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Sammanfattning  

Uppsatsens titel: Miljöinvesteringar i EMC-företag  

Uppsatsnivå: Kandidatuppsats – företagsekonomi 

Författare:  Anna Svensson och Gabriella Svensson 

Handledare:  Kent Sahlgren  

Problembakgrund:  Investeringar ligger till grund för ett företags framtid och för 

tillväxt i det ekonomiska systemet. Allt fler anser att den 

ekonomiska tillväxten bör ske parallellt med minskad 

miljöpåverkan.  

Frågeställning:  Hur skiljer sig bedömningen av miljöinvesteringar gentemot 

  bedömningen av andra investeringar i en investeringsprocess bland 

  SME i EMC? 

Syfte:   Syftet är att skapa en förståelse för huruvida bedömningen av 

  miljöinvesteringar skiljer sig gentemot bedömningen av andra 

  investeringar i en investeringsprocess bland SME i EMC. Vidare 

  vill vi att den skapade förståelsen skall uppfattas som ett tankesätt 

  som i olika situationer kan vara användbar för förståelse av den 

  egna verkligheten för företag. 

Metod:  Vi har gjort en kvalitativ studie där vi intervjuat EMC-företag. Vi 

  har arbetat efter en abduktiv ansats och med ett  

  hermeneutiskt förhållningssätt.  

Resultat:   Direkta miljöinvesteringarna kan skilja sig mot andra investeringar 

genom att de kan vara identifierade p.g.a. myndighets- eller 

kundkrav. Hänsyn till lönsamhet tas inte på samma sätt vid direkta 

miljöinvesteringar som är identifierade p.g.a. myndighets- eller 

kundkrav, då de snarare handlar om att överleva och om att kunna 

fortsätta bedriva verksamheten än att maximera lönsamheten. 

De integrerade miljöinvesteringarna kan skilja sig mot andra 

investeringar genom att de kan vara identifierade genom uppslag 

från EMC. I gallringssteget i en investeringsprocess kan en 

skillnad vara att ekonomiskt lönsamma miljöinvesteringar går 

igenom medans andra lönsamma investeringar som inte är 

miljövänliga väljs bort.  

De flesta investeringar som når analys och acceptanssteget i en 

investeringsprocess, och alltså också de som genomförs, verkar 

vanligtvis vara miljöinvesteringar av slaget integrerade.   



   

Abstract  

Title:   Environmental investments in EMC-enterprises 

Course:   Bachelor thesis - business administration 

Authors:   Anna Svensson and Gabriella Svensson  

Advisor:   Kent Sahlgren  

Background:  Investments are the basis for the future of an enterprise and for 

growth in the economic system. A growing opinion is that 

economic growth should occur in parallel with reduced 

environmental impact. 

Problem formulation:  How does the evaluation of environmental investments differ from 

the evaluation of other investments in an investment process 

among SMEs in EMC? 

Purpose:  The aim is to create an understanding of whether the evaluation of 

environmental investments differs in relation to the evaluation of 

other investments in an investment process among SMEs in EMC. 

Furthermore, we want the created understanding to be seen as a 

way of thinking that in different situations can be useful for the 

understanding of one's own reality for enterprises. 

Methodology:  We have made a qualitative study where we interviewed EMC-

enterprises. We have worked with an abductive approach and with 

a hermeneutic viewpoint. 

Results:  When compared to other investments, direct environmental 

investments may differ in that they can be identified due to 

demands from authorities or customers. The profitability of such 

investments are usually not taken into consideration, since it is 

rather a question of survival and the ability to continue on with the 

business than a question of maximizing profit.  

 When compared to other investments, the integrated 

environmental investments could differ in that they might be 

identified through suggestions from EMC. A distinction can be 

found in the screening stage of an investment process, where 

profitable environmental investments qualify, while other 

profitable investments that are not environmentally friendly, are 

rejected. 

 Most of the investments that reach the analysis and acceptance 

stage in an investment process, and that consequently also are the 

ones realized, seem to be integrated environmental investments. 
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1. Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrundsbeskrivning till problemet. Utifrån den skapas en mer 

ingående problemdiskussion som resulterar i en forskningsfråga för att specificera valt 

problemområde. Kapitlet avslutas med syfte, avgränsningar och disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Populärt uttryckt är en investering att man satsar en summa pengar idag med en förhoppning 

att få igen mer i framtiden (Hallgren, 2002). Investeringar innebär beslut som får 

konsekvenser för flera år framåt och ett investeringsbeslut kan sägas vara avgörande för ett 

företags långsiktiga överlevnad (Olsson, 2005).  Företag investerar i lönsamma investeringar 

för att stärka sin konkurrenskraft, att utveckla konkurrensfördelar i sin bransch är grunden för 

ett företags framgång (Persson & Nilsson, 1999; Porter, 2004). Enligt Persson & Nilsson 

(1999) bestämmer ett lands uppbyggda kunskapskapital och produktionskapacitets storlek och 

inriktning i hög grad vår välfärd idag och därmed blir morgondagens välfärd beroende av 

dagens investeringar eller brist på investeringar. Investeringar ligger som drivkraft bakom 

inkomstbildning och tillväxt i det ekonomiska systemet (De Long & Summers, 1991; Persson 

& Nilsson, 1999). Att den ekonomiska tillväxten sker parallellt med minskad miljöpåverkan 

ses idag som en nödvändig utveckling (Europeiska kommissionen, 2012; OECD, 2011; 

Strömdahl, 2008). Klimatpolitiken i Sverige kommer enligt Strömdahl (2008) inte kunna 

förändra den globala klimatsituationen. För att kunna åstadkomma långsiktiga förändringar 

inom miljöområdet krävs landsöverskridande samarbeten (Almgren, Brorson, & Enell, 2008). 

Sverige har anslutit sig till Agenda 21, ett globalt handlingsprogram för hållbar utveckling 

(UN). Vår uppsats är viktig då det i trettionde kapitlet i agenda 21 betonas att företag bör 

främja renare produktioner och ett effektivt resursutnyttjande. Företag bör enligt agenda 21 

sträva efter riktlinjer för att nå dessa mål i sin verksamhet och i sina investeringar. Att välja 

att genomföra miljöinvestering
1
 kan vara ett sätt. 

Oavsett storlek på ett företag genererar dess verksamhet stora möjligheter till handels-, 

sysselsättnings- och försörjningstillfällen (UN). Det ger ökad välfärd vilket är ett viktigt mål 

för ett lands sociala och ekonomiska utveckling. Majoriteten av företag i alla världens 

ekonomier är små och medelstora företag
2
 (SME) och de får en allt mer betydelsefull roll för 

världens ekonomi och framtida tillväxt (Hill & Wright, 2001; OECD, 2000). I Sveriges 

                                                 
1
 Miljöinvesteringar definieras i kap. 3 Teoretisk referensram. 

2
 Små och medelstora företag definieras i kap. 3 Teoretisk referensram. 

2
 Små och medelstora företag definieras i kap. 3 Teoretisk referensram. 
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näringsliv finns ca 1 miljon företag (exklusive företag i den offentliga sektorn) och av dessa 

är 99,9 % SME (Ekonomifakta, 2011). 6 av 10 inom den privata sektorn är anställd i ett SME 

(Ekonomifakta, 2010). Utvecklingen under 2000–talet visar också att antalet anställda ökar 

mer i SME än i stora. Till Sveriges bruttonationalprodukt kommer mer än hälften av 

näringslivets bidrag från SME.  

Energi- och MiljöCentrum (EMC) är ett nätverk inom näringslivet för klimateffektiv 

affärsutveckling (EMC, 2012a). EMC är en intressant förening med tanke på att den 

ekonomiska tillväxten idag måste ske parallellt med en minskad miljöpåverkan (Europeiska 

kommissionen, 2012; OECD, 2011; Strömdahl, 2008) och med tanke på ovan nämnda mål 

som Agenda 21 består av (UN). EMC har nämligen som mål och syfte att bl.a. stimulera, 

stödja och påskynda energi- och miljömedvetenheten för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

EMC har också som syfte att driva verksamhet och projekt som ökar nyttjande av 

förnyelsebar och energieffektiv teknik och de vill vara en mötes- och utvecklingsplats på 

internationell nivå där olika aktörer kan utveckla energi-, miljö och klimateffektiv kunskap, 

tjänster och produkter (EMC, 2012a). Medlemsföretagen i EMC representerar ett brett 

spektrum av branscher. De ca 60 medlemsföretagen i EMC består främst av SME men också 

av stora företag.  
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1.2 Problemdiskussion 

Alla företag påverkar på ett eller annat sätt miljön med sin verksamhet, en del mer än andra 

(Almgren, Brorson, & Enell, 2008). Många svenska företag bedriver idag ett aktivt 

miljöarbete, miljö-, klimat- och energifrågor står högt upp på allt fler företags agendor, inom 

näringslivet bedrivs på många håll ett ständigt miljöförbättringsarbete (Strömdahl, 2008). Det 

handlar ofta om att fortlöpande ta fram allt bättre teknik med lägre miljöpåverkan och med 

bättre material- och energieffektivitet, vilket kan leda till minskade kostnader (Almgren, 

Brorson, & Enell, 2008; Bianchi & Noci, 1998; Strömdahl, 2008). Strömdahl (2008) skriver 

att drivkrafterna bakom miljöarbetet oftast är en kombination av egna insikter, affärsmässiga 

överväganden och ett varumärkesbyggande. Drivkrafterna kan också komma från kunder, 

samhälle och lagstiftning (Laszlo, 2003; Sprengel & Busch, 2011; Strömdahl, 2008). Genom 

att ha en bra kontroll på det egna miljöarbetet får man också en bättre kontakt med 

myndigheter, det blir enklare att följa den aktuella lagstiftningen och man har också en bättre 

utgångspunkt för att klara framtida lagstiftningar (Bianchi & Noci, 1998; Länsstyrelsen, 

2007).  

 

Ingen verksamhet är för liten eller speciell för att inte kunna minska sin miljöpåverkan 

(Almgren, Brorson, & Enell, 2008). 99,9 % av samtliga företag i Sverige är SME och man 

kan anta att de har en påtaglig påverkan på miljön (Danish Technological Institute & 

PLANET S.A, 2010; NUTEK, 2003). SME ligger efter större företag när det gäller 

miljöarbete vilket främst tros bero på att mindre företag oftast inte har lika stora resurser 

(Bianchi & Noci, 1998; Bowen, 2000; NUTEK, 2003; Tilley, 1999). Det är inte bara 

storleken som har betydelse utan även vilken bransch företaget verkar i, branscher med 

lagreglerade miljökrav ligger oftast längre fram med miljöarbetet jämfört med företag inom 

tjänstesektorn (Danish Technological Institute & PLANET S.A, 2010; NUTEK, 2003). 

Mindre företag motiveras av sin egen upplevda nytta av att arbeta med en viss fråga i 

betydligt större utsträckning än större företag (NUTEK, 2003). Ett verktyg för företag att 

hantera sina miljöfrågor kan vara genom miljöledningssystem (Almgren, Brorson, & Enell, 

2008). Ett system som bygger på målstyrning där ambitionsnivån sätts av företaget. 

Miljöledningsstandarden stöds av en metodik där företaget skall planera, genomföra, följa upp 

och förbättra sin verksamhet inom miljöområdet (Almgren & Brorson, 2009). Några av de 

största hindrena för miljöarbetet inom SME är höga kostnader och tids- och resursbrist. Ett 

företag med en relativt liten organisation har ofta anställda som är mångsysslare vilket gör att 

miljöarbetet bara sköts på deltid (Almgren & Brorson, 2009; Tilley, 1999). Just tids- och 
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resursbrist gör också ofta att företag avstår från att utbilda anställda, därmed kan det finnas en 

begränsad kompetens och motivationsbrist på företaget (Almgren & Brorson, 2009; NUTEK, 

2003). Företag genomför ibland socialt ansvarsfulla åtgärder med miljöhänsyn på ett 

osjälviskt sätt, avsikten kan då vara att uppnå en ekonomisk vinning genom att vinsten och 

socialt ansvar kan kombineras (Cambra-Fierro, Hart, & Polo-Rendondo, 2008). Här krävs att 

företagets kommunikationssystem med marknaden fungerar, många SME har dock inte 

samma möjligheter som större företag att kommunicera med marknaden (Bianchi & Noci, 

1998; Bowen, 2000; Cambra-Fierro, Hart, & Polo-Rendondo, 2008). 

Investeringar kan bli nyckeln till framtida framgångar för ett företag, det gäller att hitta 

investeringar som är värda mer än de kostar (Brealey, Myers, & Allen, 2011; Yard, 2001). För 

stunden innebär det dock en resursuppoffring i utbyte mot framtida överskott (Yard, 2001). 

Det finns ett tidsavstånd mellan uppoffringen och överskottet, tidsavståndet gör bedömningen 

svårare. När en beslutssituation blir komplex kan osäkerhet uppstå och varje 

investeringsbedömning utgör en utmaning där osäkerheten skall hanteras (Emmanuel, Harris, 

& Komakech, 2010; Yard, 2001). Investeringar kan delas in i tre typer: reala, immateriella 

och finansiella
3
 (Hallgren, 2002; Persson & Nilsson, 1999). Typerna reala och immateriella 

investeringar har fokus i föreliggande uppsats och kommer vidare kallas andra investeringar
4
. 

I den process som uppstår, från initieringen fram till att en investering genomförs, har system 

för investeringskalkylering, angivna kravnivåer och övriga styrsystem stor betydelse (Yard, 

2001). En process som hos mindre företag oftare visat sig mindre formell och dokumenterad 

(Emmanuel, Harris, & Komakech, 2010). Investeringsbedömning kan ske utifrån både 

kvantitativa och kvalitativa värden (Hallgren, 2002). Fördelningen av resurser inom ett 

företag är begränsad, därför gäller det att utnyttja och fördela resurserna på bästa sätt med 

hänsyn till företagets mål och inriktning (Persson & Nilsson, 1999). För att kunna 

konkretisera sina mål i investeringstermer finns det ofta ett behov att handlägga och bedöma 

investeringar på olika sätt.  

