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Sammanfattning 

Titel  Indirekta ekonomiska följder av miljödiplomering 

Författare  Ida Antonsson, Emma Hellberg och Linn Ringström 

Handledare  Arne Söderbom 

Uppsatsnivå  Kandidatuppsats – företagsekonomi 

Seminariedatum 2013-05-27 

Syfte Syftet med utredningen är att beskriva och analysera företag som 

utfört miljödiplomering för att försöka förstå, tolka och utveckla 

begrepp kring indirekta ekonomiska följder.   

Bakgrund Alla företag har miljöpåverkan. För att företag ska nå framgång 

med miljömål används flera typer av styrmedel och ett av dem är 

miljöledningsstandarder. Miljödiplomering är en nationell 

miljöcertifiering framtagen av organisationen Svensk Miljöbas, 

vars syfte är att gynna en hållbar utveckling. Miljödiplomering kan 

bidra till ökade konkurrensfördelar, stärka ett företags varumärke 

och med fördel användas i marknadsföringssyfte. 

Frågeställning Kan företag erhålla indirekta ekonomiska följder av 

miljödiplomering? Vilka kan dessa följder vara och hur kan dessa 

tillämpas ur ett företagsekonomiskt perspektiv? 

Metod Studien är kvalitativt utförd och empirisk data har samlats in av 

kunder som är miljödiplomerade genom SEE U Halmstad AB. 

Studien har abduktivt angreppssätt och hermeneutiskt synsätt. 

Resultat och 

reflektioner Miljödiplomering kan ses som ett strategiskt beslut. Vi anser att 

strategiska investeringsbeslut påverkar företags strategi, 

ekonomistyrning och ledningssystem. Miljödiplomeringen leder 

till organisatoriska, sociala och marknadsföringsföljder som kan 

härledas till indirekta ekonomiska följder. 

Forskningsförslag  Vi ser gärna vidare forskning av indirekta ekonomiska följder som 

kan erhållas av ISO-certifiering för att sedan kunna sätta den i 

relation till vår forskning. 

Nyckelord Miljödiplomering, Miljöledningssystem, Miljöekonomi, 

Strategiska beslut, Affärsnyttor 

 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

Titel Indirect economic impacts of a national environment certification 

as financial business strategy 

Authors  Ida Antonsson, Emma Hellberg and Linn Ringström 

Advisor  Arne Söderbom 

Course  Bachelor thesis – business administration 

Seminar date 2013-05-27 

Purpose The main aim of this study is to describe and analyze how private 

corporations use national environment certifications as a business 

strategy to gain power and financial benefits. By studying already 

certified corporation in Sweden, this study aims to understand, 

explore and develop already existing theoretical theories and 

concepts concerning “national environment certifications”. 

Background All corporations have an impact on the environment. Therefor 

many corporations use a variety of worldwide certifications to be 

able to prove to “others” that the corporation meets national- and 

international set goals. If a corporation has a certification from 

“Svensk Miljöbas” it strengthens the specific corporation’s 

reputation as sustainable and it helps the corporation to brand itself 

among other corporations without the certification within the same 

market. 

Questions of interest Can private corporations gain financial benefits from using a 

national environment certifications? What are the consequences of 

using the certifications and how are the certifications used by 

corporations in a financial perspective? 

Methodology This is a qualitative and empirical study that uses qualitative data 

collected from national environmentally certified corporations 

listed under the company; SEE U Halmstad AB, in Sweden. This 

is a hermeneutic study that uses an abductive approach. 

Conclusion Environment certification is a corporate strategy that strengthens 

the corporation's financial- and management systems in a specific 

market. National environment certification leads to corporate 

financial benefits and it provides the corporation with respect and 

strengthens the corporations brand name within a specific market. 

Using an environment certification can therefore be useful to a 

corporation to compete with other corporations within the same 

market.  

Proposals for  
further studies Further research should focus on what the financial benefits by 

using the international ISO certification, might be for a corporation 

and put the findings of this in relation to national environment 

certification by “Svensk Miljöbas”.   

Keywords  National environmental certification, Environmental management, 

Environmental economics, Strategic decisions, Business benefits 
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Definitionslista  
Definitionerna av direkt och indirekt följd är hämtade från Nationalencyklopedin 

(Nationalencyklopedin, utan årtal). Resterande ord är egna definitioner som är förtydligade 

för att underlätta förståelsen i uppsatsen. 

Miljöanpassning – Miljöarbete i företag som utförs för att miljöanpassa verksamheten. 

Miljöarbete – Ett företags frivilliga arbete för att minska miljöpåverkan. 

Miljöledningssystem – Frivilligt system för att etablera systematiskt miljöarbete i företag. Ett 

miljöledningssystem är en arbetsmetod för att strukturera miljöarbete. 

Miljöverktyg – Hjälpmedel för att systematiskt utföra miljöarbete i företag, exempelvis 

miljöledningssystem. 

Miljöcertifiering – Åtgärd genom tredje part som visar att en produkt, process eller tjänst 

överensstämmer med miljöstandard eller annat regelgivande dokument. Miljöcertifiering 

innebär att miljöledningssystemet är godkänt enligt vedertagen metod. 

ISO-certifiering – Internationell standard för miljöledning. ISO 14001 innefattas i ISO-

familjen och innebär att miljöledningssystemet är certifierat. ISO-certifiering är en 

miljöcertifiering. 

Miljödiplomering – Nationell standard för miljöledning och innebär att 

miljöledningssystemet är certifierat. En miljödiplomering är en miljöcertifiering. 

Miljömärkning – Märkning av produkter som är mer skonsamma mot miljön än jämförbara 

produkter. 

Direkt följd – Omedelbar verkan/konsekvens utan omväg.  

Indirekt följd – Verkan/konsekvens som sker eller förbinds via mellanled. Det innebär ofta 

extra tankeled.  

Organisatorisk följd – Verkan/ konsekvens som sker i en sammanslutning. 

Social följd – Verkan/ konsekvens som sker i en sammanslutning och är relaterad till 

samhällsförhållanden. 

Marknadsföringsföljd – Verkan/ konsekvens som sker som en styrd process för att främja 

utbytet med marknaden. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studiens forskningsfråga. Utifrån bakgrunden 

vidareutvecklas problematisering. För att specificera valt problemområde mynnar 

problematiseringen ut i en forskningsfråga. Avsnittet avslutas med syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Alla företag har miljöpåverkan och miljöproblemen är globala (Vattenfall, 2013). Europeiska 

unionen arbetar ständigt med att ta fram nya miljöregler och strategier för hur miljöarbetet ska 

utvecklas (Naturvårdsverket, 2013). För att nå framgång med Sveriges miljömål används flera 

typer av styrmedel och ett av dem är miljöledningsstandarder. Det finns åtskilliga 

miljöledningsstandarder som är verktyg till företag och andra organisationer för att utvärdera, 

rapportera och förbättra sin miljöprestanda (Ammenberg, 2012). Ett internationellt och erkänt 

verktyg är miljöcertifikatstandarden ISO
1
 14001 (Nationalencyklopedin, utan årtal). Det finns 

flera miljöledningssystem. Systemen namnges i olika termer såsom ISO-certifiering och 

miljödiplomering. Oavsett vilken benämning företagen väljer för sina miljöledningssystem så 

är det en form av certifiering, enligt H. Norrman (Personlig kommunikation, 20 februari, 

2013). 

 

För att Sverige ska nå uppsatta miljömål behöver riksdag, regering, Naturvårdsverket, 

länsstyrelser, kommuner, företag, frivilliga organisationer och enskilda individer visa 

engagemang och delta i miljöanpassningens omfattande och komplexa arbete (Miljömål, utan 

årtal). Föreningen Svensk Miljöbas har till syfte att gynna en hållbar utveckling och bidra till 

minskad miljöbelastning genom nationella miljöledningsstandarder (Svensk Miljöbas, 2012).  

Ett godkänt miljöledningssystem leder till ett verifikat på att aktuell verksamhet följer 

standardkraven. Den administrativa skillnaden mellan miljödiplomering och ISO 14001 är 

framförallt att diplomering har lägre krav på dokumentsstyrning, rutiner och hantering av 

avvikelser. Miljödiplomering är anpassat till mindre företag och organisationer. Det är en 

nationell certifiering som kan leda till energibesparingar och med det lägre energikostnader. 

Miljödiplomeringen kan även bidra till ökade konkurrensfördelar, att stärka ett företags 

varumärke och med fördel användas i marknadsföringssyfte
 
(Svensk Miljöbas, 2012). 

SEE U Halmstad är ett konsultföretag beläget i Halmstad som startade år 2007. År 2009 

bildades SEE U Halmstad AB. Företaget har valt att använda miljödiplomeringsverktyget som 

affärskoncept för att bistå företag som vill certifieras. Företagets övergripande syfte är att 

hjälpa företag att förbättra sitt miljöarbete och hittills har de miljödiplomerat 13 verksamheter. 

De tar i huvudsak fram miljöledningssystem, gör energikartläggningar, livscykelanalyser och 

koldioxidberäkningar. Företaget drivs och ägs av energistrategen Hanna Norrman och 

klimatstrategen Hanna Berggren (SEE U Halmstad AB, utan årtal). Fortsättningsvis används 

förkortningen SEE U istället för SEE U Halmstad AB. Med hjälp av SEE U:s tidigare kunder 

som har miljödiplomerats ska underlag till forskningsfrågan tas fram. 

  

                                                 
1
 Internationella standardiseringsorganisationen 
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1.2 Problematisering  
Varför väljer företag att miljödiplomeras? Varför väljer företag miljödiplomering framför 

ISO-certifiering? Tillväxtverket genomförde år 2011 en kvantitativ studie med 19 000 

deltagare. Undersökningen visar att det är stor spridning mellan branscher i företag som har 

miljöcertifiering. ISO 14001 är det vanligaste verktyget i miljöarbetet. Många av 

småföretagen anser dock att det är tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att certifieras 

enligt ISO 14001 (Tillväxtverket, 2012). 

Vad kan en miljödiplomering medföra i ett företag? Ser företagen miljödiplomeringen som en 

investering? Beräknas nyckeltal om företagen ser det som en investering? Enligt 

Naturvårdsverkets studie om effektivare miljöledningssystem är det ovanligt att företag följer 

upp den ekonomiska nyttan av dess tillämpning. Samma studie visar indikationer på att 

arbetet med miljöledningssystem är lönsamt om kostnadsbesparande åtgärder såsom minskad 

resursförbrukning och energibesparing inkluderas (Almgren, Axelsson & Hjelm, 2003).  

Vilka fördelar kan härledas till miljödiplomering? Kan företag använda miljödiplomering i 

marknadsföringssyfte och kan de anställda bli mer motiverade på sin arbetsplats? När ett 

företag implementerar sitt arbete med miljön måste de först överväga hur mycket resurser de 

är beredda att investera. Arbetet kan vara tids- och resurskrävande. Oavsett företagets 

ambitionsnivå bör miljöarbetet integreras i verksamheten för att skapa engagemang hos både 

ledning och personal. Ett väl utfört miljöarbete kan skapa nya marknader åt företaget och även 

vara en förutsättning för företagets fortsatta överlevnad (Prevent, 2008). Miljöarbete i 

småföretag verkar förknippas med positiva egenskaper (Tillväxtverket, 2012).  

Kan miljödiplomeringen ses ur ett företagsekonomiskt perspektiv? Kan en miljödiplomering 

leda till förändring i ett företags organisation? Kan de organisatoriska förändringarna leda till 

indirekta ekonomiska följder? Ledningssystem är strategiska och organisatoriska hjälpmedel 

för att etablera mål och ramverk samt leda, utföra, mäta och utvärdera en organisations arbete. 

Standarder är utformade för att de ska fungera för olika typer av organisationer och fokuserar 

främst på vad som ska göras och inte på hur det ska uppnås eller vilken nivå inom givet 

område som ska åstadkommas. Det innebär att liknande organisationer, med certifikat inom 

samma område, kan prestera olika inom området (Ammenberg, 2012). 

Vårt intresse är att försöka utröna indirekta ekonomiska följder som företag kan erhålla av 

miljödiplomering. Eftersom småföretag är tveksamma till om en omfattande miljöcertifiering 

är ekonomiskt försvarbar fokuserar denna undersökning endast på miljödiplomering. 

Uppsatsen undersöker företag från olika branscher inom ett geografiskt område.  

1.3 Forskningsfråga  
Kan företag erhålla indirekta ekonomiska följder av miljödiplomering? Vilka kan dessa 

följder vara och hur kan dessa tillämpas ur ett företagsekonomiskt perspektiv? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att försöka beskriva och analysera företag som utfört miljödiplomering 

för att förstå, tolka och utveckla begrepp kring indirekta ekonomiska följder. 
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1.5 Avgränsningar 
Studien behandlar inte direkta energibesparingar, direkta kostnadsbesparingar och 

miljöeffekter från miljödiplomering. Medelstora och stora företag behandlas inte i studien. 

Hänsyn tas inte till yttre faktorer som konjunkturella förändringar som kan påverka ett 

företag. Eftersom miljödiplomering är ett nationellt verktyg har avgränsningar gjorts till 

enbart nationella vetenskapliga artiklar och litteratur inom miljödiplomering. Geografisk 

avgränsning har gjorts och uppsatsen behandlar inte miljödiplomerade företag utanför 

Halmstad. Studien fokuserar inte på andra typer av miljöcertifieringar än miljödiplomering. 

Vi avgränsar oss från vissa yttre påverkande faktorer som styrmedel i form av lagar, regler, 

skatter, avgifter och bidrag som kan vara bidragande faktorer till miljödiplomering i 

företagen. Vi avgränsar oss från andra ISO-certifieringar än ISO 14001. 

1.6 Disposition 
Nedan följer en illustration över uppsatsens disposition och en kort text som beskriver 

innehållet i varje kapitel. Dispositionen är till för att översikten av uppsatsens kapitel ska 

underlättas. 

 

 

  

Kapitel 6 

Resultat och reflektioner 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 4 

Empiri 

Kapitel 3 

Teoretiskt fundament 

Kapitel 2 

Vetenskaplig metod 

Kapitel 1 

Inledning 

I inledningen presenteras bakgrunden till studiens 

forskningsfråga. Därefter följer problematisering, 

forskningsfråga, syfte och avgränsningar. 

I metodkapitlet redovisas studiens synsätt, ansats, 

operationalisering samt validitet och reliabilitet. 

 

I teoretisk referensram presenteras den teori som är 

kopplad till uppsatsen. Kapitlet innehåller sammanfattning, 

tidigare forskning och teori. 

I empirikapitlet beskrivs insamlad data från intervjuer med 

fem miljödiplomerade företag.  

Analyskapitlet inleds med analysmodell och analysmetod. 

Därefter följer analysen. 

Kapitlet innehåller resultat och reflektioner, studiens 

generella bidrag samt förslag på vidare forskning. 

 

Figur 1. Disposition (egen illustration). 
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2 Vetenskaplig metod 
I metodkapitlet redovisas val av metod, synsätt och ansats i uppsatsen. Därefter följer 

operationaliseringen där vi redovisar uppsatsarbetets tillvägagångssätt. Slutligen avslutas 

kapitlet med undersökningens nivå av validitet och reliabilitet. 

2.1 Forskningsmetod 
Det finns två typer av vetenskapliga undersökningar, kvalitativ och kvantitativ. En kvantitativ 

undersökning förknippas ofta med statistik och fokuserar mer på bredden än på djupet. Data 

som är mät- och räkningsbar samlas in och informationen kan redovisas i siffror. Kvantitativ 

undersökning besvarar frågorna, hur mycket och hur många. Kvalitativ undersökning är 

motsatsen till kvantitativ. Den är inte räkningsbar, går mer på djupet och besvarar ofta hur 

något är eller vilka egenskaper något har. En grundläggande egenskap i kvalitativ forskning är 

tolkbarhet som går ut på att söka förståelse (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 

Valet av objektivitet och subjektivitet är relaterat till den vetenskapsteoretiska utgångspunkten 

och är även beroende av forskningsproblemets art. Värderingar och erfarenheter är 

nödvändiga förutsättningar för att forskaren ska kunna tolka den information som 

tillhandahålls (Patel & Tebelius, 1987). 

Vår studie grundas på kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet är att försöka beskriva och 

analysera företag som utfört miljödiplomering för att förstå, tolka och utveckla begrepp kring 

indirekta ekonomiska följder. För att göra detta krävdes en djupare förståelse än vid en 

kvantitativ studie. Vi valde att intervjua fem företag eftersom vi anser att ett urval med färre 

respondenter kan bidra till en snedvriden bild av företags miljödiplomering. Efter vår femte 

intervju kunde vi urskilja tendenser till samband i respondenternas utsagor, därför anser vi att 

fler intervjuer inte hade tillfört djupare kunskap inom forskningsområdet. Genom våra 

kvalitativa intervjuer har vi sökt förståelse för att försöka analysera de indirekta ekonomiska 

följderna. Vi utgick från egna värderingar och erfarenheter för att kunna tolka informationen 

som tillhandahölls av respondenterna. Det innebär att uppsatsen är subjektiv. 

