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Sammanfattning 

Bakgrund 

Företag som arbetar för miljön blir allt vanligare inom olika branscher i Sverige.  

Hållbar utveckling beskrivs idag som lösningen på dagens miljöproblem, bland 

företagskretsar kallas detta även för miljömanagement. Miljödiplomering är ett 

verktyg som används för att företagets verksamhet skall påverka miljön så lite som 

möjligt. Sverige ligger i toppen av länder som arbetar med hållbar utveckling och i 

och med den ökade miljödebatten i världen känner företag press från kunder och 

andra intressenter till att agera. Miljödiplomeringen gör att företag kan vara med och 

förändra klimathoten och kämpa för hållbar utveckling.    

Syfte 

Syftet med denna uppsats är undersöka hur miljödiplomering fungerar för företag 

inom turismbranschen. Företagets negativa och positiva åsikter om miljödiplomering 

kommer att redovisas. Är miljödiplomering ett bra verktyg för företag som vill arbeta 

mot hållbar utveckling? 

Metod 

I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ undersökning. Jag har tolkat och 

granskat insamlat material från 5 stycken djupgående intervjuer med företag som har 

en miljödiplomering.  

Resultat 

Hur företagen har genomgått sin miljödiplomering har varit olika men det som 

företagen har gemensamt är att alla de fem företagen har en positiv upplevelse från att 

ha blivit miljödiplomerade. Några företag anser att miljödiplomeringen har varit billig 

medans enstaka mindre företag tycker att den har varit dyr. En genensam åsikt från 

alla de fem företagen var att de svarade att miljödiplomeringen var för enkel att 

uppnå. Däremot tyckte alla företagen att det är viktigt att göra någonting för miljön 

och att miljödiplomeringen var ett bra verktyg för företag att använda sig av.   

 



 4 

Abstract 

Background 

Companies and organizations working for the environment are rapidly increasing in 

different industries. Sustainable development is described as the solutions to the 

environmental problems we have today, in the company sphere it is defined as 

environmental-management. Environmental-certifying is used as a tool among 

organization, preventing negative environmental effects. Sweden is one of the highest 

ranked countries in the world working with sustainable development within 

companies. The environmental debate is forcing organizations to act and the pressure 

from costumers is growing. Environmental-certifying makes is possible for 

companies to work with sustainable development.  

Purpose 

The purpose with this thesis is to analyze how environmental-certifying works for 

companies in the tourism industry. The company’s negative and positive opinions and 

perspectives will be declared.    

Method 

I have used a qualitative research in this report. I have collected and analyzed data 

and material from five interviews all with organizations using environmental-

certification.    

Result 

The company’s procedures for getting the environmental-certificate have been 

different but an opinion they all share is the positive experience from it. Two 

companies thought it was too expensive but the bigger companies thought it was 

rather cheap. The environmental-certificate was too easy to claim, all five companies 

agreed. The five companies also agreed to that it is very important to do something 

for the environment and the certificate is a good way of doing that.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Nationalencyklopedin beskriver hållbar utveckling såhär: "utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov" (Nationalencyklopedin 2013). Men hur gör man för att 

arbeta på ett hållbart sätt i dagens arbetsklimat för att inte riskera att förstöra naturen? 

Enligt min egen åsikt så verkar det som att det på många arbetsplatser pågår en 

ständig överkonsumtion av t ex papper, reklamprodukter, engångsmaterial mm. 

Personalen gör många onödiga förflyttningar när man t.ex. har konferenser på annan 

ort. Det verkar inte som att miljöfrågorna är prio ett. Arbetsklimatet har benämnts 

som miljömanagement eller miljöledning (Ammenberg 2012) inom företagskretsar. 

Många företag och organisationer bidrar till miljöproblemen idag men på grund av 

klimatförändringen har en ökad medvetenhet infunnit sig hos många företag (World 

Economic Forum 2013). Fler och fler företag anammar ändå vikten av att tänka 

hållbart (Bennet m.fl. 2006). Hållbar utveckling ses som en del av lösningen på 

miljöproblematiken (Swarbrooke 1999).  Detta gör att man vill införa ett 

miljövänligare arbetsätt hos flera företag och detta sätt att arbeta är dessutom 

skonsammare mot naturen (Svensk Miljöbas 2013). Utvecklingen går mot att 

företagen styrs mer av vad kunderna efterfrågar och intresset idag är stort för de 

företag som ställer miljörelaterade krav (Ammenberg 2012). Men det är inte bara 

konsumenterna som har krav på företagen idag det är även myndigheter, investerare, 

medier och personal. Ammenberg menar att ”Det kan vara rent katastrofalt för ett 

företag att pekas ut som oansvarigt när det gäller hållbarhetsrelaterade frågor” 

(Ammenberg 2012).   

Sverige har länge legat i topp när man talar om hållbarhetsfrågor, speciellt inom 

turismnäringen, (Regeringen, 2012). Turismen ökar markant i Sverige och fler företag 

involveras i branschen (Tillväxtverket 2011). Turismen i Sverige är liten om man 

jämför med andra länder i och utanför Europa men om man ser på statistiken från våra 

nordiska grannländer så ligger Sverige i topp och har 36,5 procent av 

marknadsandelen över utländska gästnätter i Norden (Lundmark m.fl. 2011). 

Turismnäringens andel av hela Sveriges BNP ligger på ca 3 procent 2011, detta kan 

tyckas vara lågt men det är fortfarande mycket högre än BNP för jordbruk och 
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skogsbruk som ligger på ca 1,7 procent av Sveriges totala BNP (Tillväxtverket, 2011). 

Samtidigt ökar sysselsättningen inom turismen och detta skapar många arbetstillfällen 

runt om i landet. År 2009 omsatte turismen 251,7 miljarder kronor (Lundmark, 

Marjavaara & Muller, 2011). Detta är ett kvitto på att Sveriges turismindustri 

utvecklas och när många av Sveriges turismföretag arbetar för en hållbar utveckling 

så kan vi svenskar vara med och förändra arbetsklimatet i världen. Men för alla 

företag i Sverige är hållbar utveckling ändå inte en självklarhet (Monster 2013).  

Turismen hänger starkt ihop med förflyttning och när vi reser så släpper vi ut farliga 

ämnen som bidrar till bland annat växthuseffekten. (Bohlin & Elbe, 2007). Dessa 

ämnen är framförallt koldioxid som är en växthusgas som naturligt hindrar solens 

värmestålar från att lämna atmosfären. Detta bidrar till att värma upp planeten men 

med människans utsläpp av koldioxid blir planeten överhettad (Växthuseffekten 

2012). Kan en bransch som turismen bidra till ett miljövänligare klimat när vi måste 

resa för att uppleva? Hur går företagen till väga för att arbeta hållbart? Turismen är en 

bransch som öppnar dörrar för stor ekonomisk och kulturell utveckling i Sverige 

(Göteborgsregionens kommunalförbund 2009) men turismens rörlighet påverkas av 

två faktorer. Enligt Swarbrooke (1999) är dessa faktorer ekonomisk vinst och en 

hållbar natur. Aktörer och företag som verkar inom turismnäringen har till stor del 

naturen som arena och arbetsmiljö. Har de då råd med att inte arbeta för en hållbar 

utveckling? Eftersom naturen och omgivningen på destinationerna ofta är anledningen 

till att turister kommer dit (Cater & Lowman, 1994) kan detta inte ignoreras.  

Miljödiplomering är ett av många sätt som företag använder för att kalla sig själva för 

miljövänliga. Följ kraven och få ett diplom. Företag blir granskade av så kallade 

utfärdare och sedan börjar processen för att skapa ett miljövänligt arbetssätt som 

sedan belönas med ett diplom (Svensk Miljöbas 2013).   

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur miljödiplomering fungerar 

för företag inom turismbranschen och jag kommer även att undersöka de 

miljödiplomerade företagens åsikter kring miljödiplomering. Syftet med studien är 

också att ta reda på vilka eventuella negativa faktorer en sådan process som 

miljödiplomeringen innebär för företagen själva. Är miljödiplomering verkligen ett 

bra sätt för ett företag att sträva mot hållbar utveckling? ”Jag utgår alltså från 
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följande frågor:” 

 Varför väljer företag att bli miljödiplomerade? 

 Vad tycker företag om miljödiplomeringen? 

 Vilka negativa faktorer anser företagen att miljödiplomeringen för med sig?” 

1.3 Avgränsning  

 
Denna studie avgränsar sig till företag som arbetar inom turismnäringen. Dessutom 

måste företagen som medverkar i studien ha en miljödiplomering.  Enskilda företag 

inom turismbranschen har valt ut för att medverka i denna forskning. De valdes ut på 

grund av att företagen själva har utgett sig för att ha ett starkt förhållningssätt till 

hållbar utveckling. På företagens hemsidor förmedlar företagen att de arbetar under 

miljödiplomering och att det är viktigt för dem med en miljövänlig arbetskultur. Men 

istället för att använda den redan skriva informationer på företagens hemsida har jag 

gjort djupgående intervjuer hos företagen. Intervjuerna har gjorts för att få ökad 

förståelse för användning av miljödiplomering och hur företagen når sina miljömål för 

diplomeringen.  
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2. Material och Metoder 

2.1 Val av metod 

 
I denna studie har jag använt mig av en kvalitativ undersökning. Jag har tolkat och 

granskat insamlat material från 5 stycken djupgående intervjuer. Jag har valt denna 

metod eftersom intervjuer gör att det blir enklare att komma åt personens och 

företagets upplevelser inom detta ämne och den personliga kontakten som skapas är 

det viktiga för att förmedla kunskap (Esaiasson m.fl. 2007).  