  

                                                 
3
 Reala, immateriella och finansiella investeringar definieras i kap. 3 Teoretisk referensram. 

4
 Andra investeringar definieras i kap. 3 Teoretisk referensram. 
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1.3 Forskningsfråga 

Hur skiljer sig bedömningen av miljöinvesteringar gentemot bedömningen av andra 

investeringar i en investeringsprocess bland SME i EMC?  

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa en förståelse för huruvida bedömningen av miljöinvesteringar skiljer sig 

gentemot bedömningen av andra investeringar i en investeringsprocess bland SME i EMC. 

Vidare vill vi att den skapade förståelsen skall uppfattas som ett tankesätt som i olika 

situationer kan vara användbar för förståelse av den egna verkligheten för företag. 

1.5  Avgränsningar 

Studien behandlar inte finansiella investeringar. Denna avgränsning görs då finansiella 

investeringar brukar bedömas utifrån ett annorlunda resonemang än reala och immateriella 

investeringar, vilka har fokus i denna uppsats. 

1.6 Disposition  

 

Kapitel 6 - Slutsats och förslag på framtida forskning 

Slutligen  disskuteras resultaten och slutsatser redogörs. Därefter följer förslag på framtida 
forskning. 

Kapitel 5 - Analys och resultat 

I det här kapitlet återfinns analysdelen och uppsatsens resultat. 

Kapitel 4 - Empirisk metod 

I detta kapitlet beskrivs metodval för empirin och hur det är relaterat till forskningsfrågan. 
Vidare presenteras tre intervjuer. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen som är kopplad till uppsatsen. Kapitlet 
inleds med en litteraturöversikt följt av valt teoretiskt perspektiv och vidare ett teoriavsnitt. 

Kap. 2 - Vetenskaplig metod 

I det här kapitlet beskrivs hur uppsatsen skapats, vilka metoder som använts och varför dessa 
valts.  

Kap. 1 - Inledning 

Uppsatsen inleds med en bakgrund som sedan ligger till grund för problemdiskussionen. 
Problemdiskussionen leder till uppsatsens forskningsfråga, syfte och avgränsningar.  
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2. Vetenskaplig metod 

I metodkapitlet behandlas metodval för uppsatsen. Kapitlet börjar med val av vetenskaplig 

tradition, följt av förhållningssätt, ansats, undersökningsform och operationalisering. 

Dessutom behandlas validitet och reliabilitet.   

2.1 Vetenskaplig tradition 

Den anglosaxiska vetenskapstraditionen, som väljs i föreliggande uppsats, är den 

dominerande traditionen för ämnen som har reala och konkreta mål i förgrunden (Rienecker 

& Jørgensen, 2002). Den anglosaxiska vetenskapstraditionen innebär att det finns iakttagbara 

förhållanden och att man når nya insikter. Att nå nya insikter och att skapa förståelse är också 

syftet med föreliggande uppsats och konkreta och sakliga slutsatser vill uppnås. Föreliggande 

uppsats utgår ifrån forskningsfrågan, vilket överensstämmer med den anglosaxiska 

vetenskapstraditionen som har problemet som utgångspunkt och fokus. Enligt Rienecker & 

Jørgensen följer forskningsarbetet en linjär struktur och de problem som behandlas kräver en 

ordentlig problemformulering redan tidigt under skrivprocessen. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vetenskapsteori handlar om hur kunskap bör produceras och här utkämpas en strid emellan de 

olika skolorna och deras läromästare om vilken som är den rätta (Widerberg, 2002). Ett av 

dessa vetenskapliga perspektiv är positivismen. Perspektivet är ett samlingsbegrepp för ett 

brett spektrum vetenskapsteoretiska positioner som menar att man kan och bör producera 

giltig kunskap. Syftet att producera säker kunskap inom vetenskapen är man överens om, men 

hur målet skall uppnås skiljer. Det positivistiska perspektivet har dominerat den kvantitativa 

empiriska forskningen i så hög grad att det näst intill blivit synonymt. Enligt positivismen kan 

verkligheten granskas objektivt med metoder och mått (Jacobsen, 2002). Kunskapen är 

kumulativ enligt positivismen. I motsats till positivismen finns hermeneutiken (Widerberg, 

2002). Hermeneutik är en tolkningslära där läran baseras på vissa grundläggande antaganden 

eller förutsättningar som utgör en ryggrad i en analysmetod. Inom hermeneutiken finns fyra 

grundantaganden:  

 Mening skapas, kan bara förstås i en kontext. 

 För all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 

 Förståelse bygger på någon typ av förförståelse. Vi betraktar ett fenomen genom given 

teori/referensram. 

 Varje tolkning föregås av förväntningar och förutfattade meningar. 
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Förståelsehorisonten kan utvidgas och förändras (Ödman, 2007). Detta kan bl.a. ske genom 

den egna tolkningsverksamheten. Tolkningsprocessen är ett pusslande där det sker 

förändringar och omtolkningar mellan del och helhet.  Tolkningar i form av ett pussel blir en 

öppen process där tolkningen skiftar mellan stora och små amplituder, det stora när 

helhetsbilden tar form och små när delfält klarnar. En ökad förståelseutveckling på detta sätt 

gör att det oftast går mot en ökad totalisering och ökad precisering av kunskap. Tolknings- 

och förståelseprocessen kan liknas vid en spiral (se figur 1). Den här förståelseutvecklingen 

skapar en förståelsehorisont, mellan det man förstår och inte, det är horisonten som flyttas 

framåt när gemensam förståelse uppnås (Patel & Davidson, 2011). Det finns ingen bestämd 

utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsakten. Text, tolkning, förståelse, 

nya texter och ny förståelse leder till att helheten ständigt växer, studien utvecklas under tiden 

den skrivs (Patel & Davidson, 2011; Ödman, 2007). På ett liknande sätt kommer vi samla in 

material som kan tolkas för att sedan utveckla den teoretiska referensramen som leder till att 

vår förståelse ökar vilket i sin tur leder till att vi kan göra nya tolkningar och nå ny förståelse.  

 

Hermeneutik är alltså konsten att förstå talat och skrivet språk (Schmidt, 2006). Inom 

hermeneutiken är det vedertaget att missförstånd vanligtvis sker vilket gör att tolkning alltid 

krävs. Det är också i tolkningen det centrala problemet med hermeneutiken uppstår, forskaren 

måste respektera de åsikter den andra personen ger dessutom kan forskarens värderingar 

påverka resultatet i undersökningen. Verkligheten måste hela tiden benämnas och omtolkas 

Figur 1 – Hermeneutiska spiralen (egen bearbetning) (Primus, 2011) 
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för att vi skall förstå och kunna behärska den, här finns det hermeneutiska kunskapsintresset 

(Ödman, 2007).  

2.3 Vetenskaplig ansats 

De ansatser man kan använda sig av när man angriper ett problem är antingen den deduktiva, 

den induktiva eller den abduktiva ansatsen (se figur 2) (Jacobsen, 2002).  

Med en deduktiv ansats får man grepp om verkligheten genom att först skaffa sig en 

förväntning om hur världen skall se ut, dessa förväntningar bygger på tidigare empiriska rön 

och teorier (Jacobsen, 2002). Detta jämförs sedan med empirin man samlar in.  Forskare som 

arbetar med ett induktivt tänkande låter arbetet bli en process där generella regler växer fram 

ur enskilda fall eller observationer av fenomen (DePoy & Gitlin, 1999). Den tredje ansatsen, 

och även den ansats som väljs i föreliggande uppsats, är abduktion. Denna ansats innebär att 

varje fall enskilt tolkas utifrån ett övergripande mönster som om det vore riktigt och förklarar 

fallet i fråga (Alvesson & Sköldberg, 2008). Tolkningen bör sedan stärkas genom att iaktta 

nya fall, vilket sker i denna uppsats, sammanlagt sker intervjuer på tre företag. Under 

processens gång utvecklas teorin som justeras och förfinas. Enligt Alvesson & Sköldberg 

söker abduktionen underliggande mönster och inbegriper förståelse. Abduktionen startar 

liksom induktionen i empirin, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och det finns 

därmed också en närhet till deduktionen. Under processens gång sker i denna uppsats alltså en 

alternering mellan empiri och teori, där de två delarna stegvis kan omtolkas i skenet av 

varandra. Till bakgrund för denna studie ställs frågan om bedömningen av miljöinvesteringar 

skiljer sig gentemot bedömningen av andra investeringar i investeringsprocessen. Genom att 

utgå från denna fråga studeras de teorier som berörs. Dessa jämförs med insamlad empiri och 

Figur 2 – De tre ansatsernas relation mellan teori och verklighet (Patel & Davidson, 2011) 
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en tolkning kan skapas och förstärkas och resultera i en förståelse, vilket är syftet med vår 

studie. Här vill vi få ett samspel mellan teori och empiri som är avsett att utvecklas under 

arbetets gång.  

2.4 Undersökningsform 

Insamlad empirisk data kan klassificeras i kvalitativa respektive kvantitativa studier (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011). Metoderna kan överlappa varandra men i grunden finns 

vetenskaps- och kunskapsteoretiska skillnader i hur man ser på metodfrågan. Det vanligaste är 

att kvalitativa studier är verbala medans de kvantitativa behandlar numeriska uppgifter. Vi 

väljer den kvalitativa undersökningen då vi genom intervjuer vill få verbal data som beskriver 

vår forskningsfråga. Språket som används i de kvalitativa studierna ger utrymme för mer 

nyanser men också mindre precision. Den kvalitativa forskningen syftar således till att 

förklara fenomen, karaktär eller egenskaper (Widerberg, 2002). Detta görs genom att ställa 

frågor som: ”Vad betyder fenomenet?” och ”Vad handlar det om?” . Detta förstärker vårt val 

av en kvalitativ ansats då vi vill skapa en förståelse. Den kvantitativa forskningen handlar om 

att fastställa mängder, en fråga som kan ställas är: ”Hur vanligt är fenomenet?” (Widerberg, 

2002).   

2.5 Operationalisering 

Till föreliggande uppsats har insamling av sekundärdata ägt rum. Sekundärdata är uppgifter 

och information som andra redan samlat in, data som kan ha samlats in till helt andra ändamål 

än det som berörs i denna studie (Jacobsen, 2002). För att finna sekundärdata har litteratur 

inom ämnet sökts på Campusbiblioteket i Varberg, Stadsbiblioteket i Varberg samt 

Huvudbiblioteket i Marks kommun. Litteratur som inte funnits på biblioteken har fjärrlånats. 

Vetenskapliga artiklar har sökts i olika databaser bl.a. ABI/Inform och Wiley-Blackwell. För 

att hitta ytterligare sekundärdata har vi använt oss av sökmotorn Google på internet. Vi har 

också sökt efter uppsatser som kan kopplas till vårt område både bland Högskolan i 

Halmstads publikationer och i en nationell uppsatsdatabas. 

Likaså har primärdata samlats in, de upplysningar som samlas in för första gången (Jacobsen, 

2002). Inom hermeneutiken gäller det att få ett så rikt material som möjligt för att kunna 

belysa frågan man vill besvara (Sjöström, 1994). Datainsamlingen är anpassad till den 

specifika problemställningen, primärdata kan fås genom metoderna intervjuer, observationer 

eller frågeformulär (Jacobsen, 2002). Insamlingen av data till denna studie har skett genom 

strukturerade öppna individuella intervjuer, enligt Jacobsen är öppna individuella intervjuer 
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den vanligaste metoden för att samla in data när man gör en kvalitativ studie. 

Undersökningsformen kännetecknas av samtal i en vanlig dialog, data som samlas in kommer 

i form av ord och meningar. Det läggs också få eller inga begränsningar i vad 

uppgiftslämnaren kan säga. Jacobsen anser att öppna intervjuer passar då relativt få enheter 

undersöks, att genomföra besöksintervjuer är tidskrävande. Man måste administrera varje 

enskild intervju, intervjun skall genomföras och det resulterar ofta i stora datamängder. I den 

här studien kommer tre representanter från företag att intervjuas. Intervjuerna som genomförts 

kan enligt Trost (2010) också beskrivas som fokusintervjuer då intervjuerna har haft 

investeringsprocessen som tema. 

Den första kontakten med varje respondent togs via telefon där undersökningen kort 

presenterades, sedan bokades tid och plats för möte. En intervju är en relation mellan 

intervjuaren och den intervjuade och det är viktigt att den intervjuade känner sig bekväm och 

trygg i miljön där intervjun sker (Trost, 2010). Samtliga intervjuer ägde rum ute på respektive 

företag. Intervjuerna skedde alltså ansikte mot ansikte främst för att det är enklare att få 

kontakt och därmed enklare att föra ett givande öppet samtal (Jacobsen, 2002). Valet att låta 

intervjuerna äga rum ansikte mot ansikte beror också på att det är enklare att värdera hur långt 

man kan gå, man ser om intervjupersonen verkar besvärad.  

Intervjuerna har varit strukturerade till en viss grad, till varje intervju har det funnits frågor i 

en fast ordningsföljd där frågorna ställts så att respondenten kunde ge öppna svar (Jacobsen, 

2002). Genom frågor med öppna svar ges möjlighet för den utfrågade att själv beskriva med 

sina egna ord. Genom att planera intervjun med en lista på tänkta frågor ökade sannolikheten 

att få relevant information som berörde frågeställningen. Varje intervju inledes med frågor av 

allmän karaktär för att få en bild av företaget och för att få en ”mjuk” start. Trost (2010) 

menar att det efter den första genomförda intervjun kan vara klokt att se över intervjuguiden. 

Efter första intervjun gjordes förändringar i guiden då vi blev bättre på att intervjua och fick 

mer klarhet i vad vi ville få svar på. Båda författarna till uppsatsen har medverkat vid de tre 

intervjutillfällena.  

