att upptäckas i en studie. 

Ett perspektiv är ett stöd för att kunnat fokusera på ett avgränsat område och på så sätt öka 

kvaliteten i rapporten.  

Det finns olika sätt att angripa ett forskningsområde, de vanligaste angreppssätten är genom 

induktion och deduktion. Den induktiva strategin går ut på att först samla in data med syfte att 

finna generella mönster som kan göras till teorier, det vill säga att utgå från empiri för att 

forma teori. En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från teori för att undersöka ett 

empiriskt område, då generella teorier testas mot insamlad data. Syftet är enligt Johannessen 

och Tufte (2003, s. 35) att kunna utforma nya teorier som bättre förklarar 

undersökningsområdet.  

Studiens problemområde har angripits genom en kombination av ett deduktivt och ett 

induktivt perspektiv. Det deduktiva perspektivet grundar sig i att vi utgått från teori för att 

förstå den verklighet som ska undersökas och gjort informationssökning och övergripande 

studier av teoretiskt material innan insamling data till litteraturstudien och av empirisk data i 

form av intervjuer med företagen. Detta har varit ett naturligt perspektiv att utgå från då det 

finns mycket information på området miljöanpassade produkter och då stort fokus varit att 

presentera vad litteratur och tidigare forskning säger om problemställningens ämne. Vi har 

utgått från teori för att utforma de datainsamlingar som gjorts för att ge djupare förståelse för 

inredningsföretagens situation. Studien har dock fått induktiva inslag då det under arbetet med 

litteraturstudiens och företagsstudiens resultat krävts redogörelse för viss kompletterande 

övergripande teori. Enligt Andersen (1998, s. 133) kan induktiva kompletteringar behövas för 

att förklara ämnet och för att på bästa sätt uppfylla en studies syfte. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Insamling av data är av stor viktig vid fallstudie som undersökningsstrategin. Enligt 

Johannessen och Tufte (2003, s. 56) kan strategin innefatta både kvalitativa och kvantitativa 

data. De kvalitativa data består främst utav texter och ord, det vill säga ”mjuka” data. Syftet 

med en kvalitativ insamlingsmetod är att få en helhetsförståelse och gå på djupet av 

fenomenet. Enligt Andersen (1998, s. 31) går kvalitativa studier ut på att försöka finna 

samband som uppenbara sig vid beskrivning av verkligheten. Den kvantitativa metoden består 

vanligtvis av ”hårda” data som kan kvantifieras med siffror och tal. Faran är att den insamlade 
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informationen blir ytlig och att undersökningen endast ger svar på det forskaren själv anser 

viktigt (ibid). 

I studien har en kvalitativ insamlingsmetod använts både i form av en litteraturstudie och en 

företagsstudie eftersom det är en metod som ger en helhetsförståelse för problemområdet, 

vilket är lämpligt för att uppfylla studiens syfte som är att skapa en bild utav 

inredningsföretagens situation. Kvalitativ data består av ord och texter, som måste tolkas och 

bearbetas för att kunna användas enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 69), vilket varit 

centralt i arbetsprocessen för studien.  

Kvalitativ data kan studeras utifrån både ett kvalitativt eller ett kvantitativt perspektiv, även 

kallat ansats. Syftet med en kvalitativ ansats är att utifrån data generera överförbarhet, vilket 

innebär att den kunskap som utvecklats under studiens gång kan överföras till andra 

situationer och fenomen. Nackdelen enligt Johannessen och Tufte (2003, ss. 67-79) är att 

forskaren arbetar med data från små urval som inte är slumpmässigt framtagna vilken gör att 

statistisk generalisering är omöjlig. Statistisk generalisering är däremot möjligt utifrån en 

kvantitativ ansats, vilken innebär att resultatet av data kan sägas gälla för ett helt 

undersökningsområde även om endast ett urval undersökts. För att detta ska vara möjligt är 

det viktigt att arbeta med slumpmässiga urval av tillräcklig storlek.   

Avsikten med vår studie är att generera kunskaper om inredningsföretagen i 

undersökningsområdet som kan överföras på företag i liknande situationer, och inte statistiska 

generaliseringar och jämförelser. Där av har studien antagit en kvalitativ ansats. Nedan 

beskrivs hur datainsamlingen gått till rent praktiskt, utifrån studiens problemområde och syfte.  

2.3.1 Litteraturstudie 

Genom valet av undersökningsdesign i form av fallstudie har insamling av teori fått en viktig 

roll tidigt i arbetsprocessen. Information som finns att tillgå på området är massiv och mycket 

arbete har lagts på att sortera materialet efter avgränsningarna. Det finns material både i 

bokform och i form av akademiska artiklar som berör just miljöaspekten hos företag i en 

offentlig upphandling och miljömärkning. Material hittas även hos flera webbtidskrifter och 

organisationshemsidor som publicerar rapporter på området. Exempel på sådana är tidningen 

miljoaktuellt.idg.se, trä- och möbelföretagens (TMF) webbplats och miljöstyrningsrådets 

hemsida. Elektroniska källor kan förändras snabbt, vilket har funnits i åtanke vid 

urvalsprocessen vid insamling av material. De vetenskapliga artiklar har främst hittats via 

databasen EBSCOhost. Vitalt att poängtera är att även om vetenskapliga artiklar anses har en 

hög tillitsgrad är de skriva av människor, vilket innebär att de kan vara subjektiva och färgade 

av författaren.  

Viss del av data till studien består av processdata, som Andersen (1998, s. 158) beskriver som 

data i anknytning till aktuella samhällshändelser som kan exemplifieras av TV-program, 

rapporter och tidningsartiklar, samt av forskningsdata som samlats in av forskare i tidigare 

studier. I informationssökandet har vi avgränsat oss till att söka teorier applicerbara på och 

utformade utifrån små och medelstora företag, då inredningsföretagen i vår studie räknas till 
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denna grupp. Viss forskning och litteratur som använts är skrivet angående 

miljöledningssystem och verksamheters totala miljöarbete, och inte specifikt i fråga om 

miljökrav på produkter. Denna typ av material har då använts undersökande i syfte för att 

söka svar på om den teori är applicerbar även på det avgränsade området miljömärkningar, 

som kan vara en del av ett företags totala miljöarbete. All typ av tidigare forskning och källor 

kan ha brister och låg reliabilitet, därför har utvalt material till ämnena i litteraturstudien 

studerats utifrån ett flertal källor för att underbygga studiens resonemang.  

I uppsatsen har APA-stilen använts i fråga om sätt att referera text, vilket innebär att 

hänvisningar kan skrivas både i parenteser efter ett referat och i löpande text.
12

 

Sidhänvisningar anges då material från endast vissa delar av källan använts och vid citat. Då 

ett textavsnitt är förknippat med flera delar ur källan refereras texten till källan som helhet. 

2.3.2 Företagsstudie 

Rapporten har genomförts i form av en desk research och har därför fokuserat på att kartlägga 

information som redan finns tillgänglig på fältet för undersökningen. Informationssökandet 

har grundat sig i teori och tidigare forskning som berör rapportens problemformulering, vilket 

beskrevs i föregående avsnitt och av en studie av tre inredningsföretags verksamheter som 

inte har produkter märkta med Svanen, EU Eco Label eller Bra Miljöval i sitt sortiment.  

Företagsstudien inkluderar information publicerad av företagen själva, som exempelvis 

verksamhetsrapporter och hemsidor. Studien av företagen externt har kompletterats med 

intervjuer med de berörda företagen. Detta för att kunna presentera en bild av hur de arbetar 

med sitt sortiment och sedan kunna ställa teorier kring forskningsfrågorna gentemot dem.  

Intervjuerna har genomförts via mailkontakt på ett strukturerat sätt, som Johannessen och 

Tufte (2003 s. 97) beskriver som en intervjuform med fastställda frågor och ordningsföljd, 

och med öppna frågor. I en strukturerad intervju svarar informanten med egna ord, vilket i sig 

visar hur de har uppfattat frågorna och med standardiserade frågor kan svaren från de olika 

fallen jämföras om så önskas. Det bidrar till mer kontext och tolkningsmöjligheter kring 

intervjun. En av intervjuerna genomfördes dock på informantens önskemål som en 

telefonintervju, men med samma frågeformulär som i övriga intervjuer. Informanten läste 

själv frågorna och var förberedd och svaren antecknades systematiskt. 

En nackdel som Johannessen och Tufte (2003 s. 97) tar upp är dock att intervjuerna inte kan 

skräddarsys till den enskilda informanten, men våra intervjuer har bestått av få och öppna 

frågor vilket medfört att informanten själv kunnat välja hur denne ska svara oberoende av 

forskningsgruppens påverkan. Enligt Andersen (1998 s. 151) kan strukturerade intervjuer 

jämföras med enkätundersökningar, som ofta är kvantitativa men då intervjuerna bestått av 

öppna frågor och inte syftar till statistiska generaliseringar kan data insamlad på detta sätt ses 

som kvalitativ. Enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 96) är avsikten med en kvalitativ 

                                                      
12

 http://www.sambib.lu.se/fileadmin/user_upload/SOB/dokument/APA_lundamall.pdf Hämtad: 29 maj 2011 
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intervju att generera beskrivningar av informantens situation, vilket passar vår studie då vi vill 

skapa en bild av inredningsföretagens situation.  

Resultatet av företagsstudien presenteras i kapitel 4 Resultat av företagsstudier och kommer 

att användas i diskussionen för att ge liv åt de teorier som presenteras i litteraturstudien.  

2.3.3 Val av undersökningsföretag  

Enligt Johannessen och Tufte (2003, ss. 83-86) måste ett val av undersökningsområde göras 

oavsett om en studie ska innehålla en kvalitativ eller kvantitativ datainsamling. Syftet med en 

kvalitativ undersökning är att frambringa mycket information genom ett begränsat 

undersökningsområde. I kvantitativa ansatser görs istället oftast slumpmässiga urval ur ett 

större undersökningsområde för att kunna resultera i statistiska generaliseringar. Valet av 

informanter för en kvalitativ undersökning bör grundas i hur många informanter som är 

lämpligt för att frågeställningen ska kunna besvaras (ibid.)  

De företag som kontaktats för intervju är textilföretaget Almedahls, Balzar Beskow som har 

ett sortiment av allt i från stolar, bord, soffor och förvaringsskåp, samt Abstracta som erbjuder 

ett varierat utbud av produkter men med fokus på skriv- och anslagstavlor och skärmar. Alla 

tre företagen är med på Västra Götalandsregionens upphandlingsavtal för inredning för 

offentlig miljö, men har inte produkter med miljömärkningarna Svanen, EU Eco Label eller 

Bra Miljöval. Valet av företag motiveras främst genom deras villighet att besvara frågorna i 

intervjuerna, men också av att de har breda varierade produktsortiment, med undantag för 

Almedahls som inriktar sig på textilier.  

Valet av undersökningsföretag har inte en avgörande roll för studien, då generaliseringar inte 

är syftet utan förståelsen och överförbarheten. Väsentligt för vår studie har dock varit att 

företagen som undersöks varit positivt inställda till att diskutera ämnet, vilket var fallet med 

de valda företagen. Studien har även varit beroende av att informanterna har kunskap om 

produktutveckling och om företagets strategier, men en särskild befattning har inte krävts utan 

företagen har själva valt lämpliga informanter. 

2.4 Analys av data 

Den teori som används i uppsatsen är grund för och förknippas med de forskningsfrågor som 

problematiserats i inledningen. Teorierna kring de barriärer som skall undersökas har först 

förklarats utifrån en litteraturstudie, för att sedan kunna användas tillsammans med 

företagsstudiens empiriska material. Detta material har sedan utgjort grunden för diskussion 

och slutsatser kring vad som hindrar inredningsföretagen att satsa på miljövänliga produkter.  

Det finns enligt Johannesen och Tufte (2003, s. 109) olika tekniker som kan användas vid en 

kvalitativ dataanalys. Den mest använda analysformen kallas analys av meningsinnehåll. 

Teknikens utgångspunkt är att skapa en helhetsbild av det primära materialet och utläsa 

övergripande teman. Modellen inkluderar sedan att kategorisera och koda materialet efter 

teman och begrepp. Ytterligare tekniker är bland andra diskursanalys och 
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konversationsanalys, vilka behandlar textens språkliga aspekt och berättelseanalys som 

fokuserar på hur texten är uppbyggd.  

I studien har tekniken analys av meningsinnehåll använts. Analysmetoden har använts för all 

insamlad data för studien, både för litteraturstudien och för företagsstudien. I litteraturstudien 

har insamlad data kategoriserats utifrån problematiseringens forskningsfrågor. De begrepp 

som visat sig vara övergripande och vara relevanta för samtliga forskningsfrågor har samlats i 

ett gemensamt avsnitt (3.2 Översikt). Materialet från analysen har presenterats tematiskt i 

uppsatsens resultatdelar som en följd av forskningsfrågorna.  

2.5 Metodproblem 

Under det här avsnittet presenteras de problem och svårigheter som kan uppstå med de 

metoder som använts, men även hur dessa problem har behandlats för att motverka effekter på 

studiens kvalitet så långt det varit möjligt. 

2.5.1 Validitet  

Med begreppet validitet menas enligt Andersen (1998, s. 85) både giltighet, alltså hur teori i 

litteraturstudien stämmer med de begrepp som finns i empiri generellt, och hur relevanta de 

begrepp är som använts för problemställningen. Johannesson och Tufte (2003, s. 47) förklarar 

validitet med hur relevant data är och hur väl de representerar fenomenet i studien.  

Vid utformandet av forskningsfrågorna stod studiens huvudfråga i centrum. 

Forskningsfrågorna har underlättat för att stegvis kunna angripa studiens problem och har 

minskat risken för sidospår. Frågorna har använts som stöd för att välja ut relevant data ur all 

den information som finns kring ämnet som varit lämpad för studien. Vid val av begrepp och 

teorier som presenteras i litteraturstudien i följande kapitel har utgångspunkten varit studiens 

syfte och dess valda perspektiv för att bortse från data som inte varit väsentlig för 

problemställningen. 