Jag har använt en semistrukturerad intervjumetod och det betyder att samma frågor 

ställdes till samtliga personer, även om de jobbar inom olika företag, oberoende av 

vilken position personerna har i företaget. Frågorna besvarades med en öppen 

svarsmöjlighet, det vill säga att jag inte framförde en personlig åsikt under 

frågeställningen (Kvalitativmetod 2013). Jag gjorde denna typ av intervjuer eftersom 

jag hoppades på att kunna få öppna och ärliga svar med utrymme för personliga 

åsikter även om personen arbetar under en viss policy.  

De fem företagen som har intervjuats är inte nämnda vid namn. Företagen kallas 

därför A till E. Fyra intervjuer gjordes genom ett personligt möte för att ge en 

tydligare inblick i deras arbetssituation samtidigt som det gav en ökad förståelse för 

företagets idéer och attityder inom hållbar utveckling. En intervju gjordes via mail-

kontakt.  

En kvantitativ undersökning valdes bort eftersom målet med studien inte är att få fram 

en siffermässig förklaring till hur många som arbetar med hållbar utveckling och 

miljödiplomering utan att förstå varför företagen arbetar på detta sätt. Detta nås enbart 

med personlig kontakt där erfarenheter, mål och visioner samt upplevelser delas i ett 

samtal. Samtidigt var mitt mål att upptäcka och förstå snarare än att bevisa en 

sanning. 

2.2 Urval  

 
Undersökningen och intervjuerna genomfördes under våren 2013 mellan april - maj 

månad. Intervjuerna gjordes på 5 företag i Göteborgs Stad som har en 

miljödiplomering. Personerna som intervjuades var alla miljöansvariga på företagen. 
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Företagen har också valts ut på grund av att det finns ett personligt intresse hos mig 

som författare till företag som arbetar inom turism.      

Jag använder mig av ett litet urval personer eftersom tanken är att de intervjuade kan 

förklara sina egna eller företagets tankesätt om varför man arbetar för en hållbar 

utveckling. Svaren blir intressanta eftersom det också kan öka medvetenheten för 

andra företag som vill arbeta på detta sätt, det är oftast enklare att vara följare i ledet 

än att gå sin egen väg, även som företag.  

2.3 Giltighet  

 
Informationen som har samlats in har enligt min personliga åsikt en hög validitet. Jag 

har fått öppna svar från den person som har blivit intervjuad, dock är det svårt att inte 

påverka svaren eftersom jag har makten över frågorna. En styrka som en kvalitativ 

metod har är att de öppna och breda svaren ofta öppnar för nya tankebanor och idéer 

hos den person som blir intervjuad (Esaiasson 2007). Det kan t.o.m. öppna för 

diskussion, till skillnad från en enkät som delas ut till många personer där 

svarsalternativen ofta bara är ja eller nej.  Personen som blir intervjuad i denna studie 

arbetar inom företaget som i sin tur arbetar med hållbar utveckling och man kan då 

anta att personen har kunskap och ett personligt intresse i ämnet och därmed kan man 

förvänta sig uppriktiga och seriösa svar.  
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3. Teori och tidigare forskning 

3.1 Miljöproblem 

 
Tiden och miljön vi lever i förändras och sättet att konsumera och producera ändras 

lika så. Från det traditionella jordbrukssamhället till det industriella samhället på 

1850-talet (Åkerman, 2001) har miljöbelastningen ökat betydligt. Många människor 

flyttade ifrån landsbygden för att arbeta på industrierna som ofta låg mitt i städerna. 

På industrierna fanns det bättre möjligheter att få högre lön och dessutom socialt 

umgänge. Användningen av fossila bränslen i industrialismen satte fart på den 

negativa spiralen för miljön och idag ser vi resultatet (Ammenberg 2012). Vi 

människor rör oss längre och längre bort från det traditionella arbetssättet inom 

jordbruk och skogsbruk och också längre bort från naturen. När omgivningen 

förändras i det tempot som det gör idag hinner inte växterna och djuren anpassa sig 

och deras ekosystem rubbas (Hallanaro & Pylvänäinen 2002).  

Klimatpåverkan har också gett upphov till stormar, orkanvindar som förorsakar 

naturkatastrofer såsom översvämningar och förstörda skogar. Golfströmmen är viktig 

för vårt klimat, som gör att vi i Sverige har betydligt varmare vatten än vi skulle haft, 

har ändrat karaktär. Regnskogen avverkas i rasande takt för att den rika världen vill 

konsumera exotiskt trä men konsekvensen blir en utarmad jord, människorna blir 

berövade sin viktiga naturtillgång som skogen är. Regnskogen är långsamt växande 

och viktig för produktion av syre som vi människor behöver för att kunna andas 

(Hallanaro & Pylvänäinen 2002). 

En av lösningarna på miljöproblemen är hållbar utveckling.  

3.2 Hållbar utveckling 

 
Hållbar utveckling som är en översättning av engelskans "Sustainable Development" 

är inte helt lätt att definiera. Allt ifrån uthållig till bärkraftig har beskrivits för att 

definiera ordet. Ordet introducerades av Lester Brown i samband med 

Världskommissionen för miljö och utveckling år 1987. Hållbar utveckling är som 

tidigare nämnt en utveckling där våra nuvarande behov inte äventyrar de kommande 

generationernas behov(Nationalencyklopedin 2013). 
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Den finns flera modeller och 

strategier som beskriver hur 

man uppnår en hållbar 

utveckling och på bilden till 

höger finns en sådan modell 

(Skogsindustrierna 2012).  I 

figuren visas tre cirklar som 

sammansmälter med 

varandra. Cirklarna står för 

den geografiska och 

ekologiska kapaciteten, den 

kulturella och sociala 

kapaciteten och slutligen den 

ekonomiska kapaciteten 

(figur 1). I den lilla triangeln i 

mitten där alla de tre cirklarna 

sammansluts uppnås en 

hållbar utveckling.  

I hållbarhetsmodellernas rapport (2009) beskriver Göteborgsregionens 

kommunalförbund ett hållbart system på detta sätt: "Ett hållbart system står i motsats 

till ett sårbart system och är motståndskraftig (robust), anpassningsbar (adoptiv) och 

har en bra återhämtningsförmåga (resiliens)" (Göteborgsregionens kommunalförbund 

2009).  

Enligt Aronsson (1997) uppnås hållbar utveckling genom att ” styra turismen på en 

plats till en nivå inom kapacitetsgränserna”. Det svåra är att veta när man når 

kapacitetsgränserna och dessutom hur man undviker det. Någonting som också måste 

räknas med i planeringen är att hållbarheten skall vara långsiktig. Den ekologiska 

hållbarheten ligger i stora delar av att bevara den biologiska mångfalden samt att inte 

förbruka livsnödvändiga resurser (Naturvårdsverket 2012). Ammenberg beskriver det 

ekonomiska synsättet såhär ”- Den ekonomiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet 

är inriktad mot att skapa stabilitet och långsiktighet i samhällets ekonomiska system.” 

Ekonomi i sin tur handlar om hushållning av resurser precis som tidigare nämns i den 

ekologiska faktorn. Men vid det ekonomiska perspektivet är det många åsikter som 

Figure 1: Hållbarhetsmodell 
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drar åt olika håll. Kan ständig ekonomisk tillväxt vara möjlig utan att förbruka 

resurserna? Ammenberg hävdar att den ekonomiska marknaden skapar sysselsättning 

vilket i sin tur leder till tillväxt. Tillväxt och ett lands välstånd är i sin tur starkt 

sammankopplat (Ammenberg 2012). Begreppet social hållbarhet handlar människans 

sociala sida, kultur, utveckling, utbildning, behov, identitet osv. (Bohlin & Elbe, 

2007). Individen i samhället är viktigt men också samhörighet med andra. 

Ammenberg menar att den sociala faktorn också styrs av resurser. Det handlar om hur 

resurser, makt och inflytande fördelas mellan människor. Även här är det viktigt att ha 

en långsiktig lösning (Ammenberg 2012).  

3.3 Miljöarbetets början internationellt 

 
Regler och lagar som stiftas för att hjälpa miljön har inte funnits länge, varken 

nationellt eller internationellt. Det första miljöarbetet började på grund av konflikter 

mellan gränsande länderna Kanada och USA i form av luftföroreningar och utsläpp i 

vattendrag (Börjesson 2004). Varje land måste ta ansvar över sin egen egendom så att 

dessa inte skadar eller förorenar andra länders territorium. Under detta tidiga stadium, 

som skedde i slutet av 1800-talet, så gjordes miljöarbetet på en lokalnivå, dvs. att 

arbetet höll sig till den plats där problemen fanns. Man försökte åtgärda den skadan 

som uppkom på plats och inget djupgående arbete genomfördes om varför 

konsekvenserna såg ut på detta sett.  