Intervjuerna som genomfördes i studien spelades in efter det att respondenterna gett sitt 

medgivande. Enligt Jacobsen (2002) bör man, för att kunna upprätthålla ett bra flyt i 

intervjuerna och för att kunna ha en naturlig samtalskontakt, spela in intervjuerna. Ytterligare 

fördelar med en inspelad intervju är att man kan lyssna till tonfall och ordval och lyssna 

upprepade gånger, nödvändigt om man skall tolka en handlig eller utsaga (Sjöström, 1994; 
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Trost, 2010). Nackdelen är att en inspelning tar lång tid att lyssna igenom och man måste 

spola fram och tillbaka för att höra på detaljer (Trost, 2010). Vi renskrev de inspelade 

intervjuerna, vilket förenklade arbetet när insamlad empiri skulle börja analyseras. 

Inför analysfasen stod vi med en mängd insamlad data som skulle analyseras. Vi valde att 

skapa en matris för att få överblick över de svar vi fått och för att kunna presentera ev. 

likheter och skillnader mellan respondenterna på ett tydligt sätt. 

2.6 Validitet och reliabilitet   

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp vid operationalisering, alltså när teoretiska 

föreställningar i form av begrepp och modeller skall överföras till empiriska observationer 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Validitet, eller giltighet, kan definieras som ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som det är avsett att mäta. Det spelar mindre roll om 

själva mätningen är bra, om inte mätinstrumentet mäter det som önskas. Ett ytterligare krav på 

ett mätinstrument är reliabilitet. Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga 

och stabila utslag. När samma mätinstrument eller samma metod för datainsamling ger 

samma resultat kan en undersökning sägas ha hög reliabilitet eller tillförlitlighet (Jacobsen, 

2002). Kort sagt vill vi ha resultat som mäter det vi är intresserade av och som vi kan lita på. 

Vid både bedömning av validitet och reliabilitet är det i praktiken ytterst forskarens sunda 

förnuft som avgör (Johansson Lindfors, 1993).      

I denna undersökning används individuell intervju i samband med kvalitativ datainsamling. 

För att få en så giltig beskrivning som möjligt kommer intervjuer på flera företag inom EMC 

att genomföras (Jacobsen, 2002). Vidare för att stärka validiteten har vi valt att intervjua 

personer på företagen som är väl insatta i investeringsprocessen, då vi tror de är de rätta 

enheterna som kan ge sann information. De har närhet till fenomenet som undersöks och de är 

förstahandskällor som själva kan referera till händelsen. De intervjuer som genomförs spelas 

in så att feltolkningar och övriga fel lättare ska kunna undvikas och för att på så vis stärka 

reliabiliteten i uppsatsen. För stärkt reliabilitet kommer även respondenterna att få möjlighet 

att kontrollera och att ge sitt godkännande av den sammanställning som görs av 

intervjusvaren. Genom godkännande kommer likadana svar att fås om samma frågor ställs till 

dem igen.       
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3. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras den teori som är kopplad till uppsatsen. Kapitlet inleds med en 

litteraturöversikt där tidigare forsknings resultat visas. Sedan följer valt teoretiskt perspektiv 

och vidare ett teoriavsnitt där centrala begrepp i uppsatsen utvecklas.  

3.1 Litteraturöversikt 

Tidigare studier menar att trots att det finns svårigheter att räkna hem vissa investeringar för 

miljön kan de genomföras de då det finns krav från samhälle eller myndigheter (Epstain & 

Roy, 2000; Ross & Wood, 2008). Dessa investeringar görs oftast inte frivilligt hos SME och 

investeringarna får inte heller genomgå en lika grundlig analys som andra investeringar 

(Epstain & Roy, 2000). Man utvärderar inte lika många alternativ utan tar lösningar som 

klarar kravet på billigaste sätt. Man gör ingen fullständig utvärdering av miljökostnader och 

miljövinster. Även för frivilliga miljöåtgärder använder inte företagen enligt Epstain & Roy 

samma analysmetoder som de använder för allmänna investeringsprojekt, i stället begränsar 

budgeten. Studier pekar på att hindrena att få igenom en miljöinvestering kan vara högre 

eftersom företagen anser sig ta en risk då investeringen skulle kunna visa sig bli olönsam 

(Cortazar, Schwartz, & Salinas, 1998; Epstain & Roy, 2000).  

De miljömässiga faktorerna anses i många fall viktiga men ses inte som lika viktiga som de 

strategiska och finansiella faktorerna vid ett investeringsbeslut (Abadie, Ortiz, & Galarraga, 

2012; de Groot, Verhoef, & Nijkamp, 2001; Ross & Wood, 2008). Problem för företag att 

genomföra investeringsbeslut med miljönytta är att de anser sig ha svårt för att inkludera de 

icke finansiella fördelarna, t.ex. produkteffektivitet och miljöförbättringar som en sådan 

investering skulle kunna innebära (Baumgärtner, Faber, & Proops, 2002; de Groot, Verhoef, 

& Nijkamp, 2001; Epstain & Roy, 2000; Sandberg & Söderström, 2003). Många SME har 

helt enkelt inte tillräckligt utvecklade investeringsbeslutsprocesser för miljöfrågor (Epstain & 

Roy, 2000). Men tidigare studier visar också att genom att genomföra investeringar för miljön 

kan företag nå konkurrensfördelar genom att minska sina kostnader för t.ex. material och 

energi (Meisner Rosen, 2001; Shrivastava, 1995). Investeringar för miljön kan också leda till 

att nya kunder attraheras och de kan förbättra företagets anseende (Klassen & McLaughlin, 

1996; Shrivastava, 1995; Russo & Fouts, 1997). Man menar också att intressenters intresse 

för miljöprestanda hos ett företag kommer att ha en stor påverkan på om investeringsbesluten 

hos företagen tas med miljöhänsyn (Ross & Wood, 2008; Russo & Fouts, 1997). Eftersom 

investeringar med nytta för miljön i stor utsträckning inte ingår i den vanliga verksamheten 
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har en del företag svårare att identifiera dessa (Sandberg & Söderström, 2003; de Groot, 

Verhoef, & Nijkamp, 2001). Det beror troligen på att de flesta företag upplever en 

kunskapsbrist inom området (de Groot, Verhoef, & Nijkamp, 2001; Ross & Wood, 2008; 

Trianni & Cagno, 2012).  

De flesta studier som berör det valda området för uppsatsen är genomförda på 

tillverkningsindustrier (Abadie, Ortiz, & Galarraga, 2012; Baumgärtner, Faber, & Proops, 

2002; Cambra-Fierro, Hart, & Polo-Rendondo, 2008; de Groot, Verhoef, & Nijkamp, 2001; 

Ross & Wood, 2008; Russo & Fouts, 1997; Sandberg & Söderström, 2003; Shrivastava, 

1995). I sammanhanget berör fyra studier SME (Abadie, Ortiz, & Galarraga, 2012; de Groot, 

Verhoef, & Nijkamp, 2001; Epstain & Roy, 2000; Trianni & Cagno, 2012). Som översikten 

ovan visar är området inom SME relativt outforskat och studier av hur det ser ut i svenska 

SME verkar saknas. Med bakgrund till ovanstående översikt finner vi att en studie på svenska 

SME kan vara motiverat.  

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Valt teoretiskt perspektiv för uppsatsen är resursberoendeteorin, då resursperspektivet använts 

på andra studier som syftar till att analysera organisationer och dess handlingar (Bretherton & 

Chaston, 2005; Hart, 1995; Russo & Fouts, 1997; Wernerfelt, 1984). 

Resursberoendeperspektivet passar också bra för analys av SME, då SME inte har lika stora 

interna resurser som stora företag (Gabrielsson & Huse, 2010; Pfeffer & Salancik, 

1978/2003). Det gör att de behöver bygga och underhålla goda stabila relationer med sin 

omvärld för att skaffa resurser och för att överleva. SME är inte lika självständiga och klarar 

sig inte på egen hand i samma utsträckning som stora företag. 

Det generella tänkandet bakom resursberoendeteorin har sitt ursprung från den öppna 

systemteorin (Pfeffer & Salancik, 1978/2003), vilket är ett teoretiskt perspektiv som betonar 

att organisationer påverkas av och integrerar med den miljö i vilken den verkar (Katz & Kahn, 

1978; Thompson, 1967). För att förstå beteendet hos en organisation är det viktigt att förstå 

sammanhanget av detta beteende menar Pfeffer & Salancik (1978/2003). Att se på 

organisationer med ett öppet systemperspektiv är inget nytt och det är allmänt accepterat att 

en organisations sammanhang och omgivande miljö är viktig för att förstå handlingar och 

beslut (Aldrich & Pfeffer, 1976) i en organisation (Pfeffer & Salancik, 1978/2003), något som 

bidrog till att resursberoendeteorin valts som perspektiv i föreliggande uppsats.  
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Resursberoendeteorin menar att nyckeln till överlevnad för en organisation är dess förmåga 

att anskaffa och behålla resurser och menar att organisatoriskt beteende kan förklaras 

avseende de resurser som en organisation är beroende av (Pfeffer & Salancik, 1978/2003). 

Ingen organisation har full kontroll över de komponenter som är nödvändiga för dess 

verksamhet och organisationer ses som oförmögna att internt generera alla de resurser som 

krävs. De är därför beroende av transaktioner och relationer med externa aktörer och 

organisationer i dess omgivning för resurser och överlevnad (Aldrich & Pfeffer, 1976). En 

organisation måste interagera med andra enheter i sin omgivning, vilken den är knuten till 

genom bl.a. förbund, föreningar, kund- och leverantörsrelationer och konkurrensmässiga 

relationer (Pfeffer & Salancik, 1978/2003). Denna, i stor utsträckning, ständiga interaktion 

där resursutbytesrelationer äger rum (Thompson, 1967), är något som skapar resursberoenden 

(Pfeffer & Salancik, 1978/2003). 

Pfeffer & Salancik (1978/2003) menar att en organisation bör sträva efter att skapa och 

upprätthålla kontroll över knappa och värdefulla resurser som är nödvändiga för 

organisationens överlevnad och för att uppnå organisatorisk effektivitet, där effektivitet 

definieras som ”förmågan att skapa accepterbara resultat och handlingar”. 

Även om resursberoendeteorin uppfattar organisationer som öppna system (Pfeffer & 

Salancik, 1978/2003) framhålls även att relationen mellan omgivning och 

organisationsstrukturer och beslut inte är perfekt. Snarare ses organisationer som ”löst 

kopplade” med sin omgivning, något som gör externa relationer viktiga, men samtidigt också 

obestämda. De obestämda relationerna öppnar således upp för variationer i hur organisationer 

kan hantera begränsningar i deras resursomgivning genom att upprätthålla externa kopplingar 

till organisationer som de är beroende av för kritiska resurser.     

Organisationer ses som koalitioner av intressen som står inför en omgivning av 

konkurrerande, ofta motstridiga, krav och som behöver resurser från den miljön. De som 

överlever är de som lyckas attrahera och behålla resurser (ibid.).  

Pfeffer & Salancik (1978/2003) föreslår metoder och strategier som företag kan använda för 

att hantera externa begränsningar och beroenden. En av dessa handlar om att bilda 

samriskföretag eller andra interorganisatoriska relationer. Andra interorganisatoriska 

relationer kan t.ex. vara strategiska allianser (Hillman, Withers, & Collins, 2009). Enligt 

Hillman, Withers & Collins finns empiriska bevis som stödjer användningen av 

interorganisatoriska relationer för att erhålla resurser.   
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3.3 Investeringar 

Inom företagsekonomi kan man tala om investeringar av tre typer (Hallgren, 2002), de kan 

vara immateriella, reala eller finansiella (Persson & Nilsson, 1999). Immateriella 

investeringar kan ske i produktutveckling eller processutveckling som kan leda till särskilda 

konkurrensfördelar, dessa två delar brukar inom företag kallas forsknings- och 

utvecklingsinvesteringar. Investeringar inom någon form av kompetensutveckling ses också 

som immateriella och även samarbete och nätverksbyggande kan ingå. Företagets 

realinvesteringar kan utgöras av anskaffning av inventarier som datorer, 

produktionsutrustning och investeringar i fastigheter (byggnader och mark). Då 

miljöinvesteringar ofta har ett nära samband med företagets produktionsprocess kan de ses 

som en form av realinvesteringar (Ljungdahl, 1999).  Realinvesteringar kan ofta vara stora 

och riskfyllda vilket kräver långsiktiga åtagande (Persson & Nilsson, 1999). Den tredje typen 

av investeringar är finansiella investeringar, vilka är investeringar i tillgångar såsom aktier, 

obligationer och andra typer av värdepapper (Olsson, 2005). Dessa investeringar brukar 

bedömas utifrån något annorlunda resonemang än de tidigare två nämnda typerna. I 

föreliggande uppsats menas med andra investeringar de immateriella och de reala 

investeringarna, exklusive miljöinvesteringar.   

Investeringen är någon form av uppoffring för kommande inkomster eller andra fördelar. 

(Hallgren, 2002). Investeringar har stor samhällsekonomisk betydelse då de har en central 

betydelse för den framtida ekonomiska tillväxten (Persson & Nilsson, 1999). Grundläggande 

produktionsfaktorer i det moderna samhället är realkapital och arbete. Det är inte bara 

mängden som gör skillnad utan också kvaliteten och hur de utnyttjas. Avgörande är nivån på 

vår kunskap. Realkapitalet ökar genom investeringar i anläggningar, byggnader och maskiner. 

För tillväxt är det vikigt att fördelningen och inriktningen mellan olika investeringar skiljer. 