I företagsstudiens intervjuer med tre inredningsföretag användes ett frågeformulär vars frågor 

var utformade utifrån huvudfrågan och forskningsfrågorna och utformades efter 

litteraturstudien, för att få svar med hög validitet och som var möjliga att sammankoppla med 

det teoretiska materialet. Hade frågorna formulerats och ställts tidigare i studiens process, 

utan stark förankring i frågeställning och i det teoretiska materialet, hade risk funnits att 

svaren som erhållits inte varit användbara för studiens resultat och därmed fått lägre validitet. 

För att erhålla relevanta svar med hög validitet i intervjuerna har det även varit väsentligt att 

informanterna från företagen varit insatta företagens miljöarbete och haft kunskap inom 

området. Företagen fick därför själva välja informanter utifrån dessa kriterier. 
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2.5.2 Reliabilitet  

Enligt Andersen (1998, s. 85) indikerar reliabilitet hur resultatet av undersökningarna 

påverkas av tillfälligheterna kring dessa. Det rör tillförlitligheten kopplat till undersökningens 

data, i form av de data som används, insamlingssätt och hur data bearbetas (Johannesson & 

Tufte 2003, s. 28). 

På grund av att studien gjorts både externt och i direktkontakt med företagen kan 

reliabilitetsnivån ses som hög, då all data som erhålls inte påverkas av förhållandet mellan oss 

som forskare och informanter. Johannessen och Tufte (2003, s. 99) framhåller relationen till 

informanten som en avgörande parameter i fråga om intervjuers reliabilitet. Även i de 

strukturerade intervjuerna via mail är påverkan av oss som forskningsgrupp på informanten 

låg, men reliabiliteten i detta undersökningssätt påverkas av den situation informanten 

befinner sig i vid svarstillfället. Detta har vi inte kunnat styra, och därför kan de svar vi fått 

inte vara så uttömmande som de skulle kunna vara på grund av tidsbrist eller av feltolkning av 

frågan. Därför har frågorna i intervjuformulären definierats tydligt och varit öppna, men med 

syftet att informanten har frihet i vad som svaras. Reliabiliteten blir lägre i det fall som 

intervjun genomfördes via telefonsamtal, då svaren antecknades ner av oss istället för av 

informanten själv vilket medför ytterligare ett oundvikligt steg av svarstolkning från vår sida. 

För att öka reliabiliteten fick informanten frågorna i förväg för att själv kunna läsa dem och på 

så sätt vara förberedd.  

Ett konkret problem kopplat till tillförlitligheten är det begränsade antal undersökningsföretag 

som använts, men med hänsyn till tidsmässiga begränsningar och val av 

undersökningsstrategi ses de valda metoderna som motiverade då de inte heller frångår syftet 

med studien att skapa en djupare förståelse för inredningsföretagens situation. Undersökning 

av fler företag på samma sätt eller av mer statistisk karaktär, ser vi dock som en möjlighet till 

fortsatt forskning.  

När det gäller litteratursökning påverkas även reliabiliteten av tillfälligheterna. 

Informationssökningen kommer att påverkas av tidspress, humör och författarnas egna 

preferenser av vad som anses relevant. För att minska reliabilitetsproblemet i detta har 

litteratursökningen gjorts vid flera tillfällen, för att om möjligt minska risken för förbiseende 

av relevant information. 

Vid avslutande analys är syftet att sortera ut det som är relevant men analysarbetet är en 

process som kräver mycket tid och energi och därför avsattes mycket tid till analys redan från 

start. Detta för att ha möjligheten att allt efter arbetets gång revidera vissa kodord och 

samband, som upptäckts vara orelevanta. Vid bearbetningen av uppsatsens text har styckning 

av texten begränsats, för att minska risken med att förlora dess helhet och meningsinnehåll.  
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3. LITTERATURSTUDIE 

I detta kapitel presenteras i avsnitt 3.1 Inledning funktionen av litteraturstudien för rapporten 

i stort. Därefter presenteras under avsnittet 3.2 Översikt det material som forskningsfrågorna 

formulerats utifrån, fenomenet miljömärkning och de krav som finns för dessa, samt vissa 

modeller och teorier som övergripande ger förståelse för forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna utreds sedan tematiskt i avsnittet 3.3  Resultat av litteraturstudien. 

3.1 Inledning 

Litteraturstudien kan på ett sätt översättas med uppsatsens teoretiska referensram, vilken 

enligt Johannessen och Tufte (2003, s. 35) är en gemensam beteckning för olika perspektiv, 

begrepp och teorier som används i en uppsats, dock med en bredare omfattning av vad som 

skrivits om området. I en litteraturstudie kan därför både läroböckers samsynsbeskrivningar 

och forskning på området redogöras.  

Syftet med litteraturstudien är att den ska utgöra en grund för resten av uppsatsen. I 

uppsatsens inledning diskuteras studiens övergripande syfte, vilket är att presentera en 

sammanställd bild över inredningsföretagens perspektiv på situationen, det vill säga hur de 

upplever svårigheterna med att införa miljömärkta produkter i sitt sortiment. Valet att 

fokusera på teoridelen styrks med att det ska öka förståelsen för uppsatsens problemställning 

och det ska även fungera som ett stöd att stanna inom de avgränsningar forskningsfrågorna 

medför. Utmaningen ligger i att finna flera relevanta teorier och modeller som belyser den 

verklighet som studien ska undersöka, snarare än en enda specifik modell att utgå ifrån. 

Verkligheten kan beskrivas som fenomenet miljömärkning av produkter och de hinder som 

kan uppstå. Litteraturstudien anses vital för uppsatsen och målet är att belysa teorier och 

begrepp för att kunna besvara forskningsfrågorna i enlighet med syftet.  

3.2 Översikt 

I avsnittet presenteras en översikt av begrepp och tidigare forskning på området. Detta utgör 

en grund för att ge förståelse för kommande avsnitt där forskningsfrågorna diskuteras och 

resultatet av företagsstudien presenteras. 

3.2.1 Bakgrund till forskningsfrågor 

 

De forskningsfrågor som studeras har formulerats främst utifrån en artikel av Hillary (2004), 

som diskuterar miljöledning i mindre företag. Artikeln tar upp ett antal hinder men även 

fördelar som uppstår vid implementering av miljöledningssystem. Hillary diskuterar hinder på 

både intern och extern nivå (2004, s. 565). På intern nivå är det främst brist på kunskap och 

kompetens inom företaget som ses vara hindrande. De externa parametrar som kan hindra ett 

företag från att arbeta med miljöledningssystem är de finansiella svårigheterna genom att 

miljösystem medför kostnader vid implementering, samt att det kan vara svårt att 

marknadsföra värdet av miljöarbetet. Här diskuteras även brist på klara lagar och ramverk, 
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och stöd från offentlig sektor som hindrande (ibid). Eftersom artikeln rör mindre företag har 

de hinder som presenteras identifierats i just dessa företag. Hindren är även förknippade med 

implementering av miljöledningssystem, som är en subjektiv term för företags miljöarbete 

som inte innebär satsning på miljöanpassade produkter konkret men utesluter inte den 

aspekten (Tillväxtverket, 2009). Hindren som diskuteras i artikeln är inte specifikt 

identifierade i vårt undersökningsområde; inredningsföretag med offentlig sektor som kund, 

därför ska vår undersökning utreda om dessa hinder även är representativa för denna bransch 

och därmed kunna förtydliga dessa företags situation genom en fördjupning i dessa hinder. 

 

Flera av hindren som diskuteras ovan återfinns även i en rapport av Tillväxtverket (2009). 

Även denna rapport behandlar frågan om miljöanpassade produkter i mindre företag. Om ett 

företag ska räknas som litet eller stort beror på flera parametrar och det är i slutändan ofta upp 

till företaget självt att avgöra vilken grupp de tillhör. Rapporten definierar mindre företag 

utifrån att antalet anställda kan uppgå till 49, men säger inget om vilken årsomsättning som är 

taket för denna definition (ibid). Dock kan flera av företagen på Västra Götalandsregionens 

upphandlingsavtal falla innanför ramarna för gruppen mindre företag, och därför är det inte 

otroligt att de diskuterade hindren även förekommer inom dessa. Det främsta hindret för att 

satsa på miljöanpassade produkter är enligt rapporten bristande stöd från offentlig sektor. 

Bristande efterfrågan på miljöanpassade produkter och svårighet att marknadsföra dessa, 

vilket kan sammanfattas under forskningsfrågan försäljningssvårigheter, ses också som en 

svårighet. Rapporten anger även ekonomiska aspekten och bristen på finansiella resurser 

anges också som ett hinder, men rapportens resultat har visat att detta hinder inte är lika 

generellt som det förstnämnda (Tillväxtverket, 2009 s. 55). 

 

Tillväxtverkets rapport (2009, s. 20) diskuterar även komplexiteten i att miljöcertifieringar 

som ISO 14000 ofta används för att marknadsföra företagens miljöarbete, men att det inte 

garanterar att produkterna är miljöanpassade. Det vanligaste sättet att kommunicera att 

produkterna är miljöanpassade är genom miljömärkningar, vilket kan förmedla produktens 

prestanda och miljöpåverkan på ett tillförlitligt sätt då produkterna måste certifieras av en 

tredje part. Men för att få produkterna märkta måste de leva upp till vissa krav, vilka varierar 

beroende på vilken märkning som avses. Därför görs nedan en presentation av både 

standarden ISO 14000 och de miljömärkningar som rapporten avgränsats till i de följande 

avsnitten.  

 

3.2.2 ISO Standarder 

 

ISO, International Organization for Standardization, är en organisation med 140 

medlemsländer med syfte att främja utvecklingen av standardiseringsredskap på internationell 

nivå. Standarderna är gemensamma för alla medlemsländerna och berör områden som 

vetenskap, teknik och ekonomi och ska öka möjligheten att samarbeta mellan länderna (SIS, 

2006).  De standards som rör området miljöledning samlas under ISO 14000-serien. Denna 

serie av standards innehåller verktyg som företag kan använda för att på ett strukturerat sätt 

identifiera sin miljöpåverkan och förbättra sitt miljöarbete för att kunna leva upp till vissa 
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miljökrav. Standarderna är komplement till andra ledningssystem inom företagen och baseras 

på viljan att göra mer för miljön än vad lagstiftning kräver. Verktygen de tillhandahåller ska 

enligt SIS (2006) hjälpa företagen att effektivisera processer på ett sätt som gynnar företagets 

verksamhet och miljöpåverkan, samt att bygga upp ett miljöarbete på ett internationellt 

jämförbart sätt. 

 

I ISO 14000 serien finns tre standards som företag kan erhålla genom en tredjeparts 

certifiering; ISO 14001, ISO 14025 och ISO 14064. ISO 14001 är ett ramverk för ett specifikt 

miljöledningssystem för företag, vilket de måste uppfylla kriterier för att bli certifierade med 

(SIS, 2006). ISO 14025 erhålls om företaget kan presentera miljödeklarationer för produkter 

eller tjänster. Miljödeklarationerna kallas ofta även miljökommunikation typ III och innebär 

att kunna beskriva en produkts miljöprestanda baserat på exempelvis återvinningsmöjligheter, 

resursförbrukning och energiförbrukning i specifika termer på ett jämförbart sätt.
13

 Den sista 

nämnda, ISO 14064, är en certifiering för mätning och rapportering av utsläpp av 

växthusgaser (SIS, 2006). Övriga ISO standarder garanterar inte att särskilda nivåer av 

minskad miljöpåverkan har uppnåtts, utan inkluderar företagens egenuppsatta målsättningar 

och ledningssystem för miljöarbete. ISO standarder i serien från 14020-14029 rör frågan om 

produkters miljöprestanda och utgör grunden för många miljömärkningar.
14

 Miljömärkningar 

som Svanen, EU Ecolabel och Bra Miljöval förutsätter ett övergripande miljöarbete hos 

företag och bygger på dessa internationella standards, men ISO standarder i sig är inte  

märkningar, och garanterar inte att produkterna lever upp till krav för specifika 

miljömärkningar.
15

 

 

3.2.3 Miljömärkningar 

 

Det finns olika sätt att kommunicera ett företags miljöarbete baserat på flera av de ISO-

standarder som nämnts ovan och de mest förekommande är miljömärkning (Typ I), egna 

miljöuttalande (Typ II) och miljövarudeklarationer (Typ III). Det blir allt vanligare med 

miljömärkningar och i Sverige anses Svanen, EU Ecolabel och Bra miljöval som seriösa 

märken med ett brett urval av produkter och tjänster,
 16

  därför är uppsatsen avgränsad till 

dessa. Samtliga märken tillhör miljökommunikation Typ I. Syftet med alla tre märkena är att 

göra det enklare för kunden att göra ett medvetet val genom att märka ut produkterna som är 

minst skadliga för miljön. Ett företag kan välja att införa miljömärkning på grund av flera 

anledningar, varav en anledning kan vara att det kan leda till merförsäljning. Det kan också 

bidra till att företaget når ut till en ny marknad och nya kunder genom att miljömärka sina 

produkter. Ännu en anledning kan vara att ett producerande företag själva värderar miljö högt 

och vill minska produkternas miljöpåverkan. En omärkt produkt kan vara miljöanpassad, men 

med en märkning kan miljöanpassningen kommuniceras på ett effektivt sätt (Jordbruksverket, 

                                                      
13 http://www.msr.se/sv/Service/Vanliga-fragor/Fragor/Miljomarkning-Typ-I-II-och-III/ Hämtad 30 mars 2011 
14 http://www.msr.se/sv/Service/Vanliga-fragor/Fragor/Miljomarkning-Typ-I-II-och-III/ Hämtad: 30 mars 2011 
15 http://www.svanen.se/Om-Svanen/Om-oss/Fragor--Svar/20-fragor-om-Svanen/ Hämtad: 30 mars 2011 
16

 http://www.konsumentverket.se/miljo/markning/ Hämtad: 30 mars 2011 
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2009). Nedan följer en mer ingående presentation av de tre miljömärkningar som uppsatsen 

avgränsats till.  