När organisationen Förenta Nationerna startades 1945 (United Nations 2013) började 

miljöarbetet ta form under mer strukturerade förhållanden. De viktigaste 

miljöfrågorna som drevs var bland annat oljeutsläpp och kvalitén på havsmiljön 

(Börjesson 2004). Utvecklingen spred sig och flera andra internationella 

organisationer och hoppade på miljöarbetet. Stockholmskonferensen 1972 (The 

United Nations Conference on the Human Environment) ägde rum i Rio de Janeiro 

och det var det första internationella miljömötet för FN:s medlemmar (Regeringen 

2013). På konferensen diskuterades för första gången hållbar utveckling och resultatet 

blev en strategisk plan för framtiden. FN skapade UNEP (United Nations 

Environment Programme) som är ett miljöprogram som har syftet att ge länder en 

bättre möjlighet att minska på den negativa miljöpåverkan (UNEP 2013). Begreppet 

hållbar utveckling fick ytterligare en stärkande innebörd när FN bildade 

Världskommissionen för miljö och utveckling, även kallad Brundtlandkommissionen 
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år 1987 (FN-förbundet 2012). Miljöstrategier skapades för att uppnå syftet: hållbar 

utveckling. Strategiernas viktigaste punkt var att titta på hur olika länders ekonomiska 

och sociala situation påverkade miljön. 

3.4 Sentida miljöarbete i Sverige 

 
Miljöbalken 1998:808 trädde kraft i januari 1999. Miljöbalken är en samling lagar 

som består av sju avdelningar. Den består av 32 kapitel och 500 paragrafer, så den är 

väldigt omfattande (Notisum 2013). Miljöbalkens mål är att miljön skyddas mot 

skador oavsett vilken typ av påverkan det gäller. Målet är också att god långsiktig 

hushållning av resurser tillämpas, så som mark, vatten och fysisk miljö (Sveriges 

Riksdag 2012). Miljöbalken är en ramlag vilket innebär att reglerna inte är exakta, om 

man anser att reglerna är svåra att tolka skall man fatta ett beslut som mest gynnar den 

ekologiska utvecklingen (Ammenberg 2012).  

Regeringen arbetar med att lägga fram förslag och förändringar för nya lagar i Sverige 

och kan på så sätt påverka utvecklingen i samhället. Det kommer in ungefär 200 

stycken förslag om propositioner varje år till Sveriges riksdag. Regeringskansliet leds 

i sin tur av statsministern. Om förslagen går igenom är det upp till regeringen att dela 

upp ansvaret till t.ex. kommuner och länsstyrelser samt att se till att dessa regler följs 

runt om i landet (Regeringen 2012).  

Miljödepartementet bildades år 1987 och departementet anpassar sig till regeringens 

miljöpolitik (Nationalencyklopedin 2013). Miljödepartementet har många 

ansvarsområden och några av dessa är hållbar utveckling, klimat och biologisk 

mångfald. Miljödepartementet är också ansvarigt när det kommer till Sveriges 

medverkan inom miljöfrågor i internationella sammanhang (Regeringen 2012).    

Miljöarbetet i Sverige ligger bra till om man jämför med andra länder. I rapporten The 

Travel & Tourism Competitiveness Report 2012 som görs årligen av World 

Economic Forum hamnar Sverige på en nionde plats över länder som är 

konkurrenskraftiga inom turismbranschen. Sverige har visserligen tappat fyra platser 

från år 2011 då Sverige var rankad femte bäst över världens länder i turismnäringen. 

Sverige tar första platsen i rankningen av länder som arbetar med Hållbar utveckling 

enligt rapporten (World Economic Forum 2013). Detta är ett kvitto på hur stora 

möjligheter Sverige har inom detta område och hur viktig den nationella och lokala 
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miljölagstiftningen är för samhället. Det är inte bara Sverige som kan förändra 

miljöklimatet utan det gäller att varje land tar på sig ansvaret att hjälpa miljön. 

Miljöpåverkan sker världen över och därför är det väldigt viktigt att miljökrav ställs 

internationellt. Problemet är att alla länder inte har förutsättningarna eller möjligheter 

att införa miljökrav eller påverka miljöfrågorna. Detta kan bero på hur landets 

ekonomiska situation ser ut, hur den politiska situationen är, olika militära faktorer 

eller hur befolkningen i landet lever. Det kan också vara en fråga om saknad av 

kompetens och utbildning i landet (Ammenberg 2012). Förenta Nationerna har fler än 

190 medlemsländer och är en viktig aktör för både mänskliga rättigheter och miljö 

internationellt (Uniteds Nations 2011). Europeiska Unionen för också en viktig 

miljöpolitik. EU har 27 medlemsländer som är med och arbetar för långsiktig 

hållbarhets utveckling (Europeiska Unionen 2013). Dessa typer av aktörer är nyckeln 

till att fler avtal och förhandlingar inom miljöfrågor arbetas fram och verkställs. Att 

miljöfrågorna kommer in i politiken är väldigt viktigt för att samhället skall gå emot 

en mer hållbar utveckling. Det är där förhandlingsprocesserna börjar och där viktiga 

beslut tas om hand. Ammenberg menar att det som sätter stopp för miljöfrågorna 

inom politiken är att man inte kan komma överrens om hur prioriteringen sker mellan 

de ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorerna (Ammenberg 2012).    

3.5 Miljömål 

 
År 1999 beslutade och fastställde Riksdagen femton miljökvalitetsmål som beskiver 

hur miljön i Sverige ska vara i framtiden (Miljömål 2013). År 2005 tillkom det 

sextonde miljömålet för Sverige. Regeringen har utsett åtta myndigheter att ansvara 

tillsammans med länsstyrelserna i Sverige för att följa upp och utvärdera arbetet. 

Naturvårdsverket ansvarar för flera mål och arbetar dessutom för att samordna hur 

myndigheterna arbetar med miljömålen (Naturvårdsverket – B 2013). Målen styr 

Sveriges miljöarbete och visar vägen för hur de stora miljöproblemen skall lösas till år 

2020. De sexton målen är: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Ingen övergödning 

 Grundvatten av god kvalité 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
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 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap  

 Levande sjöar och vattendrag 

 Säker strålmiljö 

 Ett rikt växt- och djurliv (Miljömål 2013) ” 

 

3.6 Svensk Miljöbas 

 
Svensk miljöbas är en ideell 

förening som startades år 2005. 

Svensk miljöbas samarbetar 

med Göteborgs Stad som är 

medlem i föreningen och 

arbetar som utfärdare. Bilden 

till höger (Figur 2) är Svensk 

Miljöbas företagssymbol 

(Svensk Miljöbas - C, 2013). 

Svensk Miljöbas består både av 

medlemmar från privata och 

offentliga sektorn. Syftet med 

företaget är att ” Verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning ” 

(Svensk Miljöbas - B, 2013).  

När ett företag väljer att arbeta för ett miljövänligare arbetsätt finns möjligheten att 

miljödiplomera verksamheten. För att kunna bli miljödiplomerade måste företaget 

börja arbeta enligt kraven från Svensk Miljöbas. Det finns checklistor till hjälp för att 

bocka av alla obligatoriska krav som måste uppnås för verksamheten för att få 

miljödiplomeringen. Några krav som står på den listan är bland annat:”  

1. Utse minst en miljösamordnare, med definierat ansvar och befogenheter.  

2. Göra en aktuell miljöutredning.  

3. Dokumentera och redovisa hur företaget sorterar sitt avfall.  

4. Medarbetare ska ha en grundläggande miljöutbildning.  

5. Inköpsrutin ska finnas som styr mot miljöanpassade inköp” ( Svensk Miljöbas – A 

2013). 

Figur 2: Logga: Svensk Miljöbas 
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Om dessa obligatoriska krav sedan blir uppfyllda av företaget finns det ytterligare 

praktiska åtgärdspunkter som är relevanta för företaget och som måste uppnås. Dessa 

relevanta åtgärdspunkter ska uppnås till 75 procent. Det kan vara punkter som till 

exempel:” 

1. Användning av lågenergilampor.  

2. Inköp av miljömärkta skriv-/kopieringspapper och kuvert.  

3. Inköp av miljömärkt toalett- och hushållspapper.  

4. Använda miljödiplomeringen i marknadsföringen.  

5. Visa exempel på miljöanpassning av varor/tjänster.  

6. Använda  miljöklassade fordon” (Svensk Miljöbas – A 2013). 

 

Det är upp till företaget självt att välja ut 75 procent av kraven som passar deras 

verksamhet. Några av kraven faller också bort eftersom kraven måste vara relevanta 

för företagets verksamhet. Företaget kan även fylla på checklistan med egna lösningar 

som i sin tur ger poäng inför sista bedömningen. Den sista bedömningen för att få 

diplomet görs av utfärdare som kontrollerar att kraven uppfylls i verksamheten. 

Utfärdarna har som krav att bland annat vara utbildade, medlemmar i Svensk 

Miljöbas och använda metoder som är godkända av Svensk Miljöbas etc. (Svensk 

Miljöbas 2010). Godkända utfärdare som jobbar i väst Sverige är bland annat 

Göteborgs Stad, COWI AB och Dekra Industrial AB (Svensk Miljöbas – B 2013). 