2.2 Synsätt  
Vetenskapsteori handlar om hur kunskap bör produceras. Det finns stor variation av skolor, 

läror och synsätt. De olika synsätten kan överlappas och på så sätt stärka den 

vetenskapsteoretiska positionen. Positivism är ett samlingsbegrepp för ett stort urval av 

vetenskapsteoritiska positioner som innebär att säkerställa kunskap. Det finns inte en 

universal mall för hur teori inom positivism ska behandlas. Det positivistiska synsättet 

dominerar inom kvantitativa undersökningar (Widerberg, 2002).  Hermeneutik är motsatsen 

till positivism. Hermeneutik är tolkningslära där information tolkas, förtydligas och klargörs 

utifrån grundläggande antaganden eller förutsättningar, vilka utgör stommen i analysmetoden 

(Widerberg, 2002). Informationen inom hermeneutiken är vinklad utifrån forskarens 

angreppssätt, förväntningar och ramverk. Forskaren bör tydligt redovisa sina grundantaganden 

i forskningsprocessen för att läsaren lättare ska acceptera resonemanget kring hypoteser (Patel 

& Tebelius, 1987).  

Vår studie har ett hermeneutiskt synsätt. Med stöd av teorikapitlet har vi tolkat, förtydligat 

och klargjort respondenternas svar för att kunna erhålla de indirekta ekonomiska följderna 

genom analysering. Vi utgick från egna värderingar och erfarenheter för att kunna tolka 

information. Det är nödvändiga förutsättningar för att vara subjektiv och innebär att studien 

har ett hermeneutiskt synsätt. 
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2.3 Perspektiv  
Betydelsen av en sak eller händelse beror på i vilket sammanhang det uppträder. De intryck 

som människan tar emot bildar en helhetsbild av situationen och utifrån detta görs personliga 

tolkningar. Världen kan ses ur flera perspektiv. Genom att växla mellan olika perspektiv eller 

sätta dem bredvid varandra kan bättre kunskap och förståelse kring verkligheten uppnås (Patel 

& Tebelius, 1987). 

Vid intervjutillfällena utgick vi från företagens perspektiv. För att kunna besvara vår 

forskningsfråga och för att komma fram till resultat och reflektioner ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv har respondenternas svar analyserats med stöd av företagsekonomisk teori. Detta 

för att identifiera indirekta ekonomiska följder av miljödiplomering. För att förstå, tolka och 

utveckla begrepp inom företagsekonomi användes ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Indirekta ekonomiska följder av miljödiplomering är svåra att härleda. I vår studie tolkar vi 

respondenters utsagor. Det är svårt att konkret utröna indirekta ekonomiska följder av 

miljödiplomering eftersom att de är problematiska att mäta. Hade resultaten varit mätbara 

hade vi kunnat urskilja de indirekta ekonomiska följderna och kritiskt granska 

respondenternas utsagor. Utsagorna hade då kunnat bekräftas eller dementeras. Trots 

svårigheten att mäta indirekta ekonomiska följder har vi försökt att vara objektiva i 

analysarbetet och vid sammanställning av företagens utsagor angående deras 

miljödiplomering. Det företagsekonomiska perspektivet har inneburit att vi i studien vill 

försöka urskilja indirekta ekonomiska följder som kan vara till ekonomiska fördelar och 

nackdelar för företag.  

2.4 Ansats 
Induktivt angreppssätt innebär som utgångspunkt att empiri behandlas. Ett deduktivt 

angreppssätt innebär att arbeta utifrån befintliga begrepp och teorier. Växelverkan mellan 

induktivt och deduktivt angreppssätt kallas abduktivt angreppssätt (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2011). Abduktion kan användas i uppsatsen för att utveckla en ny hypotes eller sluta sig 

till de hypoteser som tidigare testats (Backman m.fl., 2012).  

Uppsatsens angreppssätt är abduktivt. Vi har använt vår empiri som utgångspunkt för att 

sedan arbeta utifrån befintliga begrepp och teorier. Det medför att empirin och teorin 

samverkar och att dessa kontinuerligt har modifierats. Vår ansats är abduktiv eftersom vi först 

har utfört en förundersökning. Detta för att skapa förförståelse om ämnet. Utifrån 

förförståelsen samlades teori från tidigare utredningar in och även en preliminär teori 

utformades. Nästa steg var att genom intervjuer testa de teorier som hade tagits fram eftersom 

teorier i teorikapitlet ska stödja verkligheten i empirin. Detta gjordes genom att utveckla och 

justera teorikapitlet. Denna process utfördes efter varje genomförd intervju med de 

miljödiplomerade företagen och kontinuerligt under hela uppsatsprocessen. I analysen 

länkades teori och empiri för att kunna urskilja skillnader och likheter mellan teori och 

företagens verklighet.  

2.5 Operationalisering 
Under sommaren år 2012 hölls ett idémöte där vi gemensamt kom fram till att vårt 

gemensamma intresse inom företagsekonomi var att undersöka företag som arbetar med 

miljö. I kursen Miljökunskap 7,5 hp var SEE U gästföreläsare och idén väcktes att samarbeta 

med deras verksamhet. Genom en förfrågan via mail kontaktades SEE U om ett önskat 

samarbete mellan dem och vår kandidatuppsats. SEE U såg samarbetet som en möjlighet och 

vid ett personligt möte den 5 oktober år 2012 gick vi gemensamt igenom tänkbara 

forskningsområden. Efter mötet bestämdes forskningsområdet och den 5 februari år 2013 
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hade vi första informationsmötet med SEE U. Under mötet förklarade Hanna Norrman 

relevanta begrepp inom miljödiplomering.  

Teori 

Efter informationsmötet med SEE U började sökandet efter relevant teori i form av 

sekundärdata. Sekundärdata samlades in från facklitteratur på Campusbiblioteket i Varberg 

och vetenskapliga rapporter och avhandlingar från internet. Sekundärdata har använts i teori- 

och inledningskapitlet för att förstå allmänna teorier inom miljöcertifiering. Teorikapiltet 

innefattar även företagsekonomisk teori från tidigare kurslitteratur. 

Figur 4 är en omarbetning av Nilsson, Olve och Parments originalfigur. I originalfiguren visas 

komponenterna ekonomistyrning, strategi och affärssystem. Vi har valt att byta ut 

affärssystem till ledningssystem för att anpassa figuren till vår uppsats. Grupperingarna i figur 

5 är begreppsanpassade efter studien och är en förenklad version av Holmström och 

Lindholms originalfigur.  

Empiri 

När viss sekundärdata sammanställts påbörjades arbetet med insamling av primärdata. 

Empirikapitlet utgörs av primärdata från fem intervjuer med företag som miljödiplomerats av 

SEE U. Intervjuerna har spelats in och sedan sammanställts i textform för att undvika 

feltolkningar av respondentens svar. Sammanställningen är sedan justerad och koncentrerad 

för att anpassa forskningsfrågan. Framtagna intervjufrågor finns i bilaga 1 och 

kompletterande intervjufrågor till BilMånsson AB i bilaga 2. 

Motivet till företagsurvalet var SEE U:s befintliga kontaktnät med miljödiplomerade företag. 

SEE U får även möjlighet att utnyttja rapporten som marknadsföringsunderlag till potentiella 

kunder om detta efterfrågas. SEE U:s miljödiplomerade kunder är verksamma inom olika 

branscher. SEE U har inte segmenterat sin kundstock och branschavgränsning är därför inte 

möjligt att utföra i denna studie.  

Vid informationsmötet erhölls en kundlista från SEE U med miljödiplomerade företag som vi 

rekommenderades att kontakta. Vi reflekterade över valet av rekommenderade kunder och 

eventualiteten att deras åsikter var vinklade till SEE U:s fördel. Vi valde därför att även 

kontakta företag som SEE U har miljödiplomerat men inte rekommenderat. De företag som 

utelämnades från rekommendationslistan var Halmstad & Co AB och Kents Textiltryck AB. 

Genom reflektion i urvalet är vi medvetna om möjliga snedvridningar. 

Intervjuerna utformades semistrukturellt med givna teman och konkreta frågor. Detta för att 

ge respondenterna utrymme att tala fritt inom ämnesområdet och samtidigt tillräckligt 

strukturerat att våra önskvärda frågor blev besvarade. Detta gav oss frihet att under 

intervjutiden utöka frågorna samtidigt som respondenterna gavs större yttringsmöjligheter. 

Två av de mest centrala intervjufrågorna och som vi anser speglar studiens huvudfokus är: 

 Har ni sett miljödiplomeringen som en investering? 

 Vilka direkta och indirekta följder har ni som företag upplevt av miljödiplomeringen?  

 

Genom att studera sidorna 148-150 i boken Miljö i ett företagsperspektiv (Prevent, 2008) och 

boken Miljöarbetet stärker affärerna! (Almgren m.fl., 2008) fick vi förslag på relevanta 

intervjufrågor. Böckerna användes för att skapa förförståelse inom ämnet och vi använde 

rubriken Vad kan företaget tjäna på miljöarbetet? i Almgrens bok, sida 26 som förslag till 

potentiella intervjufrågor. Böckernas innehåll användes som inspiration inom området 
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miljöarbete i företag. Efter detta genomfördes en brainstorming där vi skrev ner potentiella 

frågor relaterade till miljödiplomering. Utifrån brainstormingsunderlaget skräddarsyddes 

frågor lämpade till vår studie och forskningsfråga.  

Vi valde att intervjua den miljöansvariga i respektive företag då vi anser att denna besitter 

störst kunskap om företagets miljödiplomering. BilMånsson AB har flest anställda i vårt 

urval. Därför valde vi att intervjua vice direktör och miljöansvarig. Först intervjuade vi Clas 

Månsson som är vice direktör och därefter intervjuades miljöansvarige Tobias Mårtensson. 

Jan Nilsson medverkade under intervjun med Tobias och gavs möjlighet att ge sin syn på 

miljödiplomeringens följder i företagets verkstad. Vi valde att intervjua nämnda respondenter 

från BilMånsson AB då dessa utgör företagets fasta miljögrupp. 

I figur 2 redogörs respondenterna i de fem intervjuade företagen, deras befattning, 

kontakttillfälle och kontaktmetod. Respondenten från Kents Textiltryck AB benämns efter 

begäran endast vid förnamn. 

 

Figur 2. Respondenter (egen illustration).  

Analys 

Val av analysmodell har gjorts utifrån möjligheten att undersöka miljödiplomeringen ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv och vad miljödiplomering kan ge för indirekta ekonomiska 

följder för företag. En analysmodell används för att illustrativt tydliggöra tillvägagångssättet i 

analysen och bidra till en tydligare struktur.  

Ammenbergs modell över fördelar som ett företag kan uppnå genom miljödiplomering var 

utgångspunkten till utformning av analysmodellen, se bilaga 3. Begreppet organisatoriska 

förbättringar sattes i ett större fokus och kopplades till komponenterna ekonomistyrning, 

strategi och ledningssystem. Alla komponenter är anpassade till forskningsfrågan då 

ursprungsmodellen endast fokuserar på positiva effekter som ett miljöledningssystem kan leda 

till. Vår analysmodell är anpassad till att innefatta möjliga indirekta ekonomiska följder av 

miljödiplomering. Tillvägagångssätt av analysen förklaras vidare i analyskapitlet. 

De indirekta ekonomiska följderna är svåra att utröna på egen hand och därför tolkar vi de 

intervjuade respondenternas utsagor. I analyskapitlet tolkar vi deras tolkningar för att studien 

ska kunna mynna ut i resultat och reflektioner.  

Resultat och reflektioner 

Slutsatserna i kapitlet resultat och reflektioner kan inte generaliseras till en population då vårt 

urval endast består av fem företag och indirekta ekonomiska följder inte direkt kan härledas 

till marknadens företeelser. För att kunna generalisera resultat och reflektioner krävs en 

kvantitativ undersökning med större urval. Vi kan inte dra slutsatser om hur marknaden är 

utan endast att den kan visa trender och verka te sig på ett visst sätt. 

Företag Respondent Befattning Kontakttillfälle Kontaktmetod

BilMånsson AB Clas Månsson Vice direktör 2013-04-08 Personlig kontakt

BilMånsson AB Tobias Mårtensson Kundmottagning/ Miljöansvarig 2013-04-08 Personlig kontakt

BilMånsson AB Jan Nilsson Servicemarknadschef 2013-04-08 Personlig kontakt

Cattegatt Consult AB Jan Lindström Delägare/Miljöansvarig 2013-04-08 Personlig kontakt

Kents Textiltryck AB Bosse Miljöansvarig 2013-04-09 Personlig kontakt

Halmstad Delivery AB Helena Barany Delägare/Miljöansvarig 2013-04-09 Personlig kontakt

Halmstad & Co AB Sara Sundqvist Avdelningschef/ Miljöansvarig 2013-04-18 Personlig kontakt
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Resultat- och reflektionskapitlet behandlar andra ledet som startar vid analysmodellens 

lodräta pil, se figur 6. Ledet definierar hur komponenternas förändringar kan leda till indirekta 

ekonomiska följder. I kapitlet har de indirekta ekonomiska följderna delats in i tre 

huvudgrupper för att det ska bli strukturerat och tydligt visa de viktigaste följderna i 

företagen. Forskningsfrågan är i fokus och vi drar allmängiltiga slutsatser från företagsurvalet.  

Detta för att tydligt visa likheter och olikheter i de analyserade företagens indirekta 

ekonomiska följder. Huvudgrupperna i resultat och reflektioner är organisatoriska, sociala och 

marknadsföringsföljder. Företagsekonomin i teorikapitlet som innefattar ekonomistyrning, 

strategi och ledningssystem kan utgöra organisatoriska följder i ett företag. Dessa följder kan 

härledas till indirekta ekonomiska följder. Vi har valt rubriken organisatoriska följder då de 

tre komponenterna samverkar och rubriken bidrar till tydligare struktur. Komponenten som 

benämns intressenter i analysmodellen ingår i rubrikerna sociala följder och organisatoriska 

följder då de indirekta ekonomiska följderna kan härledas till dessa två rubriker. Rubriken 

marknadsföringsföljder innefattas av de indirekta ekonomiska följder som kan härledas till 

marknadsföring. Vi har valt de tre rubrikerna då vi ville att alla möjliga indirekta ekonomiska 

följder ska inkluderas i rubrikerna och samtidigt skapa en tydlig struktur i resultat och 

reflektioner. Ammenbergs positiva effekter som ett miljöledningssystem kan bidra till har 

väglett oss i val av rubriker, se bilaga 3. 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Vid insamling av data är det viktigt att data har så hög tillförlitlighet som möjligt. Detta kallas 

reliabilitet och innebär att en annan forskare ska kunna utföra undersökningen och erhålla 

samma utfall. Data ska även ha så hög validitet som möjligt, vilket betyder att data som 

används faktiskt representerar det som undersökningen handlar om. Om datainsamlingen har 

både validitet och reliabilitet så innebär det att befintlig data representerar rätt sak på rätt sätt 

(Backman m.fl., 2012). 

I tidigare utredningar har kandidatuppsatser använts eftersom det inte finns 

doktorsavhandlingar i området miljödiplomering. Det finns endast avhandlingar om 

övergripande områden såsom Corporate Social Responsibilty och miljöarbete och inte om 

forskningsfrågans specifika område miljödiplomering. De få avhandlingar som har publicerats 

inom miljöledning är inriktade på kommun, större företag och ISO-certifiering och är därför 

inte relevanta till forskningsområdet. Vi ser problematik kring bristen av avhandlingar om 

miljödiplomering och vi anser att det krävs fler och mer djupgående undersökningar inom 

området. Vi har valt att använda kandidatuppsatserna i kapitlet tidigare utredningar. Vår 

uppsats grundas inte på dessa uppsatser då vi anser att de har lägre reliabilitet än 

doktorsavhandlingar. Kandidatuppsatserna speglar marknadens tillgängliga utredningar och 

dess begränsningar. 

Miljödiplomering är ett nationellt verktyg och därför har enbart nationell sekundärdata inom 

området använts i studiens teorikapitel. I studiens företagsekonomiska teori har tidigare 

kurslitteratur använts då vi anser att författarna är erkända och tillförlitliga som källor. 

Vi har valt att använda Jonas Ammenbergs bok Miljömanagement i denna studie då vi anser 

att denna bok stärker studiens validitet och reliabilitet. Jonas arbetar som universitetslektor på 

Linköpings universitet och har forskat inom företags och organisationers arbete med miljö- 

och hållbar utveckling. Vi anser därför att han är en erkänd författare och en tillförlitlig källa.  

De intervjuade företagen i empirikapitlet har som längst varit miljödiplomerade sedan år 2010 

och det medförde svårigheter i att urskilja följder från miljödiplomering. Vi anser att följder är 

svåra att härleda och tar ofta lång tid innan de kan identifieras. Genom urvalet av företag från 

olika branscher kunde kopplingar i olika företag lättare generaliseras till att gälla olika 
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branscher och användas i allmänna teorier ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta 

minskar reliabiliteten eftersom vi inte kunde hitta mönster i företag från samma bransch att 

jämföra med. 
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3 Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenteras den teori som är kopplad till uppsatsen. Kapitlet inleds med en 

sammanfattning och följs av en översikt där tidigare utredningar visas.  Därefter belyses 

relevant teori.  

3.1 Sammanfattning 
Många småföretag är tveksamma till om en ISO-certifiering är ekonomiskt försvarbar. Det är 

relativt få småföretag som använder sig av verktyg i sitt miljöarbete. De vanligaste 

drivkrafterna till att arbeta med miljömål är att möta konsumentkrav, olika konkurrensskäl, 

eget engagemang och att företagen ser sig tvingade som underleverantörer (Tillväxtverket, 

2012). 