En investering anskaffas för varaktig användning och inte för omedelbar användning. Därför 

får den uppbyggda produktionskapaciteten och kunskapskapitalets storlek och inriktning stor 

påverkan på dagens välfärd. Med tanke på att en investering anskaffas för varaktig 

användning innebär investeringar således beslut som får konsekvenser för flera år framåt och 

på detta sätt kan ett investeringsbeslut sägas vara avgörande för företagets långsiktiga 

överlevnad (Olsson, 2005). Det finns också en omedelbar effekt av en investering (Persson & 

Nilsson, 1999). Det ger en ökad inkomst och sysselsättning även hos den organisation som 

levererar investeringen. Det ger upphov till nya inkomster, investeringen få en 

multiplikatoreffekt. Faktorer som leder till nya investeringar är exploatering av nya 
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uppfinningar, nya trender, befolkningstillväxt och andra dynamiska faktorer. En förväntad 

generell tillväxt och ökad efterfrågan stimulerar företag att investera för att kunna möta detta. 

Företag stärker sin konkurrenskraft genom att investera lönsamt, då kan man skapa och 

utnyttja konkurrensfördelar (Persson & Nilsson, 1999; Porter, 2004). Investeringar kan 

genomföras för att upprätthålla företagets befintliga kapacitet, öka befintlig kapacitet eller 

skapa ny kapacitet inom företaget (Maritan, 2001). Kapacitet är företagets förmåga att utnyttja 

sina reala och immateriella tillgångar i sin verksamhet. 

3.4 Miljöinvesteringar 

Det kan vara svårt att avgränsa och urskilja vad som kännetecknar en miljöinvestering 

(Jakobsson & Jakobsson, 1998). I miljöredovisningar kan olika exempel på definitioner hittas 

och det vanligaste är att studera syftet med en investering. Ofta delas miljöinvesteringar in i 

direkta eller integrerade miljöinvesteringar (Jakobsson & Jakobsson, 1998; Persson & 

Nilsson, 1999). De direkta är i sin helhet avsedda att förhindra, reducera eller reparera skador 

på miljön (Jakobsson & Jakobsson, 1998). Syftet är enbart att minska företagets 

miljöpåverkan. Externa reningsanläggningar kan vara exempel på direkta miljöinvesteringar 

enligt Jakobsson & Jacobsson (1998), eller utbildning i miljöskydd enligt Westermark (1999). 

Det är relativt enkelt att identifiera denna typ av investering (Jakobsson & Jakobsson, 1998). 

Gällande integrerade miljöinvesteringar är syftet ofta att åtgärda vid källan istället för att 

verka senare i orsakskällan. Oftast är inte miljöaspekten huvudargumentet utan det kommer 

”på köpet”. Exempel kan vara uppgradering av teknik som används i tillverkningsprocessen.  

Definitioner och terminologi är som sagt inte helt entydig när det gäller miljöinvesteringar 

(Westermark, 1999). Enligt Westermark kan en miljöinvestering vara ett uttryckssätt för en 

miljösatsning i ett företag som har en framtida lönsamhetspotential. Ett annat uttryck som 

används är miljöförbättrande åtgärder. Ett problem med detta uttryck är att vid 

nyinvesteringar har tekniken inom ett område vanligtvis gått framåt sedan föregående 

motsvarande investering, och då fås en miljöeffekt s.a.s. på köpet. En jämförelse kan göras 

vid köp av en ny bilmodell, som i allmänhet är mer bränslesnål än sin föregångare. Kan man 

då se på bilinköpet som en miljöinvestering? I sådana fall kan praktiskt taget alla 

investeringar klassas som miljöinvesteringar.  

Om detta handlar det redovisningsmässiga problemet som består i att många åtgärdsslag inte 

enbart eller ens till större del är miljöbetingade utan kan ha betydande effekter av 

kostnadsbesparingar (ibid.). Bör man då bortse från den primära kostnadsbesparande effekten 
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och karakterisera åtgärden som en miljöinvestering p.g.a. den bieffekt som består i en 

miljövänligare produktion, men som inte är beslutsgrundande? Flera menar att det endast är 

merkostnaden, då ett företag väljer mellan en av tekniska skäl nödvändig investering i viss 

utrustning och en utrustning med samma prestanda men med bättre miljöegenskaper, som 

skall betraktas som en miljöinvestering vid ekonomisk redovisning.  

En definition som används av det europeiska statistikorganet Eurostat menar att en investering 

som i första hand gjorts av miljöskäl också är att betrakta som en miljöinvestering (Larsson, 

1997). En investering som medför miljömässiga fördelar men som i första hand gjorts av t.ex. 

produktionstekniska skäl definieras däremot inte som en miljöinvestering. Men vem avgör 

vad som är gjort av miljöskäl och vad som i första hand är gjort för att exempelvis 

effektivisera produktionsprocessen men även underordnat medfört miljömässiga fördelar? Det 

är en fråga som kan vara objektivt svår att fastställa och ett påstående av ett företag om att en 

investering gjorts av miljöskäl kan komma att ses som en efterhandskonstruktion.  

I SCB:s redovisning av svenska företags miljöinvesteringar betraktas en investering som för 

ett företag visar sig vara lönsam inte som en miljöinvestering (Larsson, 1997). Här används 

alltså lönsamhet som ett viktigt kriterium för att bedöma huruvida en investering är en 

miljöinvestering eller inte. Resonemanget vittnar om att definitionen av en investering då 

först kan ske i efterhand. Skulle en investering exempelvis visa sig vara lönsam är den ju 

enligt SCB inte längre en miljöinvestering. Definitionen av en miljöinvestering skulle så 

behöva innehålla något på förhand bestämt krav, som i efterhand kan kontrolleras mot 

investeringen. Kriteriet ekonomisk olönsamhet försvagas därmed p.g.a. att lönsamhet ofta kan 

vara svår att beräkna i förväg. Många menar dessutom att en miljöinvesterings lönsamhet inte 

borde vara avgörande, då det i redovisningssyfte snarare kan avskräcka en företagsledning att 

presentera en per definition icke lönsam investering.  

Larsson (1997) menar att en indirekt motivering däremot kan fås om syftet med en investering 

kompletteras med ett mätbart miljömässigt mål. Då kan investeringen direkt kopplas till ett 

miljöarbete. Larssons förslag på en definition skulle då vara: En miljöinvestering är en 

investering som görs frivilligt eller p.g.a. myndighetsbeslut i syfte att uppnå ett bestämt 

miljömål. Som exempel kan nämnas en investering som åläggs ett företag av miljödomstolen 

för erhållande, förlängning eller utvidgning av verksamhetstillstånd. Eventuell lönsamhet blir 

ett underordnat krav och inte heller kan definitionen i efterhand förändras om investeringen 

skulle visa sig lönsam.    
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En slutsats som kan dras är att problemen kring en bestämning av vad som är en renodlad 

miljöinvestering är besvärliga (Larsson, 1997). Man kan också fråga sig om en definition 

verkligen behövs. Vid en ekonomisk bedömning av ett företag kan svaret vara ja, då 

miljöinsatser och dess effekter är viktiga. Ett företags miljöarbete kan bidra till dess position 

på en miljömedveten marknad. Också bör sannolikt en investering som resulterar i både 

effektivare produktion och miljömässigt förbättrade produkter, med tydliga miljö- och 

konkurrensfördelar, som därtill kan kommuniceras, påverka en bedömare i enbart positiv 

riktning. Westermark (1999) menar att gränsen mellan ett företagsekonomiskt perspektiv och 

ett samhällsekonomiskt perspektiv, där miljön inte är en fri nyttighet, flyter samman på ett sätt 

som ännu inte funnit sin redovisningsmässiga lösning. I föreliggande uppsats kommer 

begreppet miljöinvestering användas då det syftar till en investering som främjar miljön men 

som inte behöver vara genomförd endast eller i första hand för miljöns skull (Persson & 

Nilsson, 1999; Jakobsson & Jakobsson, 1998). Miljöinvesteringar kan därmed delas in i 

direkta och integrerade miljöinvesteringar.  

3.5 Investeringsprocess  

Det mesta tyder på att företag vid ett investeringsbeslut följer en process som består av flera 

steg, steg som är mer eller mindre formellt erkända inom företaget (Emmanuel, Harris, & 

Komakech, 2010). Enligt Northcott (1992) kan processen delas upp i fem steg (se figur 3), det 

hela börjar med att man först identifierar investeringen som behöver genomföras. Sedan sker 

en definiering och utgallring mellan projekt för att se vilka som är genomförbara och 

önskvärda. Det tredje steget är att förslagen analyseras, ofta med en finansiell analys där 

investeringskalkyler används. Fjärde steget är att implementera investeringen i verksamheten. 

Det hela avslutas med en uppföljning av vad investeringen genererat. De första tre stegen 

ligger i uppsatsens fokus. Ett investeringsbeslut bör vara kompatibelt med företagets 

strategiska plan, investeringen hjälper till att skapa företagets framtida riktning.  

 

Figur 3 – Investeringsprocess (egen bearbetning)  (Northcott, 1992)  
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3.5.1 Identifiering av potentiella investeringar 

Erkännandet av en potentiell investering är utgångspunkten i investeringsprocessen 

(Northcott, 1992). Att ha förmågan att skapa lönsamma investeringar kan ha minst lika stor 

betydelse som att ha förmågan att kunna bedöma dem. Ofta kommer idéer till investeringar 

från dem som jobbar på organisationens lägre nivåer, de har ofta en bättre position i 

verksamheten för att identifiera vad som kan uppdateras och bytas ut. På en högre nivå i 

organisationen finns i regel en mer strategisk syn på företagets riktning och där fokuseras mer 

på innovationer och konkurrens på marknaden. Genom att ha väl fungerande 

informationssystem som utnyttjas på rätt sätt kan man identifiera problem (Persson & 

Nilsson, 1999). Med exempelvis ett tydligt kostnadsredovisningssystem kan ökade 

underhållskostnader antyda att en maskin behöver bytas. Någon måste också ta ansvar för att 

handla och ha befogenhet att handla utifrån vad informationssystemet signalerar om. 

Ytterligare ett sätt att identifiera potentiella investeringar kan ske genom benchmarking 

(Persson & Nilsson, 1999). Benchmarking är ett etablerat verktyg för att förbättra företagets 

prestation och konkurrenskraft och det har visat sig vara effektivt oavsett storlek på företaget 

(Kyrö, 2003; Niemi & Huiskonen, 2008). Detta genom jämförelse med andra (Kyrö, 2003). 

Genom att tillämpa den bästa lösningen ges möjlighet att förbättra kvalitén.  Man söker efter 

föredömen för att kunna jämföra sig med dem, genom att det sker en jämförelse mellan 

företags produkter eller processer skapas ett gap (Persson & Nilsson, 1999). Utifrån detta gap 

kan investeringar av olika slag identifieras. Genom varierad storlek, inom ett nätverk, på 

företag och branscher som byter kunskaper med varandra finns möjlighet för en ny form av 

benchmarking, nätverksbenchmarking (Kyrö, 2003). Tillskillnad från traditionell 

benchmarking har deltagarna i ett nätverk både möjlighet att jämföra sig med andra men 

också vara en förebild mot andra (Kyrö, 2006). För företaget handlar det alltså om att 

utveckla processer för att identifiera investeringsmöjligheter som senare leder till att företaget 

kan uppfylla sin strategi och mål (Farragher, Kleiman, & Sahu, 1999). 

3.5.2 Projektdefinition och gallring 

Ett investeringsbeslut handlar om att välja mellan att investera eller att inte investera, dels att 

välja mellan de alternativa förslag som finns (Persson & Nilsson, 1999). Om det råder brist på 

kapital måste man prioritera. Den totala finansiella ramen som uttrycker hur stora finansiella 

åtaganden företaget kan ta är den mest begränsade faktorn för att få igenom en investering. 

Utifrån de idéer som formats inom organisationen gäller det att vända dessa idéer till 

operativa formuleringar av troliga utgifter, det praktiska genomförandet och framtida vinster 
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som översätts i siffror, man definierar projektet (Northcott, 1992). För att ett projekt 

fullständigt skall kunna definieras krävs en många gånger tidskrävande och dyr 

informationsinsamling. Definitionen kan ske i två steg. Första steget är en 

informationsinsamling som är tillräckligt detaljerad för att säkerställa att det finns motiv för 

att projektet skall utredas ytterligare annars gallras det bort. Sedan krävs en fortsatt 

informationsinsamling innan någon detaljerad finansiell analys kan göras. Affärer har alltid en 

inneboende risk (Brealey, Myers, & Allen, 2011). För en god investering gäller det att 

identifiera risker och att hantera dem väl. 

3.5.3 Analys och acceptans 

För att ett företag skall nå sitt mål finns det oftast ett behov att bedöma investeringar olika 

(Olsson, 2005; Persson & Nilsson, 1999). Om ett företag skall acceptera eller avvisa en 

investering måste beslutets strategiska och finansiella aspekter vägas mot företagets 

strategiska och finansiella mål (Farragher, Kleiman, & Sahu, 1999). Ett företags 

grundläggande mål handlar om att uppnå så hög lönsamhet som möjligt och att överleva på 

lång sikt, mål som kan stå i konflikt med varandra (Olsson, 2005). Besluträtten för en 

investering kan ofta delegeras och därmed kan beslut tas på olika nivåer inom ett företag 

beroende på vilken typ av investering det handlar om, vad den har för risker och vilka 

kostnader investeringen medför (Northcott, 1992; Persson & Nilsson, 1999). En 

investeringsbedömning består av två bitar, en kvalitativ del och en kvantitativ del (Hallgren, 

2002). De kvalitativa och kvantitativa delarna bildar tillsammans beslutsunderlaget, där båda 

aspekterna bör lyftas fram för att nå ett gott resultat (Adler, 2000; Persson & Nilsson, 1999).  

3.5.3.1 Kvantitativa delen 

Den kvantitativa delen beskrivs ofta i litteraturen som investeringskalkylering (Hallgren, 

2002). Kalkylerna är ett viktigt beslutsunderlag och blir en konsekvent metod för att bedöma 

olika investeringsalternativ (Olsson, 2005). Investeringskalkylens syfte är att avgöra om en 

investering är lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv (Persson & Nilsson, 1999). Med hjälp av 

kalkylen analyserar man huruvida framtida inbetalningsöverskott orsakade av investeringen är 

större än utbetalningen för själva investeringen (Olsson, 2005). Det förekommer olika 

kalkylmetoder och dessa kan ge olika rangordning av potentiella investeringar (Yard, 2000). 

