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Förord
Det här examensarbetet har utförts i Luleå på uppdrag av Paragon Affärsutveckling AB under 
perioden april till juni 2009. Arbetet är det avslutande momentet på högskoleingenjörs-
programmet, Miljö- och kvalitetsmanagement, och omfattar 15 högskolepoäng. 

Detta arbete hade inte kunnat uppnå sitt syfte om det inte vore för de personer som har 
medverkat i arbetet. Vi vill därför rikta ett stort tack till Roger Lind på Paragon 
Affärsutveckling AB och även ett stort tack till de företag som valde att ställa upp på 
telefonintervjuer. Ett särskilt tack till Helena Instedt som varit vår handledare på Luleå 
tekniska universitet och tagit sig tid när behov av handledning funnits.

Ann-Louise Anttila
Johanna Kangas



II

Sammanfattning
Under senare år har det skett en genomgripande förändring i de flesta typer av företag när det 
gäller miljöarbetet. En god miljöorganisation uppfattas idag som ett måste för att överleva på 
lång sikt. För att möta den ökade efterfrågan av miljörelaterad information, miljöanpassade 
produkter och verksamheter tvingas företag ta konkreta beslut och forma strategier. Verktyg 
som företag kan använda sig av för att strukturera sitt miljöarbete är att implementera ett 
miljöledningssystem (MLS). MLS är ett hjälpmedel som har till syfte att förbättra 
miljöprestanda i företags och organisationers verksamhet. Eftersom ekonomi är en viktig 
faktor när gäller hur verksamheten bedrivs medför det att det måste vara lönsamt för företag 
att miljöanpassa verksamheten. En grundläggande faktor för att motivera företag att arbeta 
aktivt med miljöfrågor är att kunna redogöra för direkt positiva effekter. I nuläget finns brister 
i kunskapen om hur företag ser på miljöarbete i konkreta och ekonomiska termer.

Syftet med examensarbetet var att ge Paragon Affärsutveckling AB en större inblick i hur 
företag ser på miljöarbetet i konkreta och ekonomiska termer d.v.s. hur företagen faktiskt 
tänker och arbetar med miljöfrågor och om de tar med miljöfrågor i företagets ekonomiska 
beräkningar. Syftet var även att göra jämförelse mellan olika företags syn på miljöarbete och 
dess ekonomiska påverkan utifrån företagets storlek, typ och om företaget är eller inte är ISO 
14001 certifierade. 

För att uppnå syftet har olika metoder kombinerats för att samla in information. Första steget 
bestod i att välja ut lämpliga företag för att intervjua och sedan skapades ett intervjuschema att 
ha som underlag till intervjuerna. Intervjuerna genomfördes sedan av båda författarna via 
telefon. Parallellt med telefonintervjuerna söktes lämplig teori i ämnet.

Det sammanställda resultatet från telefonintervjuerna visade inte något mönster i svaren inom 
de tre faktorerna. Tendenser till skillnader har däremot kunnat urskiljas mellan tillverkande 
och icke tillverkande företag. Detta visar att det är individuellt hur långt fram de olika 
företagen har kommit med sitt miljöarbete. Inom vissa områden av frågor som till exempel 
anledningar för miljöarbete och MLS och företagens arbete med nyckeltal har en tendens i 
faktorer kunnat urskiljas. Enligt teorin ska miljöfrågor integreras i affärsprocessen och inte 
hanteras vid sidan av den övriga verksamheten där integrering av miljömål i affärsplanen är 
ett sätt att få in miljö i affärsprocessen. Resultatet visar att nästan hälften av de intervjuade 
företagen integrerar miljömål i affärsplanen.

Antalet intervjuade företag är inte tillräckligt för att resultatet ska kunna ses som 
vetenskapligt, men resultatet visar på tendenser av hur företag ser på miljöarbete i konkreta 
och ekonomiska termer. Förslag på fortsatt arbetet kan vara att fördjupa sig inom vissa 
specifika frågor för att få en mer komplett bild av företagens miljöarbete i ekonomiska termer.
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Abstract
In recent years there has been a fundamental change in most types of businesses in terms of 
environmental performance. A good environment is perceived today as a must to survive in 
the long run. To meet the rising demand for environmentally related information, eco-friendly 
products and activities forced companies to make concrete decisions and shape strategies. 
Tools that companies can use to structure their environmental performance is to implement an 
environment management system (EMS). EMS is a tool which aims at improving the 
environmental performance of companies and organizations. Since the economy is an 
important factor in terms of how activities are carried out it implies that it must be profitable 
for companies to align environmental business. A key factor in motivating companies to work 
actively with environmental issues is to be able to explain the direct positive effects. At 
present there are gaps in knowledge about how companies look upon the environment in 
tangible and financial terms. 

The main purpose with this thesis work was to give Paragon Affärsutveckling AB a greater 
insight into how companies look upon the environmental performance in tangible and 
financial terms. The aim was also to make comparisons between different companies' 
approach to environmental work and economic impacts on the basis of the size of the
companies, type, and if the company is or is not ISO 14001 certified. 

To reach the purpose, various methods were combined to collect information. The first step 
was to select appropriate companies to interview and then an interview schedule was created 
to serve as the basis for the interviews. The interviews were carried out by the two authors 
over the phone. The telephone interviews ran parallel with the search for appropriate theory
on the subject.

The compiled results from the telephone interviews showed no mutual responses across the 
three factors. However, trends of differences have been observed between manufacturing and 
non-manufacturing companies. This shows that it is individual how far the different 
companies have reached in their environmental performance. For example in some areas 
reasons for environmental performance and EMS and companies´ work with key figures have 
been perceived. According to theory, environmental issues should be integrated into the 
business process and not be dealt with alongside other activities where the integration of 
environmental objectives in the business plan is a way to introduce environment into the 
business process. The result shows that almost half of the interviewed companies integrate 
environmental targets in the business plan.

The number of interviewed companies is not sufficient and that is why the result should not be 
seen as scientific. But the result shows trends of how businesses perceive the environment in 
tangible and financial terms. Suggestions regarding further work could have been to enter
deeper into some specific questions to get a more complete picture of companies' 
environmental performance in financial terms.
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1 Inledning
Detta kapitel ska ge en förståelse om vad målet med examensarbetet är. Först presenteras en 
bakgrund och problembeskrivning till det studerade ämnet. Därefter följer syfte och 
avgränsningar för undersökningen.