Det finns antydningar till att åtgärder som utförts till följd av miljöledningssystem leder till 

kostnadsbesparingar om energibesparing och minskad resursförbrukning inkluderas. 

Implementering av miljöledningssystem kan då ses som lönsamt. Det är ovanligt att företag 

beräknar den ekonomiska nyttan av ett miljöledningssystem (Almgren m.fl., 2003).  

Strategi är handlingssätt för att nå långsiktiga mål (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 

Strategiska investeringsprojekt innebär betydande, ofta immateriella, investeringar med höga 

risknivåer som har en långsiktig inverkan på företagets resultat. Strategisk ekonomistyrning 

används för att skapa konkurrenskraft. Ledningssystem kan beskrivas som en form av 

strategiska och organisatoriska hjälpmedel som kan användas för att etablera mål och ramverk 

samt leda, utföra, mäta och utvärdera en organisations arbete. Affärssystem har klara 

kopplingar till ledningssystem då det kan utgöra en del i ledningssystemet (Ammenberg, 

2012). Tillsammans stöder komponenterna ekonomistyrning, strategi och ledningssystem 

länkat till affärssystem en organisations långsiktiga mål (Nilsson m.fl., 2010).   

Vid val av strategisk inriktning i ett företag har ledningen tolkningsföreträde. Ledningen 

behöver kunskaper från medarbetare om rådande möjligheter och marknadsförhållanden för 

att skapa ett organisaniserat informationsutbyte. Därigenom blir medarbetare delaktiga och 

motiverade i arbetet (Nilsson m.fl., 2010).  

Corporate Social Responsibility bemöter både ansvartalande och ansvarstagande vilket 

förklarar hur företag redogör för sitt samhälls- och miljöengagemang för omvärlden och vad 

företag gör i praktiken. För att bygga upp omvärldens förtroende och samtidigt vara effektiva 

bygger Corporate Social Responsibility på legitimitet och effektivitet (Jutterström & Norberg, 

2011). 

Direkta följder såsom besparingar och kostnader för personal kan lätt beräknas, men 

investeringar i förstärkning av varumärke är mer komplexa (Ammenberg, 2012). Allt 

miljöarbete genererar inte direkta ekonomiska fördelar. Däremot kan företag uppnå vissa 

ekonomiska fördelar i form av affärsnyttor (Almgren m.fl., 2008). 

Marknadsföring har till syfte att få en verksamhet lönsam. Det kan vara problematiskt att 

utforma en grundlig ekonomisk analys av miljöarbetets följder. Det är svårt att uppskatta vilka 

ekonomiska följder ett stärkt varumärke kan ge och om marknadsföringskostnaden ger 

framtida avkastning (Ammenberg, 2012). 
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3.2 Tidigare utredningar 
En kvantitativ studie, med 19 000 deltagare utförd av Tillväxtverket år 2011, visar att 79 

procent av medelstora
2
 företag har en miljöpolicy och att siffran för småföretag motsvarar 33 

procent. Studien visar stor spridning mellan miljöarbete i branscher samt att ISO 14001 är det 

vanligaste miljöverktyget. Många utav småföretagen anser dock att det är tveksamt om det är 

ekonomiskt försvarbart att certifiera sig enligt ISO 14001. Undersökningen visar att många 

småföretag som arbetar med miljömål inte använder något särskilt verktyg i sitt miljöarbete. 

De vanligaste drivkrafterna för att arbeta med miljömål är att möta konsumentkrav, olika 

konkurrensskäl och eget engagemang. Drivkrafterna som har ökat mest i betydelse för 

småföretagen är att möta konsumentkrav och att företagen ser sig tvingade som 

underleverantör. Studien visar att miljöarbete verkar hänga samman med positiva egenskaper 

(Tillväxtverket, 2012). 

Naturvårdsverket har utfört en undersökning med ISO-certifiering som miljöledningssystem 

med tre grundläggande frågeställningar. Frågorna utgår bland annat från möjligheten att 

stärka affärsmässigheten kring miljöledningssystem. Studien visar hur väl företag arbetar med 

att förbättra sitt miljöarbete och även att det finns stora variationer angående kvaliteten i 

miljöledningssystemet. Det finns indikationer på att miljöledningssystem leder till 

kostnadsbesparande åtgärder som exempelvis energibesparing och minskad resursförbrukning 

och då kan miljöledningssystem anses lönsamt. Det är dock ovanligt att företag beräknar den 

ekonomiska nyttan av ett miljöledningssystem. En vanlig anledning till att införa 

miljöledningssystem är externa kundkrav (Almgren m.fl., 2003). 

Författarna till magisteruppsatsen Miljöinvesteringar - Framtidens investeringar? undersöker 

hur företag ser på miljöinvesteringar och vad som påverkar deras investeringsval ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Val av miljöinvestering har tidigare påverkats till stor del av 

lagkrav. Nu visas tendenser till att kunders krav är i större fokus. Författarna anser att det är 

otydligt vad som räknas till miljöinvestering i de undersökta företagens miljöarbete då 

företagen tycker att företagsekonomiska kalkyler är svåra att beräkna. Miljöarbeten ses ofta 

som långsiktiga strategiska beslut hos företagen (Fredriksson & Tuvér, 2009).  

Kandidatuppsatsen Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag visar att 

kommersiella fördelar, i form av offentliga och privata upphandlingar, hos de intervjuade 

företagen är den starkaste drivkraften till miljödiplomering. I rapporten framkommer det att 

det är svårt att använda generella mått för att redovisa i vilken utsträckning ett 

miljöledningssystem bidrar till kommersiella vinster. Det finns en problematik kring 

enkelheten att kalkylera kostnader och svårigheten att redovisa intäkter av miljödiplomering 

(Berg & Westerlund, 2010). 

Kandidatuppsatsen Kostnader och besparingar för småföretag inom byggsektorn till följd av 

miljödiplomeringen säger att tidigare undersökningar inom ämnet miljödiplomering visar att 

förutsättningen för att lyckas göra en ekonomisk vinning är att ha ett långsiktigt och hållbart 

miljöarbete, med egna kreativa lösningar och förbättringar till miljödiplomet. Rapporten 

beskriver tre företag inom byggsektorn. Företagen har inga krav kring miljöarbete och sätter 

själva upp miljömål som de sedan följer upp, vilket innebär att det är svårt att göra nya studier 

om kostnader och besparingar som kan härledas till miljödiplomering enligt författarna. 

Undersökningen visade att positiva ekonomiska effekter inom de tre företagen i 

byggbranschen var svåra att mäta (Brajanovic, Wreimer & Zuder, 2009). 

                                                 
2
 Företag med 50-249 anställda.  
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3.3 Miljödiplomering 
Miljöanpassning medför i regel ett genomgripande arbete i verksamheter. Miljödiplomering 

skiljer sig på detta sätt. Svensk Miljöbas satsar istället på att ta små steg i rätt miljöriktning 

och anser att inget företag är fullkomligt och att inget företag har tillräckligt med tid, pengar 

eller kunskap för att åstadkomma miljömässiga stordåd omedelbart (Svensk Miljöbas, 2011). 

Miljödiplomering innebär att företagets miljöledningssystem uppfyller Svensk Miljöbas krav. 

Svensk Miljöbas bildades år 2005 och är en ideell förening som består av medlemmar från 

privat och offentlig sektor. Miljöledningsstandarden bygger på ISO 14001 men har lägre krav 

på dokumenthantering. Likheterna gör det lättare för företag som senare önskar att gå vidare 

till ISO-certifiering. Ett företag med ett miljödiplom från Svensk Miljöbas kan utnyttja 

miljödiplomeringen i marknadsföringssyfte i Sverige. För att få ett miljödiplom från Svensk 

Miljöbas krävs bland annat att företaget kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, planerar 

och genomför förbättringar för miljön, miljöutbildar sina anställda och följer upp sitt 

miljöarbete. Företaget måste även formulera en miljöpolicy. För att bli miljödiplomerad 

anlitas en utfärdare, exempelvis SEE U, som samverkar med företaget och Svensk Miljöbas. 

Utfärdaren har blivit godkänd av Svensk Miljöbas (Svensk Miljöbas, 2012). Företagen 

genomgår en revision där miljöledningssystemets arbete och dokumentation granskas och 

medarbetare intervjuas. Revisionsresultatet är företagets kvitto på att miljöarbetet bedrivs 

seriöst och att det leder till förbättringar för miljön. Därefter utfärdas miljödiplomet 

(Miljödiplomering, utan årtal). 

Processen med att miljödiplomera verksamheter redogörs i Svensk Miljöbas pärm. Företag 

kan kontakta miljödiplomeringsföretag för att erhålla pärmen. Miljödiplomeringsföretaget kan 

i önskad grad bistå verksamheten med att uppfylla kraven. I Svensk Miljöbas pärm finns en 

checklista som innehåller tio obligatoriska och praktiska punkter. De praktiska punkterna ska 

uppfyllas till minst 75 procent för att företaget ska bli godkänt och erhålla sitt miljödiplom 

(Miljödiplomering, utan årtal).   

För att miljöarbetet ska sättas i fokus är det viktigt att ledningen har en positiv och aktiv 

inställning. En samordnare utses för att få struktur i miljöarbetet och kan även kompletteras 

med en miljögrupp. Genom att kartlägga personalens miljökompetens synliggörs olika 

kunskaper och personalen kan komplettera varandra. Det är viktigt att alla medarbetare är 

delaktiga för att skapa engagemang för miljöarbetet. Processen med miljöledningsarbetet 

skildras i figur 3 (Svensk Miljöbas, 2011).  
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Figur 3. Miljöledningens årscykel (Svensk Miljöbas, 2011 s. 2). 

3.4 Ekonomistyrningens samband med strategi och ledningssystem  
Ekonomistyrning är formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och processer som 

används av ledningen i en organisation för att utforma strategier och genomföra dem genom 

beteendeförändring. Strategisk ekonomistyrning innebär ekonomistyrning som medvetet 

utformas och används för att skapa konkurrenskraft. Det krävs ett målmedvetet arbete under 

lång tid. Beroende på vilken roll ekonomistyrningen har i ett företag finns en uppsättning av 

styrningsmöjligheter. Hur dessa styrningar kombineras kallas styrmix (Nilsson m.fl. 2010).  

Strategi är handlingssätt för att nå långsiktiga mål. Styrelse och ledning har tolkningsföreträde 

vid förslag på inriktning av strategi då de bär ansvar för organisationens strategiska inriktning. 

De behöver kunskaper om möjligheter och marknadsförhållanden som finns i organisationen. 

Genom att involvera medarbetarna i arbetet skapas delaktighet, kunskapsfördelar och 

motivation. Det resulterar i ett organiserat informationsutbyte mellan ledning och medarbetare 

(Nilsson, m.fl., 2010).  

Vissa typer av företagssatsningar, såsom ledningssystem, kan krävas för att få lämna anbud. 

Ledningssystemet kan fungera som en biljett in på marknader och blir på så sätt en 

förutsättning för att få delta i upphandlingar. Ledningssystem kan beskrivas som en form av 

strategiska och organisatoriska hjälpmedel som kan användas för att etablera mål och ramverk 

samt leda, utföra, mäta och utvärdera en organisations arbete. Tanken är att de ska innehålla 

komponenter som sammantaget bidrar till ett strategiskt arbete som organiseras och hjälper 

till att uppfylla viktiga målsättningar inom givna gränser (Ammenberg, 2012). 

Affärssystem stöder medarbetare inom flera funktioner i en verksamhet med information 

(Nilsson, m.fl., 2010). Affärsystem innebär inte konkret ett ledningssystem, utan är ofta en 

mjukvara som kan hjälpa företag med styrning och administration som gäller bland annat 

ekonomisk redovisning och personaladministration. Ledningssystem kan beskrivas som en 

form av strategiska och organisatoriska hjälpmedel som ska bidra till ett organiserat och 

strategiskt arbete för att uppfylla mätbara mål. Det finns olika typer av ledningssystem och det 

är vanligt att de har en inriktning inom ett speciellt område, exempelvis miljö och energi. 
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Affärssystem har alltså klara kopplingar till ledningssystem då det kan utgöra en del i 

ledningssystemet (Ammenberg, 2012).  

De tre komponenterna ekonomistyrning, strategi och affärssystem i form av ledningssystem 

stöder tillsammans långsiktiga mål som ligger i linje med organisationen. Hur delarna 

integreras beror på ledningens styrfilosofi, som blir en del av organisationens strategi (Nilsson 

m.fl., 2010).   

 

Figur 4 Ekonomistyrningens samband med strategi och ledningssystem (egen bearbetning)  

  (Nilsson, Olve & Parment, 2010 s. 17). 

3.5 Strategiska investeringar 
Investeringar kan delas in med utgångspunkt i investeringsobjektet och grupperas i reala, 

finansiella och immateriella investeringar. Reala investeringar är satsningar i materiella 

föremål såsom fordon och byggnader. Finansiella investeringar är investeringar i värdepapper, 

aktier och fonder. Immateriella investeringar utgörs av satsningar inom nya marknader och 

kan vara kompetensutveckling, organisationsutveckling och profilering av varumärke (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2009). 

Strategiska projekt innebär betydande, ofta immateriella, investeringar med höga risknivåer 

som har en långsiktig inverkan på företagets resultat. Ekonomiska analyser vid strategiska 

investeringsprojekt bör inte endast motiveras utifrån dess förmåga att skapa ekonomiskt värde 

för företaget. Konventionellt finansiella analyser har ofta en liten inverkan på strategiska 

investeringsbeslut och bör istället användas som komplement. Konkurrensstrategi, 

affärsstrategi och förbättrad konkurrenskraft är viktiga faktorer vid beslutsfattande av 

strategiska investeringar. Strategiska investeringsprojekt görs för att generera avkastning. 

Fördelarna från strategiska projekt är svåra att kvantifiera och utvärdera. Kvalitet och 

tillförlitlighet är finansiella indikatorer (Alkaraan & Northcott, 2006). 

3.6 Corporate Social Responsibility  
Corporate Social Responsibility, CSR, handlar om företags frivilliga samhällsansvar inom de 

tre områdena miljömässigt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och ekonomiskt 

ansvarstagande. Dessa tre faktorer omfamnas av etik som styr verksamheters agerande. För att 

nå långsiktig hållbarhet i verksamheter måste de tre områden balanseras (Grankvist, 2009). 

CSR bemöter både ansvartalande och ansvarstagande vilket förklarar hur företag redogör för 

sitt samhälls- och miljöengagemang för omvärlden och vad företag gör i praktiken. CSR 

bygger på legitimitet och effektivitet för att bygga upp omvärldens förtroende och samtidigt 

vara effektiva (Jutterström & Norberg, 2011). 
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Ekonomi med samhällsperspektiv innebär hushållning med begränsade resurser (Ammenberg, 

2012). Ett hållbart samhälle
3
 kan avbildas genom de tre överlappande pusselbitarna ekonomi, 

samhälle och ekosystem. Det ekonomiska systemet är medel för att nå mål med att skapa ett 

välfungerande samhälle. Samhället är beroende av ekosystemet (Olausson, 2009). Det är 

viktigt att skapa långsiktighet och stabilitet i samhällets ekonomiska system. Snäva och 

kortsiktiga ekonomiska resultat säger lite om den långsiktiga hållbarheten. För att företag ska 

kunna överleva krävs att företaget går med vinst. Samtidigt bör företag beakta hur 

verksamheten långsiktigt påverkar hushållningen av resurser som är viktiga för samhället 

(Ammenberg, 2012).  

Den traditionella synen inom det företagsekonomiska området har varit att miljöarbete kostar 

pengar och att det inte bör prioriteras mer än nödvändigt. Över tid har bilden av miljöarbete 

nyanserats. Efterfrågan på miljöanpassade lösningar har ökat i Sverige och internationellt. 

Verksamheter som arbetar med miljö gör det oftast för att det har en positiv ekonomisk 

betydelse. Det är ovanligt att företag tar onödiga kostnader för att vara goda samhällsaktörer 

(Ammenberg, 2012).  

3.7 Miljöstrategi 
Miljömanagement tar upp fem miljöstrategier för miljö- och hållbarhetsarbete. Dessa är 

riskhantering, uppfylla grundläggande krav, kostnadsbesparingar, profilering och hållbar 

verksamhet. Alla strategier har en tydlig ledarskapsinriktning och har tydliga kopplingar till 

företagets intressenter. Tanken med strategierna är att belysa affärsmässiga aspekter. Syftet är 

att tydliggöra strategiområdets inriktning och vad det innebär praktiskt för företag 

(Ammenberg, 2012). 

