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SAMMANFATTNING 
 

”Our common future” heter rapporten som skrevs av Världskommissionen (1987). Rapporten 

som senare lade grunden till begreppet hållbar utveckling. Utifrån hållbar utveckling så har 

begreppet CSR myntats. Ett begrepp som används bland företag för att beskriva arbetet ut-

ifrån ekonomiska sociala och miljömässiga aspekter. Ett sätt för ett företag att arbeta mot sina 

miljömål är att göra energieffektivisering genom en miljöinvestering ¨. Miljöinvesteringar kan 

ibland hindras av att lönsamheten kan vara svår att räkna fram.  

Studiens forskningsfråga är Vilka faktorer styr besluten kring att göra en miljöinvestering? 

Syftet med studien är att försöka förstå arbetet med miljöinvesteringar. Vilken styrning och 

vilka kalkylmetoder som ligger bakom en bedömning samt beslut av en miljöinvestering. Vil-

ka beslutsunderlag som balanseras vid ett investeringsbeslut inom miljö. 

Detta är en kvalitativ studie som har en analys som är uppdelad i tre delar, beslut, styrning 

och investeringsunderlag. I studien görs fallstudier inom IKEA där vi tittar på hur deras arbete 

med miljöinvesteringar utförs. IKEA har bland annat gjort investeringar i solpaneler på alla 

deras varuhustak. Vi har även utfört intervjuer med Sweco. Där vi i båda företag söker förstå-

else för hur miljöinvesteringar utförs i verkligheten. 

Nyckelord: 

Hållbar utveckling, management control systems, investeringsbedömning, kalkylmetoder och 

investeringsbeslut. 

  



 

 

ABSTRACT 

”Our common future” is the name of the report written by the World commission (1987). That 

report made the foundation for the concept of sustainable development. Sustainable develop-

ment has coined the concept of CSR. CSR is a concept that is used amongst companies that 

describe the work from a social, environmental and economic perspective. One way for a 

company to strive to achieve its environmental goals is to make energy efficiency through 

environmental investments. Environmental investments can sometimes be turned down be-

cause of problems with calculating the profit. 

The study's research question is what factors govern decisions about making an environmen-

tal investment? The purpose of this study is to try to understand the work of environmental 

investments. What regulation and which calculation methods that underlie the assessment and 

decision of an environmental investment. Which decision support that is balanced in making 

an environmental investment. 

This is a qualitative study with an analysis which is divided into three parts, decisions, gov-

ernance and investment documentation. In the study, as is done case studies of retailer IKEA 

where we look at how their work with environmental investments performed. IKEA has in 

particular made investments in solar panels on all their goods rooftops. We have also con-

ducted interviews with the engineering consultancy Sweco. Where in both companies seek 

understanding of how environmental investments carried out in reality. 

Keywords: 

Sustainable development, management control systems, investment analysis, calculation 

methods and investment decisions.  
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1. INLEDNING 
Inledningsvis presenteras en bakgrund till studien som handlar om beslut kring att göra en 

miljöinvestering. Vidare ges en djupare inblick på en problemdiskussion kring miljöinvester-

ingar och hur beslut tas utifrån olika faktorer, här ges även en presentation av de företag där 

empirisk data samlats in. Därtill redovisas studiens syfte och avgränsningar, som krävs för 

att svara på den aktuella frågeställningen.  

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

Vi lever idag på samma sätt som att vi hade två jordklot att tillgå och samtidigt används våra 

resurser 50 gånger mer än vad planeten hinner producera (WWF, 2010). En tredubblad köp-

kraft från en kommande medelklass beräknas växa fram till och med år 2030 (Young, 2011). 

Alla företag påverkar miljön genom sin verksamhet och sina produkter på ett eller annat sätt 

(Almgren, Brorson, & Enell, 2008). Vissa företag påverkar mer än andra. Samtidigt som de är 

en del av problemet kring miljöpåverkan, skulle de även kunna vara en del av lösningen till en 

mindre miljöpåverkan. De kan ta fram produkter, produktionsmetoder, tjänster eller göra in-

vesteringar som har mindre påverkan på miljön. Detta går det att läsa om i näringslivsinrikta-

de dagstidningar, att företag tar mer ansvar för miljöfrågor (Nilsson, 2013). Detta gäller inte 

allra minst i Sverige, men är det lönt att ligga först i ledet när det kommer till miljöarbete när 

inte alla följer samma trend? I Dagens industri går det att läsa att fördelen med att vara tidigt 

ute med miljöarbetet är att företaget då är först med lösningar som andra har framför sig att 

vänta (ibid).   

Som studenter på Energiekonomprogrammet har vi under utbildningens gång skapat ett in-

tresse och engagemang för hur förhållandet mellan energi/miljö och ekonomi hänger ihop. I 

samband med detta tänkte vi att en studie som beskriver vilka faktorer som styr ett beslut att 

göra miljöinvesteringar är intressant att skriva om. Då det inte alltid är självklart att genomfö-

ra miljöinvesteringar så tycker vi det är intressant att kolla på IKEA som exempel. Ett företag 

som har genomfört flera olika miljöinvesteringar inom olika områden (Ikea, 2014). IKEA har 

bland annat utfört miljöinvesteringar inom sin verksamhet med solpaneler på deras fastighe-

ter. 2010 skrev tidningen energinyheter att inom fem år ska 150 stycken av IKEAs tak vara 

täckta av solpaneler (Stråmo, 2010). I samband med detta tycker vi även att det är intressant 

att få in fler perspektiv kring miljöinvesteringar. Detta gör vi i kontakt med Sweco som ur ett 

konsultperspektiv har en bred kunskap inom området för investeringar i miljö och energi 

(Bergman, 2014). Målet med att ha dessa två företag är att förstå fenomenet miljöinvestering-

ar. 

Det finns tydliga tecken som visar att miljökraven på företag har stärkts på den senare tiden 

(Ammenberg, 2012). EU har satt upp ett mål att koldioxidpåverkan ska minska med 20 pro-

cent till 2020 och att andelen förnybar energi ska uppgå till 20 procent till 2020 (Europa, 

2008). För att kunna möta dagens miljökrav arbetar företag med olika miljöförbättringar som i 

vissa fall bygger på målstyrning där företag själva sätter upp egna mål för verksamheten 

(Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Det förekommer även att miljömål arbetas med utefter 
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miljöledningssystem. För att förstå hur ett företag arbetar med sina miljömål kan det vara en 

fördel att undersöka företagets Management Control System
1
 (ibid). Ett miljömål kan i sin tur 

leda till att investeringar utförs (Ammenberg, 2012). 

För att göra en bedömning av en investering kan företag använda sig av investeringskalkyler 

som verkar som underlag till ett beslut (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Vid en investering 

finns ett flertal olika metoder som tar hänsyn till olika miljömässiga och ekonomiska faktorer.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

”Report of the World commission on Environment and development: Our common future” 

heter rapporten som skrevs av Världskomissionen (1987). Rapporten kom till på uppdrag från 

FN och redogör för sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Denna rapport 

kallas informellt Brundtland rapporten då den skrevs av Gro Harlem Brundtland (ibid) och i 

rapporten utvecklades begreppet hållbar utveckling vidare. Hållbar utveckling kan innebära 

olika saker beroende på vilken typ av verksamhet ett företag bedriver, t.ex. om det är ett till-

verkande företag eller ett som tillhandahåller service och tjänster (Almgren, Brorson, & Enell, 

2008). Idag används bland annat begreppet Corporate social responsibility (CSR)
2
 för koncep-

tet (Grankvist, 2009). CSR är ett uttryck som många företag arbetar kring för att kunna möta 

intressenters önskemål och krav beträffande miljömål.  

Vad är då en investering för miljön? För att säkerställa att ett företag arbetar med sina miljö-

mål kan investeringar göras inom området (Almgren, Brorson, & Enell, 2008). En miljöinve-

stering kan beskrivas som en investering som görs för att uppnå miljöeffekter. Detta har histo-

riskt sett varit ett vanligt incitament till att utföra en miljöinvestering. Dessa kan vara före-

skrivna av myndigheter eller frivilliga initiativ från ett företag (Bergström, Catasús, & 

Ljungdahl, 2002). Ett företag som har fastigheter kan välja att utföra energieffektiviseringsåt-

gärder som är en typ av miljöinvestering (Klugman, 2014). Miljöinvesteringar kan göras inom 

flera olika branscher på flera sätt (ibid). Begreppet är fortfarande brett. Det är svårt att säga 

vad en miljöinvestering är, utefter vår tolkning kan vi se att det i dagsläget inte finns en riktig 

definition på vad ordet miljöinvestering betyder. Dock kan man i många kommuner i Sverige 

ansöka om att få bidrag, vid en miljöinvestering (Örebro län, 2012). Miljöinvesteringen, som 

företag kan ansöka om ska uppfylla visa krav och bedömas av länsstyrelsen. Detta miljöinve-

steringsbidrag varierar från olika län (ibid). Enligt Almgren, Brorson, & Enell, (2008) kan 

miljöinvesteringar hos ett företag finnas av flera anledningar, en av utgångspunkterna är att 

förbättra samspelet med olika intressenter. Andra anledningar för miljöinvesteringar kan vara 

att skydda varumärket eller miljön. 

  

                                                 
1 Management control systems beskrivs i teorikapitlet sidan 8 
2 Begreppet CSR beskrivs på sida 6 
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Varför görs inte flera lönsamma miljöinvesteringar? Det händer att investeringar som leder till 

lägre energiförbrukning och lägre utsläpp framställs som något dyrt (Montgomery & 

Montgomery, 2012). I vissa fall kan det vara investeringar som betalar sig först på längre sikt. 

Enligt undersökningen av Fores (2012) utförs endast 15 % av lönsamma miljöinvesteringar. 

Görs miljöinvesteringar utifrån företags mål och strategi? Ett företags strategi präglar även 

styrningen i ett företag (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Ledningen i ett företag kan använda 

sig av styrningen för att formulera och genomföra strategier(ibid). Inför ett beslut om en inve-

stering kan det finnas olika aspekter att ta hänsyn till, bland annat om investeringen kan utfö-

ras i enlighet med ett företags mål och strategi (Brealey, Myers, & Allen, 2014) Detta kan 

innefatta företagets miljö-och hållbarhetsmål (Grankvist, 2009). Utgångspunkten vid invester-

ingsbedömning kan vara att relatera de förslagna investeringsprojekten till företagets mål 

(Brealey et al., 2014). Om det finns ett miljömål, är det endast det som utgör grunden för be-

slutet? Eller är investeringskalkylen också viktig?  

Hur fattas beslut att göra en investering? Investeringar innebär oftast beslut som får konse-

kvenser för flera år framåt (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Beslutsfattandet inom en organi-

sation kan vara en komplicerad process, det kan vara svårt för individer att ta in alla aspekter 

som involverar en investering enligt Sandberg & Söderström, 2003. Både den löpande pro-

duktionen och investeringen kan bidra till att höja lönsamheten i ett företag. Vidare är det 

vanligt att företag undersöker investeringens lönsamhet genom olika investeringskalkyler 

(ibid). Investeringsbeslut är många gånger svåra och kan ofta präglas av osäkerhet (Alkaraan 

& Northcott, 2006). Själva kalkylproceduren avslöjar problem och möjligheter med invester-

ingen som inte kunnat upptäckas utan kalkylen (Brealey et al., 2014). Den formella kalkyl-

proceduren får därför sitt värde även i strategiska investeringar. I en rapport skriven av Sand-

berg och Söderberg, (2003) visas behovet av förbättrade beslutstöd för investeringar inom 

energieffektivisering. För att kunna behålla sin konkurrenskraft kan investeringar vara ett av-

görande inslag vid hanteringen av förändrade situationer som påverkar ett företag (ibid). Rea-

la optioner hamnar utanför den klassiska beräkningen, men kan ses vara ett bra komplement 

till kalkyler, den tar hänsyn till den framtida utvecklingen av en investering (Brealey, Myers, 

& Allen, 2014). Där kartläggs vilka möjligheter ett projekt har. 

Det som vi tycker är intressant är att undersöka på vilket sätt beräkningar görs för en miljöin-

vestering utifrån företagets miljöstrategi och mål. Hur balanseras beslutsunderlaget?  
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 

Vilka faktorer styr besluten kring att göra en miljöinvestering?  

1.4 SYFTE 

Vårt syfte med denna uppsats är att försöka förstå arbetet med miljöinvesteringar. Vilken 

styrning och vilka kalkylmetoder som ligger bakom en bedömning samt beslut av en miljöin-

vestering.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen kommer inte att behandla finansiella investeringar. Investeringarna rikta sig till 

immateriella och reala miljöinvesteringar. 

1.6 TIDIGARE FORSKNING  

Inom området för miljöinvesteringar är utbudet av tidigare forskningsrapporter begränsat. En 

studie gjordes 2008 med namnet Miljöinvesteringar - Framtidens investeringar? (Tuver & 

Fredriksson, 2008), där författarna föreslår fortsatt forskning inom en fallstudie inom ett stör-

re företag för att reda ut hur miljöinvesteringar hanteras i verksamheten. Detta anser vi vara 

intressant och denna uppsats kommer att handla om beslut kring miljöinvesteringar. 
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1.7 DISPOSITION 

  

Kapitel 1 - Inledning 

Kapitel 2 - Teoretisk 
referensram 

Kapitel 3 - Metod 

Kapitel 4 - Empiri 

Kapitel 5 - Analys 

Kapitel 6 - Slutsats 

I detta kapitel presenteras en inledning med bakgrund av pro-

blemet som mynnar ut i en problemdiskussion. Problemdis-

kussionen ledera till syftet och frågställningen. Avslutnings-

vis finns avgränsning och tidigare forskning.    

I detta kapitel ges en presentation av de teorier som skapar 

vår referensram.    

I detta kapitel analyseras insamlad data och empiri för att 

senare kunna besvara vår frågeställning    

Empiri och data presenteras som sedan används till att analy-

seras i analyskapitlet     

Metodkapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt och hur vi 

samlat ihop vår empiriska del.     

Här besvaras vår frågeställning och vi kopplar ihop kapitlet 

med studiens syfte. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel beskriver begrepp som används för att stödja forskningsfrågans möjliggörande. 

Teorin som ligger till grund för arbetet presenteras. Utgångspunkten i vår studie är de hu-

vudbegrepp vi har valt: Hållbar utveckling, Management Control Systems, Investeringsbe-

dömning, investeringsbeslut och kalkylmetoder. 

Då detta arbete främst handlar om miljöinvesteringar har vi valt att inleda vår teoretiska refe-

rensram med att introducera läsaren för hållbar utveckling och miljöledningssystem. Sedan 

fortsätter det med investeringsbedömning och investeringsbeslut. 

2.1 SAMMANFATTNING 

Hållbar utveckling är ett begrepp som började användas mer frekvent efter 1987 och begrep-

pet ligger till grund för hur samhället söker efter att skapa ett hållbart sätt att förhålla sig till 

dess resurser (Almgren, Brorson, & Enell, 2008). Ur hållbar utveckling kommer begreppet 

CSR som syftar till att belysa företagets ansvar för hållbar utveckling (Grankvist, 2009).  

Management Control Systems är en form av styrning som kan tillämpas av organisationer och 

företag (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Styrningen kan användas för att genomföra företa-

gets strategier och mål. För att förstå hur företagets långsiktiga arbete korrelerar med eventu-

ella miljöpolicymål, kan det vara viktigt att få förståelse för hur företagets miljömål ser ut 

(Almgren, Brorson, & Enell, 2008). Detta finns med i denna studie för att förstå hur ett före-

tags strategier och mål finns med inom miljöinvesteringarna. För att kunna säkerställa att mil-

jöarbetet utförs i enlighet med företagets policy, används miljöledningssystem som fungerar 

som en handlingsplan (Ammenberg, 2012). Miljöledningssystem är frivilligt för företag att 

implementera, denna visar hur företag planerar och följer upp sina miljömål.  

Investeringar kan framställas, som en kapitalinsats, som beräknas ge avkastning i framtiden 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014). En miljöinvestering görs bland annat för att uppnå miljöef-

fekter och dessa kan lätt kopplas samman med strategiska investeringar som kännetecknas av 

långsiktig påverkan på företaget (Alkaraan & Northcott, 2006). Inför ett investeringsbeslut 

används ofta investeringskalkyler för att underlätta och förbättra beslut kring investeringen 

(Sjögren, 2005). Vanliga metoder som används vid investeringar är payback-metoden, netto-

nuvärdemetoden och internräntemetoden (Alkaraan & Northcott, 2006). 

2.2 HÅLLBAR UTVECKLING  

Begreppet hållbar utveckling kan beskrivas som den utveckling som sker och ska tillmötesgå 

människors nuvarande behov utan att äventyra behoven för kommande generationer. Defini-

tionen kommer från den så kallade Bruntlandkommisionens rapport från (1987). Definitionen 

är långt ifrån operationell. Många debatter förs världen över med frågor som rör ekologi, eko-

nomi samt rättvisa och välmående där dessa går i kollisionskurs (Ammenberg, 2008).  

Begreppet CSR har på senare år börjat användas i många företag är ett av många olika håll-

barhetsbegreppen, som är de mest spridda över hela världen. CSR, Corporate Social Respon-
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sibility, handlar i grund och botten om företagets frivilliga samhällsansvar (Grankvist, 2009). 