17
Svanen anses vara en av de främsta miljömärkningarna på världsmarknaden. 

I Sverige har Svanen mer än 1000 medlemsföretag som tillsammans erbjuder 

drygt 6500 Svanen-märkta produkter. Märket har funnits i drygt tjugo år och 

strävar efter ständig utveckling bland annat genom att stegvis höja krav för 

medlemsföretagen. Detta för att motivera och driva företagen framåt vad gäller 

att arbeta för en hållbar produktion.
18

 Svanen presenterar sig själva som en bra märkning att 

satsa på då företag vill arbeta med miljöförbättringar. I Svanens kriteriedokument för 

produktgruppen möbler påstår de att en miljöanpassad produktion ger bättre förutsättningar 

för företag då framtidens miljökrav från myndigheterna skärps (Svanen, 2010). Produkter och 

tjänster märkta med Svanen baseras på livscykelanalyser och mätningar görs på de olika 

stegens påverkan på miljön mäts genom hela processen. Några exempel på områden som mäts 

är energianvändning, avfall och vattenförsörjning.
19

  

Märkningen innefattar även höga krav på produkter vad gäller kvalitet och funktion. När 

kraven skärps krävs det att det tillverkande företaget ansöker om licens på nytt för att få 

fortsätta märka sin produkt med Svanen.
20

 Miljömärkningen innefattar 63 olika 

produktområden
21

. De olika områdena som innehåller olika kriterier och inom möbler och 

inredning för offentliga miljöer är syftet med Svanenmärkningen att den ska bidra till 

förenklingar vid upphandling och även hjälpa företag att enklare redovisa möbelns 

miljöpåverkan.
22

 Kriterierna som produkten måste uppfylla är tydligt samlade i ett dokument 

för respektive produktområde och även ansökningsblanketter finns att enkelt tillgå via 

hemsidan.
23

 I kriteriedokumentet presenteras kraven steg för steg och första uppgiften för ett 

ansökande företag är bestämma vilken produkt anses lämpligast att miljömärka då med 

utgångspunkt från Svanens produktgrupper. Därefter ska materialsammansättningen i den 

specifika produkten gås igenom, för att sedan kunna studera kraven för respektive material. 

Kraven är nämligen olika beroende på mängden av material i slutprodukten. Det gäller att alla 

krav som är västenliga för produkten är uppfyllda för att i slutändan få tillåtelse att märka 

produkten med Svanen. I kriteriedokumentet presenteras även en del som kallas ”övriga krav 

på miljömärkta produkter”. Denna del klarlägger krav på olika områden som inte rör 

materialsammansättningen utan krav som exempelvis avfallshantering, produktens 

förpackning och återvinning. Där presenteras även krav vad gäller marknadsföring, kvalitet, 

arbetsmiljö och bruksegenskaper. Livscykelanalysen som presenteras i följande avsnitt måste 

                                                      
17 Logotyp: http://www.svanen.se/Om-Svanen/Ladda-ner/Logotyper/ Hämtad: 7 april 2011 
18

 http://www.svanen.se/Svanen/ Hämtad: 30 mars 2011 
19

 http://www.svanen.se/Svanen/ Hämtad: 30 mars 2011 
20

 http://www.svanen.se/Inkopare/ Hämtad: 30 mars 2011 
21

 http://www.svanen.se/Om-Svanen/Om-oss/Fragor--Svar/20-fragor-om-Svanen/ Hämtad: 30 mars 2011 
22

 http://www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=28001&categoryID=56 Hämtad: 30 mars 
2011 
23

 Sammanfattning av hemsidan www.svanen.se Hämtat: 30 mars 2011 

http://www.svanen.se/Svanen/
http://www.svanen.se/Svanen/
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göras på ett kompetent sätt och analyslaboratoriet som utför processen ska vara opartiska och 

meriterade (Svanen, 2010).  

Organisationen Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanen är ett icke vinstdrivet 

företag, men att arbeta med miljömärkning kräver dock en del resurser. Det ligger mycket 

arbete bakom ärenden som granskningen av ett företags ansökan och att ta fram krav som 

bidrar till en bättre miljö och marknadsföring, vilket gör att det krävs en avgift för att täcka 

kostnaderna för detta arbete. Avgiften för att få använda sig utav Svanen kan se olika ut 

beroende på företagets ansökan och situation. Till att börja med är kostnaden 20 000 kronor 

(ex moms) för att ansöka om en ny licens för en produkt. För kontrollbesök utanför Norden 

tillkommer en kostnad på 500 euro och utanför Europa är den kostnaden på 1500 euro. När 

licensen är beviljad tas en årsavgift ut av Svanen på 0,3 procent av omsättningen för 

produkten.
24

 

25 EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman, är en miljömärkning som är 

gemensam för EU länderna. År 1992 bestämde EU-kommissionen att starta en 

gemensam miljömärkning där utvalda organisationer i medlemsländerna sätter 

kraven. I Sverige styrs märkningen EU Ecolabel av organet Miljömärkning 

Sverige AB på regeringens uppdrag, vilka även ansvarar för Svanen-märket. 

På samma sätt som Svanen sker det noggranna inspektioner av produkterna utifrån en 

produktlivscykelanalys och kraven höjs stegvis. EU Ecolabel har 28 olika produktområden.  I 

Sverige kan det vara svårt att hitta EU Ecolabel eftersom Svanen har en dominerande 

position, men i Europa är utbudet större.
26

 Utifrån ett globalt perspektiv kan detta vara en 

fördel vid val av miljömärken i ett företag, om målsättningen är att erbjuda produkter på en 

internationell marknad. EU Ecolabel innefattar precis som Svanen även höga krav vad gäller 

funktion och kvalitet. När kraven intensifieras måste företag återigen ansöka om licens och 

går igenom olika tester för att få fortsätta använda sig utav EU Ecolabel.
27

 Vill man som 

företag ansöka om att få använda EU Ecolabel för sina produkter så finns det tydliga 

instruktioner på deras hemsida. Ansökningsblankett finns lättillgängligt, och på EU 

Ecolabel’s europeiska hemsida presenteras kriterierna tydligt inom respektive produktgrupp. 

Skillnaden gentemot Svanen är att ansökningsblanketten och kriterierna presenteras på 

engelska. Ansökningsprocessen av EU Ecolabel är utformad på liknande sätt som 

ansökningsprocessen av Svanen, som presenterats ovan. Kraven för produktmärkningen EU 

Ecolabels berör områdena miljö, hälsa, funktion och kvalitet.
28

 Vissa kriterier för respektive 

material kan skilja mellan EU Ecolabel eller Svanen (Svanen, 2010 s. 4). Priset för att ansöka 

om en EU Ecolabel licens är 1200 Euro per produkt. Pengarna täcker de administrativa 

kostnaderna som uppstår vid granskning av ansökan. Krävs ett eventuellt kontrollbesök kan 

                                                      
24

 http://www.svanen.se/Foretag/avgifter/ Hämtad: 30 mars 2011 
25 Logotyp: http://www.svanen.se/Global/Pdf-dokument/EU_Ecolabel_Guidelines.pdf Hämtad: 7 april 2011 
26

 http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/ Hämtad: 31 mars 2011 
27

 http://www.svanen.se/Inkopare/ Hämtad: 31 mars 2011 
28 Sammanfattning av EU Ecolables hemsida http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ Hämtat: 31 mars 2011 
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det innebära extra kostnader. När ansökan är beviljad tas en årlig avgift ut på 1500 Euro för 

att företaget ska få använda sig av miljömärkningen.
29 

30  Bra Miljöval är en märkning utformad av Naturskyddsföreningen vilken är 

Sveriges största oberoende natur- och miljöförening. Organets övergripande mål 

är att skapa ett samhälle som är i balans med naturen. De marknadsför sig själva 

som ett stöd för konsumenter vilket de på sin hemsida uttrycker på följande vis:  

När lagarna inte räcker till och företagen inte orkar, behövs 

medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön
31

  

Märkningen Bra Miljöval gäller även denna endast för produkter eller tjänster och inte för ett 

helt företag. Kraven är hårda men inte omöjliga att förverkliga och precis som för de två 

ovanstående miljömärkningarna höjs kraven etappvis för att utveckla produkterna. De 

specifika kraven skiljer sig åt i kriterierna på grund av varierande produktområden. De bygger 

på samma grundvärderingar vilka är att spara på naturresurserna, värna om människan, att inte 

hota den biologiska mångfalden och att materialen som används måste kunna föras tillbaka till 

naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas.
 

Kriterierna utgår från ett 

helhetsperspektiv som ställer krav både på råvaran och på de kemikalier som används vid 

framställningen. De ställer även krav på utsläpp. Kriterierna iakttar likaså energianvändningen 

som krävs vid produktionen. De tillverkande företagen måste också ta ansvar för vad som 

händer med produkterna efter användningen, exempelvis återvinning. Bra miljöval kräver 

även att företaget utformar en miljöpolicy där de uttrycker hur de som företag i stort kan 

minska sin miljöpåverkan.
32

 För att erhålla märkningen ställs krav på tillverkningen, 

förpackningarna och vad som händer med produkterna efter användandet.
33

   

När det gäller användning av Bra miljöval för inredningsföretag så är det främst på textilier 

märkningen hittas. Det presenteras tydligt Bra Miljövals hemsida hur företagen ska gå tillväga 

för att ansöka om märkningen. Ansökningsprocessen är indelad i fyra olika steg, steg ett 

innebär att företagen går igenom kriterierna för den aktuella produkten och göra en 

bedömning om den kan leva upp till kraven. Redan i detta steg uppmanar 

Naturskyddsföreningen att ansökande företag tar kontakt med dem för att diskutera 

förutsättningarna för ansökan. I steg två gås de villkor igenom som gäller för licensen och hur 

de ska handla som licenstagare. Nästa steg, nummer tre, är att fylla i och skicka in ansökan. 

Processen för att miljömärka textilier är indelad i två olika områden, ett för framställningen av 

fibrerna och ett för beredningen av textilen. Det presenteras därför olika ansökningsblanketter 

som gäller för de olika områdena. Det sista steget är att betala ansökningsavgiften på 12 000 

kronor. Alla företag som ansöker har möjlighet att komplettera eller revidera sin ansökan om 
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 http://www.svanen.se/Om-Svanen/Om-oss/Fragor--Svar/10-fragor-om-EU-Ecolabel/ Hämtad: 31 mars 2011 
30 Logotyp: http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el/ Hämtad: 7 april 2011 
31 http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/om-bra-miljoval/detta-ar-bra-miljoval/ Hämtad: 31 mars 
2011 
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 http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/om-bra-miljoval/detta-ar-bra-miljoval/ Hämtad: 31 mars 

2011 
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den inte är tillräcklig. Efter att ha blivit godkänd betalas en årlig avgift på 3 procent av 

produktens omsättning, minimum är 2 500 kr.
34

  

35
Ytterligare en märkning speciellt framtagen för möbler 

lanserades under förra året av organisationen under namnet 

Möbelfakta. Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem som har funnits sedan 1972, 

märkningen har dock utvecklats under åren och den nya märkningen som används idag, med 

lansering 2010, är framtagen tillsammans med organisationen Trä- och Möbelföretagen 

(TMF). Den nya Möbelfaktamärkningen inkluderar tre aspekter; miljö, socialt ansvar och 

kvalitet.
36

 Syftet med märkningen är att samla ihop krav inom alla tre områdena på både 

nationell och internationell nivå för att säkerställa en hållbar utveckling och öka 

konkurrenskraften för företagen som använder märkningen. Målet är att Möbelfakta ska bli 

det självklara referens- och märkningssystemet för den svenska möbelindustrin.
37

 För att 

kunna använda märkningen på sina produkter måste företaget vara medlem antingen i TMF 

eller prenumerera på Möbelfakta. Då får företagen tillgång till de krav som ställs på 

produkterna.
38

  

 

3.2.4 Livscykelanalys 

 

De beskrivna miljömärkningarnas certifieringar bygger på ett livscykelperspektiv av 

produkterna. Ett livscykelperspektiv innebär att försöka få en helhetsbild av en produkts 

miljöpåverkan. En produkts livscykel kan enligt Norrblom (2000 s. 45) delas in i fyra steg 

som sedan kan analyseras för att erhålla helhetsbilden; materialframställning, produktion, 

användning och resthantering. Detta innebär att undersökning av produkten måste börja tidigt 

i förädlingskedjan och inte heller avslutas när produkten är framställd, utan även inkludera 

hur den förbrukade produkten påverkar miljön (ibid). Företag som utvecklar 

inredningsprodukter har därför ansvar för vilka effekterna av produkten blir på miljön både 

före och efter det att den finns hos företaget. Majoriteten av en produkts miljöpåverkan 

bestäms redan i designstadiet.
39

 Förutom de fyra faserna en produkt går igenom förekommer 

mellansteg i form av bland annat transporter, lagring och avfall mellan faserna, vilkas 

miljöpåverkan också måste inkluderas i livscykelanalysen (Norrblom, 2000 s. 41). Att göra 

livscykelanalyser är en förutsättning för att kunna avgöra om en produkt lever upp till kraven 

för att erhålla miljömärkningarna, då dessa krav bygger på helhetsperspektiv av produkterna. 

Livscykelanalyserna kan även användas vid jämförelse av flera produkter i förhållande till 

miljöpåverkan, exempelvis vid beslut om en ny produkt ska produceras eller inte (Norrblom, 

2000 s. 51). Livscykelanalysens syfte avgör hur djupgående den bör göras. Är syftet att hitta i 

vilket steg den största miljöpåverkan av en produkt finns räcker enklare metoder, medan det 

                                                      
34 http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/textil/ansok-om-licens/ Hämtad: 31 mars 2011 
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 Logotyp: http://www.mobelfakta.se/web/Markning_1.aspx Hämtad: 29 april 2011 
36 http://www.mobelfakta.se/web/Historik_3.aspx Hämtad 31 mars 2011 
37 http://www.mobelfakta.se/web/Syfte.aspx Hämtad 31 mars 2011  
38 http://www.mobelfakta.se/web/Anvandarvillkor.aspx Hämtad 31 mars 2011 
39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2004-
0171+0+DOC+XML+V0//SV Hämtad: 7 april 2011 
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krävs en grundligare analys om syftet är att utgör underlag för miljömärkningscertifiering 

eller marknadsföring. Det finns flera konsulterande företag som erbjuder utbildningar och 

program för att genomföra livscykelanalyser på ett effektivt sätt.
 40

  

 

3.3 Resultat av litteraturstudie 

 
I följande avsnitt presenteras den litteratur och information som studerats utifrån 

forskningsfrågorna. Varje fråga utreds för sig och sammanställs på ett övergripande sätt och 

kopplas till de i föregående avsnitt presenterade krav som miljömärkningarna ställer. Varje 

fråga sammanfattas i ett kursivt stycke efter varje avsnitt för att ge en tydlig bild av vad som 

framkommit i de olika frågorna. 