Inom strategin hållbar verksamhet har organisationen Det Naturliga Steget utformat en 

metafor för att beskriva marknaden. Den kan ses som en avsmalnande tratt i 

affärsverksamhetens spelrum. Företagens spelrum kan minska med tiden eftersom 

miljöpåverkan och resursfrågor sätter absoluta gränser. Även styrmedel, prissättning, social 

påverkan och mänskliga värderingar påverkar gränserna. När spelrummet minskar kommer 

vissa företag att kunna anpassa sig medan andra slås ut från marknaden. Möjligheten till 

anpassning av spelrummet gynnas av en bra utgångspunkt. Spelrummet påverkas av 

företeelser inom samhället såsom politiska beslut och styrmedel. Genom att anpassa 

prissättning med tanke på tjänstens eller produktens miljöpåverkan förändras 

misshushållningen med resurser och spelrummet ändras. Spelrummet minskar för 

verksamheter med stor negativ påverkan. Ekonomiska styrmedel och social påverkan kan vara 

betydande för spelrummet. Om människor inte behandlas väl kan det gå ut över deras förmåga 

att bidra. Mänskliga värderingar påverkar spelrummet eftersom kunders värderingar styr vad 

de anser lönsamt. Det finns i många fall en trend mot ökade krav på ett företags 

ansvarstagande. Trenden varierar geografiskt och mellan branscher (Ammenberg, 2012). 

3.8 Intressenter 
Ett företags intressenter är framförallt de som är intresserade av information om och från 

företaget. Intressenter kan ha olika behov och krav. De olika intressenternas krav och 

önskemål går ofta emot varandra. Företagsledningen måste därför prioritera mellan 

intressenternas krav och företagets behov för att hitta balans mellan dem (Holmström & 

Lindholm, 2011).  

                                                 
3
 Ett hållbart samhälle brukar dagens resurser utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov av resurser. 
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Många av dagens företag och organisationer påverkas av intressenter som ställer 

miljörelaterade krav, har miljörelevanta behov eller efterfrågar miljöinformation. För att 

försöka att skydda en marknadsplats i framtiden är det viktigt att vara medveten om krav och 

önskemål och hantera dem på bästa sätt (Ammenberg, 2012). 

 

Figur 5. Intressentmodell (egen bearbetning) (Holmström & Lindholm, 2011 s. 63). 

3.9 Marknadsföring 
Syftet med marknadsföring är att få en verksamhet lönsam. Problematik kan uppstå kring att 

utforma en grundlig ekonomisk analys av följderna av miljöarbetet. Direkta följder såsom 

besparingar och kostnader för personal kan lätt beräknas, men satsningar i förstärkning av 

varumärke är mer komplexa. Det är svårt att uppskatta vilka ekonomiska följder ett stärkt 

varumärke kan ge och om marknadsföringskostnaden ger framtida avkastning (Ammenberg, 

2012). 

När ett företag har valt kundsegmentering och målmarknad måste beslut tas i val av 

differentiering av företagets marknadserbjudande. Varje företag måste positionera och 

särskilja sina produkter. Detta görs genom att bygga upp en unik sammansättning med 

fördelar som attraherar en varaktig grupp inom företagets segment. En tydlig positionering av 

företaget kan innebära att kunder är villiga att betala mer för ett specifikt märke. En 

positionering som inte särskiljs från konkurrenternas kan innebära att kunder istället väljer 

konkurrenters produkter (Kotler, Armstrong & Parment, 2011). 

Vid köp av vara eller tjänst byts något av värde i utbyte mot något annat. Detta sker vanligtvis 

genom att en kund betalar pengar för möjligheten att äga eller använda en vara eller tjänst. 

Kundorienterad prissättning handlar om att förstå hur högt kunden värderar och upplever de 

fördelar de får av att inneha eller nyttja varan eller tjänsten. Utefter kundens preferenser sätts 

ett pris som bygger på detta värde. Ett sätt för företag att ta ut högre pris är att använda sig av 

value-added-pricing. Denna strategi innebär att addera egenskaper och tilläggstjänster för att 
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differentiera sitt erbjudande och på så sätt motivera kunden till att betala mer (Kotler m.fl., 

2011). 

Företag bestämmer vilken marknadsföringsstrategi de vill använda och därefter börjar 

planeringen av marknadsmixen. Marknadsmix innebär en uppsättning av taktiska 

marknadsföringsverktyg. Dessa utgörs av produkt, pris, plats och marknadsföring.  Företag 

mixar dessa verktyg för att få respons från sin målmarknad. Inom marknadsföring finns det 

två typer av kommunikationskanaler, personliga och icke-personliga. Icke personliga kanaler 

innefattar tv, radio, tidningar och reklamblad. Personliga kommunikationskanaler innefattas 

av direkt kommunikation mellan två eller flera parter. Personliga kommunikationskanaler är 

okontrollerade av företag och innebär att företagen inte kan styra över 

informationsspridningen av deras produkt eller tjänst. Detta kallas word-of-mouth och innebär 

personlig kommunikation om en produkt eller tjänst mellan exempelvis kunder, grannar, 

vänner, familj och medarbetare (Kotler m.fl., 2011). 

3.10 Affärsnyttor av miljöarbete  
Miljökrav ökar och företag som har ett systematiskt miljöarbete och miljöanpassade produkter 

och tjänster bör ha goda konkurrensförutsättningar. I ett strategiskt miljöarbete är det viktigt 

att kunna redovisa effekterna av arbetet miljömässigt men framförallt ekonomiskt. I dagsläget 

är det svårt att tjäna snabba pengar genom att nya kunder strömmar till eller genom att 

miljöanpassade produkter säljer mer. Företag som har infört miljöledningssystem, eller på 

annat sätt har ökat sina ambitioner, kan inte ta för givet att det leder till förbättrade 

affärsmöjligheter. Allt miljöarbete genererar inte direkta ekonomiska fördelar. Däremot kan 

företag uppnå vissa ekonomiska fördelar i form av affärsnyttor. Affärsnyttor kan exempelvis 

vara (Almgren m.fl., 2008): 

 Minskade utgifter för inköp av material 

 Motiverade och engagerade medarbetare 

 Effektivisering och strukturering av arbete 
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4 Empiri 
I empirikapitlet beskrivs insamlad data från personliga intervjuer med fem företag från olika 

branscher, belägna i Halmstad och som utfört miljödiplomering med hjälp av SEE U. 

Nedan följer fem avsnitt där respondenterna från de valda företagen berättar om sin syn 

angående uppsatsämnet miljödiplomering. Presentationen sker i ordningsföljden: 

 BilMånsson AB 

 Cattegatt Consult AB 

 Kents Textiltryck AB 

 Halmstad Delivery AB 

 Halmstad & Co AB 

4.1 BilMånsson AB 
BilMånsson AB i Halmstad är ett privatägt företag som bildades år 2007. Företaget ägs av 

Clas Månsson som är den tredje generationens bilhandlare i sin släkt.  Företaget håller till i en 

4 300 kvadratmeter stor bilanläggning och är återförsäljare av bilmärket Ford. BilMånsson 

marknadsför sig som den miljösmartaste bilanläggningen i landet. I anläggningen finns 

bilhall, kontor, serviceverkstad, lack- och skadecenter, däckhotell samt en tvättanläggning. 

Biltvätten återvinner 90 procent av vattnet och allt spillvatten tas omhand efteråt. Det pågår en 

process för att göra biltvätten Svanen-certifierad
4
. Under år 2011, då företaget fortfarande låg 

i de gamla lokalerna i Halmstad, hade företaget en omsättning på cirka 130 miljoner kronor.  

Byggnaden vid Flygstaden stod färdig i början av år 2012 och har uppmärksammats nationellt 

och i andra länder med anledning av sitt miljöarbete. Under sommaren år 2012 ökade 

BilMånsson sin försäljning trots att bilbranschen hade en generell nedgång. BilMånsson anser 

att satsningen vid Flygstaden var rätt beslut (BilMånsson Magazine, 2012). Nedan följer 

sammanställning från intervju med Clas Månsson. 

”Anläggningen blev en möjlighet att jobba med miljön. Tidigare hade vi varken miljömål, 

miljöpolicy eller miljöcertifiering.” 

(Månsson, 2013-04-08). 

Anledningen till att företaget flyttade till Flygstaden var att de växte ur tidigare lokaler. Vid 

övervägning av nybyggnadsbeslutet beräknades finansiella kalkyler. Genom att miljöanpassa 

byggnaden vill de skapa en konkurrensfördel och kunna profilera sig som en bilåterförsäljare 

som sätter miljön i fokus. Clas är noga med att poängtera att de aldrig kan bli unika med sina 

produkter och därför är det viktigt att företaget skapar en god image hos intressenter, som i 

deras fall är potentiella kunder. Det fanns flera motiv till att BilMånsson valde att 

miljödiplomeras. De valde att miljödiplomera sin verksamhet i samband med nybyggnationen 

eftersom de ansåg att det var ekonomiskt berättigat att göra verksamheten miljösmart redan 

från uppstart istället för att implementera diplomeringen efter hand. Genom diplomeringen 

vill företaget även känna att de har ”rent mjöl i påsen” samtidigt som de vill sänka sina 

energikostnader och på så sätt uppnå högre lönsamhet.  

Från början var det tänkt att byggnationen skulle ske med Green Building
5
, vilket var omöjligt 

när byggnaden skulle bestå av mycket fönster som har relativt höga u-värden
6
. Istället 

kontaktade de HEM (Halmstad Energi och Miljö AB) för att hitta miljövänliga komplement. 

                                                 
4
 officiell nordisk miljömärkning 

5
 Certifikat i energibesparing och energieffektivisering framtaget av EU. 

6
 Beskriver ett materialskikts isoleringsförmåga. 
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Lösningen blev golvvärme, fjärrvärme och egenproduktion av el med hjälp av solceller på 

byggnadens tak. 

”Tidigare handlade det om ren business och vi gjorde det nödvändiga, men inget rent 

miljöarbete.” 

(Månsson, 2013-04-08). 

För att kunna kalla sig miljösmarta behövdes enligt Clas någon form av certifiering eller 

process. SEE U kontaktades redan vid uppstarten av byggnationen och tillsammans med 

BilMånsson togs åtgärder fram för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Clas anser att 

det internationella miljöcertifikatet ISO 14001 var mer aktuellt i början av 1990-talet inom 

bilbranschen och att leverantörer nu har sänkt sina krav på att verksamheten ska vara 

certifierad enligt denna standard. Därför valde BilMånsson istället att implementera 

miljödiplomering som kostar mindre och kräver mindre dokumentationsarbete. De 

rekryterade Tobias Mårtensson internt till miljöansvarig och hans uppgift är i stora drag att 

försöka uppnå och följa upp företagets miljömål tillsammans med verkstadschefen Jan 

Nilsson och vice direktören Clas Månsson.  

Att miljödiplomera sin verksamhet kostade 30 000 kronor exklusive moms och BilMånsson 

såg det som en investering. Clas ser diplomeringen som en del i företagets miljöprofil och tror 

indirekt att det blir en investering på lång sikt. De har inte räknat på återbetalningstid eller 

nettonuvärde av investeringen då han anser att det är många faktorer som samspelar i en 

eventuellt ökad omsättning och att en kunds preferenser styr val av återförsäljare mest. Även 

bra produkter, trevlig personal och inbjudande lokal är avgörande faktorer för köpbeslutet. 

Miljömedvetenheten i företaget tror han blir en bonus för kunden men är inte avgörande för 

köpbeslutet.  

Prissättningen på företagets produkter efter miljödiplomeringen är oförändrad. Leder 

diplomeringen till besparingar kommer resurserna att läggas på nyanställningar, 

marknadsföring eller annat, istället för prisreduktion till kund. Clas säger att detsamma gäller 

för biltvätten. BilMånssons miljöanpassade biltvätt har samma prisintervall som övriga 

biltvättar eftersom de vill att det ska vara lätt att styra konsumenten mot ett miljövänligt val. 

Clas säger att det inte har skett någon förändring av företagets långfristiga skulder eller 

räntesats sedan verksamheten flyttade in i de nya lokalerna.  

Eftersom byggnaden stod klar i början av år 2012 har det ännu inte gjorts någon uppföljning 

av miljömålen. Revision ska göras efter ett år tillsammans med SEE U och en oberoende 

revisor. Clas anser att det är missvisande att jämföra energiförbrukningen i de nya lokalerna 

med de gamla eftersom lokalerna har olika förutsättningar och förhållanden. Sedan 

nybyggnationen har BilMånsson ändrat vissa beteenden. Framförallt lägger de större vikt vid 

källsortering av lackeringsverkstadens restprodukter och de har även generellt en mer 

detaljerad avfallshantering. Företagets ledning vill att medarbetare är involverade i företagets 

miljömål. Detta ska göras genom att internt visualisera och tydliggöra statistik från deras 

energiförbrukning och erhållen effekt av de installerade solcellerna. På så sätt blir målen 

mätbara och medarbetarna ser följder av deras agerande. Clas tror att detta ska bidra till att 

motivera medarbetarna och att stärka helhetsbilden av företaget.  

Inköp av nya miljömärkta vitvaror och en anpassad verkstad för elbilar är investeringar som 

gjorts för att i största möjliga mån värna om miljön. Alla skrivare är numera inställda på 

dubbelsidiga papperutskrifter istället för ensidiga vilket bidrar till minskad 

pappersförbrukning.  
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En konfliktsituation som uppstår för bilhandlare generellt är miljöbelastningen till och från 

arbetsplatsen, menar Clas. Genom att medarbetare använder företagets bilar tror Clas att det 

bidrar till extra marknadsföring för Ford. Det finns miljövänligare alternativ. Trots detta 

kommer BilMånsson inte att uppmuntra till alternativ transport då de anser att 

marknadsföringsfördelen väger tyngre än miljöfördelarna. Däremot ser företaget gärna att de 

anställda väljer en miljövänligare Ford.  

Genom intervju med två medarbetare gavs möjlighet att få deras bild av företagets 

miljöarbete. Intervjupersoner var Tobias Mårtensson som är miljödiplomeringsansvarig och 

arbetar i kundmottagningen samt Jan Nilsson som är servicemarknadschef. Nedan följer en 

sammanställning av deras intervju. Jan upplever stor skillnad i verkstaden. Kemikalier har 

bytts från små sprayburkar till större förpackningar. Jan anser att det har blivit både billigare 

och mer skonsamt för miljön.  

Alla medarbetare ska genomgå en miljöutbildning. Under året har företaget anställt 12 nya 

medarbetare och dessa kvarstår att miljöutbilda. Jan och Tobias anser att responsen av 

miljöutbildningen överlag är god, även om entusiasmen varierar mellan medarbetare. Det 

viktigaste är att de anställda blir involverade i miljöarbetet.  

Tobias är optimistisk till företagets miljömål och han är säker på att de har uppfyllt målet med 

att öka andelen miljöbilar med tio procent under år 2012. Skattebefrielsen som fanns på 

miljöbilar fram till år 2012 motiverade företagskunder och privatkunder till denna typ av 

bilköp. Tobias är osäker på om BilMånsson har uppnått sitt uppsatta miljömål att minska 

pappersförbrukningen med 15 procent. Anledning till osäkerheten är att företaget har ökat sin 

personalkvot, har haft ökad omsättning under året och att Ford har krav på att offerter ska 

dokumenteras i pappersform. Nästa års miljömål ska sättas i relation till antal anställda och 

omsättningsökningen för att ge rättvisa resultat, säger Tobias. 

BilMånsson marknadsför inte miljödiplomeringen på hemsidan. Tobias anser att det beror på 

att den har låg prioritet i dagsläget. I marknadsföringssyfte används mottot ”Välkommen till 

Sveriges miljösmartaste bilanläggning”. BilMånsson har självutnämnt verksamheten till 

miljösmartast. 

4.2 Cattegatt Consult AB 
Cattegatt Consult AB bildades år 2011 av elingenjören Jan Lindström och elektroingenjören 

Marcus Nilsson och de har många års erfarenhet i branschen. Företaget består av två chefer 

och en deltidsanställd. Verksamheten utför teknisk konsultation inom bygg- och 

fastighetsbranschen och arbetar främst med projektledning och installationsteknisk 

rådgivning. Cattegatt Consult AB har ledningssystem som omfattar funktioner för ekonomi, 

redovisning, uppdragshantering, kvalitetssäkring och miljöarbete. Företaget är verksamt i 

Halland och deras största kunder är fastighetsägare. Genom att rekommendera energisnåla 

produkter och enkla styrningsinstallationer till kund försöker företaget att minska deras 

elförbrukning. Cattegatt Consult anser att de på så sätt bidrar till miljösmarta val (Cattegatt 

Consult, utan årtal). Nedan följer sammanställd intervju med Jan Lindström. 

Företaget valde enligt Jan att miljödiplomeras på grund av kunders miljökrav och möjligheten 

till fler upphandlingsaffärer, då företag ofta kräver någon form av miljöcertifiering. Av eget 

intresse vill de hålla god kvalitets- och miljöstyrning i verksamheten. Detta avspeglas i 

företagets miljövision. 
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”Vi på Cattegatt Consult ska bidra till en mer effektiv energianvändning i samhället och vara 

ett föredöme för våra kunder i energi- och miljöfrågor.” 

(cattegattconsult.se). 

 

Då företaget har segmenterat sin verksamhet till Sverige ansåg Jan att en internationell ISO-

certifiering var överkvalificerad och en obefogat hög kostnad för deras verksamhet. Cattegatt 

Consult betalade 20 000 kronor för sin miljödiplomering. Diplomeringen sågs som en 

investering eftersom de vill positioneras som miljövänliga och att miljödiplomeringen kan 

leda till fler upphandlingar. Miljödiplomeringen marknadsförs via hemsidan och vid offerter. 

De har inte räknat på återbetalningstiden av diplomeringen men Jan tror att den är lång. 