Detta begrepp handlar om tre delar för hållbar utveckling som är miljö, ekonomi och socialt 

ansvar (ibid). Miljö handlar om att företag har ett miljömässigt ansvar, där de ska driva sin 

verksamhet på ett sätt som inte påverkar våra naturresurser och jorden på ett negativt långsik-

tigt sätt (ibid). Ekonomiskt ansvar handlar om att företagen ska trygga företagets ekonomiska 

ställning, genom att tjäna så mycket pengar som möjligt och ge eventuella aktieägarna av-

kastning på investerat kapital. Socialt ansvar handlar om att ta hänsyn till medborgares hälsa 

och välbefinnande, genom att vara en god samhällsmedborgare. Det innebär att ett företag ska 

ta ansvar och visa engagemang för de tre aspekterna (Almgren, Brorson, & Enell, 2008). För 

att uppnå en långsiktig hållbar verksamhet, ska företagen balansera dessa tre aspekter på bästa 

sätt enligt Almgen, Brorson & Enell. Om ett företag t.ex. bara fokuserar på att optimera sin 

vinst utan att ta hänsyn till omvärden, kan detta företag ses som girig och då riskera de att 

företagets produktintresse minskas under tid (Grankvist, 2009). Ett företag som kanske bara 

fokuserar på miljövänliga aspekter, riskerar att glömma att säkerhetsställa att deras egna an-

ställda trivs på jobbet. Ett företag som bara fokuserar de sociala aspekterna riskerar att glöm-

ma att produkterna också ska säljas. Forskningar pekar på att det finns positiva effekter av 

användandet av CSR och detta har positiva effekter på konsumentbeteendet (Sen & 

Bhattacharya, 2013). Många anser till och med att CSR är nödvändigt för dagens globala 

marknad. Problematiken kring CSR kan uppstå då länken mellan företags CSR-insatser och 

dess finansiella resultat, kan vara är otydlig (ibid). Det finns många olika begrepp inom håll-

bar utveckling, men många företag väljer att använda CSR och detta kanske kan beror på att 

skillnaden från andra hållbarhetsbegrepp innehåller detta ordet Corporate, vilket kan föredras, 

eftersom att andra begrepp kan tendera att låta mer affärskritiska (Grankvist, 2009).  

 

Ett sätt att mäta hållbar utveckling är genom ekologiskt fotavtryck (Marana, Wackernagela, 

Kitzesa, Goldfingera, & Boutaud, 2007). Begreppet ekologiskt fotavtryck representerar män-

niskans påverkan på jordens resurser (Moffatt, 2000). Ekologiska fotavtryck går ut på att kart-

lägga hur stora arealer, både vatten- och landområden, som krävs för att producera de varor 

och tjänster vi använder samt att hantera emissioner och avfall (Ammenberg, 2012). Resulta-

tet kan presenteras som en enda yta, där man ser på hur mycket mark eller vatten av olika ty-

per som krävs (ibid). De framräknade arealerna jämförs sedan, med de tillgängliga vi har på 

jorden. Sedan ser man på hur stort fotatryck man har och använder detta för att bidra till hu-

vudmålet om hållbar utveckling, genom att minska sitt ekologiska fotavtryck (Moffatt, 2000). 

Ekologiska fotavtrycket har sina svagheter, bland annat tar den inte full hänsyn till ändliga 

resurser, hanterar inte helt korrekt utveckling, baseras på det genomsnittliga värdet och hante-

rar exempelvis inte störningar i ekosystem (Ammenberg, 2012). En av landytorna som går att 

mäta, är sitt koldioxidavtryck. Det finns inga riktlinjer hur man exakt mäter eller kvantifierar 

ett koldioxidavtryck (Wiedmann & Minx, 2007). Det finns spekulationer kring huruvida man 

ska mäta direkta koldioxidutsläpp eller mäta hela livscykeln för växthus gaser.  

Ett sätt att arbeta med hållbar utveckling i ett företag är att implementera mål i ett företags 

styrning (Nilsson, Olve, & Parment, 2010).  
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2.3 STYRNING 

2.3.1 MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS  

En form av styrning som vissa företag kan välja att rikta sig mot är styrning av miljömål 

(Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Ekonomistyrning handlar om organisationers sätt att hus-

hålla med sina resurser. Här väljer vissa företag som en del i sin styrning att styra arbetet med 

miljö (Almgren, Brorson, & Enell, 2008). Utformningen av en ekonomistyrning tar upp vil-

ken roll styrningen ska ha och detta kan kallas för styrmixen (Nilsson, et al., 2010). Definitio-

nen för ekonomistyrning kan uppfattas som bred. Ofta handlar ekonomistyrning om att orga-

nisationer använder finansiella och icke-finansiella mått tillsammans (ibid). Det är vanligt att 

det finns en långsiktig plan för hur strategiskt viktiga resurser ska utvecklas och användas på 

bästa sätt. Ledningen använder ekonomistyrning i sin verksamhet för att genomföra och for-

mulera strategier (ibid). För att uppnå en god hushållning krävs det att ledningen har idéer om 

vilka mål som ska uppnås, hur verksamheten ska bedrivas utifrån målen, hur dessa ska 

genomföras och vad som kommer att hända till följd av dem.  

Ett sätt att se på styrning är genom Management Control System (Malmi & Brown, 2008). 

Ofta beskrivs Management Control Systems (MSC) som en funktion som ska fungera som ett 

stöd till företagets mål och strategi, detta ska sedan leda till konkurrensfördelar (Langfield-

Smith, 1997).  MCS kan används för rutiner och processer i organisationer. Chefer och med-

arbetare använder systemen för att säkerhetsställa att målen i organisationen uppnås (Bisbe & 

Otley, 2004). Via MCS hanteras organistoriska spänningar mellan kreativ innovation och för-

utsägbar måluppgörelse (Henri, 2005). Inom internationell litteratur har det inom ekonomi-

styrning varit fokus kring att endast behandla hur den finansiella styrningen bör utformas. På 

senare år har det blivit vanligare att titta på vad som sker när flera olika slags styrning före-

kommer samtidigt (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Ett sätt att se på styrning har lanserats 

av Malmi och Brown (2008). 

                                                                   Kulturstyrning 

Klaner Värderingar Symboler 

Planering                           Cybernetisk styrning Belöningar & 

Bonusar Långsikts-

planering 

Aktivitets-

planering 

Budgetar Finansiella 

mätsystem 

Icke-

finansiella 

mätsystem  

Hybrid-

mätsystem 

                                                               Administrativstyrning 

Ledningsstruktur Organisationsstruktur Policy och tillvägagångsätt 

Figur 1 - "Management Control System package (Källa: Malmi & Brown 2008 s. 291) 
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Modellen beskriver fem huvudkategorier av kontroller och styrningar: 

Kulturstyrning- handlar om värderingar och sociala normer som påverkar chefers och medar-

betares beteende (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Inkluderar ledningens kommunicerade 

värderingar, synliga symboler som exempelvis byggnader och klädkoder samt skapandet av 

klaner, till exempel genom riter och ceremonier. 

Planering- planeringen bestämmer först målen för organisationens mål och aktiviteter, den 

bestämmer även standarder som ska bli uppnådda utefter mål (Nilsson, Olve, & Parment, 

2010). Den ska på ett sätt även klargöra vilket arbete som förväntas av organisationens med-

arbetare. Vidare kan även planering möjliggöra koordineringen genom att ställa upp mål i 

organisationen (Malmi & Brown, 2008). Genom det kontrollera aktiviteter hos grupper och 

individer för att försäkra att de arbetar i linje med företagets önskvärda utkomst. Denna del av 

MCS inkluderar både kort- och långsiktig planering (Nilsson, et al., 2010). Det finns två stör-

re förhållningssätt inom planering, den första har ett taktiskt fokus där mål och handlingspla-

ner inom en 12 månaders period eller mindre fastställs (Malmi & Brown, 2008). Det andra 

förhållningssättet har en mer långsiktig planering där mål och handlingsplaner för en längre 

period etableras (ibid). Långsiktiga planeringar har oftast ett strategiskt fokus, medans kort-

siktiga har oftast ett mer taktiskt fokus. 

Cybernetisk styrning- Cybernetisk kontroll är en process där feedback utbyts genom använd-

ning av standarder för prestationer, den syftar till att säkerställa måluppfyllelse och att målen 

löpande omprövas (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Den cybernetiska styrningen inkluderar 

budget, finansiell, icke-finansiell rapportering samt rapporteringsystem av hybridkaraktär. Ett 

cybernetiskt system kan antingen vara informationssystem eller kontrollsystem (Malmi & 

Brown, 2008). Budgeten är oftast central och är grunden för de flesta organisationers MCS, 

detta för att budgeten anses ha en förmåga att väva samman organisationers trådar i en över-

gripande plan (ibid). Budgetering kan ha flera användningsområden, bland annat beslut om 

resurstilldelning och integrering av processer. Budgeten används ofta för att se helheten och 

finansiell rapportering används ofta för att mätta målsättningar. Ett finansiellt prestationsmått 

kan t.ex. vara avkastning på investeringar (ibid). Icke-finansiella åtgärder kan användas för att 

övervinna några av de upplevda begränsningarna i finansiella åtgärder. 

Belöningar och bonusar- säkerställer att ett beteende som ligger i linje med organisationens 

mål belönas (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). Inkluderar system för att inrikta och påverka 

hur mycket och länge man försöker nå ett visst mål. 

Administrativ styrning- Den administrativa styrningen handlar om strukturer och procedurer 

med syfte att påverka chefers och medarbetares beteende (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). 

Den inkluderar organisationens ägarstyrning, organisatoriska strukturer samt policyer. Den 

visar övervakning av beteende och vem som har ansvaret för beteenden och processen över 

hur arbetsuppgifter eller beteenden ska utföras eller inte utföras (Malmi & Brown, 2008). Det-

ta innebär den ledningsstruktur som strukturens och sammansättning oss ledningen (ibid). 

Den innefattar vilka system som finns för att företrädare för de olika funktionerna och de or-

ganisatoriska enheterna träffats för att samordna verksamheter vertikalt och horisontellt (ibid).  
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Det är ofta ledningen som avgör styrmixen, det vill säga med vilka medel organisationen 

styrs, beroende på hur intresserade de är av rutiner, strukturer och processer (Nilsson, Olve, & 

Parment, 2010). Företagets strategi kan påverka MCS, då strategin borde vara MCS´ns ratio-

nella grund. Inom MCS kan det även finnas informella kontroller som inte är medvetet upp-

ställda (Langfield-Smith, 1997). De inkluderar oskrivna policyers inom företagets kultur.  

2.3.2 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 

Ett sätt för företag att nå sina egna miljömål eller möta de miljökrav som ställs är att rationali-

sera detta genom miljöledningssystem (Persson & Persson, 2011). Det är frivilligt för företag 

att implementera olika miljöledningssystem. Det vanligaste miljöledningssystemet är 

ISO14001. Den fungerar som en specialorganisation som ser till att miljöfrågorna sköts i linje 

med företagets policy (Bergström, Catasús, & Ljungdahl, 2002). ISO 14000-serien innehåller 

två standarder, ISO 14001 innehåller krav på ett miljöledningssystem och ISO 14004 är en 

vägledning med praktiska råd och utveckling för ett miljöledningssystem (ibid). Det första 

blocket innefattar miljörevision, miljöledning och miljöprestanda (Persson & Persson, 2011). 

Det andra blocket består av miljömärkning och livscykelanalys. ISO-serierna visar hur orga-

nisationer ska planera, införa, kontrollera och följa upp sitt miljöarbete (ibid). Med miljöled-

ningssystem ska företagen åstadkomma ständiga förbättringar (Iraldo, Testa, & Frey, 2009). 

Ett sätt att göra detta är genom att sätta upp konkreta handlingsplaner och mål (Almgren, 

Brorson, & Enell, 2008). Ett problem som kan uppstå är att företagen inte når dessa mål, må-

len kan vara för ambitiösa, resurserna räcker inte till, interna uppföljningen fungerar inte eller 

helt enkelt att företagsledningen fokuserar på andra saker (ibid). För att maximera kostnadsef-

fektiviteten och optimera förbättringsmöjligheter av de pengar företagen satsar i miljöförbätt-

ringar, behöver företaget fullgöra ständiga förbättringar (Iraldo, et al., 2009). I och med ISO 

14001, finns det ett affärsmässig logiskt sätt att tillämpa miljön i sin verksamhet och detta 

system kan tillämpas på ett likartat sätt i hela världen (Almgren, et al., 2008).  

2.4 INVESTERINGSBESLUT 

Ett sätt för ett företag att uppnå sina uppsatta miljömål eller bemöta miljökrav kan vara att 

utföra en investering som kan leda till att målet eller kravet uppfylls (Brealey, Myers, & 

Allen, 2014). Hamberg (2005) menar att i litteratur som omfattar investeringsbedömning, är 

det vanligt att en ekonomisk rationell beslutsprocess står i centrum. Detta är naturligt då inve-

steringsbedömning finns inom ekonomisk teori och behandlar därmed rationella beslutsfat-

tanden. Rationalitet är nära besläktat med nyttomaximering, alltså valet av de beslut/aktivitet 

som är mest fördelaktiga för beslutfattaren (ibid). Investeringsbedömning kan med ekonomis-

ka beräkningar uppfattas som en enkel och rättfram process enligt teorin (Hamberg, 2005). 

Investeringsbeslut kan däremot avvika från det som kan vara ekonomiskt optimalt. Ett ratio-

nellt beslutsfattande är basen av ekonomisk teori och det har en viktig plats inom finansiering 

(ibid). För att kunna maximera sin nytta behöver beslutsfattaren ha tillgång till information 

om alla möjliga alternativ och deras konsekvenser och samtidigt kunna utvärdera och rang-

ordna information för att kunna se vad den bidrar med till den totala nyttan (ibid). 



Miljöinvestering, dagens investering? 

 

 

11 

 

I företag som har stora och många reala investeringar är det vanligt med en investeringsmanu-

al som specificerar hur investeringsprocessen ska se ut (Segelod, 2005). En investeringsma-

nual är till för att specificera och tala om hur investeringsäskandet ska utformas och följas 

upp, vilka investeringskriterier som ska tillämpas, vilken livslängd som ska antas, hur grund-

investeringen, restvärde, intäkter och kostnader ska beräknas. Investeringsmanualer kan vara 

avsedda för investeringar i maskiner, produktionsutrustning, mark och byggnader (ibid). En-

ligt Lander & Pinches, (1998) var det förr i tiden vanligt för beslutsfattare att använda sig av 

traditionella analyser och komplettera dessa med t.ex. känslighetsanalyser. Det kan även fin-

nas fördelar för att använda sig av beslutsramar när investeringsbeslut ska tas (ibid). Dessa 

beslutsramar kan översättas till företagets lönsamhet, effektivitet eller långsiktig överlevnad 

på dagens globala marknad. I vissa fall används investeringsmanualen även till utvecklings-

projekt och vissa typer av immateriella investeringar (Segelod, 2005). Det finns ofta skriftliga 

rutiner för utvärdering av sådana projekt. I större koncerner kan det i vissa fall vara vanligt att 

det finns en ganska löst beskriven skriftlig investeringsinstruktion eller investeringspolicydo-

kument på koncernnivå som sedan står till fritt förfogande för divisionerna att planera enskilt i 

detaljnivå (ibid).  Vid de allra största investeringarna kan det finnas en lista med punkter som 

är lämpligt att beaktas i beslutsunderlaget (ibid). Dessa blanketter som gäller för de största 

investeringarna lägger ofta större tyngd vid att investeringskalkylen bör kompletteras med 

beskrivningar av beslutssituationen, investeringens följdinvesteringar, risker, flexibilitet och 

finansiering (ibid). I vissa koncerner kan det hända att koncernledningen har avskaffat den 

gemensamma investeringsmanualen och decentraliserat den till divisionerna (ibid). I invester-

ingsmanualer finns vanligtvis även information kring vilka lönsamhetskriterier som ska an-

vändas. Dessa lönsamhetskriterier beräknas genom kalkylmetoderna (Sandahl & Sjögren, 

2005). Payback-metoden en metod som kan användas som lönsamhetskriterium för en inve-

stering och även om en investering har en lång återbetalningstid kan den ändå utföras vid det 

fallet att den då måste uppvägas av andra mycket starka incitament för att investeringen ska 

räknas hem. Vid ett beslut om att göra en investering går det att ta hänsyn till hur framtiden 

kommer se ut och vilka möjligheter ett projekt har i framtiden (Brealey, Myers, & Allen, 

2014). 

2.5 REALA OPTIONER 

Reala optioner kan beskrivas som ett alternativt beslut företaget tar för att öka värdet på före-

taget genom att stärka framgång och minska förluster (Lander & Pinches, 1998). Det innefat-

tar möjligheten att expandera och avstanna projekt om olika förhållanden inträffar. Den reala 

optionen kan användas för att bedöma investeringar i miljö- och hållbarhet (Cortazar, 

Eduardo, & Salinas, 1998). Detta är inte en derivat metod. Fördelarna med metoden finns 

vanligtvis inte med i metoder som nettonuvärdemetoden (Feinstein & Lander, 2002). Genom 

att investera i ett projekt kan ett företag genom reala optioner ta hänsyn till flera beslutsvägar 

som finns till följd av hög osäkerhet inom ett projekt. När ny information finns disponibel, då 

kan beslutsfattarna välja att ändra riktning av projektet eller implementera användbara tillvä-

gagångssätt. Enligt Brealey, Myers, & Allen, ( 2014) finns det fyra olika reala optioner:   

 Tillväxt/ Expansionsoption 
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 Option att vänta 

 Option att överge 

 Flerstegsoption 

2.6 INVESTERINGSBEDÖMNING 

En investering kan beskrivas som en kapitalinsats som i framtiden ska beräknas ge avkastning 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014). Investering är ett stort begrepp som innefattar olika former 

av investeringar, så som reala, finansiella och immateriella investeringar (ibid). Orsaken till 

att en investering utförs kan bero på olika bakgrunder såsom att ett företag vill expandera, 

reinvestera, utföra rationalisering, forskning/utveckling eller utföra miljöinvesteringar.  