Utfärdarna har också makten att återkalla diplom om verksamheten bryter mot 

kraven.  Utfärdarna gör även en miljöutredning för verksamheten. Där fastställer man 

vilka miljöaspekter som är viktiga för organisationen samt utfärdar en miljöpolicy 

som fungerar för det utvalda företaget och den ska följas. Därefter sätter man upp 

miljömål och planerar för de åtgärder som skall genomföras och beskriver det i 

handlingsplaner (Svensk Miljöbas 2010). Målet är att minska verksamhetens 

miljöpåverkan. Enligt Svensk Miljöbas så har 749 verksamheter i Sverige år 2013 

blivit godkända och tagit emot diplomet (Svensk Miljöbas - B 2013). Det kostar 4000 

kronor i anmälningsavgift och därefter 4000 kronor per år för att företagets 

verksamheter ska få en miljödiplomering (Göteborgs Stad, 2012).
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4. Resultatredovisning 

4.1 Intervjuresultat 

 
Från intervju 1:  

Företag A är ett stort kommunalt bolag som ägs av Göteborgs stad. Företaget har valt 

att arbeta med miljödiplomering på grund av att Göteborgs stad har den 

miljöinriktningen. Under intervjun framkom tydligt att den person som blev 

intervjuad på företaget tycker att miljödiplomering är bra och de är positiva till 

utvecklingen företaget har åstadkommit med diplomeringen. Miljöfrågor tycks 

prioriteras högt av företaget och de arbetar ständigt med nya mål och visioner så att 

företaget kan utvecklas. Företag A fick sitt första diplom år 1997. Företag A menar att 

när man driver en företagsverksamhet som vill inrikta sig mot ett hållbart arbetssätt är 

det bra att använda miljödiplomeringen som en vägvisare mot målet.   

När frågan ställdes om det var svårt att bli diplomerade svarade företaget att den 

första miljödiplomeringen var väldigt arbetsam. Det var en väldigt stor förändring på 

både arbetssätt och vilka produkter som fick användas. Hela företaget skulle utbildas 

och rätt varor skulle börja köpas in. Det mest arbetsamma för Företag A var när de var 

tvungna att plocka bort giftiga kemikalier i arbetsanvändningen. Då skulle helt 

plötsligt alla kemikalier som användes redovisas vilket innebar väldigt mycket jobb. 

De kemikalier som användes var tvungna att bli godkända av miljöförvaltningen och 

om de inte blev det fick Företag A köpa in nya som inte skadade miljön. Samtidigt var 

det företaget självt som fick undersöka vilka ämnen som räknades som giftiga och 

plocka ur dessa ur sortimentet. Företag A anställde då ett mindre företag som var 

specialiserade på kemikalier och som kunde ta hand om den delen. Företag A tyckte 

att det hade behövts något slags register över miljövänligare kemikalier som förslag 

eller att de kunde erbjudits någon annan typ av hjälp i denna fråga. Alla typer av 

liknande säkerhetsåtgärder innebar mycket jobb för företaget eftersom företaget är 

väldigt stort och har många anställda. Dessutom växte det administrativa arbetet i och 

med denna miljöåtgärd. När den första diplomeringen var avklarad var det bara för 

företaget att fortsätta med samma arbete för att behålla diplomet till kommande år.  

Även om första året var kämpigt så var Företag A mycket positiva till 

miljödiplomeringen eftersom den är relativt enkel att ta del av. Det är bara att hämta 
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hem dokumenten från internet och sedan följa kraven. Då får du ett diplom. Företag A 

tror att det är lättare för små företag att använda sig av miljödiplom på grund av detta. 

Är företaget dessutom ny uppstartat blir det enklare att införa systemet med 

detsamma. Att bli miljödiplomerade är inte heller kostsamt för verksamheten. Men 

om ett litet företag har en begränsad ekonomi kan detta sätta käppar i hjulet.    

Företag A ansåg att den negativa aspekten med miljödiplomering var att den faktiskt 

kan vara för enkel att klara av, kanske inte för deras del, i och med att det första året 

var arbetsamt men under de resterade åren var det relativt enkelt att behålla 

diplomeringen. Företag A menade att för nyetablerade företag är det egentligen bara 

att låta miljöförvaltningen göra en genomgång av företaget och därefter skaffa sig en 

miljöpolicy. Företag A menar också att när man gör de första stegen till att få 

miljödiplomeringen är utfärdarna, alltså miljöförvaltningen väldigt överseende med 

de brister man har. Det viktigaste är att företaget som vill ha ett diplom har koll på 

vilka faktorer man vill minska för att förbättra miljön och att sedan lägger upp en 

plan.  Det svåra är inte att följa planen eftersom du inte måste uppnå 100 procent av 

målen. Det räcker med att uppnå 75 procent av målen för att bli miljödiplomerad. 

Kraven är inte tillräckligt hårda tyckte företag A.  

Företag A beskiver det följade åren, som tidigare nämnt, efter diplomeringen som 

relativ enkla men de menar också att på ett sätt är det också då det svåra arbetet 

börjar. När det gäller att förbättra och utveckla verksamheten ännu mera, där ger inte 

miljöförvaltningen några förslag utan ansvaret läggs på företaget själva. Vilket gör att 

flera företag inte går vidare till nästa steg. Företag A tycker att det behövs ett 

uppföljningssystem som man kan ta del av.  

Från intervju 2:  

Företag B har tidigare varit miljöcertifierade till ett miljöledningssystem som heter 

IS0 140001. Företag B kände att den typen av miljöarbete inte passade in i deras 

vision och arbetssätt. Dessutom hade miljöcertifieringen – ISO 140001 för hårda krav 

och att: ”det spelade ingen roll vilken industri företaget var i utan kraven var ändå 

densamma”, vilket gjorde att den typen av certifiering inte passade dem. Genom en 

ny chef så blev det miljödiplomeringen istället. Företag B fick sitt första diplom år 

2008. Den intervjuade personen beskrev miljödiplomeringen som en ”lightversion av 

ISO 140001”. Företaget anser att de inte har offrat något ekonomiskt för att få 
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miljödiplomeringen. Men de har lagt ner väldigt mycket engagemang och tid för att 

genomföra projektet vilket den intervjuade poängterade också är kostsamt. Företag B 

tycker att miljödiplomeringen är relativt billig om man jämfört med ISO 140001.  

Företag B tycker att miljödiplomeringen har varit väldigt bra och har inte heller några 

negativa invändningar. Företag B håller absolut med att det kanske har varit lite för 

enkelt att bli miljödiplomerade. Men det var också anledningen till att de valde denna 

typ av miljöarbete. ISO var i sin tur för svårt. Miljödiplomeringen ger struktur för 

verksamheten och målet blir väldigt tydligt anser företag B. Det är därför det har varit 

så bra att arbete med miljödiplomeringen. Företaget har haft miljödiplomeringen i 6 

år. Kunderna är en stor anledning till varför de väljer att vara miljöaktiva. Det känner 

också press från media och andra intressenter. Men kunderna har varit den viktigaste 

orsaken och samarbetspartners. Utbildningen för personalen har väckt väldigt positivt 

känslor hos de anställda. Företag B tycker också att samhörigheten hos företaget har 

ökat i och med att miljön har fått en större uppmärksamhet i företaget. Dock fanns det 

negativa känslor hos det anställda eftersom de ansåg att de fick anstränga sig mer. 

Ledningen i företaget har varit viktigt för att klara av miljödiplomeringen. 

”Ledningen måste visa vägen för de anställda samtidigt som de måste pusha och 

peppa.” Företag B tycker att det är väldigt viktigt att arbeta med miljöfrågor. ”De gör 

det med stolthet eftersom miljöarbete är väldigt viktigt för samhället”. Dessutom 

anser Företag B att de personligen har känt samhörighet med stadens invånare. 

Göteborgarna tycker att företaget representerar staden och de anser att det är viktigt 

att företaget tar ansvar för ett sådant viktigt område som miljö. 

Från Intervju 3:  

Företaget som har medverkat i denna intervju har sedan starten varit ett företag som 

har haft en tydig inriktning inom miljöområdet. Företagets byggnad skapades till och 

med så att den skulle ha minsta möjliga påverkan på miljön. Från intervjun berättade 

företagets miljöchef att företagets existens bygger på att bevisa att en hel verksamhet 

faktiskt kan göra otroligt mycket för att vara så självdragande som möjligt. Med 

självdragna menas att energin hela tiden återanvänds och att företaget blir oberoende 

av andra. Energi-, vatten- och materialflöden har utformats till att kunna återanvändas 

och att dessa flöden ska påverka miljön så lite som möjligt.   
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Företaget har haft visionen att göra så mycket som möjligt för miljön och därför 

beslutade sig företaget att även bli miljödiplomerade. Företaget har haft 

miljödiplomeringen sedan år 2010 och när arbetet startade för att uppnå 

diplomeringen så behövdes det inte göras många förändringar. Företaget hade redan 

från början ett miljövänligt arbetssätt och företaget samarbetade dessutom enbart med 

miljövänliga investerare och leverantörer.  