Indirekta kostnader som har uppkommit efter miljödiplomeringen är inköp av en tjänstecykel 

som används vid kundmöten inom Halmstad. Jan har blivit tilldelad smeknamnet den 

cyklande konsulten på grund av detta. 

Omsättningen i företaget kan indirekt ha förbättrats av det nya ramavtalet med kommunen, då 

uppdraget inte hade kommit till stånd utan miljödiplomering, enligt Jan. På frågan om det har 

skett någon förändring av kundstocken anar han en positiv förändring till följd av kunders 

miljökrav.  

Prissättning av tjänster är densamma sedan diplomeringen. Jan tror inte att det är motiverat att 

höja prissättningen efter implementeringen.  Jan anser att de inte besitter en maktposition och 

att det därmed är obefogat att höja priserna. Vid affären med Halmstad kommun satte dessa 

prissumman och Cattegatt Consult är osäkra på om företagets miljödiplomering ekonomiskt 

bidrog till beloppet, även om diplomering var ett krav. Jan tror däremot att de har en 

konkurrensfördel jämfört med övriga konsultfirmor som inte är miljödiplomerade. 

Jan berättar att företag belägna i samma byggnad som Cattegatt Consult har uppmärksammat 

deras diplomering och att minst ett företag har valt att gå samma väg. Cattegatt Consult deltog 

vid en utdelning 18 april år 2013 som hölls av en kommunal politiker i Halmstad beträffande 

deras diplomering.  

4.3 Kents Textiltryck AB 
Kents Textiltryck AB bildades år 1997 i Halmstad och har tio anställda. Kents Textiltryck AB 

förkortas Kents. Företaget säljer reklamprodukter och profil-, arbets- och sportkläder med 

reklamtryck. Utöver dessa produkter beställer företaget in varor som efterfrågas av kund. 

Företaget omsätter cirka 20 miljoner kronor exklusive moms. I företagets lokaler finns butik 

och tryckeri. Kents samarbetar med New Wave Profile som är Skandinaviens största 

profilkedja som marknadsför sin miljömedvetenhet (New Wave Profile, 2013).  

Kents valde i slutet av år 2012 att miljödiplomera sin verksamhet. Anledningen till att 

företaget valde att miljödiplomeras var att de önskade konkurrenskraft i upphandlingar med 

kommun och landsting samt ökad samarbetsmöjlighet med företag som kräver certifiering. 

Bosse är företagets miljöansvarig och anser att företag som inte är miljöcertifierade kan 

förlora upphandlingar. Nedan följer en sammanställning av intervju med Bosse. 

Bosse berättar att idén att genomföra miljödiplomeringen kom från företagets ägare. ISO-

certifiering ansågs obefogat kostsam och för omfattande för deras verksamhet. Störst 

miljöpåverkan har tryckeriet som hanterar kemikalier. Innan miljödiplomeringen lades liten 

vikt på miljöfrågor och de källsorterade i viss mån enligt Bosse. 

Samtliga anställda har genomgått miljöutbildning. Bosse anser att diplomeringen har ökat 

personalens miljömedvetande i deras dagliga arbete. Medarbetarnas val av transportmedel till 
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arbetsplatsen omfattas inte av miljöarbetet. Trots detta har en anställd införskaffat elcykel som 

denne använder till och från arbetsplatsen. Om inköpet är en följd av miljödiplomeringen är 

enligt Bosse oklart.  

Företaget har genomfört förändringar för att uppnå verksamhetens miljömål. Första revisionen 

kommer att ske i slutet av år 2013. För att nå sitt mål med färre leveranskörningar per vecka 

systematiseras leveransdagarna, antal körda mil registreras och avvikelser noteras. För att 

uppnå målet med att öka försäljningen av miljöprodukter har de försökt att hitta lämpliga 

återleverantörer. Bosse anser att utbudet av miljövänliga inköpsartiklar är begränsat, då de har 

liten efterfrågan av konsumenterna. Detta tror han beror på att miljöprodukter ofta är 

kostsammare och att deras kunder värderar pris högre än miljöfördelarna.  

Miljödiplomeringen ses som en långsiktig investering för att bibehålla och öka kundstocken 

samt att ligga i framkant gentemot konkurrenter. Bosse anser att det i framtiden kan bli 

konkurrensmässigt svårt för företag som saknar miljöcertifiering.  

Kents betalade 50 000 kronor inklusive arbetstimmar och konsultkostnader för 

miljödiplomeringen. De har inte räknat på nyckeltal av diplomeringen eftersom de inte har 

kunnat förutspå kostnader till följd av implementeringen. Bosse tror att miljödiplomeringen i 

bästa fall kan leda till marginella kostnadsbesparingar, då han anser att företaget redan har låg 

energiåtgång.  

”Att byta lampor och dylikt kostar mer än det smakar, men i det stora hela kan det bidra, 

många bäckar små...” 

(Bosse, 2013-04-09). 

Avtalet med Halmstad kommun kan ha påverkats av miljödiplomeringen, men Bosse är 

osäker på om det var en avgörande faktor till investeringsbeslutet. Kents omsättning och 

kundstock till följd av miljödiplomeringen är oförändrad.  

Företaget använder Svensk Miljöbas symbol i mail för att marknadsföra miljödiplomeringen. 

Bosse har inte observerat stor respons från kunder efter diplomeringen och han tror att det 

beror på att kunderna inte efterfrågar miljömedvetenhet. Kommun och landsting har 

uppmärksammat miljöinitiativet. 

4.4 Halmstad Delivery AB 
Halmstad Delivery är ett åkeri som startades år 1992. De utför främst distribution i Hallands 

län men har budbilar över hela Sverige och har även dagliga linjebilar mellan Halmstad och 

Malmö. Verksamhetens lokaler är belägna på Kistinge industriområde i Halmstad där de har 

terminal, kylrum, kontor och lager (Halmstad Delivery, utan årtal). Företaget har 30 anställda 

och 25 bilar. Firman är franchisetagare till Jetpak som utgör 20 procent av Halmstad 

Deliverys omsättning. Det var Helena Baranys man som startade företaget. Helena är delägare 

och arbetar som ekonomi- och administrationsansvarig. Halmstad Deliverys kärnvärden är 

pålitlighet, enkelhet, kvalitet och engagemang och dessa ska genomsyra företaget i sin helhet. 

Nedan följer intervjusammanställning med Helena Barany. 

Halmstad Delivery har varit miljödiplomerade sedan december år 2012. Helena Barany anser 

att verksamheten är en miljöbov och att de därför är utsatta för skatter. Hon tror att 

transportbranschen generellt upplevs som nedskräpande. Anledningen till att de valde att 

miljödiplomera företaget var att de ville visa intressenterna att de är miljöärliga. Till en början 

planerade Helena att ISO-certifiera verksamheten men då hon ensam ansvarar för ekonomi 

och administration hade Helena haft svårt att genomföra ett så omfattande arbete som krävs 
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vid ISO 14001. Det var viktigt för företaget att personalen praktiskt blev involverade i 

miljöarbetet. 

Innan miljödiplomeringen fokuserade företaget på dieselförbrukningen, både i miljöanseende 

och med hänsyn till ekonomiska besparingar. Sopsortering förekom, men ansågs vara svårt 

och rörigt.  

Deras franchiseföretag Jetpak är certifierade enligt ISO 14001. Det är vanligt att speditörer 

som Jetpak är miljöcertifierade och dess underleverantörer anser sig ofta innefattas av deras 

certifiering. Det är ovanligt att en underleverantör miljöcertifierar sin verksamhet, enligt 

Helena. Jetpak ställer krav på att de anställda ska vara miljöutbildade. Varje anställd har 

därmed genomgått två miljöutbildningar. Jetpak bidrog inte med ekonomiskt stöd till 

miljödiplomeringen. Sedan miljöutbildning, som är ett krav vid implementering av 

miljödiplomering, anser Helena att de anställda har fått en högre miljömedvetenhet.  

Halmstad Delivery har en trafiksäkerhetspolicy och lägger tyngd på hur bilarna framförs. 

Deras chaufförer ska genomgå utbildning i eco-körning. Helena anser att chaufförerna bör 

tänka på hur de ska arbeta med miljön i vardagen genom att använda medveten körteknik. När 

chaufförerna gör detta skapar det en god bild av företaget. Företagets miljöarbete går till störst 

del ut på hur de anställda framför fordonen. Företagets bilar är dieseldrivna då Helena anser 

att det inte finns alternativt drivmedel och att de har behov av lättillgängligt bränsle längs 

vägarna.  

Halmstad Delivery önskar att öka sin omsättning och samtidigt minska miljöfarliga utsläpp. 

För att uppnå detta arbetar företaget med gröna transporter som innebär miljövänligare 

transporter. Företaget har även planer på att klimatkompensera
7
, men ser svårigheter i hur 

kompenseringen ska ske i praktiken. 

Efter utbildning i eco-körning ska företaget utvärdera eventuella förändringar i 

dieselförbrukning. I chaufförernas loggböcker dokumenteras bilens förbrukning och antal mil. 

Företagets mål är att genom loggböckerna kunna ge chaufförerna återkoppling och på så sätt 

skapa engagemang och motivation.  

Den största skillnaden i företaget sedan de införde miljödiplomeringen är att miljön numera 

står som agenda på deras månatliga möten. Verksamheten har fått positiv uppmärksamhet av 

Halmstad kommun som är kund till företaget. Två av Halmstad Deliverys bilar bär 

miljödiplomeringssymbolen då bilarna är nyanskaffade och har lägre nivå av miljöfarliga 

utsläpp. Helena anser att det bidrar till krav på chaufförernas körteknik. De som framför 

bilarna med symbolen är stolta, då kunderna uppskattar de nya bilarna och att verksamheten 

är miljödiplomerad. Miljödiplomeringen marknadsförs inte på hemsidan, men förhoppningen 

är att miljödiplomeringen ska kunna användas i marknadsföringssyfte. Efter 

miljödiplomeringen har de avlägsnat överflödiga produkter och är mer miljömedvetna vid 

produktinköp. Kundstocken är oförändrad sedan diplomeringen implementerats. Helena tror 

att det har gått för kort tid för att kunna urskilja ekonomiska följder av diplomeringen. 

Halmstad Delivery startade i februari år 2013 ett projekt med Halmstad kommun som ställer 

miljökrav på företaget. Projektet är inte en följd av miljödiplomeringen men den hjälper 

företaget att leva upp till kundens krav. 

                                                 

7
 Projekt för att förhindra att fossila energikällor används, genom att köpa koldioxidreduktioner i motsvarande 

mängd för att kompensera för sin klimatpåverkan. 
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Anläggningen är relativt oförändrad sedan miljödiplomeringen. De har avlägsnat överflödiga 

dataprintrar. Energiförbrukningen har ökat till följd av projektet med Halmstad kommun 

eftersom kyl- och frysrum har installerats. 

Helena ser svårigheter i att involvera alla medarbetare i företagets miljöarbete.  

”Det är svårt att få medarbetare långt ner i hierarkin engagerade i företagets miljöpolicy. 

Trots detta är det viktigaste att medarbetarna arbetar praktiskt för miljön.” 

(Barany, 2013-04-09). 

Miljödiplomeringen kostade ungefär 45 000 kronor och 10 000 kronor i personalkostnad för 

utbildning. Halmstad Delivery har även en miljöexpert, så kallad Green Advisor, som kostar 

600 kronor per timma och ger extra stöd till företaget. Helena anser att kostnaden för 

diplomeringen är överkomlig jämfört med kostnaden för ISO-certifiering. Inga nyckeltal 

beräknades vid miljödiplomeringen och företaget har inte som avsikt att tjäna pengar på 

investeringen. Helena tror att miljödiplomeringen kan gynna verksamheten på lång sikt. 

Företaget räknar med att öka sin omsättning år 2013 till följd av projektet med kommunen. 

Räntor och långfristiga skulder är oförändrade i företaget efter miljödiplomeringen. Helena 

anser inte att företagets bankavtal har gynnats av diplomeringen. Däremot anser hon att 

miljödiplomeringen skulle kunna påverka indirekt om miljödiplomeringen skulle leda till fler 

kunder och högre intäkter.  

Transportbranschen delas in i kedjan kunder, speditörer och bud. Halmstad Delivery är längst 

ner i kedjan och har därför ingen möjlighet sätta pris på sin tjänst. Det är en konkurrensutsatt 

bransch där det gäller att kostnadseffektivisera eftersom prissättningen inte kan påverkas. 

4.5 Halmstad & Co AB 
Halmstad & Co AB är ett kommunalt bolag som aktivt verkar för utveckling av Halmstad som 

besöks-, mötes- och evenemangsstad. Bolaget har 20 fastanställda som tillsammans driver 

Halmstad Teater, Halmstad Turistbyrå och Halmstad Convention Bureau.  

Intervjupersonen Sara Sundqvist är chef för media och kommunikation som är en av flera 

stödfunktioner till sektionerna i bolaget. Stödfunktionens uppgift att hjälpa avdelningarna med 

material och marknadsföring, bland annat i form av att sammanställa och utforma bilagor, 

tidningar och informationsmaterial.  

Bolaget diskuterade miljöfrågor på arbetsplatsen och valde därefter att söka upp SEE U som 

då var nystartat. Innan miljödiplomeringen arbetades det i liten utsträckning med miljöarbete 

och de ansåg att det fanns stor utvecklingspotential inom miljöarbetet. Sara anser att 

nedskräpning vid evenemang kan ge negativ publicitet för Halmstad & Co och att det krävdes 

förbättring. 

”När du är ett bolag som anordnar stora evenemang eller händelser så vill du att det ska 

vara rent, snyggt och sorterat runt omkring dig. Det ska inte bara vara skräpiga händelser.” 

(Sundqvist, 2013-04-18). 

Sedan miljödiplomeringen efterfrågar Halmstad & Co endast evenemang som kan 

miljödiplomeras. Om ett evenemang vänder sig till Halmstad & Co belyser företaget 

möjligheten att diplomera tillställningen. De flesta kunder är positiva till kravet och anser att 

diplomeringen ger mervärde.  
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Halmstad & Co miljödiplomerades år 2010 och har utfört två revisioner. Sara anser att 

revisonerna fungerar bra då de varje år hittar nya vägar och saker som kan förbättras. 

Anledningen till att företaget valde miljödiplomering framför ISO-certifiering anser Sara 

berodde på att medarbetare upplevde en ISO-certifiering som tung och dokumentationsrik. De 

ansåg sig inte ha tillräckliga resurser för att hantera den internationella certifieringen. 

Sara är osäker på vad miljödiplomeringen kostade men anser att miljödiplomeringen är både 

en investering och ett bidrag till miljön. De har inte räknat på återbetalningstid men Sara anser 

att det är väl investerade pengar och hon hoppas att många företag följer deras spår.  

”Vi har inte bokfört fakturan för miljödiplomeringen som en investering, det är inte det som 

är det viktiga.” 

(Sundqvist, 2013-04-18). 

Till följd av miljödiplomeringen har verksamheten gjort inköp i form av en 

sopsorteringsmöbel med sorteringsfack. De har även köpt in cyklar och en Segway som 

medarbetare använder vid möten inom stadskärnan. Bolaget har en gasdriven bil som används 

vid längre sträckor när tågtransport inte är tillgängligt. Personalen är positivt inställda till 

konceptet.  

All personal har genomgått miljöutbildning där de bland annat fick lära sig vikten av att 

stänga av datorer, släcka skärmar och sopsortera. Attityden till miljöutbildningen upplevdes 

tung av många medarbetare. Efter utbildningstillfället ändrades uppfattningen. Medarbetarna 

blev positivt överraskade och ansåg att informationen var användbar även privat.  

Sara är osäker på om omsättningen har förändrats då bolaget ständigt har nya bokningar. 

Kundstocken är oförändrad efter miljödiplomering och likaså lån och räntor. Förändring i 

prissättning är inte relevant då de inte själva bestämmer biljettpriserna till evenemang. 

Halmstad & Co marknadsför miljödiplomeringen på hemsidan och på deras brevpapper. I 

övrigt marknadsförs diplomeringen i liten utsträckning. Sara berättar att det finns idéer på att 

marknadsföra diplomeringen genom klisterdekaler på teaterns stora glasdörrar.  

Sara är ansvarig för miljöarbetet på bolaget och har inte utökat sina arbetstimmar till följd av 

miljödiplomeringen. Halmstad & Co saknar en fast miljögrupp och Sara alternerar 

medarbetare för varje tillfälle. Detta för att alla ska bli delaktiga i bolagets miljöarbete.  

”Alla ska känna ansvar för miljöarbetet på något sätt och känna att de kan och vet att de är 

delaktiga i arbetet.” 

(Sundqvist, 2013-04-18). 

Sara anser att indirekta följder av miljödiplomeringen kan vara mer miljöengagerad och stolt 

personal. Det kan uppenbaras i situationer när medarbetare visar kunder runt på företaget och 

berättar om deras miljödiplomering eller yttrar positiva kommentarer om deras detaljerade 

sopsortering. 
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5 Analys 
Kapitlet inleds med analysmetod som beskriver hur empirisk data systematiskt ska analyseras 

med hjälp av en analysmodell. Tillvägagångssätt förklaras och motiveras. Därefter följer 

analys av företags utsagor angående ämnet miljödiplomering och yttrandena styrks med 

teori.  