 

3.3.1  Försäljningssvårigheter av miljömärkta produkter  

 

Ett hinder för att producera miljömärkta produkter kan vara att produkterna blir svåra att sälja 

som en följd av låg efterfrågan på miljömärkta produkter. Svårigheter kan även uppstå i 

samband med att marknadsföra dessa produkter i enlighet med företagets affärsidé och 

övergripande företagsstrategier. För att utreda det här hindret kommer till en början grön 

marknadsföring att presenteras, eftersom miljömärkningar är ett sätt att kommunicera och 

marknadsföra en produkts miljöpåverkan till konsumenter. Enligt Berglund och Boson (2010) 

är märkningarna ett sätt att förmedla vad en produkt står för. Sedan förs en diskussion kring 

dagens efterfrågan på miljöanpassade produkter. Studien är avgränsad till inredningsföretag 

med offentlig sektor som kund men detta utesluter inte att de har privata kunder i sin 

målgrupp. Det gör att företagen även måste se till den privata konsumentens behov vid 

införande av en miljömärkning, därför kommer både privata konsumenter och den offentliga 

sektorns efterfrågan på miljömärkta produkter beröras.  

 

Det svenska samhället går mot en omställning för hållbar utveckling, vilket diskuterades i 

inledningen, och det ses som en självklarhet att företag är en del av detta och tar sitt ansvar. 

Det kan dock uppstå svårigheter då man ska lyfta fram sitt miljöengagemang i sin 

marknadsföring. En omtalad företeelse som utvecklats är Green-washing vilket innebär att ett 

företag målar upp en bild av att vara mer miljövänliga och ansvarsfulla än vad de egentligen 

är. Detta kan bidra till problem vad gäller tillit hos kunderna. Om alla företag stoltserar med 

sitt miljöarbete kan det leda till att konsumenterna slutar tro på företagen och ställer sig 

skeptiska till grön marknadsföring enligt en undersökning av SIFO (2007). Utmaningen för 

företag är enligt Berglund och Boson (2010, s.15) att kommunicera sitt miljöarbete på ett 

ärligt och trovärdigt sätt för att behålla kunder. All marknadsföring bör utformas genomtänkt 

och viktiga byggstenar för lyckad marknadsföring är en ingående marknadsanalys för att 

kunna förstå kunden, formulera ett slagkraftigt budskap och välja rätt kommunikationskanal. 

Några vitala aspekter att ta hänsyn till när man utformar grön marknadsföring är att det 
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övergripande intrycket företaget uttrycker måste stämma överens med verkligheten. 

Norrblom, Jönbrink och Dahlström (2000, ss 36-37) menar att argument som används måste 

kunna styrkas och företagen måste vara tydliga så att kunderna inte vilseleds. Det är viktigt att 

företagen lever som de lär, vilket innebär att det som företaget kommunicerar till sin omvärld 

måste stämma överens med företagets identitet, profil, image och personlighet, vilket grundar 

sig i företagets affärsidé. Att marknadsföra sig som ett ansvarsfullt företag med 

miljöanpassade produkter fordrar att detta genomsyrar hela organisationen och deras 

arbetssätt (Berglund & Boson 2010, ss 103-104).  

Största utmaningen för dagens företag är att överleva på den konkurrenskraftiga marknad och 

behålla sin position i förhållande till konkurrenterna. Det är därför av stor vikt att företagen 

fokuserar på sin övergripande affärsstrategi för att fokusera på särskiljande 

konkurrensfördelar. Van Weele (2010 s. 185) presenterar strategier som kan leda till en 

överlägsen position på marknaden som exempelvis kostnadsfokusstrategin, vilken går ut på 

att hela tiden sträva efter att få ner kostnaderna och få ett så lågt slutpris som möjligt på 

produkten. Differentieringsstrategi är ett annat tillvägagångsätt, vilken innebär att man skapar 

produkter med en unik karaktär, det kan exempelvis vara god design eller teknologi. Den 

tredje strategin kallas för fokusstrategin, vilken innebär att företaget eftersträvar att 

tillfredsställa en specifik utvald målgrupp på det mest optimala sättet (ibid). Detta kan göra 

det svårt för ett redan etablerat företag att införa miljömärkning för sina produkter då det kan 

medföra ökade kostnader och en höjning av slutpriset som följd vilket kan försvåra 

möjligheten att tillfredställa en redan befintlig målgrupp med sina produkter. Att få tillstånd 

att miljömärka en specifik produkt kan också innebära förändringar av produktionens 

sammansättning, vilket kan påverka produktionstiden som i sin tur gör att inredningsföretag 

med en fokusstrategi i form av exempelvis snabba leveranser till kunden påverkas negativt. 

Om det uppstår skillnader mellan företagets övergripande strategier och de nya 

förutsättningarna vid införandet av miljömärkning eller en utökning av organisationens 

miljöengagemang, kan det enligt Seidel et al (2009 s.43) utgöra ett hinder. Vid användandet 

av miljömärkningar finns det även tydliga riktlinjer för hur företagen ska använda märkningen 

i sin marknadsföring.
41

 Detta gäller för samtliga miljömärkningar som behandlas i uppsatsen. 

Reglerna kan ses som en vägledning för företagen men de kan också begränsa företagen i sin 

marknadsföring, vilket kan ses som ett hinder.  

En ytterligare försäljningssvårighet för inredningsföretagen att satsa på miljömärkta produkter 

kan vara kopplat till efterfrågan av produkterna. Utan efterfrågan erhålls ingen försäljning, 

utan försäljning genereras heller ingen avkastning för företaget, vilket Landström och 

Löwegren (2009) menar innebär att företaget får svårt att överleva på sikt. I resterande delen 

av avsnittet följer en beskrivning av efterfrågan på miljöanpassade produkter och olika typer 

av kunder kommer att presenteras för att studera om låg efterfrågan kan vara ett hinder för 

företagen att satsa på miljömärkta produkter.  
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Miljöfrågor är ett omdebatterat ämne i dagens samhälle, men trots det är svenskarnas 

miljöintresse inte högt, vilket kan styrkas med studier av miljöengagemangets utveckling i 

Sverige (se fig. 2). Enligt fig. 2 var miljöengagemanget högre år 1995 än det är idag, men 

miljöengagemanget har den senaste tiden åter ökat och denna gång rekordsnabbt (SIFO, 

2007). En förklaring kan vara allvaret i miljöfrågan och den offentliga sektorns inställning till 

ämnet, vilket diskuterades i uppsatsens inledning och enligt Bränström (2010) tenderar 

kundernas intresse för ekologi och produkternas påverkan på miljön att öka ytterligare i 

framtiden.  Undersökningen av SIFO International Research (2007) visar även den på ett 

förhöjt intresse för miljöfrågor hos de svenska kunderna, dock finns det fortfarande många 

som inte engagerar sig vad gäller dessa frågor. Detta kan styrkas med ett antal utdrag av 

resultatet från undersökningen. Till att börja med uppger en tredjedel av svenskarna att de 

föredrar att handla av varumärken eller företag som arbetar utifrån en etisk profil, vilket i sin 

tur innebär att knappt två tredjedelar inte lägger ner något större intresse i denna fråga. 

Utläsas kan också att nära hälften av befolkningen är villig att betala extra för en miljövänlig 

produkt, samtidigt som 37,2 procent i samma undersökning uppger vikten av att även se till de 

sociala aspekterna och inte bara de ekologiska (ibid).  

 

Utifrån det här kan kunderna delas in i olika kategorier, exempelvis de som värnar om miljön 

och de som inte intresserar sig för frågan. Att det finns kunder som inte intresserar sig för 

miljöfrågor innebär inte att företagen kan strunta i att ta ansvar för miljön, dock måste de vara 

medvetna om att dagens kunder måste bemötas på olika sätt vad gäller argument för 

miljöanpassning och miljömärkningar (SIFO, 2007). Den nämnda undersökningen beskriver 

konsumenters miljöengagemang i allmänhet i det svenska samhället och vid inköp till 

offentlig sektor är upphandlaren inte alltid slutkonsumenten. Men inredningsföretagen med 

offentlig sektor som kund har som nämnts tidigare även privata kunder i sin målgrupp och 

därför måste införandet av en miljömärkning likväl baseras på dessa kunders efterfrågan. Det 

finns dock en betydande efterfrågan på miljöanpassade produkter från den offentliga sektorn. 

Naturvårdsverkets enkätundersökning (2009) kring miljöanpassning vid upphandlingar bland 

inköpssansvariga i offentlig sektor visade att allt fler offentliga upphandlingar övergår till att 

vara miljöanpassade, men att efterfrågan från den offentliga sektorn medför varierande krav, 
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kunskap och intresse för miljöfrågan vid inköp. Den offentliga sektorns effekt på 

inredningsföretagen utreds i avsnittet för den tredje forskningsfrågan. 

För att få en djupare insikt i företagens situation så måste en förståelse fås för hur kunden 

tänker vid inköp av en produkt. Till att börja med värderar konsumenter olika mervärden olika 

högt. Det behöver inte innebära att de inte värnar om miljön, men de kan värdera andra 

parametrar hos en produkt framför miljöpåverkan. Inköp av en produkt grundas på olika 

perspektiv som personlig smak, tidigare kunskaper, varans pris, budget och produktens 

tillgänglighet (Jordbruksverket, 2009 s. 7).  Enligt Elander (nr 6, 2010) har inköparen för den 

offentliga sektorn även kravspecifikationer för både miljö- och kvalitetsnivåer i 

offertanmodan att ta hänsyn till. Inredningsföretagen måste ta hänsyn till de olika kraven, 

vilket kan skapa svårigheter vid införandet av en specifik miljömärkning. När företag arbetar 

med grön marknadsföring är det därför av stor vikt att verkligen förstå hur miljöintresserad 

kunden faktiskt är och finna andra vägar att nå dem som är oemottagliga för miljöargument 

(SIFO, 2007). Det kan innebära en risk för ett företag att endast marknadsföra de 

miljömässiga fördelarna med en produkt eftersom fokus då hamnar på produktens färdigheter 

snarare än att möta kundens behov. Det kan göra att företagen endast når ut till de kunder som 

redan är miljöintresserade och missa försäljning till kunder med andra behov. Miljömärkta 

produkter har även andra färdigheter som exempelvis kvalitet, status och kostnadseffektivitet 

vilka också är viktigt att lyfta fram i marknadsföring enligt Ottman et al. (2006).  

Ett annat omdebatterat hinder är att kunden inte vet vad miljömärkningen står för och att allt 

fler företag utvecklar sin egen miljömärkning för att skilja sig på marknaden. Borin, et al. 

(2011) menar att de flesta kunderna söker efter en logga eller symbol som intygar att det är en 

miljövänlig produkt, men vanligtvis har kunden svårigheter med att förstå vad märkningen 

egentligen symboliserar. Detta problem kan man även läsa om på Svanens hemsida, där de 

skriver om att allt fler företag utvecklar sina egna miljömärkningar och i dagens 

konkurrenssituation kan kunden få svårt att avgöra produktens eller företagets trovärdighet i 

förhållande till miljöpåverkan.
42

 I samband med utvecklingen av den skeptiska synen på grön 

marknadsföring hos kunderna och svårigheter vad gäller att förstå miljömärkningarna, är detta 

ett väsentligt hinder för företagen vid införandet av miljömärkning av sina produkter.  

Sammanfattningsvis så kan konstateras att utifrån ett företags perspektiv är i dagsläget 

miljömärkning av produkter inte den enda lösningen för alla inredningsföretag. Efterfrågan 

av gröna produkter ökar men det finns fortfarande många som inte har kunskap och intresse i 

miljöfrågan. Innan företag kan marknadsföra sina produkter som gröna så måste hela 

verksamhetens alla avdelningar genomsyras av arbetet med att minska miljöpåverkan för att 

inte riskera att de bli förknippade med ”Green-washing”, vilket kan skada ett etablerat 

varumärke betydligt.  

 

 

                                                      
42 http://www.svanen.se/Foretag/ Hämtad: 8 april 2011 
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3.3.2  Brist på intern kunskap om miljömärkningarna  

 

Nästa barriär enligt modellen i problemformuleringen, är att brist på intern kunskap kan vara 

ett hinder för företagen att satsa på miljömärkta produkter. Undersökningar tyder på att vid 

införande av miljöarbete i en organisation är kunskapsbrist och bristande engagemang 

angående miljöfrågor ett hinder (Hillary, 2004; Seidel et al, 2009). Därför har vi ställt oss 

frågan om den här bristen även kan hindra inredningsföretagen att få produkterna att uppfylla 

kraven för miljömärkningarna. Begreppet intern kunskap definieras som den kompetens och 

erfarenhet som finns kring miljöfrågor inom en organisation. Därför grundar sig avsnittet om 

intern kunskap på ett företags totala miljöarbete ur ett brett perspektiv, vilket i de flesta fall är 

en förutsättning för miljömärkning. Under det här avsnittet kommer även förändringsarbete i 

en organisation att belysas. Detta för att införandet av en miljömärkning kan medföra 

förändringar, vilket kan bidra till svårigheter för ett företag enligt Rolandsson och Oudhuis 

(2009).  

Att införa en miljömärkning kräver kunskap inom många olika områden. Det kan konstateras 

utifrån alla de kriterier företaget måste gå igenom för att kunna ansöka om en miljömärkning. 

I avsnitt 3.2 Översikt redogörs begreppet livscykelanalys och för att klara av att göra en sådan 

analys krävs det mycket kunskap och även bra kontroll över produktionen. För samtliga 

berörda miljömärkningar krävs den här typen av analys för att företaget ska få tillstånd att 

införa en miljömärkning för en produkt. Det gäller att ha information om varje steg i 

tillverkningsprocessen för att kunna försäkra att produkten lever upp till kraven i 

kravspecifikationen för miljömärkning. När det kommer till små och medelstora företag är det 

inte självklart att någon i verksamheten har en miljöutbildning. För att kunna arbeta med 

miljöledningssystem, vilket kan innefatta miljömärkning av produkter, måste 

miljökompetensen finnas inom företaget. Saknas den här kunskapen menar Brorson och 

Almgren (2007, s. 141) att det kan krävas nyanställning eller utbildning inom området, vilket 

då blir en ekonomisk fråga för ett företag. 