Det var inte för kundernas skull som företaget blev miljödiplomerade, utan 

miljöchefen berättade att, ”Våra kunder förväntade sig redan att företaget skulle vara 

extremt miljövänligt med eller utan miljödiplomeringen”. Miljödiplomeringen blev 

ändå ett kvitto på att kunna visa kunderna hur miljövänliga de verkligen var. Dock var 

miljödiplomeringen bra för företaget så att företaget lättare kunde se resultatet av 

miljöarbetet, det vill säga ett resultat som visade svart på vitt vilket bra arbete 

företaget gjorde. Samtidigt blev miljödiplomeringen en bra mall för företaget att 

arbeta efter. Dessutom blev också misstagen enklare att upptäcka. Till exempel kunde 

man enkelt se att, ”Oj, här är det 3 personer som inte har blivit utbildade i 

miljökunskap, det måste vi åtgärda direkt”. Från intervjun framkom det även att 

ledningen och de anställda, ”aldrig kunde vara lata eftersom resultaten alltid 

redovisades i slutet”. Det gjorde att företaget aldrig slutade att utvecklas. Företagets 

anställda var mycket positiva till miljöutbildningen som de fick genomgå i och med 

miljödiplomeringen.  

Företagets miljöchef tycker att miljödiplomeringen är mycket bra över lag men något 

som kan vara negativ med miljödiplomeringen är att företaget får sätta upp sina egna 

mål för framtiden i genomförandet av diplomeringen. Den intervjuade berättade, 

”Detta gör att företag kanske blir lata och beslutar att lägga upp för enkla mål, 

kanske både medvetet och omedvetet”. Företagen blir inte utsatta för några krav vilket 

kan göra att företagen inte inser allvaret. Dessutom så behöver inte företaget uppnå 

hundra procent av målen utan sjuttiofem procent räcker. Detta tyckte miljöchefen 

också var negativt.   

Från Intervju 4:  

Företag D är ett privat bolag som sedan tidigt har arbetat med frågor inom hållbarhet. 

Företaget arbetar med CSR - Corporate Social Responsibility som är en organisation 

och en plattform som hjälper företag att ta ett samhällsansvar inom hållbarhets frågor 
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(CSR 2013). Företag D ansåg att miljödiplomeringen var ett bra komplement för att 

kunna arbeta med miljöfrågor på ytterligare ett sätt. Företaget samarbetar med 

Göteborgs Stad så det var nästan en självklarhet att miljödiplomeringen var den väg 

företaget ville gå. Samtidigt var det ändå en strategisk satsning från företagets sida att 

välja diplomeringen. Företaget har haft miljödiplomeringen sedan 2012. I intervjun 

framkom det att förändringarna som företaget gick igenom för att få diplomet var 

bland annat återvinning av papper etc., tryckmärkning av avfall, ändring av inköp av 

produkter till miljömärkta alternativ m.m. Företaget klimatkompenserar, vilket 

betyder att företaget betalar tillbaka till miljön i form av plantering av träd eller ger 

ekonomiskt stöd till miljöorganisationer.  

Den intervjuade personen har tidigare arbetat med ISO14001 och tycker att 

miljödiplomeringen är mycket bättre. "Miljödiplomringen är väldigt bra och den 

passar in på vårt företag. Det blir inte ett sådant stort projekt som ISO14001 utan 

miljödiplomeringen är enklare att hantera, och mycket billigare". Företaget ville inte 

att "Det skulle bli ett projekt i projektet" utan att det ska vara enkelt att vilja göra 

någonting för miljön. Den intervjuade personen ansåg att om det blir för krångligt att 

genomföra en miljöcertifiering eller liknande diplom så är chansen större att företagen 

struntar i det. Det kanske inte finns tillräckligt med resurser eller tid för ett 

komplicerat miljöarbete. Om företaget har möjlighet att göra skillnad på ett enkelt sätt 

så är chansen större till att det faktiskt blir en förändring hos företaget. Det är bättre 

att börja med små steg för då kan företaget lättare hänga med i hela processen och då 

blir det också lättare att företaget faktiskt når sina mål. ”Det skall inte ta emot för 

företaget om det vill göra en god sak”.  

I intervjun framkom det att det är viktigt med ett starkt ledarskap hos både ledning 

och personal för att genomföra en miljödiplomering. Ledning och chefer måste 

motivera de anställda och dessutom måste de personer som sitter i ledningen vara 

tydliga i vilken riktning de vill att företaget skall arbeta mot.  

Företaget anser inte att de valde att bli miljödiplomerade på grund av kundernas skull. 

Företaget tror inte att de skulle få någon "Goodwill" på grund av miljödiplomeringen. 

”Besökarna kommer hit för att ta del av vår verksamhet, inte för att vi arbetar med 

miljön". Däremot anser företag D att det öppnar fler möjligheter till att arbeta med 

andra företag och organisationer som också tycker miljöfrågor är viktiga.   
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Från Intervju 5: 

Företag E valde att bli miljödiplomerade på grund av de höga mål som Göteborg har 

satt för sina verksamheter angående miljö samt för att få en tydligare insyn i sin egen 

verksamhet och få kunskap om vad verksamheten faktiskt förbrukar i form av 

resurser. Det var ledningen i företaget som tog beslutet att försöka få en 

miljödiplomering. Företag E har varit miljödiplomerade sedan år 2012 och skall snart 

omdiplomeras. Företaget har egentligen inte gjort några större förändringar av sin 

verksamhet. De uppfyllde redan de flesta kriterierna för diplomeringen. Företaget har 

snarare dokumenterat alla delar av verksamheten och på så sätt kunnat se om det 

fanns några produkter eller rutiner som inte höll måttet, miljömässigt. Företag E fick 

byta ut vissa produkter från ett märke till ett annat t.ex. diskmedel som numera är 

klassat enligt svanen. Företag E berättar att, ”personalen nog inte märkt någon större 

skillnad i sitt arbete men förhoppningsvis så känner våra kunder av att vår 

verksamhet idag mer genomsyras av miljöarbete i alla företagets delar .” Företag E 

beskriver att miljödiplomeringen är absolut bra för företaget och att man får ett kvitto 

på det arbete man utför. De negativa aspekterna Företag E beskriver är att det är dyrt. 

Dessutom tar det mycket tid och själva diplomeringen är gjord för ett brett spektrum 

av verksamheter dvs. samma kriterier för ett företag som exempelvis hanterar hundar 

som för ett som hanterar kemikalier. Det skulle vara mycket bättre om diplomeringar 

var mer utformade för varje specifik verksamhet. 



 24 

5. Analys och slutsats 

 Varför väljer företag att bli miljödiplomerade? 

Alla företag valde miljödiplomeringen för att den på ett eller annat sett passar in på 

verksamheten. Företag A och E valde miljödiplomeringen på grund av att de 

samarbetar med Göteborgs Stad.  

Företaget C valde att miljödiplomera sig för att företaget alltid har arbetat med en 

tydlig inriktning inom miljörelaterade frågor. Företagets miljöchef förklarade att allt 

miljöarbete välkomnas in i deras verksamhet och visionen är att bevisa hur lite 

miljöpåverkan en verksamhet faktiskt kan göra men ändå existera som företag och 

organisation. Miljöchefen berättar av erfarenhet att många tror inte att detta går att 

göra. Företaget visste att miljödiplomeringen skulle uppnås utan större förändringar i 

verksamheten eftersom företaget redan arbetade på ett miljövänligt sätt. Företaget 

valde att bli miljödiplomerad av andra anledningar också och ett av dem var att 

företaget gillade Svensk Miljöbas sätt att arbeta. Det arbetade efter checklistor och 

företaget ansåg att det fungerar väldigt bra med en mall att arbeta efter. Fel och 

misstag blev enklare att upptäcka när allting hela tiden var tvunget att redovisas till 

Svensk Miljöbas. Företaget insåg då att verksamheten aldrig slutade att utvecklas.  

Företag A tyckte även att miljödiplomeringen passade deras verksamhet och de var 

positiva till hur Svensk Miljöbas arbetar för miljön. Företag A berättade också att de 

använder miljödiplomeringen som en vägvisare till ett miljövänligare arbetssätt. 

Miljödiplomeringen är ett bra verktyg för att nå målet till att utvecklas till ett företag 

som arbetar hållbart. De ansåg också att det är svårt att själva veta exakt hur man gör 

för arbeta på ett hållbart sätt och därför vände de sig till Svensk Miljöbas för att få 

hjälp.  

Företag E valde att valde att bli miljödiplomerade på grund att ledningen ville få 

tydligare insyn i verksamheten, dvs. få svart på vitt vad företaget förbrukade. Det var 

ledningen i företaget som tog beslutet om att försöka få en miljödiplomering. 

Företaget valde miljödiplomeringen eftersom verksamheten inte behövde genomgå 

några större förändringar eftersom de redan uppfyllde de flesta kriterierna för 

diplomeringen. Företaget hade redan dokumenterat alla delar av verksamheten och på 

så sätt kunde företaget enkelt se om det fanns några produkter eller rutiner som inte 
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höll måttet, miljömässigt enligt kraven från Svensk Miljöbas.  

Företag D valde att arbeta med Svensk Miljöbas som ett komplement till deras 

fortsatta miljöarbete med CSR. Företaget ville arbeta på ytterligare ett sätt med 

miljöfrågor och miljödiplomering ansåg de var ett bra tillvägagångssätt. Även detta 

företag samarbetar med Göteborgs Stad så det var en självklarhet att de också skulle 

samarbeta med Svensk Miljöbas. Samtidigt berättar företagets miljöansvarige att det 

ändå var en strategisk satsning från företagets sida att välja diplomeringen.  