En real investering är en investering i materiella tillgångar, som bland annat innefattar an-

läggningstillgångar, maskiner, byggnader och inventarier för att nämna några exempel 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014). En real investering är en investering som påverkar produk-

tionskapaciteten. En investering som är immateriell innebär investeringar i utbildning, forsk-

ning, uppbyggnaden av en marknadsorganisation och produktutveckling (ibid). Immateriella 

investeringar innebär olika former av arbetsinsatser som under ett år investeras i för att för-

bättra lönsamheten till kommande år (ibid). I många fall lägger företagen ut pengar på inve-

steringar, i hopp om att generar mer pengar i framtiden. 

2.7 MILJÖINVESTERINGAR  

En miljöinvestering präglas av att det är en investering som kan göras för att uppnå miljöef-

fekter. Dessa kan vara föreskrivna av myndigheter eller frivilliga initiativ från företag 

(Bergström, Catasús, & Ljungdahl, 2002). Komplexiteten kan öka avsevärt vid ekonomisk 

värdering och behovet av miljö, därför krävs det en försiktighet vid investeringar 

(Baumgartner, Faber, & Proops, 2002). För att utvärdera investeringsmöjligheterna i strate-

giska miljömål, kan företaget ha prestationsmått (Alewine & Stone, 2011). Om informationen 

för att mäta miljö-och hållbarhet är otillräcklig, kan företag hindras från att utvärdera hållbar-

hetsmål och presentation (ibid). För att mäta miljöinvesteringars prestation finns det olika 

potentiella utvärderingssystem, som tar upp miljödata i ett verktyg, bland annat i ett balanse-

rat styrkort (ibid). Det kan finnas lite olika verktyg för att utvärdera en miljöinvestering, dessa 

kan underlätta för att införa miljödata i ett investeringsbeslut.  

2.8 STRATEGISKA INVESTERINGAR 

Kapitalinvesteringar kan vara operationella i sin natur eller ha ett mer strategiskt fokus 

(Alkaraan & Northcott, 2006). Strategiska projekt kan bland annat kännetecknas av hög risk, 

producera svårdefinierade utfall och ha en signifikant långsiktig inverkan på företagets presta-

tioner (ibid). Exempel på strategiska investeringar kan vara, att introducera nya produktlinjer, 

nya tillverkningsprocesser, nya innovationer, byten i produktionsmöjligheter, företagsförvärv 

och fusion. Investeringar i miljö brukar kännetecknas, som strategiska investeringar 

(Ammenberg, 2008). Det finns en komplexitet runt att göra strategiska investeringar som kan 

ge företagsledare en utmaning i utvärderingen kring en strategisk investering (Alkaraan & 
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Northcott, 2006). Inför ett beslut om en strategisk investering kan en alltför stor förlitlighet på 

investeringskalkyler leda till att strategiska investeringar förkastas och företaget missar en 

viktig investering. Enligt rapporten från Alkaraan & Northcott (2006) finns det fördelar med 

att strategiska investeringsbeslut inte bara baserar sig på konventionella finansiell beräk-

ningsmetoder och då strategiska investeringsbeslut kan kräva ett annat tillvägagångssätt.  

2.9 KALKYLRÄNTA 

Den minsta accepterade avkastningen på en kapitalinvestering kallas för kalkylränta (Brealey, 

Myers, & Allen, 2014). Det är den så kallade alternativkostnaden, då den är lika som den för-

väntade avkastningen för att investera i den finansiella marknaden. Den förväntade avkast-

ningen på företagets portfölj av alla delar, kan företagets kapitalkostnad bestämmas som 

(ibid). Den är diskonteringsräntan för företags genomsnittliga riskfyllda projekt och alterna-

tivkostnaden för företags tillgångar. Det kan enligt Brealey, Myers, & Allen (2014) finnas två 

orsaker till varför företag lägger mycket tid på att ta reda på alternativkostnaden för kapital. 

Den ena orsaken kan vara att projektet varken är mer eller mindre riskfyllt än genomsnittet av 

företagets tillgångar och att projektet då behandlas som en genomsnittlig risk. Kapitalkostna-

den kan vara den rätta diskonteringsräntan för dess projekt (ibid). Den andra orsaken kan vara 

att projekt som är ovanligt riskfyllda eller säkra, är företagets kapital kostnad en bra utgångs-

punkt, för att fastställa diskonteringsräntan för dessa projekt. Företagets kapitalkostnad upp-

skattar kapitalkostnaden för varje projekt från grunden, den är lätt att lägga till och dra bort 

(ibid). Kapitalkostnaden är inte alltid den korrekta diskonteringsräntan, om nya projekt har 

mer eller mindre risk, än affärer som företaget redan gör. Varje projekt bör ha sin egen alter-

nativkostnad och den verkliga alternativ kostnaden beror på projektets risk menar Brealey, 

Myers, & Allen (2014). 

2.10 BERÄKNINGSMETODER 

Nedan beskrivs olika beräkningsmetoder som kan användas vid investeringsbedömning: 

2.10.1 PAYBACK-METODEN  

Payback-metoden är den enklaste formen av investeringskalkyl (Brealey, Myers, & Allen, 

2014). Metoden tar fram hur lång tid det tar att tjäna in det investerade beloppet med det årli-

ga inbetalningsöverskottet (ibid). Metoden kallas även för återbetalningsmetoden. Payback-

metoden anger hur lång återbetalningstid som ett projekt har. Ett företag bestämmer själv vil-

ka payback-krav de har för olika investeringar (ibid). 

Om inbetalningsöverskotten är lika stora varje år, blir återbetalningstiden (Brealey, Myers, & 

Allen, 2014): 

  

  
 

Formelbeteckning  

C0 Grundinvestering 

Cx Årligt inbetalningsöverskott 
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Tabell 1-Brealey, Myers & Allen (2014, s. 109). 

Om inbetalningsöverskotten är olika stora skilda år används en iterativ metod, d.v.s. det pro-

vas fram (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Först görs en överslagsberäkning som visar under 

vilket år grundinvesteringens belopp kommer att täckas av inbetalningsöverskottet. Efter detta 

beräknas payback tiden. 

     

  
 

Formelbeteckning  

C0 Grundinvestering 

Cy Inbetalningsöverskott årets början 

Cn Det aktuella årets inbetalningsöverskott 
Tabell 2 - Brealey, Myers & Allen (2014, s. 111). 

Payback-metoden har enligt en studie från Lefley´s (2006) visat sig vara den mest förekom-

mande metoden vid investeringsberäkning. Många företag som använder payback-metoden 

anser att de använder metoden för att det är en enkel metod, som går snabbt att genomföra 

(Alkaraan & Northcott, 2006).  

Med payback-metoden får ett företag en övergripande bild på sitt projekt, men det finns fakto-

rer som metoden inte tar hänsyn till (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Problem som kan upp-

stå när företag använder payback-metoden är: 

1. Att payback-metodens regel ignorerar alla kassaflöden som inte innefattas av företa-

gets payback-tids krav. Om man exempelvis har ett projekt som får 3 år i återbetal-

ningstid och företaget har krav på 2 år, kan projektet bli avvisat oavsett storleken på 

projektets kassaflöde. 

2. Payback-metodens regel tar inte hänsyn till räntan, utan ger alla projekt lika kassaflö-

den före återbetalningstiden. Exempelvis, om två projekt ger samma återbetalningstid, 

säger det att båda projekten är lika attraktiva, men på det ena projektet kanske kassa-

flödet har uppstått tidigare och då har det ett högre nettonuvärde än diskonteringsrän-

tan. 

3. Payback-regeln säger att ett företag bör välja projekt efter sin återbetalningstid. Detta 

kan leda till att företaget bara satsar på kortsiktiga projekt och väljer bort långsiktiga.  

2.10.2 NETTONUVÄRDEMETODEN 

Nuvärdemetoden är en annan metod som kan användas. Med hjälp av nettonuvärdemetoden 

(NPV) är det möjligt att räkna om alla framtida inbetalningsöverskott till nuvärde, d.v.s. dis-

konteras till nuvärde med hjälp av vald kalkylränta (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Kalkyl-

ränta är den räntesats som används vid investeringskalkylering och fastställs ofta av de krav 

som ställs på företaget från banker och ägare (ibid). Det är ett uttryck för det krav på förränt-

ning företaget ställer på satsat kapital. För att det ska vara möjligt att göra en lönsamhetsbe-

dömning av en investering används en räntesats med vilken betalningar vid framtida tidpunk-

ter värderas (ibid). Enligt Alkaraan & Northcott (2006) är nettonuvärdemetoden den mest 
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använda analysteknik i större företag, när det gäller både strategiska och icke strategiska 

projekt.  

 

   
  

      
 

  

      
    

  

      
 

 

      
 

 

Formelbeteckning  

Cx Årligt inbetalningsöverskott  

r Kalkylränta 

C0 Grundinvestering 

R Restvärde 

N Ekonomisk livslängd 
Tabell 3 - Brealey, Myers & Allen (2014, s. 105.). 

Investeringens nuvärde jämförs med C0, grundinvesteringen (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 

En investering kan vara lönsam om den har ett nuvärde som är större än noll (Alkaraan & 

Northcott, 2006). NPV regeln säger att pengar idag är värda mer imorgon, eftersom man kan 

investera pengarna för att tjäna på räntan omedelbart (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Netto-

nuvärdet beror endast på alternativkostnaden för kapital och det prognostiserade kassaflödet 

(ibid). Eftersom nettonuvärdet innebär vad pengar är värda idag, kan man addera två stycken 

projekts NPV med varandra.  

2.10.3 INTERNRÄNTEMETODEN 

Internräntemetoden kan definieras som ett projekt där diskonteringsräntan har 0 i NPV 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014). Regeln för internräntemetoder, är att acceptera investering-

ar, där alternativkostnaden är mindre än internräntan.   

   
  

        
 

  

        
     

  

        
   

 

 

Formelbeteckning  

IRR Diskontingsränta 

C0 Grundinvestering 

t År 

Cx Årligt inbetalningsöverskott 
Tabell 4 - Brealey, Myers & Allen (2014, s. 112). 

Det finns många företag som använder sig av internräntemetoden, fast metoden kan ha vissa 

minus (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Enligt Brealey, Myers, & Allen, (2014) finns det fyra 

problem i internräntemetoden att leta efter:  
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1. Vid ett projekt där man utlånar eller lånar pengar, och detta ger positiva kassaflö-

den till följd av negativa, kan både NPV stiga samtidigt som diskonteringsräntan 

stiger. Dessa projekt kan accepteras om IRR är mindre än alternativkostnaden.   

2. Om det vid flera avkastningar finns flera förändringar på kassaflödena, kan det 

hända att projektet har flera IRR. 

3. På projekt som är ömsesidiga kan IRR regeln rangordna projekten i fel ordning, 

där projekten skiljer sig i omfattning och den ekonomiska livslängden. Om man 

ska använda sig av att rangordna ömsesidiga projekt, bör man göra en granskning 

på IRR på varje investering. 

4. Den kortsiktiga och långsiktiga kapitalkostnaden för kassaflöden kan skilja sig åt. 

IRR regeln säger att man skall jämföra IRR med alternativkostnaden, ibland skiljer 

sig kapitalkostnaden åt från ett år till ett annat. Då finns det ingen enkel måttstock 

för att utvärdera internräntan för dessa projekt. 

Lik nettonuvärdemetoden är det många företag som använder internräntemetoden frekvent, 

flera företag anser att det finns många fördelar med metoderna (Alkaraan & Northcott, 2006). 

I företag där cheferna har hand om mycket icke-finansiella projekt, tittas de oftast mer på in-

ternräntemetodens beräkningar än nettonuvärdemetoden (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 

Forskare vet inte varför så många företag använder sig av internräntemetoden, men tror att en 

av anledningarna kan vara att chefer inte litar på prognoserna för avkastning (ibid). Med hjälp 

av nettonuvärdemetoden är det möjligt att räkna om alla framtida inbetalningsöverskott till 

nuvärde, d.v.s. diskonteras till nuvärde med hjälp av vald kalkylränta (ibid). För att det ska 

vara möjligt att göra en lönsamhetsbedömning av en investering används en räntesats med 

vilken betalningar vid framtida tidpunkter värderas.  
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3 VETENSKAPLIG METOD 
I metodkapitlet behandlas metodval för uppsatsen. Detta är med så att du som läsare ska 

kunna skapa en förståelse för vår studie och kritiskt kunna granska vår tillvägagångssätt. En 

presentation om uppsatsens vetenskapliga ansats, inriktning och litteratursökning finns med. 

Operationaliseringen beskrivs samt dess styrkor och svagheter, även det empiriska tillväga-

gångssättet. Vidare diskuteras även begreppen validitet och reliabilitet.  

3.1 VETENSKAPLIG ANSATS 

Denna studie bygger på en induktiv ansats med en hermeneutisk kunskapssyn där vi antar ett 

socialt konstruktivistiskt synsätt.  

Vi har valt att utgå från social konstruktivism i vår studie. Social konstruktivism är den veten-

skap som inte utgår från rena objektivitetsideal (Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2011). Mot-

satsen till social konstruktivism är positivism där verkligheten ses som objektiv och kan upp-

fattas av våra sinnen. Positivismen är vanlig vid kvantitativa statistiska metoder för analys. 

Inom det konstruktivistiska synsättet uppfattas verkligheten som subjektiv, den skapas i sam-

spelet mellan människor (ibid). Vi har valt att utföra en kvalitativ studie om miljöinvestering-

ar vid IKEA och vi har utfört intervjuer där för att kunna skapa en god uppfattning av hur det 

faktiskt ser ut. Vi har även intervjuat Sweco för att ta in flera synvinklar som kan verka för att 

lättare kunna besvara studiens syfte. En kvalitativ studies syfte är att undersöka av vilken ka-

raktär en företeelse är, hur den kan identifieras. Kvalitativa studier är nödvändiga för sådant 

som är mångtydigt där innebörder och symboler måste tolkas kvalitativt. En tolkning av ob-

servationer görs i ett teoretiskt sammanhang för att fastställa vilket fenomen det rör sig om. 

Kvalitativa studier används i syfte att uppnå andra värden än rent medicinska eller tekniska 

(Wallén, 1996). I vår studie handlar det inte om att ta reda på hur mycket något förekommer 

utan vi vill snarare studerade vad för slags karaktär det studerade objekt innehar. Att klassifi-

cera handlar om att bestämma inom vilka begrepp någonting hamnar. Detta gör vi genom att 

försöka välja ut de begrepp som vi anser ger en relevant bas till att studera studien. Analysre-

sultatet visas genom att vi återger våra samtal i vår text. I vår kvalitativa studie eftersträvar vi 

en förståelse för helheten. Alla har vi olika sätt att se på saker och ting. Ett perspektiv. Denna 

studie kommer att ha ett företagsekonomiskt perspektiv där vi söker efter att se hur och vilka 

faktorer som styr en miljöinvestering.  

Ordet hermeneutik härstammar från grekiskan och kommer närmast från teologin med bety-

delsen ”tolkning av bibliska texter”, idag betyder den ungefär ”läran om förståelse” 

(Andersson, 1979). Tidigare användes uttryck så som ”den historiska skolan” eller ”histori-

cism” för att beskriva denna vetenskapsteori. Kausalitetstänkandet är inte något som används 

för den hermeneutiska kunskapsutvecklingen (ibid). Den arbetar inte med förklaringar, utan 

med begreppet förståelse. I denna uppsats är ambitionen att skapa en förståelse för hur en mil-

jöinvestering utförs och vilka kalkylmetoder och faktorer som ligger bakom ett beslut. Upp-

satsen kommer att skrivas med en hermeneutisk ansats för uppsatsens kunskapsutveckling och 

process. Ett centralt begrepp som är relevant när det handlar om förståelse är begreppet för-

förståelse (Birkler, 2008). Precis som ordet antyder så handlar det om den förståelsen som 
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föregår själva förståelsen. Innan du läser en bok har du alltid en förväntan, åsikt eller fördom 

om bokens innehåll (Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2011). Att använda sig av sin förförståel-

se i uppsatsskrivandet innebär bland annat att vara öppen och ödmjuk inför att inte alltid få sin 

förförståelse bekräftad. Med den hermeneutiska kunskapssynen startar forskaren i teori och 

går via empirin åter till teori. Med denna insikt så kommer vi att utföra personliga intervjuer 

och vara öppna för att intervjupersonens svar kanske inte blir det som vi har tänkt sen innan. 

Vid insamlingen av den empiriska data vi har i vår studie skapar vi oss en förståelse och kun-

skap som senare används för att utföra en analys.  