Det är av stor vikt att engagemanget och strävan efter att åstadkomma en förändring inom ett 

företag kommer från företagsledningen. Om dessa saknar motivation och vilja att satsa på 

miljömärkning är det enligt Norrman (2011) inte troligt att företagets produkter kommer 

kunna leva upp till miljökraven. Nyckeln till att verkställa och genomföra en förändring inom 

ett företag är en företagsledning med personligt intresse och engagemang för uppgiften 

(Norrblom, 2000 s. 13), vilket även gäller vid miljöarbete. Det är trots allt ledningen som tar 

de flesta av ett företags strategiska och mer övergripande beslut (Seidel et al, 2009, s. 42). 

Därför ligger det övergripande ansvaret att skapa insikt hos företagets personal angående 

miljöpolicy och engagemang hos ledningen.  

Processen att sprida miljöengagemanget i hela organisationen är viktigt i den bemärkelse att 

det i slutändan är personalen som ska gå igenom kravspecifikationer för märkningen av en 

specifik produkt. Det krävs även att företagen är villiga att investera i utbildning och interna 

kommunikationsverktyg för att lyckas enligt Brorson och Almgren (2007, ss 141-144). Det är 

enligt Hillary (2004) en uppmärksammad svårighet för små och medelstora företag att 
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personalen ofta är bristfälligt informerad om miljösystemens fördelar och hur miljöarbetet ska 

gå till för att kunna utvecklas till en förmån för företaget. Saknar personalen kunskap om 

miljömärkningen och hur den på bästa sätt kan erhållas kan det bidrar till att de inte känner 

delaktighet i företagets miljöarbete vilket kan hämma medarbetarnas engagemang och 

kreativitet (Rolandsson & Oudhuis, 2009). Det här kan bli till ett hinder för företaget eftersom 

utvecklingen av miljöanpassade produkter kräver innovation och kreativt tänkande (Norrblom 

2000, s. 12). När ett företag vill förbättra sig inom miljöområdet så är det en process som 

innebär både långa- och kortsiktiga mål och det är många aspekter som måste vägas in. Det 

här innebär att innan man kan införa en miljömärkning i sitt företag är det viktigt att se till att 

personalen har den kompetensen som krävs, både vad gäller kraven som måste uppfyllas och 

vad som händer om rutinerna inte följs (Brorson & Almgren, 2007). De mänskliga resurserna 

inom en organisation är av stor vikt för att lyckas implementera ett miljösystem och likaså en 

miljömärkning (Hillary, 2004).  

Att införa en miljömärkning kan inom en organisation innebära stora förändringar och kräva 

nya arbetsmoment och processer. Det kan medföra att företaget måste införa fortlöpande 

dokumentation av produktens framställningsprocess, att designteamet måste byta ut viktiga 

komponenter eller ändra på arbetsrutiner i produktionen för att effektiviseras. Alla dessa 

moment görs av människor, och teorier kring förändringsarbete inom ett företag visar på att 

arbete i form av förändring är en process och måste göras stegvis (Johanson & Skoog, 2007; 

Rolandsson & Oudhuis, 2009). Ledningen måste skapa ett förtroende hos de anställda och 

skapa en förändring, i detta fall införande av en miljömärkning på en viss produkt, på ett sätt 

som är trovärdigt och berättigat inför de anställda. Utmaningen för ledningen är att få de 

anställda motiverade och skapa en känsla av delaktighet, genom att ge utrymme att tänka 

kreativt och få kunskap kring området för att kunna se lösningar på problem som kan uppstå 

vid en förändring (Rolandsson & Oudhuis, 2009, s. 63). Företaget och dess ledning måste 

fortsätta att motivera personalen så att de fortsätter att sträva efter att leva upp till miljömålen 

och kraven som ställs. I avsnitt 3.2.3 Miljömärkningar beskrivs märkningar som en process 

och inte en engångsföreteelse. Det är ett arbete som kräver återkommande kontroller för att få 

behålla miljömärkningen på sin produkt och miljömärkningsorganisationerna fodrar även att 

företagen ska sträva efter att skärpa kraven för att stegvis minska den negativa miljöpåverkan.   

För att ett företags miljöarbete ska vara effektivt behöver alla medlemmar, så väl ledning som 

personal, vara motiverade och engagerade i miljöfrågorna och se företagets miljöpåverkan. 

För att erhålla miljömärkningar på produkterna måste kunskap om livscykelanalyser finnas 

och den information som behövs finnas tillgänglig. Detta tillsammans med de förändringar 

som kan krävas för att produkterna ska leva upp till miljökraven kan försvåra för 

inredningsföretagen att satsa på miljömärkningar.  
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3.3.3  Bristande stöd från offentlig sektor för miljömärkningar 

 

Begreppet bristande stöd från offentlig sektor kan tolkas på flera sätt. För denna studie 

definieras begreppet som statlig påverkan både i form av kund i upphandlingar av inredning 

för offentliga miljöer, men även i form införande av lagar och regleringar som kan påverka 

företagens möjligheter för att få produkter miljömärkta. Först redogörs för den offentliga 

sektorn som kund och vad offentliga upphandlingar innebär och sedan beskrivs hur lagar och 

beslut påverkar inredningsföretagen och vad för stöd de kan erhålla från offentligt håll. 

 

För att på ett begripligt sätt förklara offentliga upphandlingar används en modell från 

Miljöstyrningsrådet (2003).  Modellen inkluderar en grov indelning av de steg som 

förkommer offentliga verksamheters upphandlingsprocesser; behovsanalys, marknadsanalys, 

specifikation, kvalificering, anbudsutvärdering, kontrakttilldelning och 

leverantörsuppföljning. Behovsanalysen ska identifiera det aktuella behovet och hur detta ska 

kunna tillgodoses. Analysen resulterar ofta i flera möjliga upphandlingsalternativ, som är 

fördelaktiga ur olika perspektiv, exempelvis ur miljöperspektivet. En marknadsanalys innebär 

att undersöka vad marknaden har att erbjuda på området för behovet. Den ska också vara 

underlag för hur upphandlingen ska genomföras och för det förfrågningsunderlag som ska 

gallra ut de leverantörer, som är möjliga alternativ för upphandlingen. Förfrågningsunderlaget 

inkluderar en specifikation, som är en beskrivning av produkter i upphandlingen och beskriver 

bland annat de fysiska egenskaper som produkten förväntas besitta. Specifikationen kan 

innehålla obligatoriska krav, utvärderingskriterier, börkrav och villkor. Nästa steg, som är 

kvalificering, syftar till att bedöma om en viss leverantör har kapacitet att genomföra den 

planerade upphandlingen. Kvalificeringen ser till krav som ställs på leverantören och inte på 

den produkt som ska upphandlas, men kraven på leverantören måste vara kopplade till 

upphandlingen. Därför kan det inte ställas krav på kunskap om miljöledning om det inte är 

starkt förknippat med produkten i upphandlingen. Processen för anbudsutvärdering är speciell 

när det gäller offentliga upphandlingar. De utvärderingskriterier som används måste vara 

kända för leverantören redan i förväg i förfrågningsunderlaget och gör på så sätt 

utvärderingen transparent. Om utvärderingskriterierna inkluderar kvar på viss miljöpåverkan 

måste dessa vara tydligt beskrivna, ha ett samband med det föremål som ska upphandlas och 

får inte vara diskriminerande. Slutligen görs en kontraktstilldelning med motivering när 

företaget med det mest fördelaktiga anbudet valts, vilket även måste vara tillgängligt för alla 

som lämnat in anbud. När upphandlingen sedan genomförts görs en utvärdering av 

leverantören och utfallet av upphandlingen (Miljöstyrningsrådet, 2003 ss 43-74).  

 

Utifrån denna modell kan olika roller i miljöanpassad upphandling urskiljas. Naturvårdsverket 

(2005, s. 12) identifierar i sitt förslag till regeringens handlingsplan för miljöanpassad 

upphandling tre roller som den offentliga sektorn ska anta i upphandlingar.  Den första rollen 

utgörs av den politiska ledningen och dess övergripande mål för verksamheterna. De 

ansvariga för verksamheten har också en betydande roll, vilka beslutar vad som ska köpas in. 

Tillsist kan den offentliga sektorn även anta rollen som verksamheternas upphandlare, som 

utför de praktiska inköpen (Naturvårdsverket, 2005 s. 12).  
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Den offentliga sektorn har enligt lagen för offentlig upphandling (LOU) möjlighet att ställa 

krav på miljöpåverkan av produkter i upphandlingar i den tekniska specifikationen eller som 

utvärderingskriterier. Samma kriterier som för miljömärkningar kan användas, men licenser 

för en viss miljömärkning kan aldrig krävas. Vissa av miljömärkningarnas kriterier kan även 

behöva uteslutas ur upphandlingens specifikation, om dessa inte är tillräckligt kopplade till 

produkterna i upphandlingen eller inte kan uppföljas (Miljöstyrningsrådet 2010, ss. 3-4). 

Kriterierna får inte vara diskriminerande i den bemärkelsen att det hämmar ren konkurrens 

(Miljöstyrningsrådet 2003, s. 154). Sommaren 2007 gjordes en ändring i LOU angående 

miljöanpassning i upphandlingar som innebar att: 

 

 Myndigheter, om det är motiverat, bör ta miljö- och social  

  hänsyn vid offentlig upphandling, i motsats till får som det  

  tidigare stod i lagen.
43

 

 

Den offentliga sektorns verksamheter bör därför ställa krav på miljöanpassade produkter i 

upphandlingarna. Miljömärkningarnas kriterier är en möjlig mall att använda om dessa 

baseras på märkningar som utgår från internationella standarder på området, t. ex ISO 14024 

(Miljöstyrningsrådet 2003, s. 80), vilket uppsatsens berörda märkningar gör. Dock måste 

anbud med produkter som lever upp till kraven, men inte är märkt med miljömärkning, också 

godtas.
44

 Miljömärkningarna får i sig inte utgöra ett hinder för att lämna anbud i 

upphandlingen, men märkningen kan vara ett bevis för att kriterierna uppfyllts (ibid). 

Regeringen fastställde även en handlingsplan år 2007 för att utöka miljöanpassning i offentlig 

upphandling. De ansåg att offentlig upphandling är ett effektivt styrmedel för utveckling av 

hållbar konsumtion i samhället och att detta medel inte utnyttjades till fullo (Regeringens 

skrivelse 2006/07:54, 2007, s. 4). En enkätundersökning av Naturvårdsverket (2009, s. 20) 

visar att majoriteten av offentliga verksamheter ställer miljökrav vid upphandlingar idag. 

Detta indikerar att den offentliga sektorn har en maktposition gentemot företagen i 

upphandlingarna. Inköp till offentlig sektor innefattar ofta stora kvantiteter av produkter varje 

år,
45

 vilket ger den offentliga sektorn skalfördelar. 

 

För inredningsföretagen som finns med i upphandlingsavtal gäller det därför att utveckla 

produkter som lever upp till kraven för miljömärkningarna eller likvärdiga krav för att kunna 

konkurrera om de offentliga kunderna. Direktiven i LOU påverkar dem, men enligt 

Tillväxtverkets rapport (2009, s. 53) är lagar inte en tillräcklig drivkraft för att företagen ska 

satsa på miljöanpassade produkter. En undersökning av Miljöstyrningsrådet (2008, s. 21) 

visar på att företag gärna ser att det finns miljökrav i kvalificeringskraven i upphandlingar, 

men att de även med fördel kan förekomma oftare i upphandlarens kontraktsvillkor. Samma 

undersökning visar att företagen är missnöjda med modellerna för leverantörsutvärderingarna 

                                                      
43 http://www.msr.se/sv/Upphandling/Juridik/Svenska-upphandlingsbestammelser/ Hämtad: 6 april 
44 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm Hämtad: 7 april 
45 http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/textil/stall-krav-vid-offentlig-upphandling-av-textil/ 
Hämtad: 7 april 2011 
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och att tilldelningsbeslut inte följs upp tillräckligt (ibid). En undersökning av 

Naturvårdsverket visar på en ökning på utbildningsnivå hos upphandlarna, men trots det så är 

den inte tillräcklig utan är fortfarande ett väsentligt problem vid miljöanpassad upphandling 

då samma undersökning visar att det inte alltid ställs miljökrav i praktiken trots allt.
46

 

Tillväxtverkets undersökning visade att bristande stöd från offentlig sektor är främsta hindret 

för att satsa på miljöanpassade produkter. Det stöd som företagen enligt undersökningen 

önskade var bland annat subventioner och skattelättnader för miljöanpassade produkter (2009, 

s. 55-56).  

 

Myndigheten Tillväxtverket arbetar med statliga medel för att stödja företagande och erbjuder 

stöd i form av olika program för utveckling av företag.
 
De erbjuder bland annat stöd till 

mindre företag för produktutveckling,
47

  samt ett program för miljödriven affärsutveckling. 

Även EU kommissionen ger direktiv för ekonomiskt stöd till små och medelstora företag, 

vilket enligt EUs definitioner inkluderar de flesta av inredningsföretagen i undersökningen. 

Dessa företag anses vara viktiga för samhällets sociala och ekonomiska utveckling. 

Ekonomiskt stöd kan ges enligt EU kommissionens direktiv till vissa investeringar, till femtio 

procent av kostnader för konsulttjänster och till forsknings- och utvecklingsprojekt. Stöd kan 

också ges till företag för att åtgärda marknadsmisslyckanden som skadar miljön och för att 

uppmuntra företag att eftersträva en högre miljöskyddsnivå.
48

 

 

Den offentliga organisationen Design med Omtanke erbjuder även stöd till företag som vill 

utveckla produkter som lever upp till kraven för miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel och 

Bra Miljöval. Det handlar då om projekt där designers utvecklar produktlösningar utifrån 

verksamheters behov och miljökraven. Dessa lösningar inbjuds sedan tillverkande företag att 

producera.
49

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att myndigheter och verksamheter uppmanas att ställa 

krav på miljöanpassade inredningsprodukter för offentliga miljöer i upphandlingar, gärna i 

enlighet med miljömärkningars krav. Kraven ställs på de inredningsföretag som utgör 

möjliga leverantörer och offentlig sektor har en maktposition i förhållande till dessa. 