5.1 Analysmodell 
Vår analysmodell är ett verktyg för att systematiskt kunna analysera empiriskt material och 

innefattar komponenterna strategi, ekonomistyrning, ledningssystem, marknadsföring och 

sociala förändringar. En yttre faktor till miljödiplomeringen kan vara företagets intressenter 

och visas i figuren nedan. De organisatoriska komponenterna ekonomistyrning, strategi och 

ledningssystems sammanhang tas upp i teorikapitlet. De sociala förändringarna har kopplingar 

till marknadsföring, strategi, ekonomistyrning och ledningssystem. Miljödiplomeringen är 

centrerad i mitten av modellen eftersom analysen ska undersöka om diplomeringen utgör en 

del i de olika komponenterna samt hur miljödiplomeringen kan påverka komponenterna. 

Analysmodellen mynnar ut i indirekta ekonomiska följder som definieras i kapitlet resultat 

och reflektioner. 

 

Figur 6. Analysmodell (egen illustration). 
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5.2 Analysmetod 
Val av analysmodell har gjorts utifrån möjligheten att undersöka miljödiplomeringen ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv och vad miljödiplomering kan ge för indirekta ekonomiska 

följder för företag. Modellen är till för att illustrativt tydliggöra tillvägagångssättet i analysen 

och bidra till en tydligare struktur.  Med hjälp av bearbetad modell, bestående av information 

från teorin, ska empirin analyseras för att söka förståelse. Den teoretiska referensramen 

stödjer och vägleder analysering av empirin. 

Ammenbergs modell över fördelar som ett företag kan uppnå genom miljödiplomering var 

vägledande vid utformning av analysmodellen, se bilaga 3. Begreppet organisatoriska 

förbättringar sattes i ett större fokus och kopplades till komponenterna ekonomistyrning, 

strategi och ledningssystem. Komponenterna inkluderas i företagsekonomi och används för att 

uppsatsen har ett företagsekonomiskt perspektiv. Alla komponenter är anpassade till 

forskningsfrågan då ursprungsmodellen endast fokuserar på positiva effekter som 

miljöledningssystem kan leda till. Vår analysmodell är anpassad till att innefatta möjliga 

indirekta ekonomiska följder av miljödiplomering.  

Analysmodellen har utformats för att analysera samband och olikheter mellan empirin och 

teorin.  Komponenterna kan ha en stor betydelse för de indirekta ekonomiska följderna av 

miljödiplomering och därför har analysmodellen delats in i dessa komponenter. Indirekta 

ekonomiska följder sker eller förbinds via mellanled. Analyskapitlet behandlar första ledet 

som förklarar hur komponenterna kan förändras till följd av miljödiplomeringen och slutar 

innan analysmodellens lodräta pil, se figur 6. I analysen används relevanta delar från teorin 

för att stödja empirin. En stor del av informationen från empiri och teori kan kopplas till 

indirekta ekomiska följder vilket medför att analyskapitlet utgör en omfattande del av 

uppsatsen. Resultat- och reflektionskapitlet behandlar andra ledet som startar vid 

analysmodellens lodräta pil, se figur 6. Ledet definierar hur komponenternas förändringar kan 

leda till indirekta ekonomiska följder samt vilka samband och olikheter det finns mellan dessa 

följder i företagen. 

Varje företag analyseras separat för att tydliggöra respondenternas utsagor. Empiristyckena i 

analysen är strukturerade med utgångspunkt från intervjufrågor, bilaga 1. Respektive företag 

analyseras utifrån komponenterna i analysmodellen och sker i ordningsföljden: 

 BilMånsson AB 

 Cattegatt Consult AB 

 Kents Textiltryck AB 

 Halmstad Delivery AB 

 Halmstad & Co AB 

5.3 BilMånsson AB  
Enligt Nilson m.fl. (2010) har ledningen tolkningsföreträde vid val av strategisk inriktning. 

Ledningen behöver de kunskaper som finns i organisationen för att genomföra vald strategi 

och därför är det viktigt att involvera medarbetarna. Genom att göra detta skapas delaktighet, 

kunskapsfördelar och motivation som resulterar i ett organiserat informationsutbyte mellan 

ledning och medarbetare. Även Svensk Miljöbas (2011) poängterar att det är viktigt att alla 

medarbetare är delaktiga för att skapa engagemang samt att ledningen har en positiv och aktiv 

inställning. Ledningen i BilMånsson vill involvera och motivera medarbetarna i företagets 

miljöarbete. Detta görs genom att visualisera och tydliggöra statistik kring företagets 

energiförbrukning. Clas menar att deras mål med att minska energiförbrukningen blir mätbart 

och att medarbetarna ser följder av deras agerande. Detta tror Clas ska bidra till motivation 



 

 

 

29 

och förstärkt helhetsbild av företaget. Alla medarbetare har genomgått eller ska genomgå den 

obligatoriska miljöutbildningen. Jan och Tobias anser att responsen från medarbetare som 

genomgått utbildningen är god, även om entusiasmen varierar. De anser att det viktigaste är 

att de anställda blir involverade i miljöarbetet.  

För att få struktur och skapa engagemang i företagets miljöarbete anser Svensk Miljöbas 

(2011) att en samordnare ska utses. För att involvera flera medarbetare kan en miljögrupp 

sättas samman. Svensk Miljöbas anser att personalens miljökompetens ska kartläggas för att 

synliggöra kunskaper som kan komplettera varandra. Tobias rekryterades internt till 

miljöansvarig och tillsammans med verkstadschefen Jan och Clas är deras uppgifter att nå och 

följa upp företagets miljömål. 

Ekonomistyrning är enligt Nilson m.fl. (2010) formaliserade, informationsbaserade rutiner, 

strukturer och processer som används av ledningen i en organisation för att utforma strategier 

och genomföra dem genom beteendeförändring. Det har skett en förändring i BilMånssons 

beteende av inköpsrutiner och avfallshantering som nu är mer miljövänlig, genomtänkt och 

detaljerad. 

Ammenberg (2012) menar att syftet med marknadsföring är att få en verksamhet lönsam. 

Samtidigt anser han att företag bör beakta hur verksamheten långsiktigt påverkar 

hushållningen av resurser som är viktiga för samhället. Medarbetarna på BilMånsson 

använder bilar av märket Ford vilket bidrar till marknadsföring för företaget. Clas säger att en 

konfliktsituation uppstår med miljödiplomeringen då bilar belastar miljön. 

Marknadsföringsfördelen väger tyngre än miljöfördelarna av alternativ transport enligt Clas. 

Däremot ser han gärna att de anställda väljer att köra en miljövänligare bil. 

Alkaraan och Northcott (2006) tydliggör i sin artikel att konventionella finansiella analyser 

vid strategiska investeringsbeslut ofta har en liten inverkan på beslutet. De menar istället att 

konkurrensstrategi, affärsstrategi och förbättrad konkurrenskraft är viktiga faktorer samt att 

fördelarna från strategiska projekt är svåra att kvantifiera och utvärdera. BilMånssons 

miljödiplomering kostade 30 000 kronor exklusive moms och sågs som en investering. Clas 

ser diplomeringen som en del av företagets miljöprofil och tror att diplomeringen indirekt är 

en långsiktig investering. De har inte beräknat återbetalningstid eller nettonuvärde av 

investeringen då Clas anser att det är många faktorer som samspelar i en eventuellt ökad 

omsättning och att en kunds preferenser styr val av återförsäljare.  

I Tillväxtverkets (2012) undersökning om miljöarbete i små och medelstora företag anser 

många småföretag att det är tveksamt om en ISO-certifiering är ekonomisk försvarbar. 

BilMånsson valde att utföra miljödiplomering istället för ISO-certifiering eftersom det kostar 

mindre och kräver mindre dokumentationsarbete.  

Ammenberg (2012) anser att den traditionella synen i företag har varit att miljöarbete kostar 

pengar och inte bör prioriteras mer än nödvändigt. Detta har med tiden nyanserats och idag 

arbetar företag med miljö för att det anses ha en positiv ekonomisk betydelse samt att företag 

sällan tar onödiga kostnader enbart för att vara goda samhällsaktörer. Tidigare hade 

BilMånsson varken miljömål, miljöpolicy eller miljöcertifiering. De utförde endast kravställt 

miljöarbete eftersom det tidigare bara handlade om ren affärsverksamhet. Clas menar att 

tidigare prioriterades inte miljöarbete först utan istället företagets överlevnad.  

Corporate Social Responsibility går ut på att företag frivilligt tar ansvar inom områdena miljö, 

ekonomi och socialt. Jutterström och Norberg (2011) säger att CSR bygger på legitimitet och 

effektivitet då det ska bygga upp omvärldens förtroende och samtidigt vara effektiva. 
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BilMånsson marknadsförs som den miljösmartaste bilanläggningen i landet. Anläggningen 

består av många delar och företaget vill att miljöarbetet finns i alla led och delar av 

verksamheten. För att kunna kalla sig miljösmarta var någon form av certifiering eller process 

i verksamheten nödvändig. Genom miljödiplomeringen vill de känna att de har rent mjöl i 

påsen samtidigt som de kan sänka energikostnader och då nå högre lönsamhet.  

Ammenberg (2012) tar upp olika miljöstrategier för miljö- och hållbarhetsarbete. I strategin 

som han namnger hållbar verksamhet beskrivs en marknads utveckling i hållbar riktning. 

Utvecklingen påverkas av bland annat prissättning. Ammenberg menar att spelrummet på 

marknaden förändras när tjänsten eller produktens miljöpåverkan tas med i övervägande av 

pris. Spelrummet minskar för verksamheter med stor negativ påverkan. Kotler m.fl. (2011) 

anser att genom att kunden värderar och upplever fördelar av varan kan företag ha befogenhet 

att höja prissättningen. Value-added-pricing innebär att addera egenskaper och tilläggstjänster 

för att differentieras och på så sätt motivera ett högre pris till kund. Clas säger att 

BilMånssons prissättning är oförändrad trots implementering av miljödiplomering.  

Intressenter definieras enligt Holmström och Lindholm (2011) som de som är intresserade av 

information om och från företaget. Dessa kan ha olika krav och ofta går de olika kraven emot 

varandra. Tobias är osäker på om BilMånsson har uppnått sitt miljömål med att minska 

förbrukningen av papper eftersom företaget har ökat sin omsättning och att Ford har krav på 

att alla offerter ska dokumenteras i pappersform.  

Enligt tidigare nämnd undersökning av Tillväxtverket (2012) är de vanligaste drivkrafterna 

för att arbeta med miljömål att möta konsumentkrav, olika konkurrensskäl och eget 

engagemang. Genom att miljöanpassa byggnaden vill de skapa en konkurrensfördel och 

kunna profilera sig som en bilåterförsäljare som sätter miljön i fokus. Det pågår även en 

process för att göra biltvätten Svanen-certifierad vilket enligt Clas hade stärkt deras image 

med miljötänk ännu mer. Clas anser att bra produkter, trevlig personal och inbjudande lokal är 

avgörande för kunders köpbeslut och att miljöarbetet blir en bonus. Clas poängterar att de 

aldrig kan bli unika med sina produkter och därför är det viktigt att företaget skapar en god 

image hos intressenter, som i deras fall är potentiella kunder. Enligt Holmström och Lindholm 

(2011) är det företagsledningens uppgift att hitta en balans mellan intressenters krav och 

företagets behov. Även Ammenberg (2012) menar att för att försöka att skydda en 

marknadsplats i framtiden är det viktigt att vara medveten om krav och önskemål och hantera 

dem på bästa sätt. 

Investeringar kan enligt Ax m.fl. (2009) delas in i reala, immateriella och finansiella 

investeringar. Reala investeringar är materiella satsningar och immateriella investeringar kan 

vara profilering av företagets varumärke. Enligt Alkaraan och Northcott (2006) är strategiska 

investeringsprojekt betydande, ofta immateriella investeringar som görs för att generera 

avkastning och att finansiella analyser ofta har en liten inverkan vid beslutsfattandet. 

Anledning till att BilMånsson utökade sin verksamhet till Flygstaden var att de växte ur 

tidigare lokaler. Clas anser att satsningen var rätt beslut. Vid övervägning av 

nybyggnadsbeslutet beräknades finansiella kalkyler samtidigt som den nya anläggningen sågs 

som en möjlighet till att arbeta med miljöfrågor. Efter nybyggnationen vid Flygstaden ökade 

BilMånsson sin försäljning. 

5.4 Cattegatt Consult AB 
Corporate Social Responsibility går ut på att företag frivilligt tar ansvar inom områdena miljö, 

ekonomi och socialt. Jutterström och Norberg (2011) säger att CSR bygger på legitimitet och 

effektivitet för att bygga upp omvärldens förtroende och samtidigt vara effektiva. 

Verksamheter som arbetar med miljö gör det enligt Ammenberg (2012) för att det har en 
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positiv ekonomisk betydelse. Genom att rekommendera energisnåla produkter och enkla 

styrningsinstallationer försöker Cattegatt Consult AB att minska elförbrukningen för kunder 

och vara ett föredöme i energi- och miljöfrågor. Av eget intresse vill de hålla god kvalitets- 

och miljöstyrning i verksamheten.  

Enligt Ammenberg (2012) ställer många intressenter idag miljörelaterade krav. Intressenterna 

kan bland annat kräva vissa typer av företagssatsningar för att få lämna anbud. Ett 

ledningssystem kan enligt Ammenberg (2012) bli en förutsättning för att få delta i 

upphandlingar. Tillväxtverkets (2012) kvantitativa undersökning visar att de vanligaste 

drivkrafterna för att arbeta med miljömål är att möta konsumentkrav, olika konkurrensskäl 

och eget intresse. Cattegatt Consult valde att miljödiplomeras på grund av kunders miljökrav 

och möjligheten till fler upphandlingsaffärer, då företag ofta kräver någon form av 

miljöcertifiering.  

Många småföretag anser att det är tveksamt om det är ekonomiskt försvarbart att certifiera sig 

enligt ISO 14001 (Tillväxtverket, 2012). Svensk Miljöbas (2011) menar att miljöanpassning 

av en verksamhet i regel medför ett genomgripande arbete och att miljödiplomering istället 

satsar på att ta små steg i rätt riktning. Miljödiplomering kan användas i marknadsföringssyfte 

i Sverige (Svensk Miljöbas, 2012). Cattegatt Consult har segmenterat sin verksamhet till 

Sverige och därför ansåg Jan att en ISO-certifiering var överkvalificerad och är en obefogat 

hög kostnad för verksamheten.  

Alkaraan och Northcott (2006) skriver i sin artikel att konventionella finansiella analyser vid 

strategiska investeringsbeslut ofta har en liten påverkan på beslutet. De menar istället att 

konkurrensstrategi, affärsstrategi och förbättrad konkurrenskraft är viktiga faktorer samt att 

fördelarna från strategiska projekt är svåra att kvantifiera och utvärdera. Cattegatt Consult 

betalade 20 000 kronor för sin miljödiplomering och såg diplomeringen som en investering 

eftersom de vill positioneras som miljövänliga. De har inte räknat på återbetalningstid av 

diplomeringen. Jan anser att de får en konkurrensfördel jämfört med konsultfirmor som inte är 

miljödiplomerade. 

Ammenberg (2012) menar att syftet med marknadsföring är att få en verksamhet lönsam. Ett 

miljödiplom kan enligt Svensk Miljöbas (2012) användas i marknadsföringssyfte. Cattegatt 

Consult marknadsför miljödiplomeringen via hemsidan och vid offerter. Enligt Kotler m.fl. 

(2011) finns det vissa personliga kommunikationskanaler som företag inte kan påverka. Dessa 

benämns i marknadsföringssammanhang som word-of-mouth. Jan berättar att företag belägna 

i samma byggnad som Cattegatt Consult har uppmärksammat företagets diplomering och att 

minst ett företag har valt att gå samma väg. 

Investeringar kan enligt Ax m.fl. (2009) delas in i reala, immateriella och finansiella 

investeringar. Reala investeringar är materiella satsningar och immateriella investeringar kan 

utgöras av ett företags profilering av varumärke. Strategiska projekt är ofta immateriella enligt 

Alkaraan och Northcott (2006) och innebär projekt som görs för att generera avkastning. 

Cattegatt Consult har köpt in en tjänstecykel som används vid kundmöten. Jan kallas den 

cyklande konsulten. 

Omsättningen i företaget kan indirekt ha förbättrats av det nya ramavtalet med kommunen, då 

uppdraget inte hade kommit till stånd utan miljödiplomering, enligt Jan. På frågan om det har 

skett någon förändring av kundstocken anar han en positiv förändring till följd av kunders 

miljökrav. Ammenberg (2012) anser att det kan vara problematiskt att utforma en grundlig 

ekonomisk analys av följderna av miljöarbetet. Direkta följder såsom besparingar och kostnad 

för personal kan lätt beräknas, men satsningar i förstärkning av varumärke är mer komplexa. 
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Almgren m.fl. (2008) menar att allt miljöarbete inte genererar direkta ekonomiska fördelar 

utan att de istället kan ge vissa ekonomiska fördelar i form av affärsnyttor. 