Inom hermeneutiken så är tolkning ett centralt begrepp. (Molander, 2003). Den hermeneutiska 

cirkeln beskriver mönstret att gå från tolkning till förståelse. 
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Figur 2 - Hermeneutisk cirkel enl. Alvesson & Sköldberg (2007, s. 71). 
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Hermeneutiker betonar att ingen tolkningsprocess börjar helt förutsättningslöst utan tolkaren 

närmar sig sitt material med en viss förförståelse (Johansson, 2007). Utifrån förförståelsen gör 

vi en preliminär och övergripande tolkning av det objekt som vi har framför oss. Sedan under-

söks detaljer på ett sätt som kan svara på om vår tolkning kan anses vara riktig eller behöver 

korrigering. 

Valet av forskningsansats berör uppfattningar om relationerna mellan teori och empiri 

(Wallén, 1996). Det brukar vanligtvis talas om den induktiva och den hypotetisk-deduktiva 

metoden (ibid). Induktion innebär att man utgår från datainsamling och ur materialet söker dra 

generella och teoretiska slutsatser. Forskaren går från verklighet till teori och landar i en form 

av språkutveckling, begreppsutveckling eller teoriutveckling. Vi utför intervjuer för att samla 

empirisk data, denna tillsammans med den teoretiska referensramen bildar en grund till vår 

analys. Tolkningen som sedan görs blir redskapet som används där forskaren går från en em-

pirisk verklighet till teoriutveckling. De induktiva resonemangen har genom tiderna visat sig 

vara resultatrika trots att det inte ger någon garanti för slutsatsens riktighet. Detta resonemang 

är i sig ett sätt att använda induktion som metod.   

Uppsatsen utgår från en teori för att kunna ge en god bild av den empiriska delen i studien 

(Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2011). Teorin ska inte vara en bas för vad som ska berättas 

utan fungerar mer som ett stöd föra att stärka kopplingen mellan empiri och teori. Efter det 

utförs den empiriska delen för att få en förståelse för hur verkligheten ser ut. Fördelen med att 

studien har en induktiv ansats är att studien inte är låst vid något specifikt utfall. Det blir möj-

ligt att ha en öppenhet i studien på ett sätt som gör det enklare att analysera. Nackdelen med 

en induktiv ansats kan vara att studien kan komma att präglas av subjektiva uppfattningar från 

författaren (Johansson, 2007). T.ex. att studien präglas av vår egen uppfattning och tolkning 

av hur verkligheten ser ut.  

 

3.2 LITTERATURSÖKNING 

Vid vår inledande sökning av litteratur och vetenskapliga artiklar användes biblioteket vid 

högskolan Halmstad, campus Varberg och vid Göteborgs universitet. Att använda biblioteket 

är ett bra sätt att nå information (Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2011). Biblioteket har varie-

rande uppbyggnad och resurser. Biblioteken användes för datainsamling, där uppsatsens 

nyckelord användes för att koncentrera informationssökningen. Litteraturen som eftersöktes 

är bland annat inom miljömanagement, hållbar utveckling, Management Control Systems, 

investeringsbedömning, investeringsbeslut samt andra begrepp relaterade till studien. Lämplig 

kurslitteratur som använts under Energiekonomprogrammets kurser kommer att användas, 

fördelen är att stor kunskap finns kring kurslitteraturen.  

De vetenskapliga artiklarna fanns genom sökningar på internet. Sökningarna utfördes på Hög-

skolan Halmstads sökmotor DiVa och Google schoolar. Innehållet undersöktes noga och vi 

granskade om artikeln är relevant till uppsatsen. Detta gjorde vi genom att se på vem som har 

skrivit artiklarna och titta på deras bakgrund. Vi har även jämfört innehållet artiklar med lik-

nade artiklar och böcker. I vetenskapliga artiklarna undersöktes källorna för att se om det där 
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kan finnas någon mer relevant artikel. Sekundärdata kommer från IKEAs rapport om deras 

hållbarhetsstrategi ”People and planet positive”. 

Några av våra viktigaste teoretiska källor är hämtade från denna litteratur: 

 Principles of Corporate Finance, skriven av Richard A. Brealey, professor i 

finansiering vid London Business School, Stewart C. Myers, professor i finansiering 

vid Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology, Franklin Al-

len Nippon Life Professor i finanisiering vid The Wharton School University of Penn-

sylvania (Brealey, Myers, & Allen, 2014).  

 En annan källa som vi anser viktig för vår studie är Ekonomistyrning för konkurrens-

kraft, den är skriven av Fredrik Nilsson, han är professor i företagsekonomi, särskild 

redovisning på Uppsala universitet, Nils-Göran Olve, han är adjungerad professor i 

ekonomiska informationssystemet på Linköpings universitet och Anders Parment är 

lektor vid företagsinstitutet, Stockholms universitet (Nilsson, Olve, & Parment, 2010). 

 En tredje källa som vi anser viktig är: Investeringsbeslut: en spegling av teori och 

praxis, den är skriven av Gert Sandahl som är Universitetslektor industriell och finan-

siell ekonomi på företagsekonomiska institutionen i Göteborgsuniversitet samt Stefan 

Sjögren, han är också Universitetslektor företagsekonomiska institutionen, industriell 

samt ekonomi på Göteborgsuniversitet (Sjögren, 2005). 

3.2.1 TEORIBILDNING 

Ett tillvägagångssätt för att öka förståelsen för ett undersökningsobjekt är att konstruera en 

teori för hur något kan vara tänkt att fungera (Johansson, 2007). Teorin är inte en beskrivning 

av hur undersökningsobjektet verkligen fungerar utan det är ämnat att vara en förenklad bild 

av hur vissa delar av den kan tänkas hänga ihop och fungera. 

3.3 ÄMNE OCH FÖRETAGSVAL 

Vi har valt att studera vilka faktorer som styr ett beslut om att göra en miljöinvestering. Valet 

och intresse av ämne är något som utvecklats under vår utbildning Energiekonomprogrammet. 

Där ett intresse och nyfikenhet skapats för hur ekonomi och miljö/energi samverkar. Just in-

vesteringsbeslut är en viktig del i att möta ny ökad efterfrågan och miljömål på samma gång 

(Sandberg & Söderström, 2003). Vid en miljöinvestering tycker vi att det är intressant att se 

hur olika beslutsunderlag balanseras. Genom styrning kan underlag för beslut skapas (Brown 

& Malmi, 2008), t.ex. kring miljömål för att skapa underlag till investeringsbedömning. Svå-

righeten med MCS modellen kan vara att den är väldigt bred, den kan sakna den finansiella 

information det krävs för att göra en hel bedömning inför ett investeringsbeslut inom miljö 

(ibid). Vi kopplar utifrån intervjuerna att IKEA kan ha delar av att MCS modellen, som är 

formad i sin egen styrning. Vi kopplar att Sweco har ett övergripande syn över hur företag 

arbetar och använder sina styrningar kopplat till miljö och energimål. Med hjälp av våra av-

snitt om kalkylmetoder så kompletteras teorierna. Flera aspekter kan tänkas vara intressanta 

här, även hur miljönyttan kvantifieras för att kunna göra en investeringsbedömning.  
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Vi har valt att studera IKEA och där har vi haft intervjuer med Sustainability Group på IKEAs 

managementbolag IKEA services AB. Vi tycker det är intressant då IKEA bland annat gjort 

investeringar i solpaneler på alla deras varuhustak som tillsammans ska generera 150-200 

MW. De har även utfört investeringar där de bytt ut all belysning i deras varuhus. En risk som 

finns i att studera IKEA är att det kan vara svårt att nå fullständig information om processen. 

Med detta i åtanke så valde vi att intervjua två personer på Sweco som har varit involverade i 

flera projekt och tanken med att ha dessa företag är inte att jämföra dem på något sätt utan 

snarare skapa en bredd för att försöka förstå fenomenet miljöinvesteringar. 

3.4 OPERATIONALISERING 

Att operationalisera innebär att föra över teorietiska begrepp till empiriska observationer 

(Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2011). Vi har i första hand valt att utföra intervjuer med två 

personer på IKEA services AB som arbetar med att göra investeringar inom miljö och håll-

barhet. Intervjuerna har utförts på IKEAs services kontor i Helsingborg. Detta har vi gjort föra 

att vi ska skapa en god bild av företaget och underlätta vår kunskapsutveckling kring det pro-

blem som vi vill undersöka. Den hermeneutiska kunskapsutvecklingen är grundad på insikter 

och erfarenheter som måste upplevas för att förstås (Birkler, 2008). Utöver våra intervjuer på 

IKEA har vi valt att via telefon intervjuat två personer på Sweco, för att få in deras synvinkel 

på miljöinvesteringar. Vi har valt att intervjuat en person som arbetar med energieffektivise-

ringsstrategier och energiförsörjning. Vi har intervjuat en mer specificerad på området inom 

investeringsbedömning och investeringsanalys. Vi har valt att intervjua Sweco då vi anser att 

de kan tänkas ha en intressant inblick i hur olika aktörer och organisationer arbetar med miljö-

investeringar. Vi anser att de kan vara en god källa till kunskap för vår studie. Nackdelen med 

våra respondenter är att en stor del har teknisk bakgrund och kanske inte har den ekonomiska 

kunskap som studien behöver. Vi anser dock att vi fått tag i relevant empiri. Under samtliga 

intervjuer har vi så gott det går hållit oss till vårt intervjumanus och försökt hålla en neutral 

intervjuarteknik. Genom att undvika att kommentera respondentens svar eller ställa ledande 

frågor skapar forskaren en förutsättning för att inte påverka respondenten (ibid). Vi har där-

emot försökt skapa en intervju som är öppen och inte alltför standardiserad. Strävar intervjua-

ren efter att standardisera intervjun till stor del förlorar intervjun sina fördelar. Då kan istället 

enkät användas (Johansson, 2007). I uppsatsen används primär och sekundärdata. Primärdata 

består av data som själv samlas in och sekundärdata består av uppgifter som redan är insam-

lande.  

Primärdata samlas i första hand in genom personliga intervjuer, i andra hand utförs telefonin-

tervjuer, där det går att skapa en nyans av samtalet och diskussioner kan föras. Ett fåtal mail 

har utförts för att förstärka intervjusvaren.  

3.4.1 INSAMLING AV PRIMÄRDATA 

Vi har utfört två besöksintervjuer, vilket leder till en mer öppen och personlig intervju med 

svar som kan vara svår att få annars. Vi har även utfört intervju per telefon, där går det att få 

en god kontakt och få en uppfattning av nyanser i det berättade. Det som kan ses som en 

svaghet med att utföra intervjuer är om intervjueffekter förekommer genom att intervjuare och 
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intervjuad kan påverka varandra (Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2011). Det försöker vi vara 

medvetna om vid intervjuerna för att minska effekten av detta. I ett stort företag kan nackde-

len vara att ett fåtal intervjuer skulle kunna tänkas vara svåra att spegla hela företagets verk-

samhet. Därför har vi valt att beskriva en del av företaget som är IKEA Sustainability Group. 

Då uppsatsen kommer att handla om olika investeringar, kommer personliga intervjuer att 

utföras med personer som är väl insatta i projekt och förfarandet av de aktuella miljöinvester-

ingarna inom IKEA Sustainability Group. Fördelen med detta är att det finns en god kunskap 

kring just förfarandet av investeringarna. Det som är positivt med att intervjua ett storföretag 

är att de kan tänkas ha etablerade metoder och arbetssätt att studera. Vid ett stort företag kan 

olika projekt ha utförts som är intressanta att förstå ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Vid våra intervjuer tillsammans med Sweco har vi utfört dessa genom telefonkontakt. Vi har 

valt att intervjua två personer vid Sweco, fördelen med dessa respondenter är intervjuerna ger 

en bild av hur andra företag arbetar med miljöinvesteringar. De kan även tänkas ha en bred 

förståelse för hur olika typer av investeringar utförs då de arbetar i olika projekt i olika orga-

nisationer. 

En stor fördel med att använda sig av intervju som insamlingsmetod är flexibiliteten, en god 

intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv på ett annat sätt som inte går 

vid en enkätundersökning (Bell, 2007). För att säkerställa svaren från intervjuerna har vi an-

vänt oss av en inspelningsapplikation. I kommunikation och dialog, står språket samt dess 

användning i centrum för tolkningar (Eriksson & Wiedershiem-Paul, 2011). Tolkningen sker i 

större kunskap om helheten, än vad som fås genom de delar (fragment), som kan uppfattats 

vid enskilda observationer. Vi har valt att skriva ner intervjusvar och spela in alla inspelning-

ar, för att kunna gå tillbaka och tolka intervjuerna. Möjligheten att kunna samla in empiriskt 

material hos IKEA Services AB innebär att vi får ta del av information som kan användas till 

studiens syfte. Det ger förutsättningar för att utföra djupanalys kring studiens område. Nack-

delen med insamlingen av empirin är att den kan ge en vinklad bild utefter intervjupersoner-

nas bakgrund/erfarenhet(ibid). Vi genomför intervjuerna med personer som är insatta i just 

deras specifika arbete med investeringar inom hållbarhet. Fördelen med att kunna ha kontakt 

med dessa intervjupersoner är att de har kunskap inom ämnet, eftersom de arbetar med 

IKEA:s miljö- och hållbarhetsprojekt. Detta leder till att vi stärker studiens reliabilitet, validi-

tet och relevans. Nackdelen kan vara att svaren blir vinklade utifrån vad den specifika respon-

denten har möjlighet att berätta. Viss information kan vara information som inte är offentlig. 

De utförda intervjuerna kommer att spelas in och sedan återges i skriftlig form. Innan inter-

vjutillfället skickas även intervjumallen som en grund för att respondenten ska kunna vara 

förberedd. Vi kommer att använda oss av en semi-strukturerad intervju där vi har frågor med 

öppna svarsalternativ. Detta gör det även möjligt för oss att kunna ställa följdfrågor för att 

kunna gå djupare på det som vi finner intressant och relevant för studiens syfte. 

Våra intervjupersoner är följande: 

Håkan Nordkvist- Head of sustainability innovation IKEA Services AB 

Tom Pedersen- Construction manager IKEA Services AB 
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Sofia Klugman- Energy consultant Sweco Energuide AB 

Martin Lagerholm- Energy market analyst Sweco 

Håkan Nordqvist har en övergripande roll, när det gäller IKEA Services miljö- och hållbar-

hets investeringar. Håkan kan helheten med IKEA:s miljö- och hållbarhetsprojekt. Det skapar 

en gods inblick i IKEA sustainabilitys arbete inom IKEA Services AB och deras roll i företa-

get. Vi har även gjort en intervju med Tom Pedersen. Tom har bland annat ansvaret för pro-

jekt om att bygga solpaneler IKEA:s varuhus. 

Vid Sweco fick vi möjligheten att intervjua både Sofia Klugman och Martin Lagerholm. För-

delen med att ha intervjuat Sofia är att hon har sett miljöinvesteringar i olika organisationer 

och kan belysa svårigheter och möjligheter med dessa. Intervjun tillsammans med Martin blev 

mer riktad mot kvantifieringen av miljönyttan och själva beräkningarna av investeringarna. 

Martin har också han erfarenhet från olika projekt i olika organisationer.  

Tillsammans skapar respondenterna en bredd i det empiriska materialet. Fördelen med att ha 

ett företag i detaljhandeln och ett teknikkonsultföretag är att det finns olika information att 

hämta. Samtidigt har alla respondenter erfarenhet av liknande typer av investeringar. En 

nackdel med detta kan vara att respondenterna inte har exakt samma tjänster, då kan kunska-

perna eller intresset vara olika hos respondenterna. 

Relevans innebär att ett mätinstrument ska ge pålitliga och tillförliga utslag (Eriksson & 

Wiedershiem-Paul, 2011). Den ser om andra skulle ha kommit fram till samma resultat. I 

denna studie som är kvalitativ, kommer observationsdata vara intersubjektiv, vilken innebär 

att ett resonemang eller en hypotes i princip kommer att bedömas lika oavsett vem som un-

dersöker dess sanning (Molander, 2003).    

Till våra sekundärdata används IKEA:s rapport om hållbarhetsstrategi för att förstå grunden 

bakom arbetet med hållbarhet i organisationen och till investeringar. Rapporten blir väsentlig 

för att se vilka mål IKEA utgår ifrån vid uppsättandet av deras hållbarhetsstrategi. 

Utifrån den insamlade empirin kommer vi att ha grunden till vår empiriska studie. 

Vi väljer ut två frågor ur vår intervjumall som ställs till alla respondenter:  

- På vilket sätt implementeras miljömål/miljöstrategi i arbetet kring investeringarna? 

Denna fråga är med i vår intervju för att förstå hur ett företags strategi implementeras i en 

investering. Detta leder till en ökad förståelse för arbetet med miljöinvesteringarna. Nackde-

len med frågan kan vara att svaren kan tolkas fritt från respondenten och är beroende av per-

sonens specifika kunskap inom implementeringen. Osäkerheten här kan vara på vilket djup 

respondenterna vill gå in på själva processen av att arbeta med detta.  

- På vilket sätt skiljer sig kalkylmetoden åt i en miljöinvestering jämfört med en vanlig inve-

stering? 
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Vi ville skapa en förståelse för vad som skiljer en miljöinvestering från en vanlig utifrån olika 

beräkningsmetoder. Genom denna fråga vill vi även ta reda på hur miljönyttan kan kvantifie-

ras. Även vilken typ av beräkningsmetod som är vanligast vid en miljöinvestering. Vilken 

metod som används för att fatta ett beslut om att göra en miljöinvestering. På vilket sätt miljö-

investeringen finns med i kalkylmetoden.  