Företag B har tidigare arbetat med ISO 140001 men avslutade det samarbetet och gick 

över till miljödiplomering med Svensk Miljöbas istället. De valde miljödiplomeringen 

för att företaget ansåg att de passade deras företag mycket bra och att det inte heller 

var för kostsamt för verksamheten. De behövde inte offra någonting för att få 

miljödiplomeringen utan i och med de hårda kraven från ISO 140001- certifieringen 

så var det relativt enkelt att få miljödiplomet från Svensk Miljöbas och därför valde 

företag B miljödiplomeringen.  Företag B anser att ytterligare en anledning till att de 

valde miljödiplomeringen var för att miljödiplomeringen ger struktur i verksamheten 

och målet blir väldigt tydligt.  

Företag A och B berättade att kunderna var en av anledningarna till dem valde 

miljödiplomeringen. Företag C och D berättade att de inte valde miljödiplomering för 

kundernas skull utan snarare för verksamheten.  

 Vad tycker företag om miljödiplomeringen? 

Alla företag som blev intervjuade svarade att de såg positivt på samarbetet med 

Svensk Miljöbas och att de var nöjda med att ha fått en miljödiplomering.  Företag D 

och B ansåg att miljödiplomeringen var bra eftersom den inte blev kostsam. Företag 

A ansåg att det var förändringen till att få diplomet som kostade mest pengar.  

Den intervjuade personen från Företag D tyckte personligen att miljödiplomeringen 

var väldigt bra. Företag D ansåg att det ska vara enkelt att vilja göra någonting för 

miljön, om processen är för komplicerad så är sannolikhet ganska stor att företagen 

väljer bort miljöfrågorna. Företag D ansåg att det var svårt att tjäna pengar på 

miljöfrågor och därför kan den typen av arbete hamna långt ner på prioriteringslistan. 

Dessutom kanske företaget inte har de resurser eller tid som krävs om miljöarbetet 

blir för komplicerat. Företaget D ansåg att möjligheten är större att arbeta med 
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miljöfrågor och göra skillnad om det kan ske på ett enklare sätt. Företagen kanske inte 

alltid är beredda på att offra något ekonomiskt eller göra förändringar om arbetet 

börjar i uppförsbacke. Små steg i taget är bättre för då kan företaget lättare hänga med 

i hela processen och då ökar sannolikheten att företaget faktiskt når sina mål.  

Under intervjun med Företag A framkom det tydligt att den personliga åsikten hos 

den intervjuade var att miljödiplomering är bra och utvecklingen företaget har 

åstadkommit med diplomeringen har varit väldigt positiv. Företag A menar att när 

man driver en företagsverksamhet som vill inrikta sig mot ett hållbart arbetssätt är det 

bra att använda miljödiplomeringen som ett verktyg mot målet. Företag A tycker även 

att de första förändringarna som företaget var tvungna att gå igenom för att uppnå 

kraven från Svensk Miljöbas var tuffa men väldigt bra. Dock ansåg företaget att det 

inte behöver vara lika svårt för små eller nystartade företag att bli miljödiplomerade. 

Enligt företag A att checklistorna för att bli miljödiplomerade enkla att ta del av. Man 

hämtar dokumenten gratis från internet och sedan är det bara att börja åtgärda 

problemen.  

Företag E tycker att diplomeringen är väldigt bra för företaget eftersom företaget får 

ett kvitto på det arbete verksamheten lägger ner för att värna om miljön. Företaget 

tycker också att det är bra att personalen får en utbildning i hur man arbetar 

miljövänligare.   

Företaget C är mycket positiva till samarbetet med Svensk Miljöbas och de anser även 

att miljödiplomeringen är väldigt bra. Företag C menar att alla möjligheter till att 

arbeta mer med miljöfrågor är välkomna hos deras verksamhet och de menar att 

organisationer som arbetar med hållbar utveckling borde samarbeta med de flesta 

företag i Sverige. Miljödiplomering är bra eftersom resultatet blir enkelt att se både på 

pappret och i praktiken. Diplomeringen fungerar även som en mall för hur företaget 

skall gå till väga för att uppnå någon typ av positiv utveckling. Företag C tycker att 

utbildningen som personalen fick genomgå i och med diplomeringen har varit väldigt 

bra och utbildningen har fått mycket bra respons från personalen.   

Företag B tycker att miljödiplomeringen har medfört många positiva faktorer för 

företaget. Miljödiplomeringen passade väldigt bra till deras arbetsätt och Svensk 

Miljöbas var en organisation de såg positivt på. Företag B tycker att det är bra att 

miljödiplomeringen var relativt enkelt att genomföra. Det var en av anledningarna till 
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att de valde denna typ av miljöarbete. Företag B tycker att en av de mest positiva 

faktorerna med miljödiplomering är att samhörigheten i företaget ökar. I och med att 

miljöfrågorna har tagits upp med större engagemang och status så växer företaget 

samman eftersom frågorna förenar människor i tanken att de gör något bra för världen 

och samhället.  

 Vilka negativa faktorer anser företagen att miljödiplomeringen för med sig? 

Den mest självklara negativa faktorn för samtliga företag var kraven inte är tillräckligt 

höga för att få diplomet men flera företag berättar även att detta var en av 

anledningarna för att de faktiskt valde miljödiplomeringen.  

Företag E beskriver kostnaden för miljödiplomeringen som en av de negativa 

aspekterna. Företaget tycker också att det tar mycket tid och energi som företaget 

kanske inte har resurser till. En annan negativ faktor är att ”själva diplomeringen är 

gjord för ett brett spektrum av verksamheter dvs. samma kriterier för ett företag som 

hanterar hundar som för ett som hanterar kemikalier. Det skulle vara mycket bättre 

om diplomeringar var mer utformade för den specifika verksamheten.” 

Företag A berättar att ”när man utför de första stegen till att få miljödiplomeringen är 

utfärdarna, alltså miljöförvaltningen väldigt överseende med de brister man har.” 

Det viktigaste är att företaget vill förändra snarare än att företaget verkligen gör det. 

För att få diplomet är det viktigt att veta vilka brister företaget har och sedan måste 

viljan att förbättra miljön finnas i företaget. Steget till att börja arbeta i praktiken är 

längre än nödvändigt. Företag A tycker en annan negativ faktor är att verksamheten 

inte måste uppnå 100 procent av kraven på checklistorna. Det räcker med att uppnå 75 

procent och detta tycker företag A är för lite.  

Företag A tycker också att det är negativt att Svensk Miljöbas inte har någon form av 

uppföljning efter att en verksamhen har blivit miljödiplomerade. Vill verksamheten 

förbättra och utvecklas ytterligare lämnar Svensk Miljöbas ansvaret åt företagen 

själva vilket företag A inte tycker är bra. De tror då att flera företag inte går vidare till 

nästa steg utan istället blir passiva eller lata.  

Den miljöansvarige för företag C berättade att det negativa med miljödiplomeringen 

var att företaget själva får sätta upp sina mål för verksamhetens utveckling i 

framtiden. ”Detta gör att företag kanske blir lata och tar beslutet att lägga upp för 
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enkla mål, kanske både medvetet eller omedvetet.” Företagen måste bli utsatta för lite 

press från olika krav annars kanske inte företagen inser allvaret. Företag C tycker 

också att kraven skall uppnås till hundra procent istället för sjuttiofem procent som nu 

är fallet.  

Företag D och B tyckte inte det har märkt av några negativa faktorer under eller efter 

miljödiplomeringen.  
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6. Diskussion 

Från en undersökning som har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket tittar man 

närmare på hur miljöledningsarbete. Studien undersöker om miljö-prestandan ökar i 

och med att ett företag använder sig av ett miljösystem. Från studiens intervjuer 

menar de att miljösystemet ger en förbättrad miljöstandard för företagen men att det 

är svårt att kvantitativt bevisa. Jag citerar ” Det finns stora variationer mellan olika 

företag i kvaliteten på utformningen av respektive miljöledningssystem och hur de 

arbetar med ständig förbättring. Företag kan som följd av detta enbart göra svaga 

framsteg med ständig förbättring men ändå av certifieringsorgan ges eller bibehålla 

sitt certifikat. Detta riskerar att på längre sikt undergräva trovärdigheten för samtliga 

miljöledningssystem” (Axelsson & Almgren 2003). Detta argument håller jag 

fullständigt med om, när jag intervjuade företagen fick jag svaret att de var väldigt 

positiva till miljödiplomeringen men eftersom jag gör en kvantitativ undersökning så 

får studien inga siffermässiga resultat. Men vem säger att det behövs ett siffermässigt 

resultat för att förmedla ett budskap?  

Studien från Naturvårdsverket tittar även på om ett miljöarbete har affärsmässiga 

fördelar hos företaget. Axelsson & Almgren menar att ett miljöledningsarbete anses 

vara ett starkt konkurrensmedel för företaget, som de dessutom förväntas att använda 

sig av från andra företag och kunder (Axelsson & Almgren 2003). Detta argument 

märktes också tydligt ifrån de företag jag intervjuade. Flera av företagen kände 

pressen utifrån och tog därför beslutet om att arbeta med miljöfrågor. Däremot 

hävdade några av de intervjuade att företagen valde själva att miljödiplomeras oavsett 

pressen från kunder och andra företag.    