Ammenberg (2012) menar att spelrummet på marknaden förändras när tjänsten eller 

produktens miljöpåverkan tas med i övervägande av pris. Spelrummet minskar för 

verksamheter med stor negativ påverkan. Genom att kunden värderar och upplever fördelar av 

varan kan företag ha befogenhet att höja prissättningen. Value-added-pricing innebär att 

addera egenskaper och tilläggstjänster för att differentieras och på så sätt motivera ett högre 

pris till kund (Kotler m.fl., 2011). Cattegatt Consults prissättning av tjänster är oförändrad 

sedan diplomeringen och Jan tror inte att det är befogat att höja priserna. Vid senaste 

upphandling fastställde kunden priset och Cattegatt Consult är osäkra på om kunden då tog 

hänsyn till miljödiplomeringen. 

5.5 Kents Textiltryck AB 
Kents valde i slutet av år 2012 att miljödiplomera sin verksamhet. Anledningen till 

miljödiplomeringen var bidragande konkurrenskraft i upphandlingar med kommun och 

landsting samt ökad samarbetsmöjlighet med företag som kräver certifiering. Enligt 

Tillväxtverket (2012) är de vanligaste drivkrafterna för att arbeta med miljömål att möta 

konsumentkrav, olika konkurrensskäl, eget engagemang och att företagen ser sig tvingade 

som underleverantör.  Kents samarbetar med New Wave Profile som marknadsför sin 

miljömedvetenhet. Bosse anser att ISO-certifiering är obefogat dyr och omfattande. I 

Tillväxtverkets (2012) studie framkommer det att många småföretag anser att det är tveksamt 

om det är ekonomiskt försvarbart att certifieras enligt ISO 14001. 

Enligt Nilsson m.fl. (2010) har styrelse och ledning tolkningsföreträde vid val av strategi då 

de ansvarar för organisationens strategiska inriktning. Det var ägaren på Kents som kom på 

idén att genomföra miljödiplomeringen.  

Innan miljödiplomeringen lades liten vikt på miljöfrågor och de källsorterade i viss mån. Nu 

är miljöarbetet mer strukturerat. Leveranskörningar har systematiserats och antal körda mil 

registreras och avvikelser noteras. Nilsson m.fl. (2010) anser att ekonomistyrning innebär att 

informationsbaserade rutiner, strukturer och processer används för att utforma och genomföra 

strategier genom att förändra beteende. Bosse säger att miljöutbildningen har ökat personalens 

miljömedvetande och att medarbetarnas delaktighet i miljöarbetet är viktig för att skapa 

engagemang. Kents miljöarbete omfattar inte medarbetarnas val av transportmedel till 

arbetsplatsen. En anställd har införskaffat elcykel. Om det är en följd av miljödiplomeringen 

är oklart enligt Bosse.  

Enligt Holmström och Lindholm (2011) kan intressenter ha olika krav och behov som ofta går 

emot varandra. Därför måste ledningen prioritera mellan dessa för att hitta en balans. 

Ammenberg (2012) menar att företag påverkas av intressenter som ställer miljörelaterade 

krav, har miljörelevanta behov eller efterfrågar miljöinformation. För att uppnå miljömålet 

med att öka försäljningen av miljöprodukter har Kents försökt hitta lämpliga leverantörer. 

Bosse anser att utbudet av miljövänliga inköpsartiklar är begränsat. Han tror att det beror på 

låg efterfrågan då miljöprodukter ofta är kostsammare och att deras kunder värderar pris 

högre än miljöfördelarna.  

Strategi är handlingssätt för att nå långsiktiga mål och innebär betydande, ofta immateriella, 

investeringar med höga risknivåer som har en långsiktig inverkan på företagets resultat 

(Alkaraan & Northcott, 2006). Kents ser miljödiplomering som en långsiktig investering för 

att behålla och öka kundstocken samt att ligga i framkant gentemot konkurrenter. Bosse tror 

att företag utan miljöcertifiering kan hämmas konkurrensmässigt i framtiden. Ammenberg 
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(2012) menar att företags spelrum på marknaden med tiden kan minska eftersom 

miljöpåverkan och resursfrågor sätter konkreta gränser. Gränserna påverkas av bland annat 

prissättning. När spelrummet minskar måste företag anpassa sig för att undvika att slås ut. 

Möjligheten att anpassa sin verksamhet till spelrummet gynnas av en bra utgångspunkt. Kents 

betalade 50 000 kronor för miljödiplomeringen. De räknade inte på nyckeltal eftersom de 

anser att det är svårt att förutspå följdkostnader. Alkaraan och Northcott (2006) anser att 

strategiska investeringsprojekt inte endast bör motiveras utifrån ekonomiska analysers 

förmåga att skapa ekonomiskt värde för företaget. Konkurrensstrategi, affärsstrategi och 

förbättrad konkurrenskraft är viktiga faktorer vid beslutsfattandet.  

Alkaraan och Northcott (2006) anser att fördelarna från strategiska projekt är svåra att 

kvantifiera och utvärdera. Kvalitet och tillförlitlighet är finansiella indikatorer. Ammenberg 

(2012) skriver i sin bok att vissa typer av företagssatsningar, såsom ledningssystem, kan 

krävas för att få lämna anbud och blir på så sätt en förutsättning för att få delta i 

upphandlingar och liknande. Bosse anser att avtalet med Halmstad kommun kan ha påverkats 

av miljödiplomeringen men är osäker på om det var en avgörande faktor. Kents omsättning 

och kundstock efter miljödiplomeringen är oförändrad. Ammenberg (2012) skriver även att 

för att försöka skydda en marknadsplats i framtiden är det viktigt att vara medveten om 

intressenters krav och önskemål och hantera dem på bästa sätt. Många företag och 

organisationer påverkas av intressenter som ställer miljörelaterade krav, har miljörelevanta 

behov eller efterfrågar miljöinformation. Bosse anser att kommun och landsting har 

uppmärksammat företagets miljöinitiativ men har inte observerat respons från kunder. Han 

tror att det beror på kunders låga intresse av miljömedvetenhet. Almgren m.fl. (2008) menar 

att företag kan uppnå vissa ekonomiska fördelar i form av affärsnyttor. Bosse tror att 

miljödiplomeringen i bästa fall kan leda till marginella kostnadsbesparingar. Han tror att 

exempelvis byte av lampor kostar mer än det genererar men att det kan bidra. 

Ammenberg (2012) anser att marknadsföring har till syfte att få en verksamhet lönsam. Kents 

använder Svensk Miljöbas symbol i mail för att marknadsföra miljödiplomeringen.  

5.6 Halmstad Delivery AB 
Helena Barany anser att verksamheten är en miljöbov och att de därmed är utsatta för skatter. 

Hon tror att transportbranschen generellt upplevs som nedskräpande. Jutterström och Norberg 

(2011) anser att CSR redogör ett företags samhälls- och miljöengagemang för omvärlden och 

vad företag utför i praktiken. De anser att CSR bygger på legitimitet och effektivitet. 

Anledningen till att företaget valde att miljödiplomeras var att de ville visa intressenterna att 

de är miljöärliga. Prevent (2008) anser att det är viktigt att identifiera vilka intressenter som 

har krav och synpunkter på miljöarbetet i företaget. Ammenberg (2012) stödjer denna teori 

och menar att många av dagens företag och organisationer påverkas av intressenter som ställer 

miljörelaterade krav samt att det är viktigt att vara medveten om krav och önskemål för att 

skydda en marknadsplats i framtiden. 

Till en början planerade Helena att ISO-certifiera verksamheten, men ansåg att det var för 

resurskrävande. Många småföretag anser att det är tveksamt om ISO 14001 är ekonomiskt 

försvarbart (Tillväxtverket, 2012). Miljödiplomeringen kostade ungefär 45 000 kronor och de 

har även en expert, som kostar 600 kronor per timma och ger extra stöd till företaget. Helena 

anser att kostnaden för diplomeringen är överkomlig jämfört med kostnaden för ISO-

certifiering. Helena anser att det var viktigt för Halmstad Delivery att personalen blev 

involverade praktiskt i miljöarbetet. Nilsson m.fl. (2010) anser att genom att få medarbetare 

involverade i arbetet skapas delaktighet, kunskapsfördelar och motivation. Det resulterar i ett 

organiserat informationsutbyte mellan ledning och medarbetare. Helena ser svårigheter i att få 
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alla led i organisationen engagerade i företagets miljöpolicy. Hon anser att även om all 

information inte når ut till alla medarbetare är det viktigaste att de arbetar praktiskt för miljön. 

Innan miljödiplomeringen förekom miljöarbete men företaget upplevde det svårt och rörigt. 

Ekonomistyrning är formaliserade, informationsbaserade rutiner, strukturer och processer som 

används av ledningen i en organisation. Dess syfte är att utforma strategier som genomförs via 

beteendeförändring (Nilsson m.fl., 2010). Den största skillnaden i företaget sedan Halmstad 

Delivery införde miljödiplomeringen är att miljön numera står som agenda på deras månatliga 

möten, de har avlägsnat överflödiga produkter och är miljömedvetna vid produktinköp.  

Efter miljödiplomeringen har företaget valt att utbilda deras chaufförer i eco-körning. Nilsson 

m.fl. (2010) menar att ekonomistyrning används av ledningen och utförs genom 

beteendeförändring. Efter utbildning i eco-körning ska Halmstad Delivery utvärdera 

eventuella förändringar i dieselförbrukning. Via chaufförernas loggböcker dokumenteras 

bilens förbrukning och antal körda mil. Genom återkoppling till chaufförerna vill Halmstad 

Delivery AB skapa engagemang och motivation. Nilsson m.fl. (2010) anser även att genom 

att involvera medarbetarna i arbetet skapar delaktighet, motivation och kunskapsfördelar. 

Resultatet blir ett organiserat informationsutbyte mellan ledning och medarbetare. Helena 

säger att medveten körteknik av deras fordon skapar en god bild av företaget. Vidare anser 

Nilsson m.fl. (2010) att intressenter har krav och synpunkter på ett företags miljöarbete. För 

att försöka att skydda en marknadsplats i framtiden är det viktigt att vara medveten om dessa 

krav och önskemål för att kunna hantera dem. Kotler m.fl. (2011) anser att varje företag måste 

positionera och särskilja sitt erbjudande genom att bygga upp en unik sammansättning med 

fördelar som attraherar.  

Halmstad Deliverys franchiseföretag Jetpak är certifierade enligt ISO 14001. Det är vanligt att 

speditörer är miljöcertifierade och att dess underleverantörer ofta anser sig inkluderas i deras 

certifiering. Det är ovanligt att en underleverantör miljöcertifierar sin verksamhet, enligt 

Helena. Enligt Jutterström och Norberg (2011) bygger CSR på legitimitet och effektivitet för 

att bygga upp omvärldens förtroende och samtidigt vara effektiva.  Jetpak ställer krav på att 

de anställda ska vara miljöutbildade. Varje anställd har därmed genomgått två 

miljöutbildningar. Sedan miljöutbildningen anser Helena att de anställda har fått en högre 

miljömedvetenhet. Nilsson m.fl. (2010) anser att många av dagens företag och organisationer 

påverkas av intressenter som ställer miljörelaterade krav. Halmstad Delivery startade i 

februari ett projekt med Halmstad kommun som ställer miljökrav på företaget. Projektet är 

inte en följd av miljödiplomeringen men diplomeringen hjälper företaget att leva upp till 

kundens krav.  

Ammenberg (2012) anser att om företag ska kunna överleva krävs det att företaget går med 

vinst samtidigt som man bör beakta hur verksamheten långsiktigt påverkar hushållningen av 

resurser som är viktiga för samhället. Halmstad Delivery önskar att öka omsättningen och 

samtidigt minska miljöfarliga utsläpp. För att uppnå detta arbetar företaget med gröna 

transporter. Helena anser att det idag inte finns ett alternativt drivmedel till diesel. Enligt 

Jutterström och Norberg (2011) bemöter CSR både ansvartalande och ansvarstagande vilket 

förklarar hur företag redogör för sitt samhälls- och miljöengagemang för omvärlden och vad 

företag gör i praktiken. Halmstad Delivery har planer på att klimatkompensera, men ser 

svårigheter kring hur kompenseringen ska ske i praktiken.  

Enligt Ammenberg (2012) har marknadsföring till syfte att få en verksamhet lönsam. 

Halmstad Delivery marknadsför inte miljödiplomeringen på hemsidan, men förhoppningen är 

att miljödiplomeringen ska kunna användas i marknadsföringssyfte. Kotler m.fl. (2011) anser 

att det inom marknadsföring förekommer kundorienterad prissättning som handlar om att 
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förstå kundernas upplevda värde av en produkt. Företag kan utefter det upplevda värdet 

bestämma produkters- och tjänsters priser och kan användas för att ta ut högre priser. 

Strategin innebär att addera egenskaper och tilläggstjänster för att differentiera sitt erbjudande 

och på så sätt motivera ett högre pris. Halmstad Deliverys transportbransch delas in i kedjan 

kunder, speditörer och bud. Halmstad Delivery är längst ner i kedjan och har därför ingen 

möjlighet sätta pris på sin tjänst. Det är en konkurrensutsatt bransch där det gäller att 

kostnadseffektivisera eftersom prissättningen inte kan påverkas.  

Alkaraan och Northcott (2006) anser att strategiska projekt innebär betydande, ofta 

immateriella, investeringar som har höga risknivåer och långsiktig inverkan på företagets 

resultat. Ekonomiska analyser vid strategiska investeringsprojekt bör inte endast motiveras 

utifrån dess förmåga att skapa ekonomiskt värde för företaget. Halmstad Delivery beräknade 

inga nyckeltal vid beslutsfattande av miljödiplomeringen och företaget har inte som avsikt att 

tjäna pengar på investeringen. Helena tror att miljödiplomeringen kan gynna verksamheten på 

lång sikt.  

Enligt Alkaraan och Northcott (2006) görs strategiska investeringsprojekt för att generera 

avkastning. Fördelarna från strategiska projekt är svåra att kvantifiera och utvärdera. 

Halmstad Delivery räknar med att öka omsättningen till år 2013 till följd av projektet med 

kommunen. Helena säger att kundstocken är oförändrad sedan diplomeringen implementerats 

och hon tror att det har gått för kort tid för att kunna urskilja ekonomiska påföljder av 

diplomeringen. Almgren m.fl. (2008) anser att inte allt miljöarbete genererar direkta 

ekonomiska fördelar. Däremot kan företag uppnå vissa ekonomiska fördelar i form av 

affärsnyttor. Halmstad Deliverys räntor och långfristiga skulder är oförändrade i företaget 

efter miljödiplomeringen. Helena anser inte att företagets bankavtal har gynnats av 

diplomeringen. Däremot anser hon att det skulle kunna påverka indirekt om 

miljödiplomeringen skulle leda till fler kunder och högre intäkter. Verksamheten har fått 

positiv uppmärksamhet av Halmstad kommun som är kund till företaget. Två av Halmstad 

Deliverys bilar bär miljödiplomeringssymbolen. Helena anser att det bidrar till krav på 

chaufförernas körteknik. De som framför bilarna med symbolen är stolta, då kunderna 

uppskattar de nya bilarna och att verksamheten är miljödiplomerad.  

5.7 Halmstad & Co AB  
Innan miljödiplomeringen arbetades det i liten utsträckning med miljöarbete i Halmstad & Co 

och de såg stor utvecklingspotential inom miljöarbete. Ammenberg (2012) beskriver 

ledningssystem som en form av strategiska och organisatoriska hjälpmedel. Tanken är att de 

ska innehålla komponenter som sammantaget bidrar till ett strategiskt arbete som organiseras 

på ett bra sätt och hjälper till att uppfylla viktiga målsättningar inom givna gränser. Sara anser 

att nedskräpning vid evenemang kan ge negativ publicitet för företaget och att det krävdes 

förbättring. De vanligaste drivkrafterna enligt undersökningen från Tillväxtverket (2012) för 

att arbeta med miljömål är att möta konsumentkrav, olika konkurrensskäl och eget 

engagemang. Ett bolag som anordnar stora evenemang vill inte att de ska vara skräpiga 

händelser utan att det ska vara rent och sorterat.  

Intressenter ställer enligt Ammenberg (2012) miljörelaterade krav, har miljörelevanta behov 

eller efterfrågar miljöinformation av företagen. Sedan miljödiplomeringen efterfrågar 

Halmstad & Co endast evenemang som de kan få diplomerade. De flesta kunder är positiva 

till kravet och anser att diplomeringen ger mervärde.  

Halmstad & Co miljödiplomerades år 2010 och har utfört två revisioner hittills. Sara anser att 

revisonerna fungerar bra då företaget ständigt hittar nya vägar och saker som kan förbättras. 

Strategi är enligt Nilsson m.fl. (2010) handlingssätt för att nå långsiktiga mål.  
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Tillväxtverkets (2012) undersökning visar att många småföretag anser att det är tveksamt om 

det är ekonomiskt försvarbart att certifiera sig enligt ISO 14001. Anledningen till att 

Halmstad och Co valde miljödiplomering framför ISO-certifiering anser Sara berodde på att 

medarbetare upplevde ISO-certifiering som tung och dokumentationsrik. De ansåg sig inte ha 

tillräckliga resurser för att hantera den internationella certifieringen.  