Vi har i våra intervjumallar
3
 använt oss av inledande frågor för att skapa en öppen introduk-

tion och förståelse för personens bakgrund och yrke. Här skapar vi oss en helhetsbild av arbe-

tet med miljöinvesteringar. Sedan har vi frågor som leder oss in på själva styrningen av mål 

och implementering av mål i investeringen. Efter det går vi in på mer beräkningsmetoder för 

att undersöka hur beräkningarna utförs och hur miljönyttan kvantifieras. Vi har även med en 

avslutande fråga kring hur personen ser på begreppet miljöinvesteringar, denna är inte med 

för att stödja empirin inför analysen utan mer som ett bra sätt att avsluta intervjun på. 

3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET  

Vilken metod som används för insamling av information måste alltid kritiskt granskas för att 

avgöra hur tillförlitlig och giltig den information är som tas fram (Bell, 2007). Reliabilitet 

eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter (ibid). Reliabiliteten är en god 

sak att undersöka vid den empiriska delen i uppsatsen, att vid intervjutillfällena jämföra om 

svaren och utfallen skiljer sig åt eller är tillförlitliga. För att öka reliabiliteten i studien kom-

mer svaren att utvärderas och jämföras med varandra. Vi kommer att utföra liknande frågor 

till respondenterna med en anpassad vinkel utifrån respondenternas olika ansvarsområde. Vi 

har utfört personliga intervjuer med flera respondenter som är involverade i samma projekt 

för att på detta sätt öka reliabiliteten i undersökningen. Vi har även använt oss av tillförlitliga 

källor genom att söka artiklar och låna litteratur vid Google schoolar, högskolan Halmstad, 

campus Varberg och Göteborgs universitet. 

Validiteten, även kallad giltighet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man 

vill att den ska mäta eller beskriva (Bell, 2007). Vi har valt att intervjuat två företag föra att 

kunna få in en hög validitet genom att vi får olika svar. Validiteten kan beskrivas som den 

”utformning” en forskningsinsats har med syftet att kunna ge trovärdiga slutsatser och att re-

sultaten och beläggen i en undersökning ger ett starkt stöd till de tolkningar som görs (ibid). 

För att minska risken för låg validitet utgår intervjufrågorna från samma bas i de personliga 

intervjuerna. Vår intervju med Håkan Nordkvist och Tom Pedersen hade hög reliabilitet då de 

kunde ge svar på våra frågor, däremot märkte vi att vissa av de ekonomiska frågorna inte 

kunde ges utförliga svar på. Sofia Klugman och Martin Lagerholm på Sweco hade olika bak-

grund och arbetade inom lite olika projekt, men vi kunde ändå se att svaren liknade varandra. 

Genom Martin Lagerholm fick vi även djupare förståelse för den ekonomiska biten.  

I uppsatsen används en bred teoretisk referensram för att med flera källor och begrepp kring 

problemet går det lättare att styrka frågeställningen för studien.  

                                                 
3 Se bilaga 1,2 och 3 
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4 EMPIRI 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska material som har framtagits med hjälp av 

personliga intervjuer och via telefonintervju. Informationen som är utvald är den som är mest 

relevant för att kunna besvara studiens syfte. Kapitlet är uppbyggt genom att presentationer 

av de två företagen ges därefter kommer efterföljande intervjuer. 

Först presenteras IKEA gruppen och IKEA Sustainability Group som är en del i IKEAs ma-

nagementbolag IKEA services AB. Vi ger även en sammanfattande beskrivning av IKEA:s 

rapport, People and Planet Positive om deras hållbarhetsstrategi. Vidare presenteras två inter-

vjuer med två personer på IKEA Services AB. Efter detta visas en presentation av teknikkon-

sultföretaget Sweco, även där med efterföljande intervjuer från två personer på företaget.  

4.1 IKEA GRUPPEN 

IKEA är ett svenskt multinationellt möbelföretag som grundades 1943 och verkar inom de-

taljhandelsbranschen (IKEA, 2013). Affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment av form- och 

funktionsriktiga heminredningsartiklar till låga priser att så många som möjligt kan ha råd 

med dem. För att kunna erbjuda bra priser arbetar IKEA med automatiserade tillverknings-

processer och tillverkar stora volymer. IKEA gruppen har 303 varuhus i 26 länder och öppna-

de 2013 fem nya varuhus i fyra länder. IKEA gruppen satsar på en hållbar tillväxt genom att 

satsa på långsiktiga investeringar för framtiden (ibid). Återinvesteringar sker av merparten av 

vinsten, i t.ex. befintliga och nya varuhus, produktutveckling samt hållbarhetslösningar och 

genom att sänka priserna deras kunder. 

4.1.1 PEOPLE AND PLANET POSITIVE, IKEA GROUP SUSTAINABILITY STRATEGY FOR 2020 

Som en del i arbetet med hållbarhet har IKEA gruppen lanserat en hållbarhetsstrategi, People 

and planet positive (2014), för att möta de miljömål inför år 2020 som är satta av företaget. Vi 

går igenom några viktiga nyckelord som finns med i rapporten People and Planet Positive 

(2014): 

 Sustainability – Hållbarhet på IKEA innebär att säkerhetsställa att miljö, ekonomi och 

social sköts i linje med välbefinnande för idag och imorgon. Enligt IKEA innebär det-

ta att möta människor och samhällets behov, utan att behöva kompensera för nästa ge-

neration att uppfylla sina behov.  

 IWAY- IKEA:s system från 2000, som omfattats av heminredningsprodukter, service 

och material. Det är en uppförandekod för leverantörer, som säger vad IKEA kräver av 

sina leverantörer och vad leverantörerna kan förvänta sig av IKEA.   

4.1.2  IKEA SUSTAINABILITY INNOVATION GROUP  

Denna grupp har till uppgift att titta på IKEA utifrån och in för att hitta ny teknik och nya 

innovationer som kan appliceras inom IKEA (Nordkvist, 2014). Sustainability group innefat-

tar en organisation om fem personer. Alla innovationer på IKEA har Sustainability som bas 

och ska samtidigt bidra till affären, där priserna ska bevaras till samma eller lägre än idag. Det 

finns två Corporate headquarters inom IKEA gruppen, IKEA Services AB i Helsingborg, Sve-
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rige och IKEA BV i Leiden, Holland. IKEA services AB är ett managementbolag till IKEA 

gruppen, berättar H. Nordkvist (Personlig kommunikation, 15 april, 2014). 

4.2 INTERVJU 1, 2014-04-15, HÅKAN NORDKVIST- IKEA SERVICES AB 

Medverkande: Håkan Nordkvist, Jenny Eriksson och Linnea Carlsson 

Plats: IKEA Services AB Helsingborg 

Vår första intervju utförs med Håkan Nordkvist som är Head of Sustainability på IKEA Ser-

vices AB. Håkan har arbetat på IKEA i lite mer än 20 år och största delen har han arbetat 

inom inköps och distributionsdelen av IKEA. Han har arbetat 14-15 år på den direkta sidan 

och 5 år på inom indirekt material, det som inte säljs till kunden utan som används inom före-

taget. Sedan två år tillbaka driver han Sustainability innovation.  

4.2.1 HÅLLBAR UTVECKLING 

När vi frågar vad hållbar utveckling innebär svarar Håkan att IKEA:s övergripande mål är att 

skapa en bättre vardag för de många människorna och detta innebär att erbjuda heminred-

ningsartiklar, som är väldesignade med bra kvalitet till ett lågt pris, alla ska kunna köpa va-

rorna. Användandet av världens resurser överanvänds redan idag. I takt med den ökande be-

folkningen och att en del av denna befolkning tar sig ur fattigdom, på grund av den ökad eko-

nomiska tillväxten, ställer detta högre krav på hållbarhet. I genomsnitt använder vi idag resur-

ser motsvarande 1,5 planet, vilket inte är hållbart. För att möta den nya köpkraften krävs re-

surser, dessa kommer att öka i pris om resurserna minskar. Därför tycker IKEA att det är vik-

tigt att säkerhetsställa över tid hållbara och förnyelsebara resurser. Detta i linje med att de ska 

behålla sin affärsidé, samtidigt som de ska ha en positiv påverkan på planeten. 

4.2.2 MILJÖLEDNINGSSYSTEM 

Håkan berättar att IKEA inte är certifierade enligt ISO 14000, däremot utförs interna revisio-

ner. I deras operationsmanual finns det ett dokument som med Iway utbildar sin personal 

inom hållbarhet på IKEA. Det finns ett dokument som kallas för coworker engagement som 

är en strategisk plan hur IKEA engagerar alla sina 140 000 medarbetare. Håkan berättar att de 

har olika typer av granskningar som kallas för ”business reviews”. Dessa utförs bland annat 

genom att olika varuhuschefer gör egna granskningar på ett varuhus utanför sitt egna. Detta 

för att kunskapen om hållbarhetsstrategin ska sprida sig och att varuhusen ska dela med sig av 

kunskapen till varandra. Externt har IKEA revisorer som på heltid åker runt och granskar de-

ras leverantörer, att arbetet med Iway följs.  

4.2.3 STYRNING 

På IKEA följs allting upp i minsta detalj berättar Håkan. En global strategi tas fram, sedan 

tillämpas egna affärsplaner i varje land. Dessa uppdateras varje år. Målen och strategierna 

byggs in i affärsplanen för varje land. Sedan godkänns varje affärsplan av styrelser i varje 

land. Det finns affärsstyrelser i varje affärsenhet. Hållbarheten är representerad i alla dessa 

styrelser. Det säkerställs i dessa affärsplaner att hållbarhetsstrategin är integrerade i affärspla-

nen och affärsstyrelsen. Den affärsstyrelsen (business council) bestämmer också budgeten för 

affärsplanen. De har s.k. business navigation i varje lands enhet som följer upp investeringar-
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na centralt från IKEA till varuhusen och länderna. Besluten följs upp för att se om invester-

ingarna utförts eller inte gjorts. Miljöprincipen är densamma för alla länder där IKEA verkar, 

den är global, däremot styr den nationella lagsstiftningen för det enskilda landet. Det används 

inget management system, som SAP. Vd:n rapporterar och följer upp målen för varje land. 

Rapporteringssystem utförs mestadels via Excel. Färdiga project templates används till upp-

följning och som rapporteringsmall.  

4.2.4 MILJÖINVESTERINGAR 

På frågan om vad miljöinvesteringar innebär för IKEA berättar Håkan att miljöinvesteringar 

är allt från att IKEA ska kunna erbjuda sina kunder att leva ett mer hållbart liv hemma genom 

att t.ex. sänka sin energiförbrukning, återanvända vatten, installera solpaneler på IKEA varu-

husen till att minska eller tillvarata sopor och se det som en tillgång istället för att slänga iväg 

det direkt. De arbetar även med materialutveckling, där det går att producera plast från förny-

bara källor. De är även med i produktutvecklingsprojekt. Vid investeringar i miljö och energi 

tar IKEA fram en budgetram att följa som är uppsatt av styrelsen. Därefter får gruppen äska 

pengar till varje projekt, där styrelsen tar ett beslut om att utföra projektet eller inte.  

Håkan ser miljöinvesteringarna som strategiska, med olika risker för varje projekt. T.ex. för 

solpaneler kan återbetalningstiden vara mycket längre jämfört med en vanlig investering. Hå-

kan beskriver ett exempel på en hållbarhetsinvestering där dem bytt ut all belysning till LED 

där det varit en payback-tid på sju år och som samtidigt sänker energikostnaden för IKEA:s 

varuhus. Sedan är investeringen lönsam då hållbarheten för en LED lampa ligger på 20 år. 

LED lampan genererar även lägre energiförbrukning som i sin tur leder till mindre energi-

kostnad för varuhusen berättar Håkan. I samband med detta diskuteras även alternativkostna-

den för investeringen, men jämförelsen är inte intressant menar Håkan då de investerar i håll-

barhet som en viktig dimension för IKEAs långsiktiga strategi. De investeringar som görs är 

både lönsamma och säkrar upp IKEA framtid på ett hållbart sätt.   Dessa investeringar hör 

ihop med IKEA:s mål om att vara energioberoende 2020. 

Håkan förklarar att de vanligaste investeringarna är i vindkraftverk, solpaneler, investeringar i 

byggnaderna med allt från belysning till isolering. Energi, vatten och avfall är de tre vanligas-

te kategorierna. IKEA investerar även i deras leverantörer när det gäller att förbättra deras 

prestanda. Då utförs så kallade delinvesteringar eller lån där företaget betalar en viss del och 

leverantören en viss del. Investeringar görs även i material som bland annat i skog och 

bomull. Nya typer av material, projektfinansiering eller investerar i fabriker, köper bolag, 

produktutveckling och patent. 

4.2.5 INVESTERINGSBESLUT 

Håkan berättar att de använder sig av en investeringsmanual, ett regelverk kring hur IKEA gör 

investeringar. I det regelverket finns hållbarhetsmålen och hållbarhetsstrategin inkluderade. 

Vid en investering inom hållbarhet har de bestämt att det är en längre återbetalningstid än vid 

vanliga investeringar. Håkan använder som referens att inom industrin är det vanligt med en 

återbetalningstid på runt 2-3 år. I alla investeringar som görs ska hållbarhetsdimensionen tas 

hänsyn till. Det finns investeringar som nekas på grund av att den inte förbättrar IKEAs håll-
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barhet. Sen utförs specifika hållbarhetsinvesteringar, t.ex. i vindkraftverk, vindkraftparker 

eller solpaneler på varuhus. Där kan det finnas en längre återbetalningstid än vid vanliga inve-

steringar.  

4.2.6 KALKYLMETOD 

På frågan vilka kalkylmodeller som företaget använda svarade Håkan att det finns detaljerade 

kalkylmodeller och det används en rak payback-metod. I kalkylerna räknas det inte med nå-

gon internränta. Det är enkla metoder med intäkter och kostnader. Underhållet finns även 

medräknat i kalkylerna. ROI används men även IRR. Det finns inga specifika standardkalky-

ler. 

4.3 INTERVJU 2, 2014-05-07, TOM PEDERSEN- IKEA SERVICES AB 

Medverkande: Tom Pedersen, Jenny Eriksson och Linnea Carlsson 

Plats: IKEA Services AB Helsingborg 

Vår andra intervju utfördes tillsammans med Tom Pedersen som arbetar på IKEA Service AB 

som Construction Manager och är ansvarig för de interna byggmanualerna inom IKEA. Tom 

har arbetat inom IKEA sedan 1998. Han har en utbildningsbakgrund som byggnadsingenjör 

och har arbetat inom olika byggbolag i ett flertal länder i Europa.  

4.3.1 HÅLLBAR UTVECKLING 

Byggavdelningen på IKEA services har en central internationell roll förklarar Tom, sedan har 

varje land en egen byggavdelning som ansvarar för all byggnation i det aktuella landet. Inom 

IKEA finns interna riktlinjer och byggmanualer. Då IKEA är ett internationellt företag inne-

bär det att det inte är möjligt att ha en generell bygghandling som gäller för alla länder då det 

finns flera faktorer som kan skilja sig åt i länderna så som lagkrav, traditioner och språk. Där 

kommer även Toms roll in som ansvarig för att se till att byggmanualen är uppdaterad och att 

säkerställa att miljökraven är med. Alla länderna har sina egna tillägg vad gäller miljö. IKEA 

gör sina egna standarder som baserar sig på ”best practice” för det aktuella området. Det finns 

bland annat specifika krav på energikonsumtion och basen kommer ur People and planet posi-

tive som är företagets strategi som sätts ihop från styrelsen.  

 

Basen för IKEA är deras hållbarhetsrapport och 2020 målen. IKEA följer sin strategi genom 

att de ska vara oberoende av fossil energi till 2020. De har en datamodell, för varje ny etable-

ring gör de en simulering i denna modell, där de räknar på vad som kommer att hända, med 

hjälp av simuleringen optimeras åtgärderna. Alla investeringar, som IKEA gör ska understöd-

ja IKEA:s koncept. IKEA ser också på ekonomi vid investeringar i miljö och energi. I några 

länder kan IKEA förhindras av lagstiftningen, hur och om man t.ex. får installera solceller.  

 

Vi frågar Tom hur strategin kring hållbarhet kommer in i själva processen och då svarar han 

att först kommer själva strategin, sedan kommer målen. IKEA har gjort så att för varje ny 

etablering används en simulering i en specifik datamodell och får på detta sätt en optimering 

kring byggnadsisolering, glas, k-värde och tak m.fl. Genom denna simulering finns även må-

https://www.linkedin.com/search?search=&title=Construction+Manager&sortCriteria=R&keepFacets=true&currentTitle=CP&trk=prof-exp-title
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let kring målet för energianvändningen, där ett visst antal kWh bestäms. Sedan planeras det 

utifrån vad som krävs tekniskt för att nå målet. Det är ett internt krav. I den delen av proces-

sen finns det inte med någon ekonomisk kalkylering utan det blir ett absolut krav. Det görs 

inte lönsamhetsberäkningar vid alla komponenter om det är ett miljökrav. I datorsimuleringen 

syns även vilket behov som finns för energiförsörjningen genom att se vilka komponenter 

som är med i en byggnation. När varuhuset definierats genom simuleringen syns det t.ex. hur 

mycket isolering som behövs. Ibland behövs mindre isolering då för mycket isolering ökar 

behovet av kylning.  