Företagen kan uppleva bristande stöd för att utveckla miljöanpassade produkter. För de små 

och medelstora företagen finns vissa ekonomiska stöd att ansöka om för att investera i och 

utveckla miljöanpassade produkter eller aktiviteter.  

 

 

 

 
                                                      
46 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Offentlig-upphandling/Tar-den-offentliga-
sektorn-miljohansyn-vid-offentlig-upphandling-/ Hämtad: 7 april 
47http://www.tillvaxtverket.se/ovrigt/omtillvaxtverket/visionideochstrategier.4.50030402125d97e6b13800015
138.html Hämtad: 6 april 2011 
48 http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/ Hämtad: 6 april 2011 
49 http://www.designmedomtanke.se/start.asp?sida=12173 Hämtad 7 april 2011 
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3.3.4  Ekonomiska konsekvenser av kraven för miljömärkning 

 

Under utredning av de ovanstående forskningsfrågorna har ekonomiska konsekvenser av ett 

miljömärkningsarbete berörts på olika sätt, men i detta avsnitt presenteras en mer 

koncentrerad bild av vilka ekonomiska effekter miljömärkningar kan ha. I inledningskapitlet 

definieras de ekonomiska aspekterna som uppkomsten av ökade kostnader eller förlorade 

intäkter. Med dagens aktualitet i att miljöanpassa produkter menar Hillary (2004, s. 565) att 

kostnader ofta diskuteras i samband med de ekonomiska fördelar som kan erhållas genom 

förbättringar av verksamheten på flera plan och för att öka motivationen för företag att satsa 

på miljöanpassade produkter och miljömärkning. Enligt Tillväxtverkets undersökning (2009, 

s. 55) ansåg inte företagen att de ekonomiska konsekvenserna var det största hindret för 

satsning på miljöanpassade produkter, men bekräftade ändå att kostnaderna ses som ett 

hinder. Miljöstyrningsrådet hävdar även att ur ett livscykelperspektiv blir totalkostnaden för 

en produkt lägre om den är miljöanpassad, men genom att bara se till inköpskostnader på kort 

sikt blir de ekonomiska konsekvenserna ett problem.
50

 Hillary (2004, s. 567) menar också att 

företag som inte ser de ekonomiska fördelarna med miljöanpassning tenderar att prioritera 

detta lågt. En stor del av det hinder som de ekonomiska konsekvenserna utgör för 

miljömärkning grundar sig enligt Soyka (2006, s. 7) i att lönsamhet och de ekonomiska 

fördelarna med ett miljöarbete inte kan urskiljas på kort sikt. 

 

De kostnader som uppstår vid arbetet för att miljömärka en produkt kan vara direkt 

förknippade med miljömärkningen i form av licenskostnader, en årsavgift i procent på 

omsättningen för produkten, kostnader för specifika ärenden eller för förnyelse av licensen 

vid ändring av kriterierna.
51

 För att produkter ska uppnå kraven för miljömärkning kan de 

behöva modifieras eller så måste helt nya produkter utvecklas, vilket bidrar till ökade 

kostnader enligt Ryding (1998 s. 68). Vid beslut om ny produktutveckling för att möta kraven 

är det ofta kostnadsmässiga bedömningar som avgör. Dessa bedömningar kan göras i form av 

livscykelkostnadsanalyser, som beskrivs som summan av totala interna och externa kostnader 

för utveckling av en produkt. Förutom traditionella kostnader för exempelvis inköp, 

produktion och distribution tillkommer vid miljöanpassad produktutveckling 

miljökontrollkostnader i form av tillståndsprövningar, tester och omstrukturering av 

produktionsprocesser. Även omvärldsrelaterade kostnader i form av nyrekrytering av personal 

med miljökompetens och kostnader för marknadsföring av de nya märkta produkterna kan 

tillkomma. Därför utgör just licenskostnaderna och avgifterna för märkningarna bara en liten 

del av de kostnader som kraven för miljömärkningar medför (Ryding, 1998 ss. 68-70). 

 

Det uppstår då en fråga om vem som ska stå för de extra kostnaderna som märkningarna 

medför för företagen. Om kostnaderna för merarbete ska flyttas över till kunder är det enligt 

Hörte (2007) nödvändigt att utpriset inte överstiger konkurrenternas priser eller inte passar 

företagens prisbild. Samtidigt menar Hörte (2007) att utpriset har mindre viktig roll om 

                                                      
50 http://www.msr.se/Documents/publikationer/ekoeffektiv_ekonomi.pdf Hämtad: 8 april 2011 
51 http://svanen.se/Foretag/avgifter/ Hämtad: 8 april 2011 
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kunden utgörs av den offentliga sektorn. Prishöjning blir en naturlig följd av merarbetet för att 

uppnå miljökraven i upphandlingsavtalen.  

 

De ekonomiska konsekvenserna handlar inte främst om att uteblivna intäkter hindrar 

företagen från att få produkter miljömärkta, utan hindret är främst förknippat med kostnader 

för ett övergripande miljöledningssystem och för merarbetet som följer med miljökraven i 

upphandlingar. Ett höjt utpris har dock inte lika stor betydelse om den offentliga sektorn 

utgör kunden.  
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4. RESULTAT AV FÖRETAGSSTUDIE 

 
För att förtydliga bilden av inredningsföretagens situation och få en bättre förståelse för vad 

som hindrar företagen från att kunna få miljömärkningar på produkter presenteras i detta 

kapitel resultatet av de studier och intervjuer som gjorts på tre av företagen i studiens 

undersökningsområde, som ännu inte har miljömärkningar som Svanen, EU Ecolabel och Bra 

Miljöval i sitt sortiment. Detta återknyts sedan till i analyskapitlet.  

 

4.1 Almedahls 

 

Almedahls är ett tillverkande företag som erbjuder textila produkter för offentliga miljöer, för 

hemmet och solskyddslösningar. För offentliga miljöer är företagets spetskompetens mattor, 

gardiner och möbeltyger. För dessa miljöer arbetar de med framtagning av koncept 

tillsammans med arkitekter och inredare i upphandlingar och har kunder i över femtio 

länder.
52

  
 

Almedahls grundades år 1846 i Örgryte, Göteborg, men idag finns både designavdelning och 

huvudkontor i Kinna. Även produktionen av textilierna är fortfarande belägen i Sverige. 

Almedahls har genom åren samarbetat med flera av Skandinaviens mest kända textildesigners 

som exempelvis Josef Frank och företaget var först med att lansera påslakanet till svenska 

hem på sjuttiotalet.
53

  

 

För Almedahls är det viktigt att värna om miljön och de strävar därför efter att minska 

företagets miljöpåverkan och att göra lite mer än vad lagar om miljökrav ställer. De vill se 

sina produkters påverkan i ett helhetsperspektiv och kontrollera material och kemiska 

produkter i alla steg. De är noga med att välja leverantörer som lever upp till deras 

miljöpolicys och samarbetar gärna med utomstående aktörer för att utveckla bättre lösningar 

för de textila produkterna.
54

 Alla produkter testas enligt ISO standarder antingen i företagets 

eget laboratorium eller på externt håll.
55

 Almedahls miljömål presenteras på följande sätt på 

företagets hemsida: 

 

Följa nuvarande lagar, regler och beslut av myndigheter, genom  

  en ännu striktare reglering från vår egen sida. 

Ständigt driva arbetet framåt för att reducera vår påverkan på  

  miljön i alla delar av vår organisation. 

                                                      
52 http://www.almedahls.se/web/almedahls_affarsomraden.aspx Hämtad: 8 april 2011 
53 http://www.almedahls.se/web/almedahls_koncernen.aspx Hämtad: 8 april 2011 
54 http://www.almedahls.se/web/almedahls_miljo.aspx Hämtad: 8 april 2011 
55 Designer på Almedahls avdelning Interior Textile Solutions (textil för offentliga miljöer)  
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Konstruera våra produkter på ett sådant sätt, att miljöpåverkan  

  blir så liten som möjligt under hela produktens livslängd.
56

 

Almedahls arbetar ständigt med miljöfrågor, men det är ett arbete som tar tid och måste ske 

successivt för att göras på rätt sätt. För avdelningen med textilier för offentliga miljöer är år 

2012 planerat vara ett ”miljöår”, då avdelningen ska förbättra sitt arbete för minskad 

miljöpåverkan. Avdelningen för offentliga miljöer har även extra hårda krav på produkter vad 

gäller utseende och kvalitet, vilket då måste kombineras med miljöaspekten.
57

 

 

Almedahls är i startgroparna vad gäller miljömärkningar på produkterna, men avdelningen för 

solskydd har tidigare lanserat en miljökollektion och avdelningen för offentliga miljöer 

planerar att följa samma strategi inför 2012 och en kollektion är planerad att lanseras på 

Möbelmässan nästa år. Kunskap om miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel och Bra 

Miljöval finns till viss del inom företaget, men omfattningen av märkningarnas 

kravspecifikationer är svår att greppa. Att ta reda på alla uppgifter om en produkt som krävs 

för att uppfylla kraven är tidskrävande. Företaget måste ta reda på alla uppgifter för varje 

specifik produkt på egen hand för att göra livscykelanalyser, vilket blir ett arbete utöver de 

vanliga processerna för produktutveckling. Almedahls har dock nära samarbete med sina 

leverantörer och därför är det ingen omöjlighet att få tag på de uppgifter som krävs. Därför är 

erhållande av miljömärkningar på produkterna för offentliga miljöer ett mål inom företaget.
58

  

 

Almedahls känner även av efterfrågan på miljömärkta produkter utifrån, bland annat från 

arkitekter som blir mer medvetna och från offentliga organisationer som Design med 

Omtanke. Företaget upplever att miljömärkningar kan tillföra produkter ett mervärde, men de 

efterfrågar fler verktyg för att kunna göra livscykelanalyser effektivare. De tror även att 

genom att få ett fåtal produkter i sortimentet miljömärkta så kan verksamhetens miljöarbete i 

sin helhet också bli bättre.
59

 

 

4.2 Balzar Beskow 

 

Balzar Beskow är ett svenskt familjeägt möbelföretag som tillverkar och säljer inredning. 

Företaget startade år 1957, och har därför lång historia och erfarenhet inom branschen. Än 

idag tillverkas möblerna i egen fabrik i Mönsterås, i södra Sverige (Inspirationskatalog, 2010). 

Balzar Beskows produkter riktar sig till offentliga miljöer och finns i Skandinavien, Japan, 

Tyskland och Belgien.
60

 De strävar efter att fortsätta att etablera den svenska designen världen 

över (Inspirationskatalog, 2010). 
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Produktsortimentet består av olika typer av stolar, bord, soffor och förvaringsskåp.
61

 

Produktutvecklingen utgår från tre grundbultar; det svenska hantverket, val av material och 

kvalitet (Inspirationskatalog, 2010). Formgivningen görs av fristående designers, men 

samarbetspartners väljs ut med omsorg. Det krävs att designern har en bakgrund inom 

hantverk och tradition och de måste förstå och tänka kvalitet vid utformningen av 

produkterna. Genom nära arbetsrelation, mellan Balzar Beskow och designteam, utnyttjar de 

varandras kunskap och erfarenheter för att utveckla slitstarka möbler för offentliga miljöer 

(Inspirationskatalog, 2010).  Företagets strävan är att kunna leva upp till kundernas behov och 

önskemål och i kombination med sin erfarenhet. Tillsammans med kunden producera de 

kvalitetsmöbler som klara av den miljö de ska användas i och de behov som kunden 

efterfrågar.
62

   

 

Hållbarhet och det långsiktiga perspektivet är viktigt för Balzar Beskow och har alltid varit en 

utgångspunkt för arbetet, både internt och utanför organisationen. Det är kärnan i allt från 

relationerna med leverantörer av råvaror, den som använder möbeln och slutligen till den som 

återvinner den. Hållbarhet är även grunden till produkternas långvariga användningsperiod, 

för det anses har stor vikt vid designen, val av råvara och produktionen (Inspirationskatalog, 

2010). Balzar Beskow har sedan länge arbetat med miljöfrågor, i form av hänsyn till 

marknadens krav på kemikalier och råvaror, men också för att skapa en bra arbetsmiljö för 

anställda. Dock arbetar företaget för närvarande med att strukturera sitt miljöarbete och införa 

ett miljöledningssystem enligt ISO 14000 för att erhålla en certifiering att kunna 

marknadsföra.
63

  

 

Miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel eller Bra Miljöval finns ännu inte på företagets 

produkter. Svanenmärkningen är den märkning som är mest aktuell för företaget och 

produkter som kan erhålla denna märkning, samt märkningen Möbelfakta, kommer att tas 

fram under året. Anledningen till att Balzar Beskows produkter inte levt upp till 

miljömärkningarnas krav tidigare är att de varit begränsade till en specifik ytbehandling av 

möblerna som inte klarat kraven, men idag har de en anläggning som klarar dessa. Det största 

hindret nu är den tid det krävs av företaget att ta fram den information som krävs för att 

dokumentera produkterna enligt Svanenmärkningen, men det är ett arbete som redan är i 

rullning. Ett stort incitament för att erhålla Svanenmärkningen på produkterna är få med 

produkterna i Gröna Listan, ur vilken en stor del av Västra Götalandsregionens verksamheter 

väljer produkter till offentliga miljöer.
64
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4.3 Abstracta (Lammhults AB) 
 

Abstracta är en av de ledande aktörerna på dagens marknad med inredningsprodukter för 

offentliga miljöer, utbildning och företagsvärlden. Under våren 2009 gjordes en 

sammanslagning av bolagen Abstracta AB och Lammhults Möbel AB och det övergripande 

namnet för de båda företagen blev Lammhults Möbel AB. Idag hanteras de båda varumärkena 

Abstracta och Lammhults Möbel av det nykonstruerade företaget, vilket är lokaliserat i 

småländska Lammhult som går under definitionen ”Möbelriket”. Sedan mitten av 1990-talet 

har Abstracta befunnit sig i en expandering- och utvecklingsperiod. Tillväxten har berört alla 

delar av företaget, både omsättningsmässigt och produktionsområdet.
 65

 

 

Abstractas expertområde är att utveckla totallösningar som bidrar till en kreativmiljö där de 

fokuserar på kommunikationsmöjligheter och erbjuder produkter som skärmväggar, skriv- 

och anslagstavlor, konferensskåp, flyttbara vagnar, projektionsdukar och väggsystem.
66

. Med 

hjälp av produkterna kan olika rum skapas av en öppen yta för att enskild kommunikation 

mellan endast två personer ska vara möjligt, samtidigt som det ska finnas platser anpassade 

för gruppresentationer. 
67

 De strävar efter ständig produktutveckling i nära samarbete med 

kompetenta designers. Abstractas målsättning är att skapa miljöer där individen står i centrum 

med hjälp av sin inredning och tekniska utrustning. De vill med verksamhetens kompetens 

utforma omgivningar som ökar förutsättningar för att effektiva möten och utbyte av kunskap 

ska inträffa hos företagets kunder.
 68

 

 

Abstractas sortiment finns både på den inhemska och internationella marknaden. De exportera 

ca tjugofem procent av produktionen till ett 30-tal länder. Kundkretsen består bland annat av 

den offentliga sektorns verksamheter, som nationella sjukhus, bibliotek och universitet. De 

riktar sig även mot den privata sektorn i form av banker, kontor, konferensanläggningar och 

företag i allmänhet.
69

  

 

Miljöengagemanget är viktigt för den övergripande organisationen Lammhults Möbel. 