Miljödiplomeringen sågs både som en investering och ett bidrag till för miljön. Strategiska 

projekt innebär enligt Alkaraan och Northcott (2006) betydande, ofta immateriella, 

investeringar med höga risknivåer som har en långsiktig inverkan på företagets resultat. De 

har inte räknat på återbetalningstid men Sara anser att det är väl värt investerade pengar och 

hon hoppas på att många företag följer deras spår. Enligt Alkaraan och Northcott (2006) bör 

inte strategiska investeringsprojekt endast motiveras utifrån dess förmåga att skapa 

ekonomiskt värde för företaget. Konkurrensstrategi, affärsstrategi och förbättrad 

konkurrenskraft är viktigare faktorer. Halmstad & Co har inte bokfört fakturan för 

miljödiplomeringen som en investering, det är inte det som är det viktiga.  

Enligt Ax m.fl. (2009) är reala investeringar satsningar i materiella föremål såsom fordon och 

byggnader. Halmstad och Co har till följd av miljödiplomeringen köpt in en 

sopsorteringsmöbel, cyklar och en Segway. Företaget har även en gasdriven bil som används 

vid längre sträckor när tågtransport inte är tillgängligt. Personalen är positivt inställda till 

konceptet.  

All personal har genomgått miljöutbildning där de fick lära sig vikten av och varför de bland 

annat ska stänga av datorer, släcka skärmar och sopsortera. Attityden till miljöutbildningen 

upplevdes till majoriteten av personalen som tung. Efter utbildningstillfället ändrades 

uppfattningen och medarbetarna blev positivt överraskade och ansåg att informationen var 

användbar även privat. Enligt Nilson m.fl. (2010) har styrelse och ledning tolkningsföreträde 

vid förslag på inriktning av strategi då de bär ansvar för organisationens strategiska inriktning. 

Ledningen behöver dock de kunskaper som finns i organisationen för att genomföra strategin 

och därför är det viktigt att involvera medarbetarna. Genom att involvera medarbetarna i 

arbetet skapas delaktighet, kunskapsfördelar och motivation. Halmstad & Co saknar en 

permanent miljögrupp och Sara alternerar medarbetare för varje tillfälle för att alla ska bli 

delaktiga i bolagets miljöarbete. Sara vill att alla ska känna ansvar för miljöarbetet på något 

sätt och känna att de kan och vet att de är delaktiga i arbetet.  

Almgren m.fl. (2008) menar att allt miljöarbete inte genererar direkta ekonomiska fördelar. 

Däremot kan företag uppnå vissa ekonomiska fördelar i form av affärsnyttor. Sara är osäker 

på om omsättningen har förändrats efter implementering av miljödiplomering då bolaget 

ständigt har nya bokningar. Kundstocken, lån och räntor är oförändrad efter 

implementeringen. Förändring i prissättning är inte relevant då företaget inte själva 

bestämmer biljettpriserna på sina evenemang. Indirekta effekter av miljödiplomeringen anser 

Sara kan vara miljöengagerad och stolt personal. Det kan uppenbaras i situationer när 

medarbetare visar kunder företaget och berättar om miljödiplomering och deras detaljerade 

sopsortering.  

Marknadsföring har enligt Ammenberg (2012) till syfte att få en verksamhet lönsam. 

Halmstad & Co marknadsför miljödiplomeringen på hemsidan och på deras brevpapper.  

Företaget har idéer på att marknadsföra diplomeringen genom klisterdekaler på teaterns stora 

glasdörrar. 
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6 Resultat och reflektioner 
I detta kapitel besvaras forskningsfrågan, problematiseringen och syftet med rapporten. Vi 

drar relevanta slutsatser med hjälp av tidigare analyserat material. Kapitlet tar även upp 

förslag på vidare forskning som kan vara aktuell inom området miljödiplomering.  

De intervjuade företagen ser miljödiplomering som en investering, men har inte beräknat 

nyckeltal i form av återbetalningstid och nettonuvärde. Kan detta bero på den relativt låga 

miljödiplomeringskostnaden? Implementering av miljödiplomeringen gjordes inte av 

företagen för att generera avkastning men vi tror att beslutet kommer att leda till avkastning i 

framtiden. Miljödiplomeringen kan ses som ett strategiskt beslut som görs för att generera 

avkastning i form av indirekta ekonomiska följder. Eftersom indirekta ekonomiska följder är 

svåra att härleda kan företagen uppleva svårigheter i att urskilja vilka följder diplomeringen 

genererat. Vi anser att strategiska investeringsbeslut påverkar företags strategi, 

ekonomistyrning och ledningssystem. 

Företag som har implementerat miljödiplomering har förändrat delar i sin ekonomistyrning, 

strategi och ledningssystem för att nå upp till Svensk Miljöbas krav.  Miljödiplomeringen 

leder till organisatoriska följder, sociala följder och marknadsföringsföljder som kan härledas 

till indirekta ekonomiska följder. Nedan följer hur indirekta ekonomiska följder kan härledas 

inom de tre grupperingarna. 

6.1 Organisatoriska följder 
Alla intervjuade företag som har blivit miljödiplomerade av SEE U har fått en organisatorisk 

följd i form av ändrade inköpsrutiner och styrning. Genom att förändra medarbetares 

körbeteende vid godstransporter, val av transportmedel och inköpsrutiner kan företag erhålla 

en indirekt ekonomisk följd genom kostnadsbesparingar. Då kostnadsbesparingarna sker via 

mellanled innebär det en indirekt ekonomisk följd. 

Företag kan göra investeringar till följd av miljödiplomering. Investeringen kan sedan 

generera fördelar. Två av de intervjuade företagen har gjort transportinvesteringar som kan 

bidra till friskare och effektivare personal från motion vid exempelvis cykling. 

Transportinvesteringarna kan även leda till indirekta ekonomiska följder i form av 

kostnadsbesparingar av transportmedel och positiv marknadsföring vid transporterna. 

Alla företag ansåg att ISO-certifiering var för resurskrävande och omfattande för deras 

verksamheter. Detta styrker Tillväxtverkets kvantitativa undersökning som tyder på att små 

företag anser att det är tveksamt om en ISO-certifiering är ekonomiskt försvarbar. En ISO-

certifiering verkar ge en större organisatorisk förändring än en miljödiplomering. Detta kan 

innebära att en ISO-certifiering kan ha fler indirekta ekonomiska följder av organisatoriska 

följder. 

Vi anser att miljödiplomering är en del av CSR genom årlig revision eftersom CSR bygger på 

legitimitet. Alla företag vill vara miljöärliga. Vi tror att detta beror på att företagen ser 

miljöredovisning som en möjlighet att locka intressenter. Positiva resultat kan redovisas för 

intressenterna. Företaget har enligt oss möjligheter att använda sig av Svensk Miljöbas 

symbol och positiva miljöresultat för att generera indirekta ekonomiska fördelar i form av 

marknadsföring till intressenter.  

BilMånsson AB ökade sin försäljning under sommaren år 2012. De utförde en real investering 

i själva anläggningen där finansiella kalkyler beräknades. I samband med detta utfördes även 

en strategisk investering i form av tydligare miljöimage med hjälp av miljödiplomeringen. Vi 

anser att det är svårt att härleda försäljningsökningen till enbart miljödiplomeringen då många 
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faktorer samverkade under tidsintervallet. Det finns inte något som tyder på att 

försäljningsökningen endast beror på det strategiska beslutet att miljödiplomera verksamheten 

eftersom miljödiplomeringen utgör en del av företagets miljöarbete. Vi tror att 

försäljningsökningen kan bero på företagets nya strategi och kan därför inte härleda den till 

indirekta ekonomiska följder av miljödiplomeringen. 

6.2 Sociala följder 
Alla företag har sociala följder av miljödiplomeringen i form av medarbetares ökade 

engagemang i miljöarbetet. Graden av engagemang skiljer sig i de intervjuade företagen. Om 

medarbetare är mer motiverade och pratar om sitt miljöarbete utanför arbetsplatsen kan detta 

leda till att företagets helhetsbild stärks genom word-of-mouth. En följd kan vara att 

välkvalificerad personal söker sig till arbetsplatsen på grund av dess goda rykte och mer 

kompetent personal rekryteras. Detta kan leda till att både befintlig och ny personal bidrar till 

ett effektivare arbete som i sin tur kan generera bättre ekonomi i företaget. Detta visar att 

marknadsföring kan innebära social följd. 

BilMånsson och Halmstad Delivery har planer på att använda återkoppling av mätdata till 

medarbetare för att göra dem engagerade och motiverade i miljöarbetet. Vi tror att genom att 

göra data mätbart och överskådligt är det lättare att motivera personalen till förändrat 

beteende som gynnar miljön och effektiviteten då de tydligt kan se konsekvenserna av deras 

agerande. Ett effektivare arbete kan leda till en positiv indirekt ekonomisk följd. 

Införande av miljödiplomering kan kännas tungt och komplext av medarbetare. När ledningen 

bestämmer att miljödiplomeringen ska införas kan det vara svårt att engagera och motivera 

medarbetare i alla led av organisationen. Får företaget inte medhåll från medarbetarna kan det 

innebära att dessa sätter sig på tvären. Det kan ge en mindre effektiv och även ineffektiv följd 

av miljödiplomeringen vilket kan leda till en negativ indirekt ekonomisk följd. 

Ledningens och den miljöansvarigas engagemang till miljödiplomeringen, uppsatta miljömål 

och hur dessa förmedlas till personalen kan påverka i vilken utsträckning sociala följder 

erhålls. Stort engagemang verkar leda till större följder än lägre grad av engagemang som kan 

leda till oförändrade eller ogynnsamma sociala följder. Vi upplever att ambitionsnivån i 

ledning och hos den miljöansvariga skiljer sig mellan företagen och att detta kan få 

konsekvenser för hur väl medarbetare motiveras till att effektivt arbeta med miljön.  

Vi upplever att leverantörers krav kan krocka med företagets miljöarbete. Ett företag upplever 

svårigheter med att uppnå miljömål då de har krav från en intressent som motsäger företagets 

miljömål. Intressenter kan negativt påverka företags möjlighet att uppnå miljömål. Alla 

kunder efterfrågar inte företags miljöinitiativ i form av miljödiplomering. En av de 

intervjuade företagens miljöansvariga upplever att deras kunder inte efterfrågar miljövänliga 

produkter utan att den viktigaste faktorn är lågt pris. Miljödiplomeringen genererar på så sätt 

inte alltid indirekta ekonomiska fördelar. Vi anser att intressenters preferenser påverkar 

utfallet av indirekta ekonomiska följder. 

Vi ser Halmstad & Co som en intressent eftersom de är kommunalägda och kommunen ställer 

miljörelaterade krav på sina samarbetspartners. Eftersom Halmstad & Co är intressenter så 

kan de ställa krav vilket de andra intervjuade företagen inte har möjlighet till. Det innebär att 

Halmstad & Co besitter en maktposition då de väljer vilka kunder de vill samarbeta med. Att 

Halmstad & Co ställer miljökrav innebär en konkurrensfördel eftersom de är ensamma inom 

branschen och kundstocken förändras beroende på kundernas attityd till de ställda 

miljökraven.  Dessa faktorer innebär indirekta ekonomiska följder. 
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Tre av de intervjuade företagen har ett samarbete med kommunen och ett av företagen är 

kommunalägt. Miljödiplomeringen hjälper företag att uppnå miljökraven vilket gör att de är 

intressanta för kommunen som gärna samarbetar med miljöcertifierade företag. De 

certifierade företagen har möjligen ökat sin kundstock till följd av miljödiplomeringen som 

leder till ökade intäkter.  

I de fall där kommunen har miljökrav visas tendenser att miljöcertifieringen hjälper företagen 

att uppnå kommunens kriterier. Hade företagen saknat certifiering, och därför inte kunnat 

uppnå kommunens krav, hade företagen kunnat gå miste om samarbetet med Halmstad 

kommun. De företag som samarbetar med kommunen kan ha fått kommunen som kund till 

följd av diplomeringen vilket leder till ökade intäkter och en indirekt ekonomisk följd. 

6.3 Marknadsföringsföljder 
Alla företag marknadsför sin miljödiplomering i olika grad. Alla företag vill använda sig av 

miljödiplomeringen för att marknadsföra företaget. Många företag anser att de inte 

marknadsför sin diplomering optimalt. Ett företag har tydligt använt marknadsföring av 

miljöarbetet för att stärka varumärkets image som den miljösmartaste bilanläggning i landet. 

Vi tror att miljödiplomeringen bidrar till möjligheten att kunna marknadsföra sin verksamhet 

som miljösmartast i branschen.  När företags helhetsbild stämmer överens med miljöarbetet 

kan de använda miljödiplomeringen som marknadsföring för att stärka varumärket som kan 

leda till ökat handlingsutrymme i form av tydligare positionering och högre legitimitet. Detta 

kan resultera i konkurrensfördelar, befogenhet att höja prissättningen och högre kundstock 

som kan leda till ökade intäkter. Företag har olika förutsättningar och möjligheter att förändra 

prissättning.  

Vid marknadsföring av miljödiplomering i företag kan det uppstå konfliktsituationer om 

företaget saknar legitimitet. Medarbetarna på BilMånsson AB använder Ford-bilar som 

transportmedel då Clas anser att det bidrar till marknadsföring av verksamheten. Vi anser att 

miljöpåverkande transporter inte går hand i hand med miljödiplomeringens avsikt att 

genomföra förbättringar för miljön och företagets positionering som miljösmarta. 

Konfliktsituationen kan ha en negativ inverkan på marknadsföringen då deras image med 

miljötänk kan tyckas tvetydig. Det kan medföra en negativ indirekt ekonomisk följd då 

varumärket får negativ marknadsföring.  

6.4 Uppsatsens bidrag  
Nedan följer studiens generella bidrag i punktform som framkommit genom resultat och 

reflektioner. 

 Miljödiplomering påverkar och är en del av företags ekonomistyrning, strategi och 

ledningssystem. 

 Miljödiplomering kan ses som en strategisk investering. 

 Konflikt mellan lönsamhet och minskad miljöpåverkan kan uppstå i verksamheter med 

hög miljöpåverkan. 

 Företag kan erhålla indirekta ekonomiska följder. Det finns svårigheter i att mäta dessa 

och därför är det svårt, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, att motivera företag till 

miljödiplomering. 

6.5 Vidare forskning 
Vi ser gärna vidare forskning av indirekta ekonomiska följder som kan erhållas av ISO-

certifiering för att sedan kunna sätta den i relation till vår forskning. 
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Frågor som har väckts under arbetets gång är ifall en miljöcertifiering ger samma indirekta 

ekonomiska följder genom att förändra geografisk eller branschmässig avgränsning. En ISO-

certifiering är mer resurskrävande än en miljödiplomering och vi anser att den bör påverka 

ekonomistyrning, strategi och ledningssystem i högre grad. Därför ser vi gärna vidare 

forskning om ISO-certifieringen leder till liknande indirekta ekonomiska följder som en 

miljödiplomering och om följderna har lika stor påverkan. 

Vidare har vi även ställt oss frågan om en miljödiplomering kan hämma en bransch med hög 

miljöpåverkan att utveckla sin verksamhet. Alla företag har miljöpåverkan och 

miljödiplomering är ett verktyg för att minska påverkan. Vi ser därför gärna vidare forskning 

kring om det är möjligt för starkt miljöpåverkande företag att hitta en balans mellan ökande 

omsättning och miljö. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Berätta kort om företaget. 

Miljöarbetet innan miljödiplomering  

1. I vilken utsträckning arbetade ni med miljöarbete innan miljödiplomeringen? 

2. Vilka anser ni vara era intressenter av att ni miljödiplomerade er? 

Miljödiplomering  

3. Hur kom ni i kontakt med SEE U Halmstad AB? 

4. Varför valde ni att miljödiplomera er verksamhet?  

5. Varför valde ni att göra en miljödiplomering istället för ISO 14001? 

Tillvägagångssätt 

6. Hur gick implementeringen av miljödiplomeringen till? 

Fakta från Miljöbaspärmen 

7. Har ni följt upp era miljömål? I så fall, görs detta kontinuerligt? 

8. Skulle vi kunna få se era uppsatta miljömål i er Miljöbaspärm? 

9. Inom vilka områden har ni gjort besparingar till följd miljödiplomeringen? T.ex. 

energikostnader, tillverkningsprocessen, mindre kostnad för avfall m.m. 

Kostnader och ekonomiska påföljder 

10. Vad har miljödiplomeringen kostat? 

11. Indirekta kostnader av miljödiplomeringen? 

12. Har företagets omsättning förändrats efter miljödiplomeringen? 

13. Har räntor och långfristiga skulder förändrats? 

14. Har ni förändrat era prissättningar? 

15. Har ni gjort nyinvesteringar till följd av miljödiplomeringen? 

16. Har ni räknat på nettonuvärde eller återbetalningstid av miljödiplomeringen? 

Påföljder av miljödiplomering 

17. Marknadsför ni er miljödiplomering?  

18. Har företagets kundstock förändrats? 

19. Har ni sett miljödiplomeringen som en investering? 

20. Har ni en anställd som jobbar med miljöarbetet? 

21. Vilka direkta och indirekta följder har ni som företag upplevt av miljödiplomeringen? 

22. Upplever ni att företaget har erhållit konkurrensfördelar? 
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Bilaga 2 
Kompletterade intervjufrågor till BilMånsson AB, 06-05-2013. 
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Förbättrad 
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Bilaga 3  
Positiva effekter som ett miljöledningssystem kan bidra till (Ammenberg, 2012 s.382). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