4.3.2 MILJÖLEDNINGSYSTEM 

Tom säger att han tror att IKEA aldrig har diskuterat om de skulle kunna använda sig av ISO 

14 000. Tom Pedersen har ingen bra förklaring till varför de inte använder sig av det, mer än 

att de aldrig diskuterat det. IKEA använder sig av sitt egna interna system Iway istället, som 

är är primär för kärnverksamheten. Iway är till för att IKEA ska ställa säkerhetskrav på sig 

själva och sina leverantörer. Många av dessa krav är helt naturliga för Sverige, men när man 

kommer till andra länder är det inte helt säker att det är lika naturligt. IKEA försöker nu även 

att implementera Iway i bygg, detta kan vara svårt då även lagstiftningen skiljer sig åt i varje 

land i byggbranschen. Länder som ligger utanför EU har oftast helt andra krav, detta gör att 

de är svårt att följa i många länder.  

4.3.3 INVESTERINGSBESLUT 

Beslut kring energival fungerar så att förnybar energi väljs i första hand, i andra hand jord-

värme, biomassa, biobränsle eller grundvatten berättar Tom. Det finns fall där krav finns från 

platsen varuhuset befinner sig att det ska vara kopplat till det lokala nätverket. Du får t.ex. 

inte bygglov om du inte köper den lokala byggvärmen. Där är beslutet låst, svårt att göra nå-

got. För varje nytt IKEA hus som byggs lägger IKEA in energiförsörjning, och detta kan vari-

era mycket på vad som finns tillgängligt och i vilket land det byggs i. Om landet har mycket 

förnybar energi är det lättare för IKEA att nå sitt mål. Problemet med olika länder, är att de är 

beroende av den energitillgång, som finns i varje land. T.ex. i Norge som i stort sätt har 

mycket vattenkraft, är målet lätt att uppnå, men i Ryssland där mycket energi är fossil är det 

betydligt svårare. Målsättningen är att bygga IKEA:s hus med bästa möjliga konstruktion, 

efter IKEA:s interna krav.  

 

Tom berättar att värderingen om miljönyttan i investeringarna sker centralt i företaget. Beslu-

tet att IKEA ska investera i solceller, kommer även det från en central roll i företaget, detta är 

ett beslut som har tagits och IKEA Service AB värderar inte beslutet. Resultatet från dessa 

investeringar redovisas även varje år där det går att se hur investeringen gått. Utvärderingar av 

investeringar kan utföras allteftersom de färdigställts. Miljökraven tas fram i samarbete med 

tillverkare. Varje projekt har en femårsplan och denna finns i varje land. Vid beslut om pro-

jekten används olika nyckeltal, bland annat hur stor del i projektet som har förnyelsebar ener-

gi. Vilken energyfootprint som skapas av projektet. Det som framgår vid projekten är hur 

mycket CO2 som sparas. T.ex. ser de även på hur mycket förnybar el som produceras och ser 

på hur stort behovet är.  Det finns ett specifikt formulär för t.ex. solcellsinvesteringar.  

 



Miljöinvestering, dagens investering? 

 

 

30 

 

4.3.4 PROJEKT SOLCELLSANLÄGGNINGAR 

Vi ber Tom beskriva projektet av solcellsanläggningar. Han berättar att IKEA 2007 tog ett 

beslut om att de skulle satsa på solcellsanläggningar. Det som hände, var att de beslutade sig 

för att göra ett test, genom att sätta upp olika solcellanläggningar på IKEA varuhus, i Tysk-

land, Belgien, Spanien, USA. Det genomsnittliga IKEA huset, med solpaneler på hela taket 

producerar kring 15 % el och detta är inte speciellt mycket anser Tom Pedersen. IKEA har en 

strategi nu, att de ska köpa vindkraftverk, vindkraftverken ska användas för att komplettera 

solpaneler och köp av förnybar energi, detta om det inte går att producera förnybar energi. På 

frågan om reala optioner beskriver Tom att solceller placeras på hela taket, det fylls på så 

mycket som är tillåtet. Det ges även utrymme för att kunna expandera om det i framtiden 

skulle komma att vara en lösning. Faktorer som spelar roll är solinstrålningen på platsen och 

elpriset på platsen. Om ett land har högt elpris, går det snabbt att räkna hem en solanlägg-

ningsinvestering. Ju större anläggningar som de bygger desto mer lönsamt blir det. 

4.3.5 KALKYLMETOD 

Vi ställer en fråga om vilken kalkylmetod som är vanligast vid miljöinvesteringar. Inom pro-

jekten används en enkel payback beskriver Tom. De tar inte hänsyn till räntan, utan de tar den 

totala investeringen/årliga inkomsten. Tom beskriver att om man ska ta hänsyn till miljön är 

det enklare att räkna detta via en enkel payback. Han ser att det är en stor fördel att använda 

sig av payback. Payback tiden ligger på 10 år på dessa strategiska investeringar. Hos vanliga 

investeringar kan payback kraven skilja sig åt, väldigt mycket beroende på projekt. Det är 

styrelsen som bestämmer om projekten är lönsamma eller inte.  

4.3.6 KVANTIFIERING AV MILJÖNYTTA 

Material, vatten och energi är intressant för IKEA. Där ser de på sitt totala footprint, vilket de 

vill förbättra. Genom att beräkna antal kunder, öppna timmar i varuhusen går det att göra be-

räkningar på detta. En kartläggning av vattenförbrukningen beskrivs som komplicerad vilket 

gör att en internationell standardisering kan vara svår jämfört med belysningen. Materialet 

som IKEA använder ska inte vara farligt och det ska gå att återvinna. Där används footprint 

för att räkna ut investeringen, sen beräknar de den på den inkomst som de tror att detta kan 

generera per år, hur mycket förnybar energi de genererar, hur mycket fossilenergi de sparar 

per år. Målen för förnybar energi varierar från de olika länderna. De använder footprint bero-

ende på vilket land och vilken energimix som landet har, för att se hur mycket fossilenergi de 

sparar. På footprinten går det att se hur mycket kWh som de direkt kan spara. IKEA Service 

AB måste göra en uppföljning på varje projekt i solceller. De rapporterar varje bokslut och 

berätta hur mycket anläggningen producerar per kWh. Uppföljning görs för alla projekt, inte 

bara solcellsprojekt. 90 % av deras solcellsanläggningar har producerat bättre än vad IKEA 

förväntat sig, resten har producerat efter vad IKEA prognoserade eller lite sämre.  

 

4.4 SWECO 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som arbetar med kvalificerade konsulttjäns-

ter (Bergman, 2014). I Sverige har Sweco tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installa-
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tion, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling 

och industri. Inom organisationen finns en avdelning för Energitjänster. 

4.5 TELEFONINTERVJU 1, 2014-05-09, SOFIA KLUGMAN- SWECO  

Medverkande: Sofia Klugman, Linnea Carlsson och Jenny Eriksson  

Plats: Varberg 

Vår första intervju med Sweco genomfördes tillsammans med Sofia Klugman som arbetar 

med energi på en strategisk nivå och är involverad i flera projekt, bland annat inom energief-

fektiviseringsstrategier och energiförsörjning. Sofia har en utbildningsbakgrund inom teknisk 

fysik från Uppsala universitet och har bland annat gjort ett arbete om solceller i Kenya och 

har doktorerat i samband med ett arbete som handlade om industriella energisystem. Sofia har 

varit med vid byggnationer där höga hållbarhetsambitioner finns, t.ex. vid stadsutveckling. 

Hon är även med och väljer ut lämpligaste energisystem för den aktuella platsen. 

4.5.1 INVESTERINGSBESLUT 

Sofia beskriver att det kan ingå att ta fram underlag vid planeringsfasen vid en investering 

som det ska gå att kunna fatta beslut kring. Det gör Swecos konsulter ibland, ibland företaget 

själva. Ofta finns strategidokument med handlings- eller åtgärdsplaner. För de som har energi-

ledningssystem finns stöd för hur uppföljning åtgärder ska utföras i manualen. Uppföljning 

görs genom en plan där det står hur energiprestanda ska följas upp, där utförs ett möte varje 

vecka, där det sker en genomgång om något blivit fel. Det kan se ut så att ledningen tas med 

t.ex. en gång i månaden föra att gå igenom målen. Vid ett energiledningssystem finns både 

interna och externa revisioner. 

Hur en investering går från idé till beslut är oerhört varierande, det finns företag som inte har 

energi på sin agenda alls eller någon energiansvarig. Där sker inga investeringar. Men det kan 

hända att det kommer in en person som t.ex. kan någonting om energi och vill gör något eller 

att det kommer från energimyndighetens program. Där de erbjuder resurser för att kunna arbe-

ta med energi. Från början gäller det att kunna kartlägga vad det är man har för användning 

och kolla på räkningarna. En energikartläggning fungerar så att först tittar du på räkningarna 

och vad du betalar för el och värme för att få det övergripande helhetsperspektivet och sedan 

går man in och titta på hur energiprestandan ser ut i varje fastighet, sett till varje kWh/m
2
. Där 

går det att se om det är något som kan effektiviseras. Där kan det vara lämpligt att kunna ta in 

expertis utifrån om det inte finns internt.  

4.5.2 STYRNING 

På frågan om vad som styr arbetet med miljö berättar Sofia att vid organisationer är det EU 

och de nationella målen som ofta styr incitament kring drivande styrmedel av miljö. Det är 

vanligt att drivna personer från själva driften är aktiva för att förbättra teknik. I de förbättring-

arna kan det även finnas en lönsamhet som det inte finns så stor medvetenhet om vid en eko-

nomiavdelning. De tekniska förbättringarna ses vanligen som en kostnad istället för en både 

tekniskt och ekonomiskt lönsam effektivisering. Där kan det tänkas vara en kommunikations-
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fråga mellan teknikern och att få upp det på ekonomiavdelningen. Då dem inte talar samma 

språk.  

4.5.3 MILJÖINVESTERING 

På frågan om vad som skiljer en vanlig investering mot en miljöinvestering svarar Sofia att 

hon egentligen bara jobbar med en typ så det är svårt att säga. Däremot ser hon att pengarna 

som kan investeras i energi och miljö konkurrerar med budgeten för underhåll i fastigheter. 

Det tyder på att man inte förstått att energieffektivisering är en strategisk fråga som ska job-

bas med separat. Utan om det uppstår ett akut underhållsproblem går det före. Sedan finns det 

dem som har en separat budget för energieffektivisering. Det finns alltså ingen förståelse för 

att pengar går förlorade för varje år som effektiviseringen utförs och åtgärdas.  

Sofia anser att en investering ska vara ekonomiskt gynnsam, inga energiinvesteringar görs av 

endast miljöskäl. ”Inom regelverk är det inte så tvingande inom energi” S. Klugman 

(Personlig kommunikation, 9 maj, 2014). Ett projekt som Sofia nämner som exempel är ett 

projekt i Ukraina där underlag skulle tas fram. Underlaget gällde för ett fjärrvärmebolag som 

skulle rustas upp som skulle få lån från europeiska investeringsbanken. Där ville bolaget att 

Sweco skulle prioritera dem åtgärder som skulle återbetalas snabbast. Det ekonomiska per-

spektivet är alltid väldigt starkt.  

4.5.4 KALKYLMETODER 

Det är väldigt vanligt att använda payback-metoden vid kalkyler ute i verkligheten, det kan 

vara relevant när det är korta payback krav, men så fort det handlar om lite längre tider kan 

det redovisa fel. T.ex. när det gäller fastigheter som har en väldigt lång livslängd. Då blir det 

en väldigt felaktig kalkyl. Nackdelen med att använda en payback kan vara att du missar en 

del saker. Det som t.ex. investerare kollar på vid ett fastighetsköp är framför all driftsnettot, 

en låg energiräkning. Då kan det få en annan effekt, då är det inte själva energiprestandan i sig 

som är viktig utan själva certifieringen. 

Sofia nämner även att hon i arbetet med solceller ser att den typen av investering skiljer sig 

jämfört med en vanlig investering. Det återbetalas inte inom normal tid även om det har blivit 

mycket billigare är det inte riktigt där än. Där kan det göras som en miljösatsning att man vill 

visa framfötterna och visa att man är framåt och vill någonting miljömässigt. Många kommu-

ner t.ex. har bestämt politiskt att man vill bygga ut solenergi. Där är det nog lite andra premis-

ser än andra investeringar. Payback tiden brukar variera beroende på elpris och produkten. 

Om man lyckas använda elen internt med ett bra system och har ett vanligt elpris utan indu-

striavtal så kanske runt 7 år. Solceller har en lång hållbarhet, på cirka 40 år. Där är dimensio-

neringen viktig så att elen går att användas internt. Sofia tror att när insikten kommer kring 

lönsamheten av solceller blir användandet större. Det har blivit så pass bra priser att det går 

att jämföra med stora investeringar. Solenergi har egentligen ingen stordriftsfördel, men det är 

klart att det kan bli billigare vid en större anläggning. Solenergi har samma prestanda vid små 

skalor också. Om det t.ex. finns överskott på kapital i ett fastighetsbolag och det är tekniskt 

fördelaktigt med ett bra tak på en bra placering har Sweco sett att det är intressant att investera 

i detta. 
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4.5.5 KVANTIFIERA MILJÖNYTTAN 

För att kvantifiera själva miljönyttan används vanligtvis koldioxidutsläpp som mått. Även 

resurshushållning i stort finns med, att man vill spara, dvs. att inte använda saker i onödan. 

För fastighetsvärdet är inte energiprestanda lika viktigt i jämförelse med andra faktorer som 

exempelvis läget, om det inte är så att du lyckas få en certifiering som miljöbyggnad. Sedan 

finns det även de som gör livscykelkalkyler också, vilket kan ge en mer korrekt analys inve-

steringsmässigt sett. De görs såklart bland de större företagen. Ett verktyg som kan användas 

för att beskriva miljönytta är Belok totalverktyg. Verktyget skulle kunna vara ett verktyg som 

är bra för att kunna skapa en god kommunikation mellan teknikavdelning och ekonomiavdel-

ning. För att beskriva miljönyttan används måttet andelen förnybar energi, den faktorn är det 

vanligt att kolla på, det hänger tätt ihop med koldioxidutsläpp. Sedan energiprestanda per m
2
. 

Ibland är det tätt förbundet med en god miljönytta och att det är billigt. Men inte alltid.  

Sofia berättar som exempel att i Kina är stenkol och naturgas subventionerat, där blir det svårt 

att jämföra sig ekonomiskt. Där handlar det mer om att lyfta själv miljöfrågorna. Ibland vill 

företag vara oberoende, den tanken finns ibland. Det är inte alltid det bäst miljömässigt. Men 

det är vanligt att man tror det. T.ex. är det populärt med värmepumpar och då kopplar man 

ifrån sig från fjärrvärmesystemet. Det finns bland t.ex. bostadsföreningar. Befinner man sig då 

i ett väldigt bra fjärrvärmesystem som går på spillvärme så gör inte det en miljönytta för att då 

ökar man sin elanvändning. Man tänker att man blir fristående men man öka sin elanvänd-

ning. Där spelar det inte någon roll vilket elavtal du har då vi i Sverige delar elnät med andra 

EU länder. Det finns två olika flöden, en där själva elektronerna finns och en där pengarna 

flödar. Under de kallaste timmarna kommer det från de sämsta anläggningarna. 

4.6 TELEFONINTERVJU 2, 2014-05-09, MARTIN LAGERHOLM- SWECO  

Medverkande: Martin Lagerholm, Linnea Carlsson och Jenny Eriksson  

Plats: Varberg 

Martin Lagerholm är civilingenjör inom industriell ekonomi och har arbetat inom energibran-

schen tidigare och har nu arbetat inom Sweco sedan fyra år tillbaka. Martin är energimark-

nadsanalytiker och investeringsanalytiker. Hans arbete går ut på att analysera och utvärdera 

investeringar inom energisektorn. 

4.6.1 INVESTERINGSBESLUT 

På vår fråga om hur planering och strategi implementeras i investeringarna berättar Martin att 

t.ex. vid investeringar av solceller görs dem inte för att få en bra lönsamhet, där kan det snara-

re handla om policyfrågor. Det kan handla om att ett företag har en policy att det ska produce-

ra egen el, köpa mindre el eller liknande. Det kan hända att en investering kan användas i 

marknadsföringssyfte. 

Sweco kommer oftast in på idéstadiet vid en investering. Vid en investering av energi kan det 

bero på att företaget eller organisationen har en policy att ha en miljöprofil. Ibland händer det 

då att beslut tagits redan innan man vet om det är lönsamt eller inte. I vissa fall räknar man på 

de ekonomiska förutsättningarna innan beslutet fattas. Det är olika. Flera landsting och kom-
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muner fattar beslut innan de har räknat på en investering. Där bortses lönsamheten. Detta kan 

bero på policy eller politiska beslut, mer än på ekonomiskt underlag. 

I vissa fall har man som policy att ta fram underlag om man tycker att det är viktigt att en in-

vestering är lönsam eller inte. I vissa fall är det viktigt att det är någon avkastning, där spelar 

det inte någon stor roll huruvida den är en, två eller tre procent.  Avkastningskravet skiljer sig 

mycket mellan olika organisationer. Avkastningskravet på investeringarna hamnar på allt 

mellan 2,3 % upp till 10 %. Det varierar jättemycket. Avkastningskravet kan skilja sig åt mel-

lan en vanlig jämfört med en miljöinventering. Speciellt om man har en policy. Om det hand-

lar om en investering i solceller kan det bero på att man inte har några avkastningskrav alls. 

Mer ett principbeslut som fattas. Det är ingen bra avkastning på solcellsinvesteringar just i 

Sverige. Det kan tänkas att i en miljöinvestering kan det vara ett led i att arbeta med image 

som kan skapa ett värde, sett ur ett varumärkesperspektiv. Där det inte bara handlar om att 

skapa avkastning.  

Sweco arbetar inte med policydokument. Vissa organisationer kan ha investeringar som jäm-

förs med varandra, t.ex. solceller/energieffektivisering/vindkraft. Det kan vara så att man har 

ett visst antal energibesparande åtgärder som jämförs med varandra. Sen tittar man på en in-

vesteringskalkyl för att se vilken som är mest effektiv. Där handlar det också om vad man vill 

uppnå, är det mest nytta/krona som är det viktiga då kan det vara intressant att byta fönster 

eller tilläggsisolera istället för att bygga solceller.  

4.6.2 KALKYLMETODER 

Det går att beskriva lönsamheten på väldigt många olika sätt i en miljöinvestering, ett sätt som 

Sweco arbetar med är internräntemetoden och nettonuvärdesberäkningar. IRR är ett ganska 

tydlig och bra mått. En klar fördel med internräntan är att den är relativ vilket gör att det går 

att jämföra två olika investeringar med varandra även om de är olika stora. Jämfört med NPV 

så tar IRR hänsyn till storleken på investeringen. Vid presentationer används Payback-

metoden av Sweco, men inte vid ett beslutsunderlag. Martin anser att fördelen med payback-

metoden är att den är enkel att förstå och att nackdelen är att det är precis och grov.  

4.6.3 MILJÖNYTTAN 

Martin berättar att Sweco har en hel del utlandsprojekt, bland annat i Afrika, där vissa finan-

sieras av Sida eller Världsbanken. Där finns ett intresse för att räkna på just miljönyttan. Då 

går det att räkna på vilken minskning av koldioxidutsläpp som investeringen medför, där pri-

set på utsläppen räknas med. Nyttan i detta fall går att kvantifieras genom priset på dessa ut-

släpp. Det är ett typiskt sätt att kvantifiera miljönyttan på. Miljönyttan kan man klassificera 

som priset på utsläppen, för att kvantifiera den minskade mängden koldioxidutsläppen. I Sve-

rige eller i det nordiska systemet har vi en betydligt mindre mängd utsläpp av koldioxid rela-

terat till elproduktion men det går ändå att räkna på det berättar Martin. Den minskade mäng-

den koldioxidutsläpp och pris på utsläppsrätter gör det möjligt att räkna på en kvantitativ nytta 

ur en miljösynpunkt. I Sverige finns en relativt liten koldioxidgenererande industri, det inne-

bär att om man minkar på elanvändningen blir det ganska liten förbättring. Speciellt jämfört 

med länder som har kolkraft.  
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4.6.4 ELPRISET 

Hur påverkar elpriset miljöinvesteringar? Elpriset har ju gått ner lite, och förväntningarna 

framåt är ju låga också. Det innebär att fjärrvärme blir mindre konkurrenskraftigt. Jämfört 

med värmepump som är en kraftkälla som har blivit mer konkurrenskraftiga. Samma gäller 

för egen bergvärme. Det har lett till att många är beredda att öka elförbrukningen en del idag 

för att sänka den totala energikostnaden. Elförbrukningen är en del i dag som är aktuell för att 

kunna sänka energikostnaderna. Vid solceller har Sweco räknat på en kostnadsminskning 

egen elproduktionen har minskat inköpskostnad för el. Efter att ha räknat på tariff, elskatt, 

moms så får man en viss kalkyl och avkastning. Problemet är att om man investerar i solceller 

som kanske förväntas hålla i 25 år är att allt som kan förändras under den tiden är att elpriset 

kan förändras och är det så att många investerar i egen elproduktion är det förmodligen så att 

elnätbolagen kommer att ändra på sina egna elnätstariffer. Det kommer då förmodligen att 

vara mindre lönsamt för dem att ha en rörlig tariff som blir allt mindre. Då kan de tänkas änd-

ra på detta genom att ha fasta tariffer istället. Det kan förändras dramatiskt under en lång peri-

od. Det finns en stor ekonomisk risk om man investerar i solceller. Det är en så pass lång pe-

riod som det ska betala av sig på. Livslängden ligger runt 20 år, i övrigt finns det vedertagna 

antaganden om ungefär 25 år för vissa. Martin har inga bestämda åsikter eller uppfattningar 

om detta.  
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras med utgångspunkt i vår teore-

tiska referensram, företagspresentationerna och IKEA:s rapport om deras hållbarhetsstrate-

gi. Analysen ligger till grund för att kunna besvara frågeställningen och uppfylla studiens 

syfte.  

5.1 ANALYSMODELL 

Vi har valt att utforma en egen analysmodell, där vi har valt att ha en inledande förklarings-

modell till den mer explicita efterföljande analysfiguren som följer. Inom hermeneutiken är 

tolkning en viktig aspekt. Genom tolkningen söker vi efter en förståelse utifrån de observatio-

ner vi utfört i denna studie. Genom att vi antagit en induktiv ansats innebär det att vi skapar 

en förståelse för problemet genom att utgå från empirin till teori för att sedan skapa förståelse 

och tolka och analysera. 

 

Figur 3 - Analysmodell (egen gjord). 

 

 

Empiri- Vi använder oss av den data vi har samlat in, för att analysera verkligheten. Här väljer 

vi ut den mest relevanta empirin för vår studie. Utifrån vår empiri kommer vi att tolka verk-

ligheten med hjälp av vår teoretiska referensram. 

Teori – Den hermeneutiska kunskapssynen arbetar med förståelse (Birkler, 2008).  Vi har valt 

att söka förståelse för dessa teoretiska begrepp som är: 

 Beslut- Hur beslutet tas att göra miljöinvesteringar. 

 Styrning – Hur styrningen går till. Här använder vi Brown and Malmi (2008) som ut-

gångsmodell för att sedan analysera det empiriska materialet med hjälp utav den.  

 Investeringsunderlag- Vilka typer av underlag som används. Hur investeringsbedöm-

ningen ser ut och vilka kalkylmetoder som används. 

  

Empiri 

Teori 

Förståelse 

Tolkning  
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Förståelse- 

  

Figur 4 - Fördjupande analysfigur (egen modell). 

För att söka förståelse för vårt problem så använder vi oss av dessa tre grundpelare i analysen 

för att sortera och bearbeta vår empiri.  

Tolkning- Vi tolkar vår insamlade empiri med hjälp av vår teori. 

5.2 ANALYSMETOD 

Vi har valt att använda oss av vår analysfigur för att ta oss an vår analys. Genom denna så kan 

vi analysera strategier/mål tillsammans med kalkylmetoder. Först analyserar vi styrningen i 

företaget av miljöinvesteringar. Styrningen analyserar vi genom Management Control System 

package. Vi tycker att MCS ger en övergripande bild över hur ett företag arbetar med sina mål 

och hur de tas med i styrningen. Den modellen passar in i studiens sammanhang. För att skapa 

en bild av de olika mål och strategier som påverkar ett beslut om att göra en investering an-

vänds MCS (Malmi & Brown, 2008). Sen analyserar vi beslutsprocessen vid en miljöinvester-

ing, detta för att vi har sett att styrningen formar besluten som tas. Sedan gå vi vidare till inve-

steringsunderlag i form av kalkylmetoder och investeringsbedömning. Här är vår tanke att vi 

ska se vilka olika metoder som används samt se hur miljönyttan kvantifieras. I beslutstagan-

den används ofta olika typer av metoder beroende på vad som är viktigt att undersöka i den 

specifika situationen (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Payback-metoden är en av de vanligas-

te och ofta ansedd vara den enklaste av metoder. Denna kommer vi att analysera och gå dju-

pare på.   

Investeringsunderlag 

Kvantifiering av miljönytta  Kalkylmetoder 

Beslut 

Styrning 

MCS 
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5.3 STYRNING 

Vi har valt att fokusera på vissa delar av Malmi & Browns (2008) Management Control 

System package. Fokus kommer att ligga på planering, cybernetisk styrning och 

adminstrativstyrning. Delarna vi valt är för att specifikt kunna analysera arbetet med miljö 

och energifrågor, hur dessa hör ihop med deras invetseringarna. Planeringen används för att 

analysera företagens långsiktiga och aktivitetsplanering. Cybernetiska styrningen används för 

att analysera budgetar, icke-finansiella mätsystem och finansiella mätsystem, som används 

vid miljö- och energiinvesteringar. Den administrativa styrningen används för att analysera 

organisationsstrukturen i miljö- och energiledningssystem. MCS används som ett sätt att 

beskriva hur styrningen ser ut på ett företag och det kan vara ett sätt att se hur ett företags mål 

samt strategi uppfylls (Langfield-Smith, 1997).  

Planering                           Cybernetisk styrning 

Långsikts-

planering 

Aktivitets-

planering 

Budgetar Finansiella 

mätsystem 

Icke-finansiella 

mätsystem  

                                    Administrativ styrning 

                                     Organisationsstruktur 

Figur 5 - "Management Control System package (Källa: Malmi & Brown 2008 s. 291) modifierad modell 

Planering- Enligt Nilsson, Olve & Parment (2010) bestämmer planeringen organisationens 

aktiviteter och mål. Detta innebär att planeringen ska beskriva vad organisationens medarbe-

tare ska göra för att uppnå målen. IKEA Service AB har ett flertal olika miljömål, som be-

skrivs i deras rapport om hållbarhetsstrategi. Målen är bland annat: 

 Nya byggnader ska byggas energieffektiva.  

 IKEA vill vara energioberoende av fossilenergi till 2020.  

 Effektiv materialåtervinning 

 Sänka sin energiförbrukning 

 Återvinna vatten 

 Installera solceller 

 Skaffa sig vindkraftverk 

 Byggnads förbättringar, allt från belysning till isolering 

 Material, bomull och trä 

Håkan vid IKEA anser att målen om energi och miljö är en av de viktigaste faktorerna att ta 

hänsyn till i deras investeringar. Sofia på Sweco menar att flera investeringar har ett mer kort-

siktigt fokus, för man tänker på det ekonomiska resultatet i första hand och företag vill utföra 

de åtgärder som återbetalar sig kortast. Ibland missas de långsiktiga investeringarna, då vissa 

organisationer inte ser kopplingen mellan ekonomi och t.ex. energieffektivisering. Långsikti-

ga planeringar har enligt (Brown & Malmi, 2008) ett mer strategisk fokus och kortsiktiga har 
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ett taktiskt fokus. Här tolkar vi det som att det finns en indirekt koppling till att IKEA har en 

långsiktig planering genom sina miljöinvesteringar. 

IKEA Service ABs grupp Sustainability innovation utför investeringar för att uppnå målen. I 

form av projekt, ett av projekten är att se på solpaneler på varuhusen på IKEA. Sustainability 

Group jobbar främst mot att nå målen om energieffektivisering. IKEA har bestämt att det ska 

satsas på solpaneler och att detta ska byggas på alla IKEAs varuhus, eftersom målen ska upp-

nås till 2020. Här ser vi en koppling mellan investeringar och planering genom att mål satts 

upp av IKEAs styrelse. Det är en del av deras planering som speglas i deras investeringar. 

Cybernetisk styrning- För att målen löpande ska omprövas och säkerhetsställa måluppfyllel-

sen används cybernetisk styrning (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Inom IKEA säkerställs 

det att miljömålen uppfylls genom interna revisioner och genom att personalen utbildas i håll-

barhet genom Iway. I projektet med solpanelerna skapas möjlighet till omprövning genom att 

t.ex. utrymme finns för eventuell expansion.    

Organisationsstruktur används enligt Nilsson, Olve & Parment (2010) för att påverka chefer 

och medarbetares beteenden med hjälp av strukturer och procedurer. Miljöledningssystem är 

ett system där man kontrollerar att miljöarbetet går i linje med företagets miljömål och policy 

(Bergström, Catasús, & Ljungdahl, 2002). IKEA är inte certifierade enligt miljöledningssy-

stemet ISO 140 000. Däremot har de sitt eget miljöledningssystem Iway. Detta innehåller en 

plan över hur IKEA ska engagera alla sina medarbetare. Detta kontrolleras internt och IKEA 

kontrollerar att deras leverantörer följer deras krav. Chefer på IKEA får åka och besöka var-

andras varuhus och dela med sig om sina hållbarhetskunskaper. IKEA har inte diskuterat var-

för de inte använder sig av ISO 1400 00 eller något liknade system. Sweco menar att i företag 

som har ett miljö/energi ledningssystem, finns det oftast en manual som stöd för uppföljning. 

Detta innebär att företagen som har energi/miljöledningssystem oftast följer och kontrollerar 

energiprestanda varje vecka och att ledningen oftast går igenom målen en gång i månaden. 

Energiledningssystemet kontrolleras av både interna och externa revisorer. Miljöledningssy-

stem ska leda till att företag gör ständiga förbättringar inom miljö/energi (Almgren, Brorson, 

& Enell, 2008). Detta kan företagen lättats göras genom handlingsplaner och mål, men det 

kan hända att företagen inte når dessa mål. Här tolkar vi det som att i IKEAs fall så är det 

rapporten om hållbarhetsstrategi som utgör själva grunden för miljöinvesteringar medan i 

andra fall kan det tänkas komma från att företaget valt att arbeta med miljö utefter ett miljö-

ledningssystem. Vi tolkar det som att Iways funktion är att utbilda personal i hållbarhet och 

säkerställa leverantörskvalitet mer. Har man då ett miljöledningssystem som är certifierat, har 

företagen alltid en extern revisor, som ser till att målen följs. I IKEAs fall tolkar vi det som att 

de gör sina miljöinveteringar utifrån deras strategi. Även om strategin finns och följs upp har 

företag kanske inte lika hårda krav på sig, än företag som använder sig av externt certifierat 

miljöledningssystem. Miljöledningssystem kan tänkas vara ett sätt att arbeta med ett företags 

miljömål som eventuellt kan leda till beslut om miljöinvestering. 

 

Administrativ styrning- IKEA Service AB har en investeringsmanual, som fungerar som ett 

regelverk för hur de gör investeringar. Här finns IKEAs hållbarhets- och miljömål inkludera-
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de. Allt ska rapporteras till ledningen, som i slutändan godkänner projekten. IKEA Service 

AB menar att det är sällan som deras projekt inte blir godkända, då det behövs för att uppnå 

IKEAs miljö och hållbarhetsmål. Byggavdelningen på IKEA services har en central interna-

tionell roll, sedan har varje land en egen byggavdelning som ansvarar för all byggnation i det 

aktuella landet. Inom IKEA finns interna riktlinjer och byggmanualer som företaget arbetar 

med. Då IKEA är ett internationellt företag kan detta innebära att det är svårt att ha en gene-

rell bygghandling som gäller för alla länder då det finns flera faktorer som kan skilja sig åt i 

länderna som lagkrav, traditioner och språk. Sweco nämner också att problem mellan olika 

länder kan uppstå, då regler och subventioner skiljer sig åt. Genom IKEA services centrala 

roll bör det vara effektivt att nå ut i organisationen med basunderlaget, vilket senare anpassas 

till specifika lagkrav och regler i landet.  

5.4 BESLUT 

I vissa företag som har stora och många reala investeringar är det vanligt med en invester-

ingsmanual för att beskriva hur investeringsprocessen ser ut (Sjögren, 2005). En invester-

ingsmanual är till för att specificera och tala om hur investeringsäskandet ska utformas och 

följas upp, vilka investeringskriterier som ska tillämpas, vilken livslängd som ska antas, hur 

grundinvesteringen, restvärde, intäkter och kostnader ska beräknas. Utefter IKEAs miljömål 

och strategi har en specifik grupp skapats för att arbeta med investeringar, där används en 

specifik investeringsmanual. Håkan beskriver att det finns ett regelverk kring investeringarna, 

i regelverket finns miljömålen och miljöstrategin med. Tom beskriver att för varje etablering 

som utförts används en simulering i en datamodell och där får de optimering av de tekniska 

värdena. Vid detta stadie utförs inte ekonomiska beräkningar utan här är det absoluta krav 

som räknas. Här har ett beslut tagits av styrelsen att en specifik grupp ska skapas för att arbeta 

med miljömålen. Målet och strategin säkerställs genom att både mål och strategi finns med i 

investeringsmanualen och fastställda krav finns med i ett simuleringsverktyg. Enligt Martin 

på Sweco är det väldigt olika hur företag gör, ibland tas beslut redan innan ett ekonomiskt 

underlag tagits fram. Det kan bero på policy eller att företaget tagit ett miljöbeslut. Här kopp-

lar vi besluten till miljömålen och det verkar som att om beslut fattats innan den ekonomiska 

beräkningen är det på grund av att det beslutats uppifrån i företaget. Styrelsen i IKEAs fall. 

Enligt rapporten från Alkaraan & Northcott (2006) finns det fördelar med att strategiska inve-

steringsbeslut inte bara baserar sig på konventionella finansiell beräkningsmetoder. I olika 

projekt som Sofia Klugman på Sweco har tittat på så kan vissa miljöinvesteringar även gå 

missade då kommunikationen mellan tekniker och ekonomer inte fungerar, för att de inte all-

tid talar samma språk. Teknikerna kan ha kunskap av vad som behövs göras och effektivise-

ras, men kan ha problem att formulera de ekonomiska fördelarna. Ekonomen ser snarare en 

adderad kostnad istället för långsiktig minskad kostnad.  