Det gör att det kan finnas en svårighet i att objektivt bedöma lönsamheten i en investering. 

Nedan presenteras två kalkyleringsmetoder, paybackmetoden och nuvärdemetoden. 
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3.5.3.1.1 Paybackmetoden 

Paybackmetoden beräknar den tid det tar innan de totala årliga inbetalningsöverskotten är lika 

stora som grundinvesteringen (Persson & Nilsson, 1999). Tiden som beräknats genom 

metoden jämförs sedan med den av företaget på förhand redan bestämda återbetalningstiden. 

Återbetalningstiden är den tid som det högst bör ta innan investeringen skall vara intjänad. 

Paybackregeln säger att en investering skall accepteras om återbetalningsperioden är kortare 

än den av företaget förbestämda tiden (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Paybackmetoden 

bygger på ett årligt konstant kassaflöde men kan utvecklas till att även hantera fall med olika 

flöden (Yard, 2000). Metoden kan enligt Hallgren (2002) ses som grov då den inte tar hänsyn 

till investeringens totala livslängd utan endast till de inbetalningsöverskott som kan komma 

att genereras den allra närmaste tiden. Den tar inte heller hänsyn till ränta (Persson & Nilsson, 

1999). En annan svårighet med metoden är att man måste ta fram en lämplig återbetalningstid 

(Brealey, Myers, & Allen, 2011). Om samma tidgräns används oberoende av vilket projekt 

som bedöms finns det risk att sämre kortlivade projekt accepteras medans många bra 

långlivade projekt avvisas. 

3.5.3.1.2 Nuvärdemetoden 

Nuvärdemetodens resultat beror på investeringens betalningsflöde och alternativkostnaden för 

kapitalet (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Nuvärdemetoden är en räntebaserad kalkylmetod 

som beräknar alla betalningsströmars nuvärde (Hallgren, 2002; Persson & Nilsson, 1999; 

Brigham & Ehrhardt, 2010). Nuvärdet av alla framtida inbetalningar minus nuvärdet av 

investeringen och framtida utbetalningar beräknas. Det beräknade nuvärdet visar på hur 

mycket investeringen är värd för investeraren i dag (Brigham & Ehrhardt, 2010; Persson & 

Nilsson, 1999). En investering är lönsam om nuvärdet är större eller lika med noll, om 

nuvärdet är noll så är avkastningen på investeringen lika med den satta kalkylräntan (Persson 

& Nilsson, 1999). Det är viktigt att kalkylräntan fastställs korrekt eftersom den är avgörande 

för det beräknade nuvärdet. Räntan måste sättas på en sådan nivå att den kompenserar 

investeraren för inflation och risker samt att investeringen ger en avkastning då man avstår 

användning idag (Northcott, 1992).    

3.5.3.2 Kvantitativa delen                                                                                                         

Den kvalitativa delen är den del som är svår att översätta i kronor (Persson & Nilsson, 1999). 

Det handlar bland annat om att ta hänsyn till sociala, miljömässiga och politiska konsekvenser 

som handlingsalternativet kan ge. Också om det kan ge konkurrensfördelar och vilken kvalitet 

investeringen har (Farragher, Kleiman, & Sahu, 1999). 
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3.6 Miljöarbete  

Syftet med miljöarbete skall vara att ständigt uppnå en förbättring och fokusera på det som är 

viktigt (Almgren, Brorson, & Enell, 2008). Företag ställs inför olika miljöarbeten beroende på 

vilken bransch de är verksamma inom och det blir upp till företaget att avgöra vad som är 

viktigt och vad som bör prioriteras framför annat. Att ha ett aktivt miljöarbete innebär att man 

arbetar med miljömål inom företaget (NUTEK, 2003). 

3.6.1 ISO 14001 

Genom ett miljöledningssystem skapar man ett organisatoriskt sätt att rationellt bedriva 

miljöarbete inom företag och organisationer (Persson & Persson, 2011). Ett 

miljöledningssystem i verksamheten innebär att miljöhänsyn och resurshushållning integreras 

i företagets ordinarie verksamhet. Under 90-talet utvecklade ISO, the International 

Organization for Standadization, standarder för att hjälpa främst företag i sin hantering av 

miljöfrågor (Dodds, 2000). ISO 14001 är ett internationellt accepterat miljöledningssystem 

inom näringslivet och avser hur näringslivet skall behandla sina miljöfrågor (Almgren & 

Brorson, 2009). Tanken är att ett miljöledningssystem utformat efter standarden ISO 14001 

som mall skall innehålla de komponenter som gör miljöarbetet i företaget effektivare. Kraven 

i standarden berör olika områden t.ex. att företaget skall identifiera hur de samspelar med 

omgivande miljö kopplat till tidigare, nuvarande och planerad verksamhet. Kraven säger 

också att de skall ha tillgång och förstå den senaste miljölagstiftningen och att företaget skall 

ha lång- och kortsiktiga miljömål. Företaget skall också formulera en passande miljöpolicy 

som stimulerar miljöarbetet. Det finns också krav på uppföljning både för att påvisa framsteg 

men också se över situationer när saker och ting inte gått som planerat.  

Företagen skall enligt standarden gå mot en ständig förbättring (Almgren & Brorson, 2009). 

De krav som finns inom ISO 14001 kan uppfyllas på olika sätt, på det sättet skall standarden 

kunna användas i olika organisationer oberoende storlek med olika förutsättningar och olika 

miljöbelastningar. Det finns inga absoluta krav på miljöprestanda som måste uppnås, 

ambitionsnivån sätts av företagen själva. Två företag med likartade verksamheter kan därmed 

uppfylla kraven från standarden ISO 14001 men skilja sig när det gäller miljöpåverkan. Det är 

frivilligt att införa och tillämpa ett miljöledningssystem som är baserat på ISO 14001. De 

företag som har infört miljöledningssystemet och uppfyller standardens krav kan också hävda 

det. Nästa steg är certifiering, för att bli certifierad enligt ISO 14001 krävs en oberoende 

granskning från ett ackrediterat certifieringsföretag. För många underlättar certifieringen 

kommunikationen med omvärlden.  
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3.6.2 Svanenmärkning 

1989 införde Nordiska Ministerrådet miljömärkningen Svanen som har varit Nordens 

officiella miljömärke sedan dess (Svanen, 2012). Syftet med Svanen är att hjälpa konsumenter 

att välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna och tjänsterna på marknaden. Deras vision är 

ett hållbart samhälle och deras bidrag till detta är en hållbar konsumtion. Ett företags 

svanenmärkning är ett bevis på att företaget aktivt arbetar för en hållbar produktion och att 

deras produkter och tjänster uppfyller tuffa miljökrav. Genom svanenmärkning är tanken att 

företag på ett enkelt sätt skall kunna kommunicera miljöarbete och miljöengagemang till 

kunder och leverantörer. 

För att ett företag skall bli svanenmärkt krävs att ett antal kriterier uppfylls (Svanen, 2012). 

Svanen utvecklar kriterier ur ett livscykelperspektiv, från råvara till avfall. I dag kan många 

varor och tjänster bli svanenmärkta, allt från hotell och restauranger till rengöringsmedel och 

butiker. För att bli ett svanenmärkt hotell måste t.ex. ett antal gränsvärden klaras (Nordisk 

Miljömärkning, 2011). Energiförbrukningen är ett av gränsvärdena, då den är ett av de 

områden som ger upphov till störst miljöpåverkan från ett hotell. Förutom att hotellet skall 

minska sin energiförbrukning ställs krav på anpassning mot förnybara energikällor. Ett annat 

krav handlar om att anläggningen måste ha ett skriftligt miljöledningssystem där rutiner och 

ansvarspersoner för miljöarbetet är dokumenterat. Det skall även finnas en handlingsplan med 

relevanta åtgärder för minskning av hotellets miljöpåverkan. Ett svanenmärkt hotell har tagit 

ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och personalen arbetar inom flera områden för att inte 

belasta miljön. I Sverige sköter Miljömärkning Sverige AB det praktiska arbetet med att 

utarbeta kriterier, utföra kontroller och ge licenser (Svanen, 2012). Kraven för 

Svanenmärkning tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och 

myndigheter. Miljömärkning Sverige AB ägs av Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och 

staten. 

3.7 Små och medelstora företag 

Ett företag anses vara varje enhet som bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av 

juridisk form (European Union, 2003). Små eller medelstora företag (SME) definieras, enligt 

EU-lagstiftningen, efter antal anställda, omsättning eller den totala balansomslutningen 

(Europeiska kommissionen, 2006).  Ett medelstort företag är företag som har färre än 250 

anställda samt har en omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en 

balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro (European Union, 2003; Europeiska 

kommissionen, 2006). Inom kategorin SME definieras små företag som företag med mindre 
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än 50 personer anställda och att den årliga omsättningen och/eller den totala 

balansomslutningen inte överstiger 10 miljoner euro. SME avser företag i alla branscher så 

länge storleken inte överskrids. När det gäller balansomslutning och årsomsättningen kan ett 

av värden överskridas och företaget fortsätter räknas som SME.  

3.8 EMC  

EMC står för Energi- och miljöcentrum och är ett nätverk inom näringslivet för klimateffektiv 

affärsutveckling (EMC, 2012a). Föreningen, som bildades 2007 i Varberg, jobbar för att 

bygga kunskap och driva projekt med miljö- och energifokus tillsammans med lokala och 

regionala företag och aktörer.  

EMC startade som en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank under hösten 

2006. Våren 2007 hade ytterligare 5 stycken företag rekryterats för att vara med och 

finansiera starten (EMC, 2012a). EMC består nu av snart 60 medlemsföretag, verksamma 

mellan Halmstad och Göteborg, och har en handfull offentliga förvaltningar som tecknat 

servicepaket för att ta del av EMC:s innehåll (M. Falk, personlig kommunikation 30 april 

2012; EMC, 2012a). 2011 omsatte EMC en halv miljon kronor och ökar sin omsättning med 

cirka 20 procent varje år (M. Falk, personlig kommunikation 30 april 2012). Föreningen har 2 

anställda, en verksamhetsledare på 50 % och en eventkoordinator på 30 %, vilka tillsammans 

med styrelsen arbetar med att utveckla verksamheten och aktiviteterna i nätverket (M. Falk, 

personlig kommunikation 30 april 2012; EMC 2012a).  

Till stor del handlar EMC:s arbete om att skapa mötesplatser och tillfällen för medlemmar och 

övriga intressenter att utbyta erfarenheter i klimatarbete, detta för att inspirera till nytänkande 

(EMC, 2012a; EMC, 2012b). T.ex. anordnas seminarier och konferenser och det som tas upp 

kan vara allt från fastigheters energiförbrukning till grön IT och belysningsfrågor. EMC 

hjälper också medlemsföretagen att profilera sig som ansvarstagande i sitt energi- och 

miljöarbete och de belyser och förstärker de konkurrensfördelar och affärsmöjligheter som 

medlemsföretagen skaffar genom sitt proaktiva klimatarbete och deltagande i EMC. 

3.8.1 Mål och vision 

I EMC har ett antal företag på ett unikt sätt gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på 

agendan inom näringslivet (EMC, 2012a). Föreningen, som är icke-offentligt knuten, ideell 

och politiskt obunden, har ett medlemskap som är öppet för alla företag med ett behov av 

inspiration och hjälp med energi- och miljöfrågor eller som har något att bidra med till andra 

företag. 
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3.8.2 Mål och syfte 

Nätverkets mål och syfte är bl.a. att stimulera, stödja och påskynda energi- och 

miljömedvetenheten för ett långsiktigt hållbart samhälle, att aktivt driva verksamhet och 

projekt som ökar praktiskt och kommersiellt nyttjande av förnyelsebar och energieffektiv 

teknik och att vara en mötes- och utvecklingsplats och ett nätverk på internationell nivå där 

olika aktörer kan utveckla energi-, miljö och klimateffektiv kunskap, tjänster och produkter 

(EMC, 2012a). Vidare är mål och syfte även att stärka och synliggöra Varberg och Halland 

som en attraktiv plats för energi, miljö och klimatfrågor samt etablerings- och bostadsort.  
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4. Empirisk metod 

Det empiriska kapitlet inleds med urval för intervjuerna. Därefter följer tre delar där 

respondenterna, var och en, berättar om sin syn på uppsatsämnet. 

4.1 Urval 

I samband med kvalitativa studier är det oftast ointressant med ett, i statistisk mening, 

representativt urval (Trost, 2010). En metod för att göra urvalet till kvalitativa studier är 

strategiskt urval, den metoden bygger på att man väljer ett antal variabler som är av teoretisk 

betydelse. Vi valde att titta närmare på EMC-företag då vi antog att de skulle vara en 

passande grupp då vi trodde att de genomför miljöinvesteringar. Att vi valde att titta närmare 

på EMC-företag berodde också på att vi tror att de kan bli en viktig del av svenskt näringsliv i 

framtiden då de valt att jobba mer med energi- och miljöfrågor. Eftersom man menar att 

ekonomisk tillväxt bör ske med minskad miljöpåverkan (Strömdahl, 2008; OECD, 2011; 

Europeiska kommissionen, 2012).   

Vi valde SME inom EMC då insamlad sekundärdata visade att SME kan ha svårare att arbeta 

med miljöfrågor (Bianchi & Noci, 1998; Bowen, 2000; NUTEK, 2003; Tilley, 1999) 

samtidigt som SME representerar 99,9 % av de svenska företagen (Ekonomifakta, 2011) och 

står för mer än hälften av näringslivets bidrag till den svenska bruttonationalprodukten 

(Ekonomifakta, 2010). SME står också för majoriteten av företagen i världens ekonomier och 

de får en allt mer betydelsefull roll för världens ekonomi och framtida tillväxt (Hill & Wright, 

2001; OECD, 2000). Litteraturöversikten visade också på att studier genomförda inom 

området på svenska SME verkar saknas. 