Företaget har en kvalitet- och miljöchef och sedan år 1998 har Lammhults Möbel AB varit 

miljöcertifierat enligt ISO 14001
70

 och de strävar efter ständig utveckling och uppfyllelse av 

verksamhetens miljömål. Deras övergripande miljömål uttrycks på följande sätt på Abstractas 

hemsida:  

 

Lammhults Möbel AB skall verka för att minimera 

miljöpåverkan från leverantör till slutkund genom att ständigt 

                                                      
65 http://www.abstracta.se Hämtad: 10 april 2011 
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förbättra verksamheten med syfte att nå en hållbar ekologisk 

utveckling, arbetsmiljöutveckling och ekonomisk utveckling.
71

  

Detta uppnår de genom att arbeta med miljöledningssystem på ett effektivt och levande sätt. 

Verksamheten är öppen och engagerad i sin omvärld, sina kunder och de anställdas krav. De 

uppfyller även relevanta och tillämpliga krav i miljölagstiftningen. Företaget redovisar öppet 

sina miljömål och sin miljöpolicy. De är noggranna med att ge verklig och fullständig 

information om deras produkters miljöpåverkan. Inom organisationen arbetar de även med att 

förbättra de anställdas kunskap och motivation inom miljöfrågor. I verksamhetens planering 

avsätter de resurser för att göra ett effektivt miljöarbete och för att nå en hållbar ekologisk 

utveckling strävar de även efter att minimera resursanvändandet inom organisationen och 

deras produkter.
72

   

Trots miljöarbete i organisationen har Abstracta inte några miljömärkta produkter i sitt 

sortiment. De känner till de olika miljömärkningarna Svanen, EU Ecolabel och Bra Miljöval 

och den mest relevanta för dem skulle vara Svanen. Främsta anledningen till varför de inte har 

infört någon miljömärkning i sitt sortiment är på grund av resursbrist. Både vad gäller att ta 

fram all information som krävs för miljömärkningarnas dokumentation och behovet av att 

byta ut vissa viktiga komponenter i produkterna som inte klarar miljömärkningens krav. Detta 

är för dem ett omfattande arbete som kräver mycket tid och enligt företagets kvalitet- och 

miljöchef är det framförallt mer tid som krävs för att kunna satsa på att miljömärka företagets 

produkter.
73
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5. ANALYS 

I analyskapitlet diskuteras materialet i litteraturstudien och resultatet av företagsstudien (kap 

3 och kap 4) i förhållande till huvudfrågan. Även utvecklingsmöjligheter av de hypotetiska 

forskningsfrågorna presenteras. 

5.1 Marknadsföringsproblem 

Frågan vi ställde oss i problemformuleringen var vad som kan hindra inredningsföretag med 

offentligsektor som kund från att leva upp till kraven för miljömärkningar. Bakgrunden till 

detta är, som beskrevs i problematiseringen, att efterfrågan på miljöanpassade produkter ökar 

genom press från olika aktörer som har ett intresse i företagens verksamheter (Norrblom, 

Jönbrink & Dahlström, 2000). Svårigheter som då kan uppstå för företagen delades upp i fyra 

hypotetiska orsaker i form av forskningsfrågorna. I rapporten har dessa därför utretts mot 

bakgrunden om de kan ge en förståelse för varför vissa företag inte har miljömärkta produkter 

i sitt sortiment. För att hindren ens ska uppstå för inredningsföretagen förutsätts att de anser 

det eftersträvansvärt att få märka produkter med någon av miljömärkningarna Typ I. Den 

första forskningsfrågan syftade därför till att beskriva efterfrågan på miljöanpassade produkter 

och om miljömärkningar kan marknadsföra produkter för att ge merförsäljning. 

Undersökningar av bland andra SIFO (2007) visar på att det finns ett ökat miljöengagemang 

hos den svenska befolkningen och att den offentliga sektorn ställer krav på miljöanpassning 

vid offentlig upphandling, vilket göra att efterfrågan inte kan ses som ett hinder.  En ökad 

efterfråga på miljöanpassade produkter upplevs även av de intervjuade företagen och därför 

finns en vilja hos företagen att satsa på miljömärkta produkter.  
 

Komplexiteten ligger i att de flesta företagen med offentlig sektor som kund även har kunder i 

form av privata företag och i vissa fall även slutkonsumenter som alla ställer olika krav och 

har olika önskemål på produkterna, vilket diskuterades i avsnitt 3.3.1. Det finns fortfarande 

många grupper i samhället som inte prioriterar miljöaspekten vid inköp av 

inredningsprodukter. Det behöver inte innebära att de inte bryr sig om miljön, men att de 

värderar andra egenskaper hos produkten högre, exempelvis status och design. Den offentliga 

sektorn menar att miljöanpassade krav används vid upphandling, men undersökningar visar 

att det inte tillämpas i praktiken i lika stor omfattning (Naturvårdsverket, 2009). Det innebär 

att efterfrågan från den offentliga sektorn i sig kan variera och det gör det svårt för företagen 

att satsa på en märkning som lever upp till alla upphandlares krav.  

 

Miljömärkningars syfte är som det diskuterades i avsnitt 3.3.1 och som Berglund och Boson 

(2010) menar att underlätta marknadsföringen av produkterna, vilket de intervjuade företagen 

också framhöll. Studien visar dock att det finns en del hinder som måste övervägas vid 

införandet av denna typ av marknadsföring. Till att börja med krävs det tid att ställa om 

arbetsprocesserna inom ett företag för att kunna anta ett miljöanpassat perspektiv, för att inte 

riskera att förlora tilliten hos sina nuvarande kunder. Undersökningar av bland andra SIFO 

(2007) tyder på ett ökat miljöintresse i samhället vilket innebär att företaget kommer att 
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granskas om det utger sig att vara miljöanpassat. Utifrån marknadsföringens grundfilosofier 

måste allt som företaget kommunicerar till sin omvärld vara ärligt och inte vilseledande för 

det kommer bli bedömt. Miljöaspekten finns ofta redan med i affärsidéer och affärsplaner i 

nystartade företag men äldre företag kan behöva omstrukturera och ändra verksamheten, 

vilket innebär att i ett sedan länge etablerat företag förutsätter miljöanpassning ett 

förändringsarbete. Det gör att det kan ta längre tid för dem att erhålla en miljömärkning då 

förändringsarbete måste göras grundligt och seriöst. Miljöanpassningen får heller inte komma 

i konflikt med företagets övergripande affärsidé. Förändringsarbete är en process som kräver 

både tid och andra typer av resurser (Rolandsson & Oudhuis, 2009), vilket ofta är en brist hos 

små och medelstora företag. Även i intervjuerna med inredningsföretagen kan vi utläsa att 

brist på tid är en av de främsta barriärerna vid införande av en miljömärkning för företagets 

produkter. Tidigare var grön marknadsföring ett sätt att skilja sig från konkurrenterna på 

marknaden, men då fler företag satsar på denna strategi är det inte längre en effektiv 

differentiering. För att det ska bli konkurrenskraftigt så krävs det ett kontinuerligt arbete inom 

organisationen som visar på tydliga förbättringar.  

Ett annat syfte med miljömärkningar är att underlätta för kunden att välja en miljövänlig 

produkt, men dagens kunder kan enligt Borin et al. (2011) ha svårt att förstå vad märkningar 

står för och i vissa fall finns det en misstro till grön marknadsföring. Det här kan hindra 

företagen att satsa på miljömärkta produkter på grund av den variation av behov och krav från 

marknaden som de ska tillgodose. En svårighet som uppmärksammats under arbetet med 

studien är att inredningsföretag som inför en miljömärkning kan hamna i en sorts 

beroendesituation till miljömärkningarnas organisationer, eftersom att de ansvarar för den 

information, om vad miljömärkningarna står för, marknadsförs och skapar goda associationer 

kring miljömärkningen så att företagens kunder upplever märkningen som ett mervärde. 

I marknadsföring står kundernas behov i centrum och att då marknadsföra de parametrarna 

som kunden efterfrågar är centralt. Företagen behöver därför även belysa produkternas andra 

kvaliteter eftersom att kunders inköpsbeslut baseras på flera olika aspekter. Det innebär inte 

att företagen ska undvika att sträva efter ett strukturerat miljöarbete inom sin organisation, 

men ett företag måste vara medvetet om hur man lyckas med marknadsföring genom 

miljömärkningar för att motiveras till att eftersträva märkningarna. Som diskuterades i avsnitt 

3.3.1  kan efterfrågans varierande karaktär och olika förhållningssätt till miljöanpassade 

produkter ställa företagen inför stora utmaningar. Innan de kan införa miljömärkta produkter 

är det viktigt att först kartlägga sin kundkrets för att finna vad som driver och motiverar dem 

till inköp. Om majoriteten av kunderna har ett lågt intresse för miljömärkta produkter kan det 

dock bli en ursäkt för att företagen inte behöver miljömärka sina produkter.  

 

Det finns som tidigare konstaterat ett ökat miljöengagemang i samhället, men enligt 

undersökningen gjord av SIFO (2007) kan vi också utläsa att över en tredjedel av de svarande 

uppger vikten av att företaget inte endast ser till miljöaspekterna utan även produkters sociala 

och etiska aspekter. Att etablera en miljömärkning kan därför vara svårt för vissa företag för 

det kan innebära att de endast uppfattas som miljöanpassade och att de inte tar ansvar för de 
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sociala aspekterna. Det kan vara svårt för företagen att erhålla både miljömärkningar och 

märkningar för socialt ansvar på samma produkt. Där vill märkningen Möbelfakta erbjuda en 

lösning, då denna märkning representerar miljö- och social anpassning samt viss 

kvalitetsnivå
74

, en slags kombination av flera aspekter för att underlätta för kunder att hitta 

inredningsprodukter som lever upp till alla tre aspekterna. 

Efter en analys av litteraturstudien kring första forskningsfrågan kan vi konstatera att det inte 

är låg efterfrågan som hindrar företagen från att miljömärka sina produkter. Svårigheten ligger 

i att använda märkningar i marknadsföring på rätt sätt. Om ett företag inte utvecklat ett 

trovärdigt miljöarbete genom hela verksamhetens aktiviteter kan de riskera att bli anklagade 

för att marknadsföra sig falskt, så kallad Green-washing. De måste kombinera 

miljöanpassningen med produkters andra kvaliteter och värden i marknadsföring (Ottman et 

al, 2006), vilket kan innebära att företaget även når kunder som från början är ointresserade 

för miljöfrågor men som i bästa fall kan utveckla ett miljöengagemang.  

5.2 Brist på internkunskap om livscykelanalyser 

De intervjuade företagen framhöll svårigheten att ta fram de uppgifter som krävs för att göra 

kompletta livscykelanalyser, vilka måste göras för att få licens för miljömärkningar. Utan att 

ett grundläggande miljöarbete i organisationen är det därför inte troligt att företagen skulle 

kunna få fram dessa uppgifter om produkterna. Det behövs ett grundläggande 

miljöengagemang och en tro på att det merarbete som tillkommer kan ge förbättringar för 

miljön. Medarbetarna måste känna att det finns ett mervärde i miljöanpassning och vara 

motiverade att bidra, vilket kan erhållas om de ser effekter för omvärlden av företagets 

miljöarbete. Engagemanget och strategierna kan inte bara finnas som visioner hos ledningen. 

Hillary (2004) menar att då kan arbetet med att miljöanpassa produkterna riskera att bli en 

börda för de som ska utföra det praktiska arbetet. Det krävs vilja och kunskap på individnivå 

för att skapa ett effektivt miljöarbete, vilket de intervjuade företagen framhöll att det finns hos 

de anställda i deras organisationer.  

Att det finns kunskap, intresse och engagemang internt i en organisation är alltså en 

förutsättning för att i slutändan kunna få produkterna märkta, men de intervjuade företagen 

menar att det även krävs erfarenhet och tid för att kunna göra kompletta livscykelanalyser. De 

personer inom företaget som ska göra dokumenteringen utifrån märkningarnas krav behöver 

känna till produktens alla faser och ha kontakt med leverantörer, producenter och 

återförsäljare. I ett mindre företag kan därför dessa uppgifter ofta hamna hos designers, 

inköpare eller andra som ansvarar för produktutveckling och kräva en förändring av 

arbetsrutiner om livscykelanalyser inte tidigare ingått i arbetsuppgifterna. I avsnitt 3.3.2 och 

av Brorson och Almgren (2007) diskuteras att det kan krävas att företagen måste anställa en 

person specifikt för denna typ av arbetsuppgifter, vilket medför kostnader för företaget. När 

syftet med en livscykelanalys är att ligga till grund för en miljömärkningslicens måste 

analysen göras omfattande, och detta var något som de intervjuade företagen framhöll som ett 
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problem då de inte har tillräcklig erfarenhet eller rätt verktyg för att underlätta i arbetet med 

dessa analyser.  

Det kan även vara svårt att göra bra livscykelanalyser på produkter som redan producerats och 

att kunna få fram de uppgifter som krävs om dessa. Vid utveckling av nya produkter kan 

livscykelperspektivet finnas med redan från start, vilket kan underlätta. Men medvetenhet och 

analys krävs även om det tas i beräkning redan i produktens första fas. Detta gör att processen 

i slutändan ändå är tidskrävande, men fördelen är att de uppgifter som krävs kan 

dokumenteras redan från början. De resurser och kostnader som krävs får dock inte stå i 

konflikt med företagets affärsidé, övriga strategier och möjlig prisbild. 

Enligt företagen i företagsstudien finns ganska mycket kunskap och kännedom inom 

organisationen kring de berörda miljömärkningarna, i synnerhet Svanenmärkningen. Det 

gäller även för medarbetarna i inredningsföretagen att vara insatta i miljömärkningarnas 

utveckling och kunna utveckla företagets produkter i samma takt mot bättre miljöanpassning 

som miljömärkningarna höjer sina krav.
75

 Det är en arbetsprocess som kräver rutiner för att 

leda till ständig förbättring. Att införa en satsning på att få vissa produkter miljömärkta är 

därför inte ett engångsprojekt, utan en del av en långsiktig strategi. 

Hindret intern kunskap handlar därför inte om brist på kunskap om vad miljömärkningarna 

står för, utan det är kunskapen och verktygen för att kunna göra bra livscykelanalyser som är 

bristfällig. Därför anser vi det nödvändigt att utveckla forskningsfrågan om att brist på intern 

kunskap om miljömärkningarna är ett hinder med att det konkret är intern kunskap om just 

livscykelanalyser som kan utgöra ett hinder för att leva upp till kraven för miljömärkningar. 

5.3 Bristande stöd från offentlig sektor i den praktiska 

upphandlingen 

Från den offentliga sektorns håll ställs miljökrav på produkter i avtalen, vilket välkomnas av 

företagen i studien och i Naturvårdsverkets undersökning (2009), då även företagen inser de 

positiva effekter som det har på miljön. De statliga verksamheterna har dock en maktposition i 

förhållande till inredningsföretagen då det ofta är flera företag som konkurrerar om 

kontrakten. Att företagen gärna ser att det ställs miljökrav i avtalen kan bero på att alla företag 

som vill vara med i upphandlingen då måste klara samma krav. Om kostnader för att leva upp 

till detta skulle tvinga fram en höjd prisbild på företagens produkter blir situationen den 

samma för alla företag som konkurrerar om kontrakten. Tidigare i uppsatsen beskrevs dock att 

en höjd prisbild inte har lika stor betydelse om kunden utgörs av offentlig sektor enligt Hörte 

(2007 s. 105), men då inredningsföretagen har fler kunder i målgruppen fortsätter prisnivån att 

vara ett konkurrensmedel. Däremot blir miljömärkningarna inte en differentieringsstrategi om 

alla företag som konkurrerar om kontrakten satsar på det, vilket gör att konkurrensen i 

upphandlingarna ändå ökar. 
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Att upphandlingarnas miljökrav regleras i lagar och handlingsplaner utgör grunden för att den 

offentliga sektorn ska kunna påverka näringslivet i riktning mot ökad miljöanpassning. I 

avsnitt 3.3.3 diskuterades Naturvårdsverkets identifiering av den offentliga sektorns tre roller. 

Stödet från offentlig sektor brister snarare i rollen som verksamheternas upphandlare har i 

upphandlingens praktiska moment än i rollen som politisk ledning. Det är i det praktiska 

inköpet som inredningsföretagen både i litteratur- och företagsstudien (avsnitt 3.3 och avsnitt 

4) efterfrågar mer stöd i form av uppföljning av kontraktstilldelning och bidrag till att göra 

dokumentation och analyser av produkterna utifrån miljömärkningarnas krav. I studier av en 

tidigare undersökning (Naturvårdsverket, 2009) har det framkommit att verksamheternas 

upphandlare inte alltid har kunskap om miljömärkningarnas krav. Lika väl som att det 

förväntas av företagen att de har kunskap om märkningarna så bör denna kunskap finnas även 

hos upphandlarna som är inblandade i det praktiska inköpet, för att miljökraven ska ge den 

effekt mot ett mer hållbart samhälle som ursprungstanken faktiskt är. Därför utökas det hinder 

som tidigare utgjordes av forskningsfrågan bristande stöd från offentlig sektor i fig. 1 med ett 

tillägg om att det är i den praktiska delen av upphandlingen som stöd till inredningsföretagen 

brister (fig. 3). 

5.4 Kostnader och tidsaspekten 

Hypotesen om att ökade ekonomiska konsekvenser skulle vara ett hinder för företagen, kan 

efter studiens genomförande behöva omdefinieras. Detta för att de kostnader som är direkt 

sammankopplade med miljömärkningar är relativt låga i förhållande till hela den 

förändringsprocessen som kan krävas av företagen. De intervjuade företagen tog inte heller 

upp den ekonomiska aspekten som ett hinder utan det var brist på resurser i form av kunskap 

och tid som angavs som svårigheter. Studien har visat att ett företag måste ha ett utförligt 

miljöledningssystem för att lyckas få miljömärkningar på produkter. När ett företag kommit 

så långt att nästa steg är att skaffa licens för en miljömärkning är inte kostnader direkt 

förknippade med märkningarna ett stort hinder. De stora kostnaderna uppstår istället vid 

införandet av ett grundläggande miljöledningssystem.  Ur små- och medelstora företags 

perspektiv kan det enligt Hillary (2004) vara svårt att satsa på investeringar som till en början 

kräver stora finansiella resurser och som på lång sikt utvecklas till en ekonomisk fördel, då de 

finansiella resurserna inom dessa företag är begränsade.  

Hillary (2004) menar även att företag som inte ser ekonomiska fördelar med miljöanpassning 

tenderar att prioritera detta lågt, vilket kan bero på bristande kunskap inom området. Att 

utveckla en miljöanpassad profil kan nämligen på långsikt vara lönsam, då en satsning på 

miljöanpassade produkter på sikt kan innebära kostnadsbesparingar eftersom förbättringar på 

flera plan inom organisationen vanligtvis krävs för att kunna leva upp till produkternas 

miljökrav. Om det dock endast är de ekonomiska fördelarna som är drivkraften bakom 

satsning på miljöanpassade produkter och genuint engagemang saknas, riskerar företagen att 

bli anklagade för Green-washing. Om företag endast inför miljöanpassade produkter av 

ekonomiska skäl tyder det på låg kunskap kring området, eftersom miljöarbetet i grund och 

botten handlar om att vara med i utveckling mot ett hållbart samhälle, även om ökad 

lönsamhet mycket väl kan vara en drivkraft.  



   
 
 
 

49 
 

De första tre hindren som diskuterats i analyskapitlet inkluderar alla en ekonomisk effekt i 

form av kostnader som kan bli ett hinder för företagen i arbetet med att leva upp till kraven 

för miljömärkningarna. Den ekonomiska aspekten har därför plockats bort ur den första 

modellen i problemformuleringen (fig. 1) som ett enskilt hinder för problemet i huvudfrågan 

och ses istället som en övergripande aspekt som uppstår tillsammans med övriga hinder (fig. 

3).  

Vad vi har kunnat se utifrån litteraturstudien och i intervjuer med företagen önskar 

inredningsföretagen konkret stöd i form av mer tid för att kunna göra livscykelanalyserna, 

som ju utgör grunden för de berörda miljömärkningarna, effektivare och på rätt sätt. Det är 

även viktigt att låta det förändringsarbete som krävs för miljöarbete ta tid. Därför har 

modellen för forskningsfrågorna kompletterats med tidsaspekten som ett hinder för att klara 

kraven för miljömärkningarna (fig. 3). Synsättet på den tid som bör ges för att ta fram 

material och underlag för dokumentering av produkterna i enlighet med miljömärkningarnas 

krav, är något som till viss del skiljer inredningsföretagen och den offentliga sektorn åt. Det är 

ett hinder som bör framhållas för att kunna ge en bild av inredningsföretagens situation i 

arbetet med att utveckla miljömärkta produkter. 
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som kan dras från analysavsnittet i förhållande till 

problemställningen. För att besvara studiens syfte presenteras en reviderad version av den 

modell över de hypotetiska forskningsfrågorna som användes i avsnitt 1.2, Problematisering, 

då den ger en tydligare bild av studiens undersökningsområde. Avslutningsvis presenteras 

reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser  

Utifrån ovanstående analys kring forskningsfrågorna och företagsintervjuerna har vi insett ett 

behov av att revidera den modell vi använde i problematiseringen för att illustrera de faktorer 

som hypotetiskt ansågs vara hinder för företagen att klara kraven för miljömärkning. Efter 

utredning av forskningsfrågorna har vi kunnat specificera dessa och på så sätt kunnat 

förtydliga bilden av inredningsföretagens situation. Ur ovanstående diskussion, kan slutsatser 

dras att hinder för införandet av miljömärkningar på produkter för det första är de 

marknadsföringsproblem som kan uppstå i och med att en miljömärkning ska sättas på en 

produkt. För det andra utgör brist på kunskap inom företagen kring att göra livscykelanalyser 

ett hinder. Brist på stöd från offentlig sektor i den praktiska delen av upphandlingarna utgör 

det tredje hindret och slutligen även den tid som krävs från företagens sida för att utveckla sin 

verksamhet så att kraven kan levas upp till. De fyra hindren är egentligen integrerade och 

påverkar varandra, men de är fyra aspekter som med fördel kan framhållas då de skapar en 

tydligare bild av vilka konkreta hinder som faktiskt finns ur inredningsföretagens perspektiv. 

Samtliga fyra är även på något sätt förknippande med någon typ av kostnader, varför den 

ekonomiska aspekten har fått en övergripande roll i den nya modellen (fig. 3). 

 

Att öka samhällets arbete för hållbar utveckling och miljöanpassning genom att uppifrån den 

offentliga sektorn ställa krav på näringslivet och således även slutkonsumenten i 

upphandlingar har visat sig effektivt, vilket beskrevs i inledningen. Flera av de undersökta 
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företagen ansåg att efterfrågan från upphandlingar och Gröna Listan var bakomliggande 

faktorer till att vilja satsa på miljömärkningar. För inredningsföretagens del innebär 

kravställningarna i många fall stora förändringar i verksamheten, processer som tar längre tid 

än vad ibland är önskvärt från offentlig sektor. Detta är tydligast hos mindre företag där 

resurser i form av den ökade arbetskraft som krävs inte alltid finns att tillgå och därför 

utvecklas långsammare. Den offentliga sektorns miljökrav i upphandlingarna har därför inte 

nått sin fulla effekt ännu. 

Den offentliga sektorns aktörer behöver ha en förståelse för inredningsföretagens 

förutsättningar att kunna anpassa sina arbetsprocesser för att klara kraven för 

miljömärkningar. Samtidigt behöver båda parter kunskap och utbildning, samt mer erfarenhet 

om miljökrav och miljömärkningarnas fördelar för att upphandlingarna av produkter för 

offentliga miljöer ska kunna ge positiva effekter för samhällets väg mot hållbar utveckling. 

Ansvaret för detta ligger hos såväl den offentliga sektorn och statens miljöpolitik, som i 

företagens strategier och miljömärkningarnas organisationer. Nyckeln ligger i fortsatt 

samarbete mot det gemensamma målet för en hållbar samhällsutveckling. 

6.2 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 

Vår förhoppning är att studiens resultat ska vara relevant för inredningsföretagens offentliga 

kunder och andra intressenter, som exempelvis Design med Omtanke. Genom att ha 

presenterat ett resultat utifrån inredningsföretagens perspektiv, och situation rörande de 

svårigheter de möter vid införandet av miljömärkningar, hoppas vi att studiens resultat ska 

kunna vara en grund för att utveckla metoder för att underlätta i relationen mellan 

upphandlare från offentlig sektor och inredningsföretag. Saknas förståelse hos de berörda 

parterna och kännedom om den omvärld aktörerna verkar i så är det lätt att hamna i en 

situation där de omedvetet motarbetar varandra snarare än att stödja varandra. Vi hoppas att 

resultatet av de i uppsatsen studerade hindren som kan uppstå vid införandet av en 

miljömärkning ska bidra till att finna lösningar på det som kan försvåra denna process för 

vissa inredningsföretag. Genom att förstå företagens situation är det lättare att ta fram 

lösningar och framtida åtgärder på marknaden som bidrar till att fler företag har möjlighet och 

ta fram miljömärkta produkter. Det behöver inte innebära sänkta krav för att erhålla 

miljömärkningar eller för miljöarbetet men lösningarna behöver anpassas efter företagens 

situation. Detta för att företagen utifrån ett affärsmässigt perspektiv ska kunna genomföra de 

förändringar inom verksamheten som kan komma att krävas för att i slutändan kunna 

producera produkter som lever upp till miljökraven.  

Förslag på framtida forskning inom problemområdet som skulle kunna vara intressant att 

studera är samma frågeställning som i denna studie fast med kvantitativ ansats och 

datainsamlingsmetod, med undersökning av fler inredningsföretag. Detta för att kunna göra 

mer specifika generaliseringar. Intressant att undersöka vore även företagens syn på relationen 

till upphandlaren, för att se betydelsen av denna och hur relationer skulle kunna utvecklas för 

att göra upphandlingarna effektivare. Undersökas kan också vad som gör att 

inredningsföretagen väljer att satsa på en miljömärkning framför andra märkningar och hur 
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den nya märkningen Möbelfakta, som tar hänsyn till fler aspekter på produkterna än 

miljöpåverkan, kan förändra situationen på marknaden för de renodlade miljömärkningarna.  
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BILAGA 1  
 

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE MILJÖMÄRKNINGAR PÅ 

INREDNINGSPRODUKTER 

 

1. Den svarandes befattning inom företaget: 

2. Har Ert företag någon typ av miljöarbete? Om så är fallet, beskriv gärna hur 

miljöarbetet går till? 

3. Har Ert företag kunskap om miljömärkningarna Svanen, EU Eco Label och 

Bra Miljöval? Vad vet Ni om dessa? 

4. Av vilka anledningar har Ni som företag ännu inte enskilda produkter märkta 

med Svanen, EU Eco Label eller Bra Miljöval i sortimentet? 

5. Vad skulle behövas för att Ni skulle vilja/kunna satsa på att miljömärka Era 

produkter? 

 

Tack på förhand! / Charlotta och Maria 
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