Hamberg (2005) menar att det är vanligt att investeringsbedömning behandlar rationella eko-

nomiska beslutsfattanden. Komplexiteten vid en miljöinvestering kan öka avsevärt vid eko-

nomisk värdering och behovet av miljö, därför krävs det en försiktighet vid investeringar 

(Baumgartner, Faber, & Proops, 2002). Vid nybyggnationer i IKEA finns det inte med någon 

ekonomisk kalkylering när det handlar om miljökrav utan det blir ett absolut krav med miljö. 
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Det görs inte lönsamhetsberäkningar vid alla komponenter om det är ett miljökrav. IKEAs 

huvudstrategi är att sälja heminredningsprodukter till låga priser. Alla investeringar, som 

IKEA gör ska understödja IKEAs koncept. Sofia från Sweco beskriver att en investering i 

energi ska vara lönsam ekonomiskt, att det är sällan de görs av endast miljöskäl. Här kan det 

tänkas handla om att IKEA utför vissa investeringar pga. miljökrav men att ekonomiska be-

räkningar görs även här för att senare kunna utvärdera resultatet. Men inte vid det inledande 

beslutet, det görs vid uppföljning. T.ex. gör IKEA uppföljning på varje projekt. 90 % av deras 

solcellsanläggningar har visat sig producera bättre än vad som var tänkt från början. Detta 

görs inte av IKEAs Sustainability Group utan en annan del i företaget. 

Reala optioner kan ses som ett alternativ beslut genom att stärka framgång och minska förlus-

ter, för att öka värdet på företaget i framtiden (Lander & Pinches, 1998). Den reala optionen 

kan användas för att bedöma investeringar i hållbarhet- och miljöinvesteringar. Tom berättar 

att Solceller placerats på hela taket, så mycket som de får och kan. För att kunna expandera i 

framtiden, ges även utrymme på taket. Solinstrålning på platsen och elpriset på platsen, är 

faktorer som spelar roll vid solcellsinvesteringar. Ju större anläggningar IKEA bygger desto 

lönsammare blir det. Enligt Sofia på Sweco har solcellsanläggningar, samma prestanda även 

vid små investeringar. Martin vid Sweco tror att investering i solceller inte görs på grund av 

att få en bra lönsamhet, utan där kan det snarare handla om policyfrågor. Det kan handla om 

att ett företag har en policy att det ska producera egen el, köpa mindre el eller liknande. Det 

kan hända att en investering kan användas i marknadsföringssyfte. Budgetmässigt menar 

Sweco att ett problem i många företag kan vara att pengar som kan investeras i miljö och 

energi konkurrerar med budgeten för andra komponenter i företagen. Detta kan tyda på att 

företag inte förstår, det positiva i att investera i energi-och miljö. Det finns företag som har en 

separat budget för miljö och energi investeringar, och då är det större chans att dessa verkli-

gen gör miljöinvesteringar. Det som kan vara positivt med energi och miljöinvesteringar, är 

att det bland annat sänkta energi kostnader. Enligt Iraldo, Testa, & Frey, (2009) behöver före-

tagen göra ständiga förbättringar, om miljöinvesteringar ska leda till kostnadseffektivitet och 

förbättringsmöjligheter. Enligt Sofia på Sweco har många företag och organisationen kanske 

inte förstått fördelarna med att göra miljö och energiinvesteringar.  När Sustainability innova-

tions gruppen ska göra investeringar i miljö och energi har de en stadig budget, som är avsett 

för dessa investeringar. Denna budget bestäms tillsammans med ledningen, och det är sällan 

som investeringarna inte blir genomförda.  

5.5 INVESTERINGSUNDERLAG 

5.5.1 KALKYLMETOD  

Inom miljöinvesteringar kan beräkningsmetoderna skilja sig åt jämfört med en vanlig inve-

stering. I IKEA utförs äskande av Sustainability Group och de använder sig då av payback-

metoden som mest samt att det är en vanligt förekommande metod som används av företag 

som Sweco jobbar med.  

Payback-metoden är en av de enklaste formerna av investeringskalkyl. Den tar upp hur lång 

tid det tar att tjäna in det investerade beloppet med det årliga inbetalningsöverskottet (Brealey, 

Myers, & Allen, 2014). Det vanligaste incitamentet att payback-metoden används av företa-
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gen, kan beror på att det är en enkelmetod och att det snabbt att räkna på (Alkaraan & 

Northcott, 2006). På IKEA Service AB används en rak payback-metod där grundinvestering-

en delas med det årliga inbetalningsöverskottet.  

IKEA Sustainability group tar inte hänsyn till räntan i sina kalkyler inför deras äskande. Pro-

jektet godkänns efter företagets egna krav på payback tid (Brealey, Myers, & Allen, 2014). 

IKEA Sustainability group´s payback tids krav på investeringar i miljö och energi ligger på 10 

år.  Investeringen för LED-belysningen låg på sju år. Inom industrin kan en vanlig investering 

ligga kring en payback-tid på runt tre år. Vid investeringar i hållbarhet har de bestämt en lite 

längre payback-tid, än vid vanliga investeringar. Sofia Klugman från Sweco menar att nack-

delarna med att använda sig av payback är att de kan redovisa fel utfall. Främst investeringar 

som görs på lång sikt. Då det hända att företagen bara satsar på projekt med låg payback-tid 

och ignorerar projekt som har långa (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Vilket gör att invester-

ingar i miljö och energi oftast väljs bort då det oftast är investeringar som har en längre pay-

back tid. Vi tolkar detta som att payback-metoden i vissa fall kan leda till ett otillräckligt ut-

fall. Kalkylmetoden kan i vissa fall tänkas behöva kompletteras med annan metod. Det kan 

bero på vilken typ av miljöinvestering det handlar om och vilket mål företaget har med inve-

steringen. Martin på Sweco berättar bland annat att vid en energieffektivisering i en byggnad 

så kan det vara mer intressant att arbeta med att byta fönster eller tilläggsisolera för att få mest 

nytta/krona. Ibland kan det vara mer intressant att prova solceller. Det kan vara intressant ur 

ett varumärkesperspektiv t.ex. Där kan payback-metoden kanske ses som ett tillräckligt be-

slutsunderlag. Vissa miljöinvesteringar skulle kunna tolkas som strategiska investeringar 

(Almgren, Brorson, & Enell, 2008).  

Samtidigt som IKEA Service AB använder sig av en rak payback-metod, menar Håkan Nord-

kvist att det kan hända att ekonomerna som sitter i Holland, använder sig av andra metoder, 

för att bedöma investeringar. Det är främst IKEA Sustainablity Group som använder sig av 

payback-metoden. Att IKEA använder sig av denna metod och har ganska långt återbetal-

nings krav på sina hållbarhetsinvesteringar kan dels visa, att de har en budget att röra sig om 

vid dessa investeringar och att investeringarna görs för att det är bestämda i en central del att 

de ska göras. Sweco menar att de är ett problem för företag som kanske inte vill eller har 

pengar till att satsa på miljö och energiinvesteringar, att använda sig av payback-metoden, då 

dessa kanske endast ser mest på kortaste payback tid. Sweco tror att vissa av dessa företag 

missar att göra investeringar som både är nödvändiga eller investeringar som kan bli lönsam-

ma i längden.  

Sofia från Sweco var med i ett projekt i Ukraina, där hon skulle hjälpa att ta fram underlag av 

ett fjärrvärmebolag som skulle rustas upp, dessa ville att Sweco skulle prioriera åtgärder som 

gick snabbast att återbetala. Sofia menar att det kan vara relevant med att använda återbetal-

ningsmetoden, när det handlar om korta payback-tids krav, men organisationer kan missa att 

satsa på långsiktiga investeringar som kanske är nödvändiga i många fall. Enligt Brealey, 

Myers, & Allen, (2014) ignoneras alla kassaflöden som inte är inom företagets 

återbetalningstid. Företagen går efter payback-tiden och kanske missar att titta på projektets 

kassaflödestorlek. Payback-metoden tar inte heller hänsyn till räntan, vilket kan leda till att 
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företag missar projekt som kan ha en högre nettonuvärde än diskonteringsräntan (ibid).  Detta 

kan tolkas som att bara använda sig av payback-metoden kan leda till att ett företag går miste 

om en lönsam miljöinvestering.  

Enligt Martin på Sweco arbetar de ofta med internräntemetoden och nettonuvärdesberäkning-

ar. Han ser att de finns en klar fördel med att använda internräntan, för att den är relativ, vilket 

gör att de går att jämföra två olika investeringar med varandra oavsett storlek. Enligt Brealey, 

Myers, & Allen, (2014) kan det finnas flera kända fel, när det gäller internräntemetoden, 

bland annat kan det vara svårt att skilja kapitalkostnaden från ett år till ett annat. Många före-

tag använder internräntemetoden frekvent (Alkaraan & Northcott, 2006). Brealey, Myers, & 

Allen, (2014) anser att anledningar till att många använder sig av internräntemetoden kan vara 

att de inte litar på prognoserna för avkastning. När Martin på Sweco jämför NPV med IRR, 

menar han att fördelen med IRR är att den tar hänsyn till storleken på investeringen. 

5.5.2 KVANTIFIERING AV MILJÖNYTTAN 

Tom från IKEA berättar att miljönyttan kvantifieras främst genom vilket Energy footprint 

som kommer av investeringen, även hur mycket koldioxid som sparas. Dessa beräkningar bör 

inte klassas som vanlig konventionell finansiell beräkning men är ett sätt att kvantifiera mil-

jönyttan (Moffatt, 2000). Martin på Sweco berättar att nyttan går att kvantifieras genom att 

värdera priset för utsläppen ett företag gör. Genom att titta på den beräknade mängden koldi-

oxidutsläpp kan den kvantifieras. Vi tolkar det som att det finns icke-finansiella mått som kan 

vara med i beräkningarna vid en miljöinvestering.  

Sustainability Innovation Group räknar ut investeringen, beräknar vilken inkomst de tror det 

kan generera per år, hur mycket fossil energi de sparar per år och hur mycket förnybar energi 

de genererar. På sitt fotavtryck kan de se hur mycket kWh de direkt kan spara. De använder 

fotavtrycket beroende på vilken energimix eller vilket land projektet är i. Enligt Sofia Klug-

man på Sweco är det vanligt att koldioxidutsläpp brukar användas som mått för att kvantifiera 

miljönyttan. Hon menar också att de ekonomiskabitarna är större än miljöaspekterna vid en 

miljöinvestering. Enligt Ammenberg, (2012) har det ekolgiska fotavtrycket sina svagheter, 

bland annat hanterar den inte en helt korrekt utveckling och baseras på de genomsnittliga 

värdet. Enligt Wiedmann & Minx, (2007) finns det inga direkta riktlinjer för att kvantifiera 

eller mäta ett koldioxidutsläpp i ett ekolgiskt fotavtryck. Vi tolkar detta som att miljönyttan 

spelar en roll för vissa i beslutet att genomföra en miljöinvestering, bland annat för IKEA. 

Däremot tolkar vi det som att det ekonomiska incitamenten i många fall kan finnas med i en 

investering för att beslut ska tas att genomföra miljöinvesteringen. 
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel kommer vi att besvara vår forskningsfråga och syftet med studien. Vi kommer 

att ha en diskussion, gå igenom studiens begränsningar, beskriva det allmänna bidraget och 

ge förslag till vidare forskning 

 

Frågeställning: 

Vilka faktorer styr besluten kring att göra en miljöinvestering?  

Syfte: 

Vårt syfte med denna uppsats är att försöka förstå arbetet med miljöinvesteringar. Vilken 

styrning och vilka kalkylmetoder som ligger bakom en bedömning och beslut av en miljöinve-

stering.  

6.1 DISKUSSION  

Utifrån analysen kan det konstateras att just i IKEAs fall är det styrelsens beslut om att arbeta 

efter en strategi som lett till beslut att utföra miljöinvesteringar. Detta i samband med att de 

tillsatt en specifik grupp som arbetar med att ta fram innovationer för att nå målet om hållbar-

het. Vi har tolkat det som att IKEA är ett unikt företag att studera då det är ett storföretag. 

Utifrån vår analys ihop med Sweco kan vi se kopplingar mellan ett företags miljömål och de-

ras investeringar. De investeringsberäkningar som förekommit främst i vår studie är payback-

metoden. Den kompletteras även med internräntemetoden och nettonuvärdemetoden i vissa 

fall. Inom energieffektivisering av fastigheter verkar det finnas många effektiviseringar att 

utföra men det kan finnas en brist i kommunikationen mellan tekniker och ekonom som gör 

att de inte utförs, då det från ekonomens sida endast ses som en kostnad och inte en långsiktig 

besparing. I IKEA:s fall har det varit miljömålen som styrt beslutet snarare än lönsamhet. De 

faktorer som lett till att miljöinvesteringar utförts är att företaget har ett tydligt miljömål. Vid 

IKEA tolkande vi det som att lönsamhetsberäkningen utfördes för att se vilket utfall invester-

ingen genererat snarare än som beslutsunderlag, med undantag för payback-metoden. För att 

säkerställa att investeringarna görs i enlighet med företagets mål tror vi att de skrivna inve-

steringsmanualerna är viktiga, särskilt i ett så pass stort företag som IKEA. Internationellt sett 

så använder IKEA samma hållbarhetsstrategi för sina investeringar. Där påverkas besluten 

självklart även av de olika ländernas lagar, regler och kultur. Även om besluten från grunden 

är centraliserade måste de ändå anpassas utefter de specifika möjligheter som råder i landet. 

Som vi ser det finns det flera faktorer som ligger bakom ett beslut att göra miljöinvesteringar. 

Från IKEA:s perspektiv utförs dessa investeringar för att de är beslutat om det och besluten 

görs efter utefter IKEA:s miljömål. På samma sätt utförs dessa investeringar från en från del 

kommuner menar Martin på Sweco, just för att man beslutat om att göra dessa. Sofia från 

Sweco menar att i allmänhet är det ekonomiska aspekterna de viktigaste. Hon anser också att 

de är viktigt med en separat budget. Vi ser och tolkar det som att miljömålen i företagen har 
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en stor påverkan till att miljöinvesteringarna utförs, men i grund och botten, handlar de också 

om att företagen ska ha en budget, så att de går att genomföra dessa investeringar.  

EU´s mål ser vi också har en påverkan på ett företags arbete med miljöinvesteringar, då målen 

innebär att frågan kommer upp på agendan. En indirekt påverkan. 

I vissa organisationer värderas miljönyttan, men tolkningen vi har gjort är att det sker mer 

sällan än ofta. Vi anser att det kan vara bristen på en ekonomisk kunskap ihop med en teknisk 

som gör det kan vara svårt att förstå. Där ett företag påverkas av utsläppsrätter går det att 

kvantifiera miljönyttan genom att veta priset på utsläppsrätter. En koppling vi har sett är att 

det skulle kunna tänkas genomföras fler miljöinvesteringar om den ekonomiska lönsamheten 

gick att förklara och kommunicera. 

Något som vi drar en koppling till är att de organisationer vi studerat indirekt och direkt på-

verkas av EU´s miljömål.  

Payback-metoden och kvantifiera miljönyttan hänger ihop. Miljönyttan räknas sällan med. 

Enligt Alkaraan & Northcott (2006) finns det fördelar med att strategiska investeringsbeslut 

inte bara baserar sig på konventionella finansiella beräkningsmetoder. 

Följande slutsatser har vi sett utifrån IKEA:  

 Investeringarna utförs utefter IKEAs miljömål och för att de beslutat om att dessa 

skall genomföras.  

 Lönsamhetsberäkningar utförs för att se vilket utfall investeringen genererat snarare än 

som beslutsunderlag, men det finns undantag då payback-metoden används. 

 Investeringsmanualerna är viktiga för att säkerhetsställa att investeringar görs efter 

IKEA:s miljömål.  

 IKEA försöker använda samma hållbarhetsstrategi internationellt, men besluten på-

verkas även av olika länders lagar, regler och kultur. 

6.2 STUDIENS BEGRÄNSNINGAR 

Det som kan ha begränsat vår studie är att vi inte har arbetat med anonymitet av företag. Det 

är olika hur transparenta företag vill vara i en studie. Bakgrunden hos de olika respondenterna 

i vår empiriska data kan spelat roll för den mindre mängd empirisk data som vi samlat in 

kring ekonomiska kalkylmetoder. Flera av de vi har intervjuat har en teknisk bakgrund. Vi har 

inte haft en intervju med en ekonom från styrelsen vid IKEA. Vi har heller inte tittat djupare 

på något specifikt projekt för att t.ex. räkna på miljönytta. 

6.3 ALLMÄNNT BIDRAG 

Det som vi har sett spelar en stor roll i besluten om att göra miljöinvesteringar är huruvida 

företaget har valt att arbeta med miljömål. Att en organisation valt att arbeta med miljö tolkar 

vi som en betydande faktor för att investeringarna genomförs. Vi tolkar även vårt resultat i 

studien som att det kan finnas lönsamhet i flera miljöinvesteringar.  
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6.4 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Den vidare forskning som skulle varit intressant är att se hur lönsamheten ser ut för miljöin-

vesteringar i ett företag. Det som även skulle kunna vara intressant är en jämförande studie 

mellan olika miljöinvesteringar för ett företag.  Att utföra en fallstudie på ett företag där olika 

miljöinvesteringar ställs mot varandra för att kunna särskilja lönsamheten.  
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