I Naturvårdsverkets undersökning förmedlas även ett kritiskt synsätt till 

miljöledningssystem. Några av de brister och problem som studien tar upp är bland 

annat kunskapsbrister när det kommer till företagens tolkning av standardkrav och 

innehåll. En annan brist infaller i tillämpningen av miljösystemet. Företaget lägger för 

stor fokus på själva systemet/certifieringen istället för att fokusera på prestanda. 

Företagets borde fokusera mer på egna prestationer och arbetsförmåga inom 

miljöfrågorna (Axelsson & Almgren 2003), eftersom majoriteten av företagen jag 

intervjuade tyckte att miljödiplomeringens krav var för enkla att uppnå kan det leda 

till att företagets skyldigheter kan hamna i skymundan när de får diplomet.  
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Någonting som jag själv märkte från intervjuerna var att företagen som blir 

miljödiplomerade väljer själva vilka mål de vill uppnå i och med miljödiplomeringen. 

Jag tror att resultatet av det blir att företaget enbart väljer ut lätta eller medelsvåra 

utmaningar för företaget. Företaget vill miljödiplomeras och sätter inte upp några 

svåra mål att nå i slutändan. Det borde vara miljödiplomeringsföretaget Svensk 

Miljöbas som står för beslutet när det kommer till mål och förbättringar hos det 

företaget som vill bli miljödiplomerade. Enligt min personliga åsikt så är det som att 

skriva frågorna på sitt egna prov. Detta är ingen hållbar lösning för framtiden. Enligt 

Naturvårdsverkets rapport ”Ekologisk hållbar tillväxt” kan företag hamna efter i den 

hållbara utvecklingen om kraven på miljöfrågorna blir lägre och lägre 

(Naturvårdsverket 1999).  

Intervjuresultatets tydligaste negativa faktor var miljödiplomeringens låga krav. Ett 

företag nämnde att utfärdarna på Svensk Miljöbas inte var så strikta i den första 

bedömningen som företaget gick igenom. Ett utav företagen som blev intervjuade 

menade att det är för enkelt med miljödiplomering.  

Två av företagen som intervjuades ansåg att utan ett starkt ledarskap hade uppgiften 

om att nå miljömålen blivit väldigt svåra att nå. Naturvårdsverkets rapport om 

miljöledningssystem beskrev också hur viktigt det är med ett starkt ledarskap. Om 

ledningen eller chefer brister i sitt engagemang kan ett miljöledningssystem inte 

fungera (Axelsson & Almgren 2003). Detta medför också en osäkerhet för företaget. 

Problem kan uppstå om företaget byter ledning eller om en person i ledningen som är 

väldigt viktigt för företaget lämnar företaget. Ett annat problem som man uppstå för 

företaget är också att ledningen inte har rätt kunskap till detta stora ansvar (Axelsson 

& Almgren 2003). Ledarna måste också ta ansvar till att motivera de anställda för att 

uppnå ett långsiktigt resultat med miljödiplomeringen. Motiveringen grundas också i 

en ökad samhörighet i företaget vilket tydligt framkom i intervjuerna.   

Det extra arbetet som lades till i och med miljödiplomeringen framkom tydligt i 

intervjuerna men något som inte framkom eller som enbart snuddades vid var hur 

mycket mer personalen var tvungna att anstränga sig för att utföra de miljöanpassade 

arbetssysslorna. Ekonomisk ersättning för merarbetet var det inte tal om hos företagen 

vilket är oroväckande inför framtiden. Det blev helt enkelt bara extra arbetssysslor för 

som kan leda till missnöje och överarbete hos de anställda.  
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Under intervjuerna framkom det också att vissa företag hade fått ändra mycket av 

arbetssättet för att nå miljömålen medan andra företag nästan inte hade behövt ändra 

något alls. Detta var något som jag personligen reagerade på efter som det verkade 

som om de stora företagen med mycket pengar nästan åkte snålskjuts på miljövågen. 

Inte alls mycket fick uppoffras och miljödiplomeringskraven blev inte heller hårdare 

för att företaget hade högre potential, utan man nöjde sig med att följa grundmålen 

även om företagen kunde gjort betydligt mer för miljön men attityden att det inte 

behövdes fanns tydligt där.  

Jag tycker att någonting som dessa företag har gemensamt är att företagen förknippas 

stark med en Göteborgsprofil. Företagen förknippas med staden och staden förknippas 

med företagen. Företagen är lokalt beroende av sin plats vilket gör att företagen 

kommer med stor sannolikhet, enligt min åsikt, inte kommer att flytta på sig. Det 

finns ett problem som kan uppstår när man lokaliserar miljökvalitetsmål till enbart 

innanför Sverige, företag som upplever att de drabbas hårt av pressen för att arbeta 

med miljöfrågor av kunder eller media kan helt enkelt bara flytta på sig. Det kan 

finnas företag som upplever en för hög ekonomisk kostnad till miljökraven och väljer 

därför att organisera sig på en annan plats där det inte behöver betala extra avgifter. 

Miljöproblematiken blir alltså inte löst utan bara förflyttade till andra länder som 

saknar miljöstiftning. Det påverkar inte bara miljön utan även Sveriges tillväxt och 

utveckling. Därför är det extra viktigt att inte bara de nationella miljökraven stiftas 

utan även den internationella (Ammenberg 2012).  

Efter de fem intervjuerna med turismföretag i Göteborg kan vi konstatera att överlag 

så är företagen mycket nöjda med diplomeringen. Majoriteten av företagen berättade 

hur de tycker att det är deras ansvar att göra någonting för miljön. Jag anser att det är 

viktigt för företagen att göra en god gärning för miljön. I från Nuteks och Ivas projekt 

”Framtidens näringsliv – om de nya förutsättningarna för näringslivets utveckling” 

beskriver företag i Sverige som arbetar med miljöteknik, De anser att dessa företag är 

viktiga för framtiden inom svensk utveckling och tillväxt (Bennet m.fl. 2006). 

En fundering som jag har haft under skrivandet av denna rapport är samarbetet mellan 

Göteborgs Stad och Svensk Miljöbas.  Göteborgs Stad är medlem och utfärdare till 

Svensk Miljöbas (Svensk Miljöbas 2013) och har därför väldigt stor inverkan på 

verksamheten. Svensk Miljöbas har miljödiplomerat en stor del av Göteborgs Stads 
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kommunala verksamheter, som t.ex. pedagogiska verksamheter. Det är 35 stycken 

förskolor och 24 stycken skolor, till olika åldrar, i Göteborgs Stad (Göteborgs Stad 

2013) som har en miljödiplomering idag. Min tanke är att när Svensk Miljöbas 

samarbetar med en så stor organisation och kommun så ökar chanserna för dem att 

expandera, i och med detta ökar också ansvaret som Svensk Miljöbas har till vilket 

synsätt företag och organisationer får till hållbar utveckling. Från denna rapport så 

visar det sig att företagen och organisationerna var väldigt nöjda med Svensk 

Miljöbas men samtliga tyckte även att kraven var för låga. Börjar Svensk Miljöbas 

infiltrera hos stora kommunala verksamheter så kan de påverka en hel stads 

utveckling och förhållningssätt till hållbar utveckling. Jag undrar om Svensk Miljöbas 

verkligen förstår hur stort ansvar de egentligen har, om kraven då är för låga kan det 

medföra konsekvenser för jordens långsiktiga kamp mot miljöproblemen.   

 

Den slutliga sammanställningen är att alla företagen som intervjuades var positiva till 

miljödiplomering. De flesta företagen ansåg att det var enkelt, billigt och inte så 

krävande för personalen. De anställda och företagsledning tyckte att de gjorde en god 

gärning när de blev miljödiplomerade. Man jobbar tillsammans och samtidigt gör 

företagen något för miljön, något för framtiden och för kommande generationer. Det 

är viktigt i dessa dagar med etiska ställningstagande, det måste kännas bra i själen för 

personerna som arbetar på företaget. Här ser man att som enskild person kan man 

faktiskt göra skillnad och åstadkomma något som är bra för kommande generationer. 

Ett steg i rätt riktning men för den sakens skull inte det enda steget. Arbetet måste 

utvecklas men just nu är miljödiplomering ett bra verktyg för hållbar utveckling. 

 

 

 



 33 

Referenser: 

Ammenberg, J. (2012). Miljö Management – Miljö- och hållbarhetsarbete i företag 

och andra organisationer. Studentlitteratur. 

Aronsson, L. (1997). Turismens hållbara utveckling. Högskolan i Karlstad 

Axelsson, U & Almgren, R. (2003). Effektivare Miljöledningssystem – En studie om 

brister, behov och möjligheter till förbättring. pdf Tillgänglig: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5304-3.pdf 

Naturvårdsverket 2013-05-20  

Bennet, C., Halvarsson, S., Treschow, L., Larsson, S. & Blomgren, H. (2006). 

Projekt: Framtidens Näringsliv – Om de nya förutsättningarna för näringslivets 

utveckling. pdf Tillgänglig: 

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Framtidens%20Näringsliv/Framtidens

Naringsliv.pdf Nutek & Iva 2013-05-20 

Bohlin, M. & Elbe, J. (2007). Utveckla turism destinationer - Ett svenskt perspektiv. 

Uppsala Publishing. 