Inför valet av företag till studien togs kontakt med EMC:s verksamhetsledare Magnus Falk. 

Utifrån vår forskningsfråga som presenterades för Falk rekommenderade han Comwell 

Varbergs kurort, Varberg Energi och Varbergs Sparbank som lämpliga företag att intervjua. 

Dessa företag menade Falk har erfarenhet av miljöinvesteringar och dessa tre företag är 

ungefär lika stora, de har ungefär lika många anställda, vilket underlättar vid en jämförelse 

dem emellan.  

Med denna kvalitativa studie har målet inte varit att ge en generell bild, däremot har målet 

varit att skapa förståelse för hur de valda företagen tänker angående forskningsfrågan. För att 

få en viss variation söker man i en kvalitativ studie enligt Trost (2010) helst ett urval som är 

heterogent inom en given ram, inom ramen skall det alltså finnas en viss variation. För att få 
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variation i studien genomfördes intervjuer med två företag som varit medlemmar länge i 

EMC, Varberg Energi och Varbergs Sparbank, medans det tredje, Comwell Varbergs kurort, 

enbart varit medlem några månader.  

Falk rekommenderade även lämpliga personer att intervjua på företagen. Dessa ansåg han ha 

rätt kunskap och kompetens för att kunna ge svar på uppsatsens frågeställning. 

Nedan följer tre delar där respondenterna från de valda företagen berättar om sin syn på 

uppsatsämnet. Presentationen sker i ordningsföljden: 

 Comwell Varbergs Kurort 

 Varberg Energi 

 Varbergs Sparbank 

4.2 Comwell Varbergs Kurort 

Comwell Varbergs Kurort en del av den skandinaviska hotellkedjan Comwell som driver 

anläggningar för konferens, spa och avkoppling (Comwell Varbergs Kurort, 2012). 2010 hade 

Comwell Varbergs Kurort 107 anställda och en omsättning på 98,4 miljoner kronor (Comwell 

Varbergs Kurort, 2011). 

På Comwell Varbergs Kurort intervjuades Håkan Friberg, fastighetschef sedan ett år tillbaka. 

Friberg är arbetsledare för vaktmästeriet och fördelar de fem vaktmästarnas arbetsuppgifter 

som innefattar inre och yttre skötsel av fastigheterna. Håkan sitter med i företagets 

ledningsgrupp där bl.a. framtida investeringar projekteras. Han har även rollen som 

projektledare i olika projekt och är lite av spindeln i nätet på företaget, då han träffar de flesta 

på företaget. Fribergs mål är att upprätta en underhållsplan för hela huvudbyggnaden och även 

att göra så mycket energibesparingar som möjligt på fastigheten. Delar som ses över är bl.a. 

värme och ventilationssystem. 

4.2.1 Investeringar 

En investering måste ha en ekonomisk vinning. Företaget har en hård kalkyl varje år. En 

investering som Friberg genomförde när han började på Comwell Varbergs Kurort var att 

installera rörelsecensorer i källaren så att ljuset tänds när man går in i rummet och släcks efter 

några minuter när man lämnat det. Innan var källaren belyst 24 timmar om dygnet. 

Investeringskostnaden för investeringen var 20 000 kronor och den sparades in på mindre än 

ett år.  
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Angående begreppet miljöinvestering resonerar Friberg att miljö kostar pengar. Samtidigt kan 

energi sparas vilket i sin tur leder till att man kan göra besparingar. Alltså kan en 

miljöinvestering resultera i en besparing både för dem själva och för miljön. De tänker inte på 

miljön i första hand vid en investering, det kommer automatiskt. En miljöinvestering måste 

vara ekonomiskt lönsam, som ett exempel nämns bytet av lågvarvspumpar som utförts på 

hotellets spa-avdelning. Dessa pumpar var ständigt igång och var stora energislösare. 

Investeringskostnaden för bytet var 50 000 kronor och denna summa sparades in på tre 

månader. Investeringen hade tydlig miljönytta men för företaget sågs den framförallt som 

ekonomiskt lönsam genom energibesparingen. Hinder vad gäller att genomföra en 

miljöinvestering är framförallt om den inte är ekonomiskt lönsam. 

Innan ett beslut om en investering krävs informationsinsamling. Man måste ta reda på fakta, 

menar Friberg, det går inte bara att köpa och tro att det nog blir bra. Företaget använder sig av 

investeringskalkylering, främst av paybackmetoden. Återbetalningstiden får inte vara längre 

än 3 år. Beslut om investeringar som rör fastighet tas av Friberg och Patric E Österström som 

är hotellchef. 

Under intervjun återkommer Friberg ofta till att miljö, energi och ekonomiska besparingar går 

hand i hand. Det är också de investeringar som leder till energieffektiviseringar som företaget 

genomför just nu och där finns en fördel för miljön även om de inte tänker så mycket på det. 

Han anser att det är svårt att satsa exempelvis på miljövänliga bilar för hela hotellet. Det 

skulle kosta ett antal miljoner i investeringskostnad och bli dyrare än andra bilar. Dock skulle 

man kunna sätta en logga på bilen som marknadsför ett miljötänk, men det är svårt att mäta 

effekten av en sådan marknadsföring. Det är svårt att få fram miljö. Friberg menar att hotellet 

inte kan göra renodlade miljöinvesteringar. Han resonerar vidare att vid dåliga tider måste 

definitivt en miljöinvestering vara ekonomiskt lönsam för att genomföras. Vid bra tider, när 

det går bra för företaget, tänker man mer på miljön, då har man mer pengar att röra sig med. 

Saker som är viktiga, som miljö, tar stryk vid sämre tider.  

På frågan om han kan se effekter av företagets miljöinvesteringar svarar Friberg att han ser 

besparingar och det är det enda han ser, det är svårare att se om luften blir renare. Ett exempel 

på en miljöinvestering som kommer att generera en ekonomisk besparing för företaget är en 

planerad systeminstallation för styrning av hotellets ventilation, el och vatten. Företaget 

investerar 1,8 miljoner kronor för denna installation och minskar sina kostnader med 600 000 

kronor om året på den, vilket leder till att investeringen är återbetalad på 3 år. Det är helt 
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ofattbara pengar att spara på ventilation, el och vatten, menar Friberg, och det är en stor 

satsning för hotellet. Vidare tillfrågas Friberg angående om konkurrensfördelar kan vara en 

effekt av miljöinvesteringar, vid t.ex. marknadsföring av företaget som ett miljövänligt hotell. 

Det håller Friberg med om och berättar att de marknadsför sig som ett miljövänligt företag. 

De förespråkar deras nybyggda hotellbyggnad i närhet till huvudbyggnaden, som har byggts 

med stor hänsyn till miljön. Den marknadsföringen har gått fram och företaget tilldelades 

även 2011 ett byggnadspris för byggnaden. Friberg håller med om att miljöinvesteringar kan 

ha ett mervärde än just de ekonomiska besparingarna. Det knyter han även till det faktum att 

hotellet har fått pris som Europas bästa spahotell flera år.   

4.2.2 Miljöarbetet  

Comwell Varbergs Kurort är sedan mitten av augusti 2009 ett Svanenmärkt hotell. Företaget 

sopsorterar så mycket de kan. De köper in mycket lokalt och försöker få ner priserna på dessa 

lokala inköp. På spa-avdelningen är det miljötänk på allt, t.ex. används saltvatten direkt från 

havet till poolen istället för vanligt färskvatten. Företaget har en elbil. 

Hotellet har ingen som har huvudansvar för miljöfrågor, t.ex. en miljöansvarig. Man kan 

komma till ett steg, men vad är nästa steg att ta, undrar Friberg. Han tycker att de har gjort så 

mycket de kan, de har miljötänk på det mesta och det är svårt att gå längre. Det hotellet kan 

jobba med mer är i så fall energibesparingar, och det är ju också det som Friberg sitter med 

just nu. Det viktigaste som de kanske kan göra för miljön är att spara energi, enligt Friberg. 

Elen innebär stora kostnader för företaget, det handlar om flera hundratusen kronor i 

månaden. 

Drivkrafter från ledningen till miljöinvesteringar finns inom företaget. Framförallt ser han sig 

själv som en stark drivkraft i miljöarbetet och i att spara energi. Hotellets husfru, som har 

jobbat i företaget i 6 år och som har mycket att säga till om, är också väldigt drivande när det 

gäller miljötänk. Ledningsgruppen som träffas varannan vecka tar också vid varje möte upp 

miljöfrågor.  

4.2.3 EMC 

Comwell Varbergs kurort har nyligen blivit medlemmar i EMC. Friberg är inte insatt i 

medlemskapet, det han vet är att EMC bjudit in till möte två gånger men att Comwell 

Varbergs kurort inte har haft möjlighet att delta. 
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4.3 Varberg Energi 

Varberg Energi är en energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun (Varberg Energi).  

De har 98 anställda och omsätter varje år cirka 460 miljoner kronor (Varberg Energi, 2012). 

Varberg Energis verksamhetsgrenar är el, fjärrvärme, naturgas, energitjänster, kabel-tv, 

bredband och internettjänster. Företagets vision är att vara det naturliga valet för energi- och 

bredbandslösningar i Varbergsområdet (Varberg Energi). 

Marie Alowersson, miljöchef på Varberg Energi, har jobbat i företaget sedan 1990. 

Alowersson är i grunden ekonom och har fått chansen att utvecklas på företaget. Hon började 

som medarbetare på kundtjänst, halkade in på miljöfrågor och fick det som projekt och har 

sedan 2000 titeln miljöchef. Lika mycket som Alowersson jobbar med miljöfrågor jobbar hon 

med arbetsmiljöfrågor. Hon har stor nytta av sin erfarenhet på kundtjänst i sina nuvarande 

arbetsuppgifter, hon har en bredd då hon känner till de olika verksamheterna och vad alla gör. 

Alowersson ansvarar bl.a. för att företagets ledningssystem i miljö och arbetsmiljö fungerar. I 

hennes arbetsuppgifter ingår också att se till att företaget är uppdaterat på nya lagar och om 

nya utbildningar behövs. 

4.3.1 Investeringar 

Just nu genomför Varberg Energi stora investeringar inom fjärrvärme. Företaget bygger ett 

fjärrvärmeverk med bioeldade pannor i Varbergs hamn. Investeringen på över 200 miljoner 

skall hjälpa till att täcka behovet av värme och varmvatten hos kunderna. Som det har sett ut 

nu har inte värmen från Södra cell varit tillräcklig för att vintertid kunna hålla temperaturen. 

Huvudenergin i företagets fjärrvärmenät kommer från Södra Cells (vard. Väröbruk) 

processvatten. Naturgaseldade pannor som Varberg Energi har tagit över av Varbergs sjukhus 

har också använts, men att spetsa med naturgas är dyrt samtidigt som Varbergs energi har en 

tydlig miljöprofil. Varberg Energi investerar även mycket i vindkraft.  

4.3.2 Miljöinvesteringar 

Begreppet miljöinvestering menar Alowersson används i företaget. Även om de inte alltid 

använder exakt det ordet så är de väldigt noga med att vara tydliga för att det gör en 

investering eller åtgärd för miljöns skull. Företaget har tydliga utsläppsmål och arbetar hela 

tiden för att minska sina utsläpp. De pratar helt enkelt om investeringar eller använder uttryck 

som ”Vår största satsning för miljön…” eller ”Nu skall vi göra en stor miljösatsning…”. En 

definition på ordet miljöinvestering tycker Alowersson är svår att ge. Deras mål är att ha 

egenproducerad energi med vind, vatten eller biobränsle och de är noga med att ange att det är 
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därför de bygger. De har en tydlig miljöpolicy som talar om vad de ska satsa på. De funderar 

inte över hur de definierar begreppet miljöinvestering, utan de pratar mycket om vad de vill, 

när de marknadsför sig utåt vill de kommunicera att de vill spara miljön, att de vill producera 

eget och minska miljöbelastningen. Begreppet miljöinvestering används inte i företagets 

årsredovisning. På frågan vilka övriga realinvesteringar, om man bortser från 

miljöinvesteringar, som företaget gjort senaste tiden svarar Alowersson att: ”Det är inte klokt, 

men jag skulle vilja säga att det mesta egentligen är en miljöinvestering om man tänker efter.” 

Mycket tid har lagts på att gräva ner elnätets luftledningar. Det görs av flera skäl, elavbrotten 

minskas, de impregnerade elnätsstolparna försvinner och något som är väldigt viktigt för 

arbetsmiljön, vissa moment tas bort som bl.a. klättring och hantering av ledningen om det är 

något fel på den. Åren 2005/2006 byggdes huset om p.g.a. trångboddhet och för arbetsmiljön i 

första hand. Ombyggnationen var inte först och främst för miljöns skull, men samtidigt 

passade man på att sanera PCB i ytterväggarna och då kom även ett miljötänk in i 

investeringen. Alowersson gör ingen skillnad på miljöinvesteringar och andra investeringar, 

hon menar att miljöinvesteringar, det är ju pengar det med. Ingen gör ju en investering om du 

inte tror att du ska få ut någonting av det, om det då inte finns speciella skäl. 

4.3.3 Investeringsprocess 

4.3.3.1 Identifiering av potentiella investeringar 

Identifieringen av nya investeringar när det gäller energi sker när kundernas behov av energi 

inte kan uppfyllas. Man upptäcker oftast behoven när man ska förändra något eller när 

kunderna behöver något. En skillnad som Alowersson kan tänka sig mellan miljöinvesteringar 

och andra investeringar i en investeringsidentifiering är att krav från myndigheter, som ändras 

och förstärks hela tiden, kan göra att man måste göra en miljöinvestering. Saneringskrav kan 

ju vara ett exempel. Ett annat är kravet om att alla skall ha timmätning och det kan man fråga 

sig, är det är en miljöinvestering? Det tycker Alowersson, så här i efterhand, alla våra kunder 

kan ju lära sig hur man ska spara energi. Bilkörning sparas också in genom att man inte 

behöver åka ut lika mycket utan kan sköta mycket på plats härifrån, menar Alowersson. Men 

det är kanske inte så man i första hand tänker. ”De flesta investeringar är faktiskt en 

miljöinvestering också, när man tänker efter, men jag tror inte att man väljer en investering 

för miljöns skull i första hand”, säger Alowersson.    

Syftet för en investering är sällan miljön från början. När man väl beslutat sig för att 

genomföra en investering kan man dock passa på att göra något för miljön. Exempelvis skall 
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Varberg Energi installera solceller på det nya värmeverket som håller på att byggas för att 

producera egen el. Det kanske inte ger några pengar men företaget bestämde sig för att de vill 

provar den nya tekniken som de tror har en framtid. Det är dock inget vanligt beslut, tror 

Alowersson.  

4.3.3.2 Projektdefinition och gallring 

Gällande insamling av fakta vid ett investeringsförslag bildas ofta projektgrupper vars 

medlemmar utför detta. En projektgrupp kan bestå av personer från företaget och ibland 

anlitas också projektörer utifrån som kan just det området som investeringen rör eftersom den 

kunskapen kan saknas inom företaget. Vid en jämförelse av insamlingen av fakta av en 

miljöinvestering gentemot andra investeringar kan Alowersson tänka sig att det kan vara 

krångligare vid en miljöinvestering om man inte har med sig tankarna på miljö från början, 

t.ex. om man inte har någon projektör som är van. På Varbergs Energi har de däremot jobbat 

så pass länge med miljörelaterade projekt att marknadsundersökningar och vilka hinder och 

restriktioner som finns inte är något problem. Varberg Energi är inne i det tänket och de har 

även mycket krav på sig från myndigheter.  

4.3.1.4 Analys och acceptans 

När beslut om investeringar skall tas styrs Varberg Energi av lagen om offentlig upphandling 

(LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF). Utgångspunkten är att det är ekonomi och priset som styr, men när de genomför sina 

upphandlingar så har de med miljö som en aspekt, så det viktas med när beslut skall tas. Ett 

exempel nämner Alowersson som gällde en upphandling med en entreprenad med lastbilar 

vid större anläggningsarbeten. Då ställde Varberg Energi krav på vilken typ av fordon 

företaget skulle använda, detta för att minska utsläppen.  

Företaget väljer det billigaste alternativen som uppfyller deras krav. På frågan hur företaget 

ser på icke-ekonomiska faktorer vid investeringar svarade Alowersson att det absolut är en del 

vid ett investeringsbeslut. Förutom miljö tar de hänsyn till kvalitet och de tittar ofta på 

referenser. När de inte är styrda av stora upphandlingar till det dagliga arbetet försöker 

Varberg Energi välja lokalt för att minska transporterna. De tittar också på om det finns något 

miljöarbete hos företagen. De skall helst ha certifikat, då känner Alowersson att hon vet hur 

de jobbar och att de utsätts för granskning. Hon anser att det finns ett mervärde hos 

miljöinvesteringarna eftersom det är på det sättet de arbetar, elen de säljer kommer från vind 

och vatten. Varberg Energi har i egna kundundersökningar sett att fler och fler kunder väljer 

företaget p.g.a. dess inriktning. Vid en miljöinvestering jämfört med en övrig realinvestering 
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resonerar de egentligen på samma sätt, en investering måste löna sig även om det är en 

miljöinvestering. Men de tittar också på vilken minskad miljöbelastning det blir, samtidigt gör 

det ingenting som inte är lönsamt. Alowersson menar att sanningen är att en miljöinvestering 

oftast är precis lika lönsam i pengar som en annan investering.  

Vi pratade även en stund med Varberg Energis administrativa chef Per Öhman och han 

poängterade att de inte investerar i något som de inte tjänar pengar på.  I deras investeringar i 

både vindkraftverk och värmeverk lyfter han fram både miljö och de vinstmässiga fördelarna.  

De har under senare tid fört diskussioner med reningsverket om biogas men eftersom de 

konstaterat att de inte ser någon lönsamhet kommer de inte att vara med. Vid investeringar i 

vindkraft gör de 20-åriga kalkyler med diskonterat nuvärde. Här måste kalkylen visa ganska 

stora svarta siffror då det finns många osäkra parametrar i en sådan investering. Bolaget har 

inga uttalade avkastningskrav på sina investeringar. Öhman tog också upp de nödvändiga 

investeringar företaget måste göra i el-, gas- och fjärrvärmenäten. Det var därför bolaget 

bildades från början, för att bygga och underhålla elnätet. Dessa investeringar skulle kunna 

ses som övriga realinvesteringar, om man räknar bort miljöinvesteringar. Men även dem här 

investeringarna, påpekar Alowersson, kan i allra högsta grad ses som miljöinvesteringar, även 

om de inte initialt görs för miljöns skull. Inom alla områden i företaget så kommer, enligt 

Öhman, miljön i första hand med ett ekonomiskt tänk, det går hand i hand. De gör inte en 

investering de tjänar pengar på om den är miljöovänlig. På samma sätt har de svårt att göra en 

miljöinvestering som inte är lönsam.  

Företagets investeringsbeslut fattas av styrelsen. Alowersson får säga sina åsikter vid 

investeringsbeslut, men enligt henne är de inte vikigare än någon annans i ledningsgruppen. 

Inom vissa beslut som företaget tagit har miljöchefen haft större inflytande, bl.a. för den nya 

nätstationen som nu ska testas. I den gamla fanns en isolerande gas som var farlig för ozonet 

vid ev. utsläpp. Nu skall företaget testa en ny, dyrare nätstation där ingen gas används. Enligt 

Alowersson genomför företaget de flesta investeringar som de tänkt sig. Biogasen är ett 

exempel som inte genomförts eftersom det inte skulle bli lönsamt. Andra orsaker till att 

investeringar inte genomförts är att tekniken inte fungerar som man vill att den skall fungera, 

den går inte att samordna med lösningar man redan har. Teknik och pengar är avgörande för 

varför investeringar inte genomförts. Alowersson poängterar dock att om det verkligen krävs 

och om det finns en väldigt stor efterfrågan blir det svårt att inte göra någonting. Främst när 

det gäller miljön kan det komma krav som kräver att en investering genomförs.  
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4.3.2 Miljöarbete  

Företaget är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. 

Fjärrvärmeutbyggnaden som företaget gjort är det största enskilda projekt i Varberg som har 

minskat utsläppen i staden mest. Det är det projekt i Varberg som gjort mest för miljön. 

Varberg Energi satsar också på elbilar men just nu finns det inte tillräckligt bra teknik för att 

arbetsfordonen skall klara att köra i terräng. Inom företaget finns enligt Alowersson ett stort 

engagemang vilket är en väldig drivkraft. Hon tror att det är grunden för att man över 

huvudtaget skall tänka på miljöinvesteringar. Om inte engagemanget hade funnits är hon 

tveksam om hennes position som miljöchef ens skulle existerat och om det skulle funnits 

några rutiner för miljöarbete.  

4.3.3 EMC 

Alowersson som snart kommer att gå med i styrelsen för EMC efter att hennes chef slutar i 

föreningen, tycker att EMC bidrar till identifiering av nya investeringar. Varberg Energi var 

med och grundade föreningen 2007. Alowersson och även fler från företaget går på en hel del 

av EMC:s föredrag och aktiviteter. Alowersson menar att de knyter kontakter, nätverkar och 

får väldigt bra idéer och inputs därifrån. Oavsett vilken bransch ett företag tillhör kan ett gott 

utbyte fås genom att se ett annat företags ledningssystem. Varberg Energi vill föra vidare sin 

kunskap samtidigt som de vill att den kunskap de inte har skall komma till dem. Alowersson 

säger att å andra sidan skulle hon inte engagera sig om hon tyckt annorlunda, men hon tycker 

att EMC är ett bra lokalt initiativ.  

4.4 Varbergs sparbank 

Varbergs Sparbank förvaltar och lånar ut pengar i Varbergs kommun och Horredsbyggden 

(Varbergs Sparbank, 2012). Förutom huvudkontoret i centrala Varberg finns ytterligare 7 

bankkontor. Företaget har 118 anställda och omsättningen för 2011 var ca 310 miljoner 

kronor. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden; privatmarknad, 

företagsmarknad och private banking. Varbergs Sparbanks affärsidé är att vara banken på 

hemmaplan som med engagemang, enkelhet och global räckvidd skapar starka varaktiga 

affärsrelationer. 

Lars Nilsson är miljöansvarig på Varbergs Sparbank. Som miljöansvarig ansvarar han för 

miljöledningssystemet. Nilsson lägger fram förslag på förändringar inom företaget och 

ansvarar också för uppföljning och rapportering tillbaka till lednigen.  Han skall se till att det 

finns utbildningar som personalen kan gå. Nilson ser till att kommunikation via hemsidan 
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externt ut mot kunder och internt mot personalen fungerar. Han ansvarar också för den fysiska 

säkerheten, bl.a. bankens larm. Banken satsar på att det finns personal ut mot kunderna och 

har en ganska liten administration vilket gör att Nilsson arbetar med olika uppgifter internt 

inom företaget.   

4.4.1 Investeringar 

Banken gör inte så många investeringar utan de köper mest in löpande material, då de säljer 

tjänster. De investeringarna som har genomförts på Varbergs Sparbank de senaste åren är ett 

resultat av en energikarläggning som genomförts på huvudkontoret. Med hjälp av specialister 

har i stort sett hela huset granskats, man har sett över ventilation, uppvärmning, vilka tider 

allmänbelysningen är tänd o.s.v. Med hjälp av data som tagits fram kunde företaget bl.a. se att 

den förbindelsegång, som finns mellan den gamla byggnaden och den nyare tillbyggda delen 

av huvudkontoret, endast var 2 % av den totala ytan men förbrukade 10 % av den totala 

energiförbrukningen. Något som nu är åtgärdat. 

4.4.2  Miljöinvesteringar 

Miljöinvesteringar är inget ord som de använder i sin verksamhet. När det gäller investeringar 

inom Varbergs Sparbank följer de den inköpspolicy som de har på banken. För banken spelar 

det ingen roll vad de köper in, i deras miljöledningssystem som ligger till grund till policyn 

står att inköp skall göras med hänsyn till miljö och Nilsson menar därför att företaget inte gör 

skillnad på olika investeringar.  

4.4.3 Investeringsprocess 

4.4.3.1 Identifiering av potentiella investeringar 

Varbergs Sparbank identifierar sina investeringar när utrustning är för gammal eller när de 

måste anpassa sig efter nya behov för att fortsätta vara funktionella. Enligt Nilsson har också 

EMC gett uppslag till investeringar, genom frukostseminarier har de bl.a. fått större kunskap 

om energianalyser. Här föddes ett frö till att energianalyser kunde genomföras på banken, det 

är något banken har en stor nytta av. 

4.4.3.2 Projektdefinition och gallring 

Banken skiljer på två delar vid inköp, förenklat inköp och avancerat inköp. Avancerade inköp 

används vid investeringar och där krävs insamling av offerter. Varje offert som tas in av 

banken måste visa vad det företaget har för miljöarbete, det underlättar om företaget är 

certifierat, och maskiner måste vara miljömärkta. Om banken står med tre offerter och en inte 

har något miljöarbete alls då är den borta med en gång, om det inte är något annat, det kanske 
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skiljer väldigt mycket i pris eller de säger att de skall börja med någon form av miljöarbete. 

Har företagen ungefär samma produkter och samma pris så blir miljön absolut det som kan 

fälla avgörande, men inte alltid.  

4.4.3.3  Analys och acceptans 

Kalkylmodellen som används för att värdera investeringar är payoffmetoden, Nilsson säger att 

man på något sätt vill se att investeringen återbetalar sig. Avkastningskraven på olika 

investeringar skiljer, för de investeringar som krävs för att grundverksamheten, tillhandahålla 

pengar, skall fungera och som gör att verksamheten kan drivas vidare finns inga 

avkastningskrav. Men för övriga investeringar måsta man enligt Nilsson bevisa något annat 

värde.  På frågan om en investering alltid måste vara lönsam konstaterar han att det är mycket 

enklare att få igenom en investering som är lönsam. Det slutliga beslutet om en investering 

skall genomföras beror på hur stor investeringen är, är den över 1 miljon kronor så är det 

styrelsen, mindre investeringar beslutar bankledningen om. Varbergs Sparbank har en platt 

organisation, vilket Nilsson tycker är bra. De har nära till beslutsfattarna och oftast får de 

själva prata om sin sak. Nilsson själv har ingen beslutande rätt, han lägger fram förslag och 

vilka resurser han vill ha. Antingen får han resurserna eller så får han dem inte. 

Gällande förslag på miljöinvesteringar som inte har genomförts nämns solfångare. Beslutet 

om att inte investera i solfångare togs då den ekonomiska kalkylen var för dålig. 

Investeringen var dyr och besparing väldigt liten, då är det bättre att satsa pengarna på något 

annat, menar banken. Förslaget var helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart. Det är framförallt 

den ekonomiska biten som kan stå i vägen vid beslut om att genomföra en investering. 

Företagets ledning är dock väldigt intresserad av att ta hänsyn till miljön och genomför gärna 

investeringar i detta syfte. Pengar kan dock inte bara slängas bort menar Nilsson, det får inte 

vara idiotiskt utan företaget måste få någonting tillbaka för sina satsade pengar, ekonomi, 

ekonomi, ekonomi. 

4.4.4 Miljöarbete  

Banken är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och medlemmar i EMC. Varbergs Sparbanks 

ambition är att deras miljöarbete skall pågå i alla företagets delar, varje dag. I allting skall ett 

tänk om miljö finnas med, t.ex. vid rådgivning informeras kunder om möjligheten att 

investera i miljöfonder. Även i investeringsprocesser skall tanken på miljö finnas. Företaget 

jobbar också hårt för att minska värdetransporterna till och från banken. Här finns dock andra 

aspekter än miljön att ta hänsyn till. Det gäller säkerheten och arbetsmiljön för de anställda. 

Tidigare skötte bankens egen personal uppgiften att ladda bankens automater med pengarna, 
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en lösning som var bättre för miljön än dagens lösning. Nu transporteras pengarna med hjälp 

av ett företag från Göteborg, för säkerhetens skull var detta en nödvändig förändring och 

bankrån sker nästan aldrig numera. Allting kan man inte göra för miljön, menar Nilsson, det 

kan finnas andra faktorer som man också måste ta hänsyn till. För att minska transporterna 

verkar banken för att öka kortbetalningen och minska kontantbetalningen. Nilsson medger 

även att alla företagets anställda inte tycker att det är jätteroligt med miljö. Det finns en del 

som tycker att det är jobbigt och att det kan bli en pålaga till annat de som anställda skall 

göra. Bankens ledning däremot försöker engagera sig. De har ju mycket annat att göra, men 

Nilsson menar att företagsledningens stöd är den viktigaste biten för att kunna bedriva ett 

miljöarbete. Utan stöd från företagsledningen är det omöjligt. Det kostar ju, i varje fall i 

förstaläget. 

4.4.5 EMC 

EMC hjälper Varbergs Sparbank att driva projekt inom miljö. För även om banken är 

intresserad av att värna om miljön så är miljö inte deras kärnverksamhet. EMC erbjuder dem 

bl.a. föreläsningar inom miljö och energi, något som banken haft stor användning av. En film 

som används i ett av EMC:s projekt har spelats in på företaget. Den visar Varbergs Sparbanks 

miljöarbete och i filmen medverkar bankens VD, där han berättar om företagets miljömål. 

Genom filmen ökar engagemanget från bankledningen än mer, menar Nilsson. Varbergs 

Sparbank är en av grundarna till EMC och medlemmar sedan 2007. Nilsson tror att det stärkt 

deras miljöarbete, de kan ju inte vara grundare till denna verksamhet utan något eget 

miljöarbete.  
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5. Analys och resultat 

I kapitlet presenteras inledningsvis en matris byggd på den insamlade empirin. Den följs av en, i 

textformat, sammanfattande analys av resultatet.  

5.1 Matris 
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Figur 4 – Matris som bygger på svar i kap.4 Empirisk metod 
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5.2 Sammanfattning analys 

Följande text refererar till ovan presenterad matris. Det vikigaste kriteriet för samtliga 

företagen för att genomföra en investering är att den skall vara ekonomiskt lönsam. Begreppet 

miljöinvestering används framförallt indirekt av Varberg Energi. Varbergs Sparbank använder 

sig inte av begreppet. Gällande en definition av begreppet har både Comwell Varbergs kurort 

och Varbergs Energi svårt att ge en, men båda tar upp att syftet för en sådan investering kan 

vara för att minska företagets miljöpåverkan i första hand men också att miljöaspekten kan 

komma på köpet vid en investering. Det vanligaste är det sistnämnda, alltså att miljöaspekten 

inte är huvudsyftet utan att den kommer på köpet. De två företagens definition stämmer 

överens med föreliggande uppsats valda definition.  

För Varberg Energi och Varbergs Sparbank bidrar EMC med idéer till nya investeringar inom 

miljö. Comwell Varbergs Kurort har så pass nyligen blivit medlemmar att de inte hunnit ta del 

av EMC:s tjänster. Gällande direkta miljöinvesteringar, alltså där syftet i första hand är att 

minska företagets miljöpåverkan, menar Varberg Energi att de kan vara identifierade p.g.a. 

myndighets- eller kundkrav.  

Vid projektdefinition används informationsinsamling av alla företagen. Vid gallring tas 

ekonomiskt hänsyn och miljö finns med som en aspekt hos samtliga. 

Gällande acceptans och hinder för miljöinvesteringar menar Varberg Energi att miljö och 

ekonomiska besparingar går hand i hand. De går hand i hand genom att de i normala fall inte 

gör en miljöinvestering som inte är ekonomiskt lönsam och de gör inte heller en ekonomiskt 

lönsam investering som är miljöovänlig. Gällande acceptans för miljöinvesteringar menar 

Comwell Varbergs Kurort att miljö, energi och ekonomiska besparingar går hand i hand. 

Detta då deras investeringar ofta leder till energieffektiviseringar, där både miljö, energi och 

pengar kan sparas. För acceptans av miljöinvesteringar ligger även Comwell Varbergs 

Kurorts Svanenmärkning och Varberg Energis och Varbergs Sparbanks ISO 14001-

certifiering till grund. För samtliga tre företag är hinder för beslut om en investering 

framförallt om den inte är ekonomiskt försvarbar.  Det gäller både för miljöinvesteringar och 

för andra investeringar.  
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6. Slutsats och förslag på framtida forskning 

I detta kapitel kommer vi besvara vår problemformulering samt diskutera de slutsatser vi kommit 

fram till. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 

Slutsatserna i denna uppsats utifrån forskningsfrågan `Hur skiljer sig bedömningen av 

miljöinvesteringar gentemot bedömningen av andra investeringar i en investeringsprocess 

bland SME i EMC?´ och syftet, som är att skapa en förståelse för detta, ser ut som följer:  

De direkta miljöinvesteringarna, de som har en minskad miljöpåverkan som huvudsyfte, kan 

skilja sig mot andra investeringar genom att de kan vara identifierade p.g.a. myndighets- eller 

kundkrav. Hänsyn till lönsamhet kan inte tas på samma sätt vid dessa direkta 

miljöinvesteringar som är identifierade p.g.a. miljö- och kundkrav, då de snarare handlar om 

att överleva och om att kunna fortsätta bedriva verksamheten än att maximera lönsamheten. 

De integrerade miljöinvesteringarna, där miljöaspekten kommer på köpet och inte i första 

hand är investeringens syfte, kan skilja sig mot andra investeringar genom att de kan vara 

identifierade genom uppslag från EMC. I projektdefinitions- och gallringsfasen kan en 

skillnad för Varberg Energi vara att ekonomiskt lönsamma miljöinvesteringar går igenom 

medans andra lönsamma investeringar som inte är miljövänliga väljs bort. Detta skulle också 

kunna sägas gälla för Comwell Varbergs kurort och för Varbergs Sparbank genom deras 

miljöarbete via Svanenmärkning samt ISO14001-certifiering.   

Direkta miljöinvesteringar verkar sällan genomföras om inte myndighets- eller kundkrav 

finns. Däremot verkar de flesta investeringar som når steg 3 i investeringsprocessen, 

acceptans- och analys, vanligtvis vara miljöinvesteringar av slaget integrerade. Det är viktigt 

att dessa är ekonomiskt lönsamma. Ekonomisk lönsamhet avgör i detta steg, oavsett 

investering. 

Att en investering skall vara ekonomiskt lönsam och att det är det viktigaste för att en 

investering skall genomföras var något som poängterades under intervjuerna. Det gäller 

oavsett investering och ekonomisk lönsamhet kan på detta sätt ses som den största 

anledningen till att en investering genomförs. Att ekonomisk lönsamhet blir avgörande vid ett 

investeringsbeslut kan förklaras utifrån ett resursberoendeteoretiskt perspektiv. 

Resursberoendeteorin bygger på att nyckeln till överlevnad för en organisation och ett företag 
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är dess förmåga att anskaffa och behålla resurser (Pfeffer & Salancik, 1978/2003). 

Investeringar som är ekonomiskt lönsamma genererar ju framtida resurser för ett företag.  

Att företagen väljer att ha miljö som ett kriterium vid definitions- och gallringsfasen kan 

enligt resursberoendeteorin, som har sitt ursprung i den öppna systemteorin (Pfeffer & 

Salancik, 1978/2003), grunda sig i att företagen påverkas av och integrerar med sin 

omgivande miljö (Katz & Kahn, 1978; Pfeffer & Salancik, 1978/2003; Thompson, 1967). 

Som det ser ut nu är miljöhänsyn av stort intresse i vår värld (Europeiska kommissionen, 

2012; OECD, 2011; Strömdahl, 2008), t.ex. för kunder och andra företag som företagen är 

externt kopplat med (Pfeffer & Salancik, 1978/2003), och det är något som företagen kan ha 

anpassat sig till. 

Utifrån resursberoendeteorin kan företagens medlemskap i EMC ses som ett sätt att hantera 

sitt resursberoende. Pfeffer och Salancik (1978/2003) menar att en organisation eller ett 

företag kan, genom att använda sig av interorganisatoriska relationer, så som strategiska 

allianser, erhålla viktiga resurser. Genom EMC har företagen Varberg Energi och Varbergs 

Sparbank t.ex. i identifieringsfasen fått uppslag till nya investeringar inom miljö, 

investeringar som varit ekonomiskt lönsamma och som därigenom genererat resurser till 

företagen.  

6.2 Förslag på framtida forskning 

Förlag till framtida forskning skulle kunna vara att gå djupare in på denna frågeställning med 

en fortsatt kvalitativ undersökningsform. Ett annat förslag skulle kunna handla om att göra en 

kvantitativ studie, t.ex. en enkätundersökning genomförd på samtliga företag i EMC, för att på 

så vis kunna generalisera resultatet.  

Förslag på framtida forskning skulle även kunna vara att ta fram en klar och tydlig definition 

på begreppet miljöinvestering, för att på så vis underlätta fortsatt forskning inom området och 

för att underlätta för hur företag skall resonera och fatta beslut kring miljöinvesteringar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1 

Användes vid intervjun med Comwell Varbergs Kurort. 

Allmänt 

Vilken bransch verkar ni inom? 

Din position, titel? 

Kortfattad info om arbetsuppgifter? 

Hur mycket beslutanderätt vid investeringar har du i företaget? 

Investeringar 

Hur definierar ni en miljöinvestering? 

Övergripande fråga: Hur går tankarna vid ett investeringsbeslut?  Vid en miljöinvestering, 

vid en annan investering.  

Har ni några modeller eller rutiner vid investeringsbeslut?  

Hur ser den normala beslutsprocessen/beslutsgången ut (d.v.s. beslutsordning, beredande 

instanser, informationsinsamling samt bedömning)? Vid miljöinv. resp. andra inv. 

 Vem tar beslut om investeringar? Miljö resp. andra inv. 

Vad är det viktigaste att ta hänsyn till vid investeringsbeslut? Vid miljö resp. andra. 

Vilka underlag kräver beslutsfattarna vid ett investeringsbeslut? Vid miljö resp. andra. 

Använder ni er av kalkyler när ni fattar investeringsbeslut?  Vid miljö resp. andra. 

 Beräknas återbet. tiden? Vid miljö resp andra. 

 Ser ni några brister med kalkylerna? 

Har ni några avkastningskrav? Vid miljö resp. andra. 

Skiljer sig avkastningskraven åt mellan miljöinvesteringar? Skiljer sig av avkastningskraven 

åt mellan övriga investeringar? 

Berätta om investeringar som beslutats att genomföras och sådana som beslutats att inte 

genomföras. Vid miljö resp. andra. 

Vilka hinder och problem finns för att besluta om och genomföra investeringar? miljö resp. 

andra. 

Finns det någon på företaget med miljökompetens som har befogenhet att ta beslut eller att 

påverka beslut av miljöinvesteringar? 

Tar ni hänsyn till icke ekonomiska faktorer? Vid miljöinv. resp andra. 



 

 

 Vägs miljöaspekter in i ett beslut om en miljöinv.? 

Strategi 

Hur jobbar ni med miljöfrågor? 

Hur tar ni hänsyn till företagets strategi och övergripande mål vid investeringsbeslut? 

 Vilken är er strategi? Övergripande mål? 

Vilka drivkrafter finns från ledningen, till miljöinvesteringar resp. övriga? 

Kan ni se effekter av era miljöinv. resp andra inv.? T.ex. konkurrensfördelar, ekonomiska.. 

EMC 

Vad betyder EMC för er? 

Avslutningsvis 

Har du något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

Ändvändes vid intervjun med Varberg Energi och Varbergs Sparbank. 

Allmänt 

Din position, titel? 

Kortfattad info om arbetsuppgifter? 

Vilken bransch verkar ni inom? 

Investeringar 

Vilka investeringar har ni genomfört de senaste åren? 

Använder ni er av begreppet miljöinvesteringar? 

  Definition? 

 Vilka miljöinvesteringar har ni gjort? 

Vilka realinvesteringar har ni gjort? 

Har ni någon modell för investeringsprocessen?  

Hur sker identifiering av nya investeringar? 

 Finns skillnader mellan miljöinvesteringarna och realinvesteringar? 

 Har EMC bidragit till identifiering av investeringar? 

Vilken precisering och insamling av fakta görs innan en investering?  

 Är det någon skillnad vid miljöinvesteringar? 

Hur analyseras förslagen? 

 Används investeringskalkylering? Isf. vilka?   

  Skiljer det sig vid miljö resp. reala. 

 Ser ni några brister med kalkylerna? 



 

 

 Har ni några avkastningskrav? Vid miljö resp. reala. 

 Tar ni hänsyn till icke ekonomiska faktorer? Vid miljöinv. resp. reala. 

 Kan miljöinvesteringar ha något mervärde? 

 Kan realinvesteringar han mervärde? 

 Finns det någon skillnad på mervärdet om man jämför miljöinvestering med 

 realinvestering? 

 Vem tar beslut om investeringar? Miljö resp. reala inv. 

  Hur mycket beslutanderätt vid investeringar har du som miljöchef i 

  företaget? 

 Vet du några förslag på miljöinvesteringar som inte har genomförts och varför? 

  Vilka hinder och problem finns för att besluta om och genomföra 

  investeringar? miljö resp. reala  

Hur jobbar ni med miljöfrågor?  

Vilka drivkrafter finns från ledningen, till miljöinvesteringar resp. reala? 

EMC 

Vad betyder EMC för er? Har det gett er någon hjälp? 

Avslutningsvis 

Har du något du vill tillägga? 

 