Boverket (2009). Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 

Tillgänglig: http://boverket.se  2013-02-15 

Börjesson, K (2004). Efterlevnad av internationella miljökonventioner. pdf 

Tillgänglig: https://gupea.ub.gu.se//bitstream/2077/1967/1/200487.pdf  2013-05-23 

Cater, E. & Lowman, G. (1994). Ecotourism – A sustainable option? John Wiley & 

Sons 

CSR – Corporation Social Responsibility (2013). Tillgänglig: http://csrvastsverige.se 

2013-05-08 

En film om Sveriges Miljömål (2013). Tillgänglig: 

http://www.youtube.com/watch?v=gg9SGuTHKlg 2013-02-15 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2007.) Metodpraktikan - 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad Stockholm: Norstedts juridik 

(Tredje Upplaga) 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5304-3.pdf
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Framtidens%20N%25C3%25A4ringsliv/FramtidensNaringsliv.pdf
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Framtidens%20N%25C3%25A4ringsliv/FramtidensNaringsliv.pdf
http://boverket.se/
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/1967/1/200487.pdf
http://csrvastsverige.se/
http://www.youtube.com/watch?v=gg9SGuTHKlg


 34 

Europeiska Unionen (2013). Tillgänglig: http://europa.eu/about-

eu/countries/index_sv.htm 2013-04-29 

Göteborgsregionens kommunalförbund (2009). Hållbarhetsmodeller – Vad är hållbar 

utveckling? pdf Tillgänglig: 

http://grkom.se/download/18.2b879481252cd77f8a80001152/hallbar_utveckling.pdf 

2013-02-04 

Göteborgs Stad (2012). Tillgänglig: http://goteborg.se  2013-04-11 

Göteborgs Stad (2013) Tillgänglig: 

http://goteborg.se/wps/portal/foretag/miljoanpassa-

foretaget/miljodiplomering/diplomerade-

verksamheter/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tLAwszAxMjTXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzO

IDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9TJw9DYEKIoEKDHAARwNC-

v088nNT9XOjciwAgN6nfg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 2013-05-29 

FN-förbundet (2012). Tillgänglig: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-

och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/  2013-05-23 

Hallanaro, E-L. & Pylvänäinen, M. (2002). Nature in northern Europe – Biodiversity 

in a changing environment. Nordic Council 

Jacobsson, C (2006). Miljöföretagens betydelse ökar. Tillgänglig: 

http://www.dn.se/ekonomi/miljoforetagens-betydelse-okar Dagens Nyheter 2013-05-

20 

Kvalitativ Metod (2013). Tillgänglig: http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm 

2013-05-13 

Lagerkvist, S., Danielsson, M. & Säll, S. (2003). Miljöarbete i svensk turismnäring – 

En uppdateras sammanställning framtagen av ETOUR på uppdrag av 

Turistdelegationen. ETOUR 

Lundmark, L., Marjavaara, R. & Muller, D. (2001). Turismen I Sverige – Branscher 

och aktörer. Liber. 

Miljömål (2013). Tillgänglig: http://miljomal.se/sv/miljomalen/ 2013-05-14 

http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_sv.htm
http://grkom.se/download/18.2b879481252cd77f8a80001152/hallbar_utveckling.pdf
http://goteborg.se/
http://goteborg.se/wps/portal/foretag/miljoanpassa-foretaget/miljodiplomering/diplomerade-verksamheter/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tLAwszAxMjTXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9TJw9DYEKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAgN6nfg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/foretag/miljoanpassa-foretaget/miljodiplomering/diplomerade-verksamheter/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tLAwszAxMjTXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9TJw9DYEKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAgN6nfg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/foretag/miljoanpassa-foretaget/miljodiplomering/diplomerade-verksamheter/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tLAwszAxMjTXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9TJw9DYEKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAgN6nfg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/foretag/miljoanpassa-foretaget/miljodiplomering/diplomerade-verksamheter/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tLAwszAxMjTXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9TJw9DYEKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAgN6nfg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/foretag/miljoanpassa-foretaget/miljodiplomering/diplomerade-verksamheter/!ut/p/b1/04_Sj9Q1tLAwszAxMjTXj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9TJw9DYEKIoEKDHAARwNC-v088nNT9XOjciwAgN6nfg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/hallbar-utveckling-/
http://www.dn.se/ekonomi/miljoforetagens-betydelse-okar
http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm
http://miljomal.se/sv/miljomalen/


 35 

Monster – Karriärrådgivning (2013). Tillgänglig: 

http://karriarradgivning.monster.se/pa-arbetsplatsen/balans-i-livet/europeiska-foretag-

ar-daliga-pa-att-ta-miljoinitiativ/article.aspx 2013-05-20 

Naturvårdsverket (2013). Tillgänglig: http://naturvardsverket.se 2013-02-04 

Naturvårdsverket – Miljömålen – I ett internationellt perspektiv (2007). pdf 

Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1259-2.pdf 

2013-05-20 

Naturvårdsverket – Ekologisk hållbar tillväxt (1999). pdf Tillgänglig: 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6084-8.pdf 2013-05-

20 

National Encyklopedin (2013). Tillgänglig: http://www.ne.se  2013-05-20 

National Encyklopedin (2003). Tillgänglig: http://www.ne.se/rep/milj%C3%B6n-har-

en-historia 2013-02-04 

Notisum – USB-Lagbok (2013). Tillgänglig: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM 2013-05-08 

Regerings Kansliet (2001). Tillgänglig: http://regeringen.se 2013-02-04 

Skogsindustrierna - Hållbar utvecklingsmodell (2012). Web bild Tillgänglig: 

http://www.skogsindustrierna.org/branschen/hallbarhet/transporter/hallbara-

transporter-definition 2013-02-05 

Svensk Miljöbas (2010). Svensk Miljöbas - Kravstandarder för utfärdare, revisorer 

och verksamheter. pdf Tillgänglig: http://svenskmiljobas.se/Filer/stadgar-och-

kravdokument/SMBKravstandard2010-11-15.pdf 2013-05-14 

Svensk Miljöbas – A (2013). Checklista för miljödiplomering – Fastställd 15 januari 

2013. pdf Tillgänglig: 

http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/vyFilArkiv/08.1_Chk

list_Stand_Fm_13.pdf/$file/08.1_Chklist_Stand_Fm_13.pdf 2013-05-14 

Svensk Miljöbas - B (2013). Tillgänglig: http://svenskmiljobas.se 2013-04-11 

http://karriarradgivning.monster.se/pa-arbetsplatsen/balans-i-livet/europeiska-foretag-ar-daliga-pa-att-ta-miljoinitiativ/article.aspx
http://karriarradgivning.monster.se/pa-arbetsplatsen/balans-i-livet/europeiska-foretag-ar-daliga-pa-att-ta-miljoinitiativ/article.aspx
http://naturvardsverket.se/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-1259-2.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6084-8.pdf
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/rep/milj%C3%B6n-har-en-historia
http://www.ne.se/rep/milj%C3%B6n-har-en-historia
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
http://regeringen.se/
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/hallbarhet/transporter/hallbara-transporter-definition
http://www.skogsindustrierna.org/branschen/hallbarhet/transporter/hallbara-transporter-definition
http://svenskmiljobas.se/Filer/stadgar-och-kravdokument/SMBKravstandard2010-11-15.pdf
http://svenskmiljobas.se/Filer/stadgar-och-kravdokument/SMBKravstandard2010-11-15.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/vyFilArkiv/08.1_Chklist_Stand_Fm_13.pdf/$file/08.1_Chklist_Stand_Fm_13.pdf
http://www5.goteborg.se/prod/Miljo/Miljohandboken/dalis2.nsf/vyFilArkiv/08.1_Chklist_Stand_Fm_13.pdf/$file/08.1_Chklist_Stand_Fm_13.pdf
http://svenskmiljobas.se/


 36 

Svensk Miljöbas - C (2013). Web bild Tillgänglig: http://svenskmiljobas.se  2013-

04-11 

Sveriges Riksdag (1998). Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-808/ 2013-04-10 

Swarbrooke, J. (1999). Sustanible tourism managament. Wallingford. CABI 

Tillväxtverket (2011). Fakta om svensk turism – Turismens effekter på ekonomi, 

export och sysselsättning samt volymer, beteenden och efterfrågan. Tillväxtverket 

Travel Industry (2012). Rese - och Turistnäringen i Sverige. Tillgänglig: 

http://travelindustry.se 2013-01-25 

UNEP – United Nations Environment Programme (2013). Tillgänglig: 

http://www.unep.org 2013-05-20 

United Nations - A stronger UN for a better world (2013). Tillgänglig: 

http://www.un.org/en/ 2013-05-20 

United Nations - A stronger UN for a better world (2011). Tillgänglig: 

http://www.un.org/en/members/growth.shtml 2013-04-29 

Världsnaturfonden WWF Sverige (2013). Tillgänglig: http://wwf.se 2013-02-11 

Åkerman, S. (2001). Från jordbruksland till industrisamhälle. Tillgänglig: 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/fran-jordbruksland-till-industrisamhalle/ 2013-

01-25 

World Economic Forum (2013). The travel & Tourism Competitiveness Report. 

pdfTillgänglig: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 2013-

04-29 

 

 

 

http://svenskmiljobas.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-808/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-1998-808/
http://travelindustry.se/
http://www.unep.org/
http://www.un.org/en/
http://www.un.org/en/members/growth.shtml
http://wwf.se/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf