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
En genomgripande förändring har under senare år skett i de flesta typer av företag när det 
beträffar miljöarbetet. Idag uppfattas en god miljöorganisation som ett måste för att överleva 
på längre sikt. För att möta den ökade efterfrågan av miljörelaterad information, 
miljöanpassade produkter och verksamheter tvingas företag ta konkreta beslut och forma 
strategier. (Ammenberg, 2004)

För att ett företag ska kunna få marknadsfördelar för sitt miljöarbete räcker det inte med att 
enbart påstå att de arbetar för att minska miljöbelastningarna utan företagets budskap måste 
också vara trovärdigt. Trovärdigt blir miljöarbetet när det inriktas på att värna om miljön, 
biologiskt mångfald och de övriga aspekter på miljöarbete som är viktiga i förhållande till 
företagets verksamhet. För att driva ett seriöst miljöarbete behövs goda kunskaper och höga 
ambitionsnivåer där det ingår förutom att fokusera på kända risker även sträva mot att 
upptäcka potentiella nya risker så snabbt som möjligt. (Prevent, 2008)

Ett verktyg för företag att strukturera sitt miljöarbete är att implementera ett 
miljöledningssystem (kommer fortsättningsviss förkortas MLS). MLS är ett hjälpmedel som 
har till syfte att förbättra miljöprestanda i företags och organisationers verksamhet. De två 
dominerande MLS:en bland företag är förordningen EMAS och standarden ISO 14001. Att
uppfylla kraven i antingen EMAS eller ISO 14001 är ett frivilligt val. MLS och standarder 
som företag frivilligt kan ansluta sig till har en grundtanke om att det ska vara kommersiellt 
lönsamt med ett bra miljöarbete, både resurseffektivitet för material- och energiflöden samt 
imagefrågor innefattas. (Ammenberg, 2004)

Ekonomi är en viktig faktor för hur företagens verksamhet bedrivs vilket medför att det måste 
vara lönsamt för företaget att miljöanpassa verksamheten. Att kunna redogöra för direkt 
positiva ekonomiska effekter är grundläggande för att motivera företag att arbeta aktivt med 
miljöfrågor och vidta miljöfrämjande åtgärder. I en mängd fall leder miljöarbetet till positiva 
effekter men det är tyvärr svårt att påvisa och särskilt i förväg. Ekonomiska konsekvenser av 
investeringar i energi eller avfall är lättare att se än investeringar av MLS, marknadsföring och 
konkurrensförbättrande miljöåtgärder. (Ammenberg, 2004)

I nuläget finns det enligt Paragon Affärsutveckling AB brister i kunskapen om hur företag ser 
på miljöarbete i konkreta och ekonomiska termer. Genom att undersöka och ta del av företags 
miljöarbete ska en bättre insikt ges i hur företag ser på det ekonomiska värdet av miljöinsatser 
och hur miljöarbetet har implementerats i företaget.
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1.2 Syfte
Examensarbetet ska ge Paragon Affärsutveckling AB en större inblick i hur företag ser på 
miljöarbetet i konkreta och ekonomiska termer. Det vill säga hur företagen faktiskt tänker och 
arbetar med miljöfrågor och om de tar med miljöfrågor i företagets ekonomiska beräkningar. 
Den insamlade datan ska utmynna i en jämförelse mellan olika företags syn på miljöarbete 
och dess ekonomiska påverkan. Detta för att undersöka om det finns skillnader beroende på 
företagets storlek, typ och om företaget är eller inte är ISO 14001 certifierade. 

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet omfattar tio veckors heltidsarbete vilket begränsar omfattningen av 
undersökningen. Från början gjordes avgränsningen att välja företag för intervjuer utifrån 
Paragon Affärsutveckling AB:s företagskontakter. Denna avgränsning fick under arbetes gång 
ändras och fler företag för intervjuer valdes och urvalet gjordes med hjälp av en inspirerad 
försöksplanering. Andra avgränsningar som gjorts är att bara undersöka företag i Sverige och 
mer specifikt från Västerbotten och norrut.
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2 Metod
I detta kapitel beskrivs olika metoder för att samla in information. Författarna beskriver även
vilka metoder som anses bäst att använda för att uppfylla syftet med examensarbetet.

2.1 Vetenskaplig ansats
För att lösa problem och komma fram till ny kunskap har forskare metod som ett redskap. Vid 
utförandet av en vetenskaplig forskning använder forskaren sig av olika metoder. Holme och 
Solvang (1997) skiljer inom samhällsvetenskapen mellan två metodiska angreppssätt. Detta 
görs med utgångspunkt i den information som undersöks - mjukdata eller hårddata - och det 
talas då om metoder som är kvantitativa eller kvalitativa. Den största skillnaden mellan 
kvantitativa och kvalitativa metoder är hur siffror och statistik används. Metodvalet bör göras 
utifrån den frågeställning som ska undersökas och vilket material forskaren har till 
förfogande. (Ejvegård, 1996; Holme & Solvang, 1997)

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder
Enligt Holme och Solvang (1997) finns ingen skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 
metoder. De är båda arbetsredskap men som använder sig av olika metodiska principer, 
analytiska principer och system- och aktörsprinciper. I en undersökning kan de båda 
metoderna användas och främja varandra. Valet av metod bör väljas för att på bästa sätt passa 
det valda problemområde och vara ett strategiskt val utifrån problemställning, tillgångar och 
eventuell forskningserfarenhet. Likheten mellan de kvalitativa och de kvantitativa metoderna 
är att de båda har samma syfte, "att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur 
enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra". 

Skillnaderna ligger i de olika sätten att samla in information för de olika metoderna. Forskare 
med inriktning på kvantitativa metoder studerar relationen mellan insamlad fakta och 
omvandlar informationen till siffror och mängder. Detta ligger sedan till grund för statistiska 
analyser. Forskare som istället riktar in sig på kvalitativa metoder har mer intresse för hur 
människor upplever sin värld. Det är forskarens tolkning av information som referensramar, 
motiv och sociala sammanhang som ligger till grund för resultatet. Kvalitativa forskare är 
även kritiska till den vetenskapliga inställningen när det är människor ligger till underlag för 
forskningen. (Bell, 2006; Holme & Solvang, 1997)

Utifrån detta är det lätt att förstå att i vissa undersökningar passar en kvantitativ ansats och i 
andra en kvalitativ ansats. Situationen kan även vara så att båda metoderna kommer att vara 
användbara. (Holme & Solvang, 1997)

Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ metod. Det eftersom undersökningen 
kommer att baseras på telefonintervjuer där tolkning av information som framkommer vid 
intervjuerna ligger till grund för resultatet.

2.2 Forskningsstrategi
Det finns olika strategier som är lämpliga i vetenskapliga sammanhang för att på ett 
vetenskapligt sätt närma sig ämnet som skall behandlas. Exempel på sådana strategier är 
fallstudie och surveyundersökning. (Ejvegård, 2009)
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2.2.1 Surveyundersökning
Surveyundersökningar är beskrivande eller förklarande och görs utifrån ett representativt 
urval, genom intervjuer eller enkäter. Dels kan surveyundersökningar mäta en populations 
förhållanden vid ett givet tillfälle och dels kan de mätas över tid. I undersökningen ställs 
samma frågor till respondenterna under så lika förhållanden som möjligt där syftet är att få 
svar från ett stort antal personer på samma fråga för att sedan kunna jämföra svaren. 
Orsaksrelationer kan vara svåra att få fram med surveymetoder och fokus ligger på att ta fram 
fakta. Däremot kan det vara ett billigt och relativt snabbt sätt att få fram information om 
undersökningen är planerad och strukturerad. (Svenning, 2003; Bell, 2006)

Examensarbetets syfte är att undersöka hur företag ser på miljöarbete i konkreta och 
ekonomiska termer och eftersom flera företag ska undersökas anses surveyundersökning vara 
rätt strategi. För att kunna göra ett slutligt urval av företag användes den inspirerade 
försöksplaneringen för att säkerställa att företag inom alla kombinationer var representerade.

2.2.2 Fallstudie
En fallstudie utförs vanligast som ett projekt i sig och är speciellt lämpligt för forskare som 
arbetar själva. Studierna genomförs ofta på en individ, en grupp eller en organisation. Detta 
eftersom fallstudier gör det möjligt att studera en viss aspekt av ett problem och under en viss 
tidsperiod. Fallstudiemetoden kan användas för att göra en surveystudie mer levande. 
Eftersom det i en fallstudie är lättare att belysa individers drag, egenskaper och 
samspelsprocesser för att visa hur de påverkar en förändring eller en organisations sätt att 
fungera och handla. Nackdelar med fallstudier kan vara att informationen är svår att 
kontrollera och även risken för att resultaten är misstolkade och skeva. (Bell, 2006)

Eftersom flera företag ska intervjuas för att se om det finns skillnader i företagens syn på 
miljöarbetet i konkreta och ekonomiska termer anses inte fallstudie som en passande strategi 
för att uppfylla syftet med arbetet.

2.3 Datainsamling
Insamling av data kan ske genom till exempel intervjuer, enkäter, litteraturstudier, 
observationer och experiment. Data som samlas in för den specifika undersökningen kallas 
primärdata och data som finns sedan tidigare kallas sekundärdata. Det är typen av 
undersökning som avgör vilken typ av data eller informations som behövs. (Bell, 2006; 
Ejvegård, 2009)

2.3.1 Litteraturstudier
Litteraturstudier hjälper forskaren att komma in i sitt forskningsområde och definiera vad 
denne vill göra med sin forskning. Litteraturstudier är en väsentlig del genom hela 
undersökningen. Innan litteraturstudier kan påbörjas genomförs vanligen en litteratursökning. 
Denna sökning genomförs lämpligen i bibliotekets databaser. Sökningen sker ofta med hjälp 
av olika sökord som forskaren finner lämpliga. (Ejvegård, 1996; Svenning, 2003)

Litteraturstudierna för detta examensarbete skedde utifrån böcker, artiklar och rapporter. 
Relevant litteratur hittades genom att söka i Universitetsbibliotekets databaser och även via 
sökningar i Google scholar. Sökorden som användes vid dessa sökningar var "miljöekonomi", 
"miljöledning", "environmental management and financial performance".
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2.3.2 Intervjuer och enkäter
Enkäter och intervjuer är två metoder att samla in den data som behövs. Enkät är ett 
frågeformulär som skickas ut till ett större antal personer och är ett effektivt redskap för 
insamling av data. Intervju är ett personligt utbyte av information mellan den som intervjuar 
och respondenten. Frågorna som ställs i intervjuerna eller enkäterna kan antingen vara öppna 
eller slutna. Med öppna frågor innebär det att respondenten kan svara fritt medan slutna frågor 
innebär att respondenten får välja mellan olika svarsalternativ. I en enkät är frågorna alltid 
strukturerade. Det vill säga att frågorna är förutbestämda och alla som deltar i enkäten får 
samma frågor. I en intervju däremot kan frågorna vara blandade det vill säga både 
strukturerade och ostrukturerade. (Ejvegård, 1996; Ruane, 2006)

Fördelar med enkäter är att det är billigt, går att skicka till många personer och respondenten 
kan i lugn och ro tänka igenom svaren. Nackdelar med enkäter är risken för bortfall, att 
respondenten inte kan fråga om någon fråga är oklar och att det är svårt att få svar på öppna 
frågor. Fördelar med intervjuer jämfört med enkäter är bland annat att det går att få 
fullständigare svar vid en intervju och möjligheten finns att direkt ställa frågor som inte 
forskaren tänkt på tidigare. (Dahmström, 2005; Ejvegård, 1996)

En variant av personlig intervju är telefonintervju och denna metod innebär att intervjuaren 
ringer upp och ställer frågor till respondenten. Fördelar med telefonintervjuer är att de går fort 
att genomföra och kan upplevas mindre påträngande än personliga intervjuer. Nackdelen med 
telefonintervjuer är att det är svårare att få en personlig kontakt och krav på kända och 
aktuella telefonnummer. (Ruane, 2006; Dahmström, 2005)

För att underlätta intervjuerna använder sig forskare av en intervjuguide eller ett 
intervjuschema. En intervjuguide är ostrukturerad och innehåller de frågeställningar som ska 
täckas under intervjun. Intervjuguiden medför att respondenten får stort utrymme att 
bestämma innehållet och utformningen av sina svar vilket gör att intervjuguiden passar för 
ostrukturerade och kvalitativa intervjuer. Ett intervjuschema innebär att intervjuprocessen blir 
standardiserad med ett i förväg utformat frågeformulär. Vilket medför att respondenterna får 
uppleva samma intervjuprocess. Att genomföra intervjuer efter ett intervjuschema underlättar 
att sammanfatta och analysera resultatet. (Ruane, 2006)

För att få in de data som behövs för att kunna genomföra mätningar av den ekonomiska 
effekten av miljöledning så har telefonintervjuer genomförts. Telefonintervjuer valdes 
eftersom det var ett större antal företag som intervjuades och då ansågs telefonintervjuer vara 
mer tidseffektiva och svarsfrekvensens större än vid enkäter. För underlätta 
telefonintervjuerna och säkerställa att frågorna till respondenterna blir samma så användes ett 
intervjuschema (se bilaga B). Frågorna togs fram i samråd med Roger Lind, Paragon 
Affärsutveckling AB. Intervjuschemat bestod av både öppna och slutna frågor.

2.4 Försöksplanering
Försöksplanering är ett systematiskt sätt att samla in fakta. Det är en generell metod som går 
att använda inom alla områden där mätningar kan göras. Resultatet beror på i vilket syfte 
försöksplaneringen används. Från resultatet fås kunskap om vilka faktorer som påverkar och i 
vilken grad de påverkar resultatet. (IVF-skrift, 1993)

En form av försöksplanering är trefaktorförsök. Det innebär att tre faktorer som forskaren vill 
undersöka väljs ut. Vidare bestäms två nivåer för varje faktor, en låg och en hög nivå. Därefter 
bildas alla tänkbara kombinationer mellan de tre faktorernas nivåer vilket resulterar i åtta 
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stycken olika delförsök. För att undvika påverkan från störfaktorer bör de åtta olika 
delförsöken genomföras slumpmässigt. Efter att delförsöken genomförts kan effekterna 
uppskattas. De skattade effekterna kan sedan användas för att göra upp ett diagram i ett 
normalfördelningspapper för att analysera resultatet och se om någon faktor påverkar. 
(Bergman och Klefsjö, 2007)

Då de företag som valdes ut från början hade intervjuats behövdes kompletterande svar för att 
få ett bredare underlag. Författarna inspirerades då av försöksplanering när det nya urvalet av 
företag skulle göras. Det för att få ett strukturerat urval. Men eftersom författarna redan hade 
intervjuat sexton företag så sorterades dessa in i försöksplanen. De delförsök där inget företag 
passade in blev det nya urvalet av företag som valdes att intervjua. Minst två företag finns på 
varje kombination, med undantag för en kombination där bara ett företag finns på grund av 
svårigheter att hitta ett till liknande företag och tidsbrist. Svaren på de valda frågorna 
omvandlades till poäng, ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. För varje delförsök räknades 
ett medelvärde ut av de företag som hade samma kombination. Detta är inte korrekt enligt 
riktig försöksplanering. Då skulle försöksplanering ha använts redan vid första urvalet av 
företag som skulle intervjuas och endast ett företag skulle ha använts för varje delförsök. 
Detta medför att författarna kallar det inspirerad försöksplanering.

Den inspirerade försöksplaneringen beskrivs mer ingående i kapitel 4.

2.5 Reliabilitet och validitet
Den metod eller de metoder som väljs för insamling av information ska alltid kritisk granskas 
för att fastställa tillförlitligheten (reliabilitet) och giltigheten (validiteten) hos den insamlade 
informationen. Är inte informationen tillförlitlig och giltig har inte forskningsresultaten 
vetenskapligt värde. Reliabilitet är ett mått som uttrycker i vilken omfattning en metod ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Validitet är ett mått på 
om en fråga mäter eller beskriver det som avses mätas eller beskrivas. Är inte en fråga reliabel 
så saknar den även validitet men det innebär inte att validitet är hög bara för att reliabiliteten 
är hög. (Bell, 2006)

Reliabiliteten och validiteten behandlas mer i diskussionen.
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3 Teori
I detta kapitel presenteras relevant teori för användning vid senare analys. De områden som 
presenteras är miljö i ett företagsperspektiv, verktyg för miljöarbete, möjliga 
kostnadsbesparingar genom att införa ett MLS, kostnader, miljöekonomi och kommersiellt 
miljöarbete.

3.1 Miljö i ett företagsperspektiv
Arbeta med miljö medför olika typer av fördelar för företag. European Network for SME 
Research (2002) delar in dessa fördelar i interna och externa. De interna fördelarna är 
uppdelad i ekonomiska och organisatoriska. Ekonomiska fördelar är till exempel 
kostnadsbesparingar som görs på grund av lägre materialkostnader eller energikostnader. 
Organisatoriska fördelar kan vara bättre ledarskap och bättre efterlevnad av lagkrav. De 
externa fördelarna är uppdelade i kommersiella, miljömässiga och kommunikation. Med 
kommersiella fördelar menas konkurrensfördelar. Miljömässiga fördelar kan vara minskad 
nedsmutsning och ökad energi- eller materialeffektivitet. Med kommunikationsfördelar menas 
bättre kundrelationer och relationer till myndigheter. 

Företags sätt att reagera på miljökrav är olika. Det finns tre olika strategier, defensiv, reaktiv 
och aktiv. Det som påverkar företags val av strategi är bland annat företagskulturen och 
företagsledarnas inställning till miljöfrågor. Företag som reagerar defensivt ser miljökrav som 
besvär och vill helst undvika att leva upp till dem. Företag som använder en reaktiv strategi 
anpassar sig efter ställda krav. Men gör det genom att ändra så lite som möjligt i 
verksamheten. Den aktiva strategin innebär att företag letar efter nya lösningar och efter nya 
marknader för miljöanpassade produkter. Miljön är en viktig del av företagets affärsidé och en 
drivkraft för företagets utveckling. (Prevent, 2008)

Företagens motiv att arbeta med miljöfrågor handlar inte i första hand om att de vill värna om 
miljön utan istället om att miljön ses som en strategisk viktig fråga för affärsverksamheten. 
Exempel på dessa affärsmässiga skäl kan vara att leva upp till kundernas krav, tjäna på miljön 
genom att miljöanpassa sina produkter, undvika dålig publicitet eller skydda varumärket. 
(Prevent, 2008)

Resultatet från Nuteks (2003) småföretagsundersökning som presenterades i rapporten 
Miljöarbete i småföretag- en ren vinst? visade att de viktigaste drivkrafterna för miljöarbete i 
små företag var

1. eget engagemang
2. konsumentkrav
3. minskad resursåtgång
4. konkurrensskäl
5. tvingande lagstiftning
6. krav från underleverantörer
7. framtida lagstiftning

I de lite större småföretagen (10-49 anställda) var både konsumentkrav och konkurrensskäl 
viktigare drivkrafter än eget engagemang.

Ett annat sätt att identifiera vilka miljöaspekter som ska prioriteras i förbättringsarbetet kan 
vara användning av miljönyckeltal. Nyckeltal är ett instrument i företags miljöarbete som kan 
användas; för att synliggöra miljöförhållanden och miljöarbete, som ett betyg för om arbete 
lyckats eller misslyckats jämfört med företagets mål och som ett beslutsunderlag. Genom att 
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ha nyckeltal som fångar upp resursförbrukningen som i slutänden ger upphov till miljöeffekter 
finns ett underlag för att påverka eller undvika produkter och tillverkning som skapar 
miljöfarligt avfall. Ett lättillgängligt sätt att utforma nyckeltalen är som en kvot, det vill säga 
att relatera två tal till varandra i en siffra. Det fortsatta arbetet kan sedan utgå utifrån den 
siffran. Enligt Hamschmidt och Dyllick (2001) är det mindre än en tredjedel av företagen i 
deras undersökning (150 stycken) som integrerar miljömål i affärsplanen eller använder sig av 
nyckeltal inom miljö. (Prevent, 2008; Svenska kommunförbundet, 1996)

I mindre företag kan utvecklingen av miljöarbetet i vissa fall gå fortare än i större företag 
eftersom stora företag oftare är långsammare när gäller förändringar. Småföretag kan vara mer 
flexibla när de bestämt sig för att arbeta aktivt med miljöfrågor. Förändringar som anställning 
av ny personal inom miljöområdet och engagemang från ledningen kan snabbt få genomslag i 
ett litet företag. Det medför att småföretag som satsar på miljöarbetet har större möjligheter 
till en djupgående omsvängning mot ökad miljöanpassning av verksamheten. (Nutek, 2004)

3.2 Verktyg för miljöarbete
Det finns olika verktyg företag kan använda i sitt miljöarbete. Exempel på de vanligaste är 
MLS och miljömärkning (Nutek, 2003).

3.2.1 Miljöledningssystem
Syftet med ett MLS är att företagets miljöprestanda ska förbättras. MLS kan betraktas som ett 
verktyg för att verksamheten ska få en bättre överblick över dess miljöpåverkan för att sedan 
kunna skapa en god kontroll och begränsa miljöpåverkan. Standarden för 
miljöledningssystem, ISO 14001, tillhör ISO som är en övergripande organisation för 
nationella standardiseringsorganisationer. I Sverige heter standardiseringsorganet 
Standardisering i Sverige, SIS. ISO 14001 ska underlätta för företag och organisationer att 
organisera sitt miljöarbete på ett effektivt sätt genom att följa ett antal element som utgörs av 
rutiner, fördelning av ansvar och korrektionsmekanismer. MLS huvudprincip är att företagets 
miljöprestanda ständigt ska förbättras. Genom att använda sig av ISO- strukturen kan miljö, 
kvalitet och arbetsmiljö integreras i ett företag eftersom de liknar varandra. (Brorson & 
Larsson, 1998; Almgren & Brorson, 2003)

Har företag ett effektivt MLS så kan företaget integrera miljöstyrning i det övergripande 
ledningssystemet. Ett effektivt system fodrar att resurser koordineras dit de har den största 
påverkan och att ny kunskap kan spridas i företaget. Det är införandet av ett sådant 
strukturerat system genom hela företaget som medför att företaget hittar möjligheter att göra 
kostnadsbesparingar. Företag arbetar inte enbart med att möta regler utan även att utveckla 
mål som ska hjälpa företaget att nå pågående förbättringar. Målet uttrycks ofta i 
procentförbättringar som till exempel att energiförbrukningen ska reduceras med en procent 
om året. Den viktigaste fördelen med integrerade ledningssystem är att företag slipper dubbel 
dokumentation, förfarande och certifiering av ledningssystem. Integrering av ledningssystem 
och aktiviteter måste integreras med det allmänna systemet där affärsplanering, kontroll och 
rapportering sker för att uppnå en riktig integrering och effektivitet av aktiviteterna. (Bansal & 
Bogner, 2002; Hamschmidt & Dyllick, 2001)

Arbete med mål för att förbättra företagets prestanda är en grundtanke med MLS. Det finns i 
ISO 14001 krav på att företag som arbetar efter ISO 14001 ska utarbeta handlingsplan som ett 
hjälpmedel för att nå miljömålen. I miljöledningsprogrammet ska det finnas en beskrivning av 
aktuell ansvarsfördelning för varje relevant funktion även ekonomiska och personella resurser 
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samt tidsplaner ska anges. De ekonomiska resurserna som krävs för genomförandet av 
åtgärderna ska finnas budgeterade. (Ammenberg, 2004)

Enligt en undersökning gjord av Hamschmidt och Dyllick (2001) förväntade sig de flesta 
företagen som deltog i undersökningen, 150 stycken företag i Tyskland, att genom att 
implementera MLS skulle de förbättra sin offentliga profil. Därmed hjälpa dem att lyckas 
certifiera sig enligt ISO 14001. Detta visar på att det i första hand är en extern igenkänning 
företagen vill uppnå för deras aktiviteter i MLS. På nästkommande plats kom interna aspekter 
som systematisering av miljöaktiviteter och minimering av risker. Undersökningen visade 
även att ekonomiska syften dominerade över miljömässiga syften och externa krav var 
viktigare orsaker för att implementera MLS än vad interna mål var.

Andra motiv till att införa MLS kan vara kundkrav, säkerställa att miljölagstiftningen följs, 
attrahera medarbetare och skapa bättre relationer med omgivningen, effektivare 
resursanvändning och minskade risker, bättre överblick, ökad miljömedvetenhet och 
förhoppning om minskad lagstiftning. (Almgren & Brorson, 2003)

Det finns enskilda bevis på att standardiserade MLS kan användas för att förbättra 
lönsamheten och frambringa miljöförbättringar. Men det är inte känt om företag med MLS är 
bättre än andra företag. (Ammenberg, 2004)

Det är viktigt men inte nödvändigt att ha motiv till certifiering för att säkerställa ordningen 
och infrastrukturen av MLS och för att effektivt förbättras över tiden. Om grunden är att leda 
till kontinuerliga förbättringar i MLS behövs annorlunda och starkare motiv. Dessa motiv kan 
komma från: företaget själv, kunder, ekonomiska marknader eller myndigheter. Hamschmidt 
och Dyllick (2001) kom fram till fyra områden de tycker är viktiga för förbättringar. Dessa är 
integrering av MLS med andra ledningssystem, utveckling av en revisionskultur inriktad mot 
lärande, strategisk orientering av MLS och användning av MLS som en bas för en annorlunda 
relation till myndigheter. (Hamschmidt & Dyllick, 2001)

Enligt Hamschmidt och Dyllick (2001) kan revisioner vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå 
förbättring effektivt. Men som det är idag stödjer inte revisioner den tänkta 
förbättringsprocessen vilket i framtiden borde utvecklas.

Allmänna myndigheter ses som den viktigaste intressenten efter företagets egen ledning. Detta 
gör att deras krav och förväntningar påverkar implementeringen av MLS och även den 
fortsatta utvecklingen av det. MLS kan också underlätta samarbetet mellan statliga verk och 
företag. Myndigheterna är därför viktiga för en fortsatt utveckling av miljöledningssystem. 
(Hamschmidt & Dyllick, 2001)

3.2.2 Miljömärkning
Miljömärkning är ett verktyg som företag kan använda sig av för att på informativt sätt 
kommunicera produkters miljöprestanda till kunder och konsumenter. Exempel på två 
miljömärkningar är KRAV och Svanen. (Naturvårdsverket, 2007)

KRAV-märket hittas på livsmedel som producerats på ett hållbart sätt. Det vill säga utan 
kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO).
KRAV är en ekonomisk förening som bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av 
ekologiska livsmedel. KRAV finansieras huvudsakligen av licensavgifter från företag som 
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använder KRAV-märket. Hur stor licensavgiften är bestäms av storleken på kostnaderna för 
KRAV:s arbete. (KRAV 2, 2009)

De butiker som är KRAV-godkända ska tillhandahålla KRAV-godkända produkter i den 
omfattning som återger marknadens tillgång och kvalitet. KRAV-godkända butiker har även 
rätt att sälja KRAV-märkt i lösvikt bakom disk. (KRAV 1, 2009)

Svanen är miljömärket för Norden och verksamheten drivs på uppdrag av regeringen. Idag 
finns 67 svanenmärkta produktgrupper inom allt från tvättmedel till hotell. Miljökraven från 
svanen omfattar hela livscykeln för produkten, alltså från råvara till avfall där även kvalitets-
och funktionskrav ingår. De nordiska länderna beslutar gemensamt kraven för 
Svanenmärkningen och företag ansöker själva efter att få miljömärka sina produkter. 
Produkterna kontrolleras sedan genom granskning av intyg, tester från oberoende laboratorier 
eller genom kontrollbesök. (Svanen, 2009)

3.3 Möjliga kostnadsbesparingar genom att införa ett MLS
Att införa ett miljöledningssystem kan förutom att minska företagets miljörisker skapa 
kostnadsbesparingar genom att minska företagets materialanvändning, avfall, transport och
energiförbrukning (Strannegård, Wolff & Örninge, 1998).

3.3.1 Förändring av produktionsprocessen
Miljöbelastningen i samhället avgörs till stor del av produkters kretslopp. Det vill säga vilka 
produkter som tillverkas, hur de transporteras, används och hanteras vid skrotning. Detta 
medför att det är viktigt att konstruera produkter och tekniska system som har en låg 
miljöbelastning under hela produktens livscykel. (Prevent, 2008)

Genom att övergå till ny och miljöanpassad teknik kan produktionsprocessen förändras 
fullständigt. Byts tekniken kan redan befintliga processer göras resurssnålare genom att till 
exempel spara energi och minska avfallsmängden genom att minska råvaru- och 
kemikalieförbrukningen. Kvaliteten kan höjas genom att styra processerna bättre vilket 
resulterar i mindre förluster eftersom avfall och resurser minskar. Förbättras 
materialhanteringen kan spill minska och även risken för kassering av förorenat material. 
Genom att förändra arbetssätt, kemikalier med mera kan processens underhåll och 
stödfunktioner, så kallade aktiviteter, göras mindre förorenande. Förändras aktiviteterna kan 
mängden material och energi minskas genom resurssnålhet och energibesparingar. (Prevent, 
2008)

3.3.2 Minskning av avfallsmängden
Att minska företagets avfallsmängd är något företag ständigt ska sträva efter och då främst en 
minskning av det miljöfarliga avfallet. En minskning av avfallsmängden kan företag främst 
göra genom att effektivisera processer och övergå till mindre miljöfarliga råvaror och 
kemikalier. Företag kan tjäna pengar på sitt avfall genom att bättre utnyttja avfallet i 
återvinning och återanvändning, eller som bränsle men även genom sänkta kostnader för 
deponering. (Termén, 1995)

Det finns företag som genom att införa och använda ISO 14001 ökat företagets 
återvinningsprestationer och gjort kostnadsbesparingar relaterade till reducering av avfall.
Exempel på sådana företag är:
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 Warner-Lambert Company som reducerade både avfallsflödet med 34 procent och 
förpackningsavfallet. Företaget rapporterade 1 miljon dollar i årliga besparingar. 

 Fords montagefabrik i Ohio är ett annat exempel. Fabriken återvann mer än 2300 
ståltunnor under 1997 och sparade företaget mer än 15000 dollar. 

 Ford Motors, St Louis Assembly Plant, instiftade i enlighet med ISO 14001 ett 
avfallsminimeringsprogram. Företaget rapporterade en minskning med 35 procent av 
mängden fast avfall som gick till deponi. (Babakri, Bennet, Rao & Franchetti, 2003)

3.3.3 Energi
Energisektorn och transporter har under de senaste åren varit i fokus på miljöarbetet. Detta för 
att de båda verksamheterna bidrar till växthuseffekten. Energianvändningen i ett företag är i 
allmänhet relaterad till miljöpåverkan. Miljöpåverkan kan uppstå genom direkt eller indirekt 
användning av olika bränslen. Direkt användning av bränslen är till exempel olja eller 
träpellets. Indirekt användning är till exempel förbrukande av el, fjärrvärme eller kyla där 
produktionsanläggningen står för utsläppen. För att minska utsläppen från energisektorn har 
Sverige tvingat eller gett incitament för att minska utsläppen genom lagkrav, skatter och 
avgifter. Även marknadsanpassade styrmedel som gröna el-certifikat och handel med 
utsläppsrätter har under 2000-talet introducerats för att på lång sikt skapa drivkraft att ställa 
om energisystemet till lägre utsläpp. Genom att minska energianvändningen minskar också 
energirelaterade utsläpp. Effektivisering av energi kan göras på flera sätt, bland annat genom 
att isolera hus bättre, installera behovsstyrd ventilation i byggnader, göra motorer mer 
bränsleeffektivare, effektivisera processer i industrin etcetera. (Prevent, 2008)

3.3.4 Transport
I varje affärsmässig verksamhet är transporter ofrånkomligt. Ökningen av transporter har 
medfört en ökad belastning på både hälsa och miljö genom luftföroreningar. 
Luftföroreningarna medverkar till miljöproblem som försurningar, övergödning och bildning 
av marknära ozon. Genom att företag har ett miljöanpassat logistiksystem kan de göra 
miljövinster. Med miljöanpassat gäller det att minska antalet och längden på transporter och 
att ur miljösynpunkt välja lämpligaste transport- och fordonstyp. För att åstadkomma detta 
kan företagen utnyttja fordonen bättre, förändra ordersystem, bättre lagerstyrning, körsätt, ny 
teknik, nya bränslen med mera. (Prevent, 2008)

3.3.5 Vinst
En undersökning av Hamschmidt & Dyllick (2001) gjord i Schweiziska företag visar att den 
monetära vinsten för företagen att införa ett MLS beror på företagets storlek och att även 
paybacktiden för företagets investering i ett MLS varierar med företagets storlek. 
Paybacktiden för stora och medelstora företag är cirka två år medan den i små företag är 
närmare elva år. Men dessa siffror bygger på en uppskattning av ett fåtal svar i 
undersökningen. 

I undersökningen kom det även fram att de icke monetära fördelarna som företagen såg av 
MLS är systematiseringen av befintliga miljöaktiviteter, försäkring om att lagkrav 
överrensstämmer, minimering av risker och utnyttjandet av kostreduktion. (Hamschmidt & 
Dyllick, 2001)
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3.4 Kostnader
Hur mycket ett företag vill satsa på miljöområdet och hur viktig miljön är för företagets 
affärsutveckling är frågor som måste övervägas innan miljöarbetet sätts igång. Eftersom 
miljöarbetet kan bli kostsamt och ta mycket tid måste företaget tänka igenom hur mycket de 
vill lägga ner på miljöarbetet och sedan utforma en genomtänkt strategi för att lyckas. En 
förutsättning för ett företags överlevnad eller utveckling på nya marknader kan vara ett bra 
miljöarbete. Idag finns företag som vittnar om att miljöarbetet de bedriver är ekonomiskt 
lönsamt och inte en kostnad och belastning. För att få miljöarbetet att fungera är det viktigt att 
integrera det i verksamheten, oavsett ambitionsnivån, för att på så sätt skapa engagemang hos 
ledning och personal. Eftersom miljöarbetet blivit ett starkt marknadsargument är det viktigt 
att undersöka vilken nivå på miljöarbetet som är förväntad av företagets intressenter och även 
se hur långt företaget konkurrenter kommit med miljöarbetet. Intressenter till företaget kan till 
exempel vara myndigheter, kunder, finansiella aktörer och konkurrenter. (Prevent, 2008)

Kostnaderna för att införa ett MLS är svåra att uppskatta. Utöver kostnaderna för att införa ett 
MLS så får företaget en årlig kostnad för sitt miljöarbete. Exempel på kostnader för att införa 
ett MLS i ett företag är kostnader för arbetstid, konsulttid, utbildning av personal, revisioner 
och registreringskostnader. De årliga miljökostnaderna företaget har är beroende av vilka 
miljömål som företaget arbetar för att uppnå. (Prevent, 2008)

I en rapport från Nutek (2003) beskrivs skillnader för att införa MLS:et ISO 14001 i 
småföretag. Ett litet företag (1-10 anställda) måste avsätta en större del av årsomsättningen 
och årsarbetstimmarna jämfört med ett större småföretag (10-49 anställda). Medan 
kostnaderna för ISO 14001 är verkliga så är de ekonomiska fördelarna långsiktiga, diffusa och 
ibland dolda.(Bansal & Bogner, 2002)

Enligt undersökningen gjord av Hamschmidt och Dyllick (2001) spenderar företagen mest 
resurser på teknisk optimering av produktion och operativa processer framför ledning och 
organisation eller produkter. De upplever även att aktiviteter som både har ekonomiska 
fördelar och miljöförbättringar utförs till högre grad. 

Löfqvist, Birkenheim, Cook & Backman (2000) har studerat kostnaderna för införandet av 
ISO 14001 i 30 små och medelstor företag. Resultat från studien visade att kostnaden för att 
miljöcertifiera sig är högre för småföretagen än för de större företagen om kostnaden mäts per 
anställd och kostnaden ställs i relation till omsättningen för företaget. 

Integrationen av miljöledning i verksamheten kan påverka det finansiella resultatet för 
företagen, genom intäkter från marknaden och kostnadsbesparingar. Intäkter från marknaden 
beror på kundernas ändrade syn och efterfråga på miljövänliga produkter. 
Kostnadsbesparingar företaget kan göra på sikt är att minska avfallet, effektivisera processen 
och hitta möjliga processförbättringar.(Lucas & Wilson, 2008)

3.5 Miljöekonomi
Enligt Brännlund och Kriström (1998) är miljö och ekonomi beroende av varandra, där 
ekonomi blir ett överflödigt ämne utan en rimlig miljökvalitet. Användningen av jordens 
naturresurser och tillståndet i miljön är direkt kopplad till den ekonomiska utvecklingen. I 
miljöekonomi uppmärksammas speciellt hur nuvarande och framtida generationer ska kunna 
nyttja samhällets miljöresurser med utgångspunkt i att miljö- och naturresurser är knappa. 
Eftersom det har blivit tydligare samband mellan miljö och ekonomi har begreppet 
miljöekonomi vuxit snabbt de senaste årtiondena. Vilket också beror på att kunskapen har 
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ökat om vilken miljöpåverkan mänskliga aktiviteter leder till. Fler nyttjandekonflikter upplevs 
där förlusterna av de ekologiska systemens tjänster måste vägas mot de ekonomiska vinsterna. 
Trots att miljöarbetet har ökat bland individer, organisationer och företag fortsätter tillståndet 
för miljön att försämras. ( Jakobsson & Jakobsson, 1998)

Genom att framställa en miljöredovisning kan företagets miljöarbete förmedlas till deras 
intressenter. Detta för att företaget ska kunna få konkurrensfördelar och monetär vinst ska 
uppstå. Har företaget en tydlig miljökommunikation kan de visa intressenterna att de arbetar 
med miljöfrågor och tar dem på allvar. Därmed visar de sina ansträngningar och skapar 
trovärdighet kring miljöarbetet genom att vara öppna med redovisningen. Miljöredovisningen 
kan spela en sammanfattande roll för miljöledningsarbetet då uppsatta mål och policys följs 
upp i redovisningen. Detta ger en ökad erfarenhet genom att miljöarbetet kontinuerligt följs 
upp och utvärderas vilket i sin tur gör miljöarbetet mer effektivt och vinstgivande. En bra 
uppföljning ökar möjligheterna till att formulera mål bättre och ta fram nya beslutsunderlag. 
Grunden för en ekologisk och ekonomisk vinst ligger i MLS tillsammans med 
miljöredovisningen. Genom att ha en öppen och trovärdig redovisning av måluppfyllelse och 
produkters eller tjänsters miljöpåverkan kan miljöredovisningen ligga som underlag vid 
offentlig upphandling. Då till exempel organisationer med miljökrav vill kunna styra inköpen 
centralt vilket kräver tydlig information. Att tillhandahålla en miljöredovisning kan också visa 
konkurrenterna att företaget ligger steget före i miljöfrågorna. (Jakobsson & Jakobsson, 1998)

En begränsning med miljöredovisningar och årsredovisningar är att det allt oftare förekommer 
finansiell miljöinformation i dem. Denna information är ofta svårtolkad och begränsad vilket 
gör att företaget sällan kan analyseras på ett ändamålsenligt sätt utifrån miljöinformationen. 
Detta trots att företagens framtida penningflöden påverkas både positivt och negativt av 
miljöfaktorer. Idag finns inga krav på att upprätta miljöredovisningar eller särskild miljöfakta 
i årsredovisningen för svenska företag, med undantag för miljöfarlig verksamhet. Eftersom det 
inte finns allmänt accepterade och använda regler för hur finansiell miljöinformation ska 
definieras, beräknas och redovisas föreligger stora skillnader på hur företag redovisar sin 
miljöinformation. Det är främst redovisning av hot, risker, kostnader och skulder som den 
nationella och internationella diskussionen förs kring medan värdeskapande investeringar, 
möjligheter och intäkter sällan kvantifieras. Skulle företaget ha accepterade definitioner av 
miljöinformation kring investeringar, skulder, intäkter och kostnader skulle det bli möjligt att 
arbeta in miljöinformationen i företagets ordinarie informationssystem. (Flening, 1998)

3.6 Kommersiellt miljöarbete
I princip alla företags huvudsyfte är att inbringa ekonomisk vinst. Numera vill kunden till 
skillnad från några decennier inte bara ha en produkt som är av lågt pris, god kvalitet, och kan 
levereras i tid. Idag ställer kunden även krav på produkten inriktad mot miljöprestanda. Så för 
att skapa och upprätthålla ett framgångsrikt företag är det viktigt att ha god kunskap om 
kundens önskemål, behov och förutsättningar. Kommersiellt miljöarbete har två grundidéer 
vilka handlar om att miljöfrågor skall integreras i affärsprocessen och att miljöarbete skall 
vara lönsamt. Att integrera miljöfrågor i affärsprocessen innebär att miljöfrågor inte hanteras 
vid sidan av den övriga verksamheten utan integreras i hantering av parametrarna ekonomi, 
kvalitet med mera. Grundidén om att miljöarbetet ska vara lönsamt handlar om att företag ska 
rikta sina miljömässiga åtaganden mot åtgärder som skapar affärsmässigt positiva effekter. 
Känner inte företaget till hur intressenterna ser på miljöfrågor blir det svårt för företaget att på 
ett bra sätt integrera miljöfrågor i den egna verksamheten och affärsprocessen. Det för att 
företaget bland annat har svårt att avgöra i hur stor utsträckning miljöarbetet påverkar 
affärerna. (Ammenberg, 2004)
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Kommersiellt miljöarbete kan delas in i fem huvudstrategier: hantera miljörisker, 
kostnadsbesparingar, differentiering/profilering, styra branschen/konkurrenterna och 
omdefiniera marknad/ affärsidé. För mindre företag kan styra branschen/konkurrenterna och
omdefiniera marknad/affärsidé var svåra att genomföra. (Ammenberg, 2004)
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4 Empiri
I detta kapitel beskrivs hur författarna praktisk gått tillväga för att samla in data.

Från början valdes tjugo företag ut för telefonintervju. Dessa företag valdes ut i samarbete 
med Paragon affärsutveckling AB. Från de tjugo utvalda företagen blev resultatet sexton 
intervjuer. Det eftersom fyra av det utvalda företagen inte hade tid att ställa upp eller inte 
önskade delta. Efter att ha sammanställt resultatet från de sexton intervjuerna bestämde 
författarna att göra kompletterande intervjuer med fler företag för att få ett utvidgat resultat.
Det för att det befintliga resultatet inte var tillräckligt för att kunna uppfylla syftet. För att göra 
ett urval av vilka fler företag som skulle intervjuas gjordes ett urval inspirerat från 
försöksplanering. Det resulterade i att totalt tjugoen företag intervjuades (se Bilaga C). Alla 
intervjuade företag fick svara på samma tjugosex frågor (se Bilaga B). Eftersom flera av 
frågorna var följdfrågor har inte alla företag besvarat alla frågor, de som svarat nej på en 
huvudfråga har inte fått några följdfrågor utan intervjun gick då vidare till nästa fråga.

Till den inspirerade försöksplaneringen bestämde sig författarna för tre faktorer att undersöka 
om de skulle kunna påverka hur företag ser på de ekonomiska aspekterna av miljöledning. Det 
tre faktorerna är storlek på företaget, typ av företag och om företaget är ISO 14001 certifierad.
Dessa faktorer valde författarna eftersom de trodde att de kunde vara faktorer som påverkar 
företagen. För varje faktor valdes två nivåer med motsatserna till varandra (se tabell 1).

Tabell 1. Två nivåer på varje faktor.
- +

A Litet företag  (<100) Stort företag
B Tillverkande Icke tillverkande
C Ej ISO 14001-

certifierade
ISO 14001-
certifierade

När alla tänkbara kombinationer mellan de tre faktorernas nivåer bildas fås åtta möjliga 
delförsök fram (se tabell 2).

Tabell 2. Åtta kombinationer mellan faktorerna.
A B C

1 - - -
2 + - -
3 - + -
4 + + -
5 - - +
6 + - +
7 - + +
8 + + +

Sedan sorterades de intervjuade företagen in för att ge en bild av vilka kombinationer som 
saknades. När kompletterade intervjuer med av saknade företag genomförts så blev 
uppdelningen av företag på varje kombination enligt tabell 3.
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Tabell 3. Fördelningen av de intervjuade företagen.
A B C

1 - - - 5, 10, 7
2 + - - 9, 21
3 - + - 2, 4, 13, 11, 6
4 + + - 1
5 - - + 14, 19
6 + - + 16, 12, 8
7 - + + 18, 20
8 + + + 17, 15, 3

De intervjufrågor som författarna ansåg särskilt relevant för undersökningen valdes för att 
undersökas ytterligare. Det gjordes med hjälp av den inspirerade försöksplaneringen. Svaren 
på de valda frågorna omvandlades till poäng, ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. För 
varje delförsök räknades ett medelvärde ut och utifrån medelvärdet skattades effekterna.
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) "skattas effekterna som fjärdedelen av summan av 
försöksresultatet, vart och ett taget med det tecken som beskriver nivån på respektive faktor".
Detta upprepades för varje utvald fråga, se de utvalda frågorna i tabell 4. 

Tabell 4. Utvalda frågor för ytterligare undersökningar.
Variabel Fråga Ja Nej
X Har företaget något system för 

miljöarbete?
Är systemet tredjepartscertifierat?
Hur länge har företaget arbetat med 
systemet?

1

1
1 (≥5 år)

0

0
0 (<5år)

Y Finns mål relaterade till ekonomiska 
miljövinster?

1 0

Z Har företaget implementerat några 
ekonomiska nyckeltal inom miljö?

1 0

W Har företaget gjort några 
besparingar/vinster på grund av erat 
miljöarbetet?

1 0

I tabell 5 går det att utläsa medelvärdet för de olika delförsöken och fråga. Tabell 6-9 visar de 
uträknade effekterna på varje variabel. Därefter har de uträknade effekterna för varje variabel 
plottats i en normalfördelning (se figur 1-3).
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Tabell 5. Medelvärdet för varje delförsök och variabel.
A B C AB AC BC ABC X Y Z W

1 - - - + + + - 1 0,33 0 0,33
2 + - - - - + + 2 0,5 0,5 0,5
3 - + - - + - + 1,2 0,6 0,2 0,4
4 + + - + - - - 1 1 1 1
5 - - + + - - + 2,00 1,00 0 1,00
6 + - + - + - - 3,00 0,67 0,33 0,33
7 - + + - - + - 3,00 1,00 0,5 1,00
8 + + + + + + + 2,67 0,67 0,33 1,00

Tabell 6. Uträkning av effekten på variabel X.
A B C AB AC BC ABC X

1 - - - + + + - 1
2 + - - - - + + 2
3 - + - - + - + 1,2
4 + + - + - - - 1
5 - - + + - - + 2,00
6 + - + - + - - 3,00
7 - + + - - + - 3,00
8 + + + + + + + 2,67
Effekt 0,7425 -0,0325 1,3675 -0,6325 -0,0325 0,3675 -0,0325

Tabell 7. Uträkning av effekten på variabel Y.
A B C AB AC BC ABC Y

1 - - - + + + - 0,33
2 + - - - - + + 0,5
3 - + - - + - + 0,6
4 + + - + - - - 1
5 - - + + - - + 1,00
6 + - + - + - - 0,67
7 - + + - - + - 1,00
8 + + + + + + + 0,67
Effekt -0,0225 0,1925 0,2275 0,0575 -0,3075 -0,1925 -0,0575

Tabell 8. Uträkning av effekten på variabel Z.
A B C AB AC BC ABC Z

1 - - - + + + - 0
2 + - - - - + + 0,5
3 - + - - + - + 0,2
4 + + - + - - - 1
5 - - + + - - + 0
6 + - + - + - - 0,33
7 - + + - - + - 0,5
8 + + + + + + + 0,33
Effekt 0,365 0,3 -0,135 -0,05 -0,285 -0,05 -0,2
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Tabell 9. Uträkning av effekten på variabel W.
A B C AB AC BC ABC W

1 - - - + + + - 0,33
2 + - - - - + + 0,5
3 - + - - + - + 0,4
4 + + - + - - - 1
5 - - + + - - + 1,00
6 + - + - + - - 0,33
7 - + + - - + - 1,00
8 + + + + + + + 1,00
Effekt 0,025 0,31 0,3525 0,1925 -0,36 0,025 0,06
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5 Resultat
I detta avsnitt presenteras det sammanställda resultatet från de genomförda
telefonintervjuerna. Detta kommer ligga till grund för analysen och slutsatser.

De intervjuade företagen har delats upp i tillverkade företag och icke tillverkande företag. 
Med icke tillverkande företag menas till exempel tjänste-, service och konsultföretag. 
Företagen har även delats in i stora och små företag. Där gränsen för små är företag med 
mindre än hundra anställda och stora företag är företag med hundra eller fler anställda. Dessa 
parametrar valdes eftersom enligt EU Kommissionen (2009) går gränsen för små företag vid 
femtio anställda och för stora vid tvåhundrafemtio och där emellan är det medelstora företag. 
Men eftersom endast två parametrar skulle användas så höjdes gränsen för små företag medan 
gränsen för stora sänktes till vad författarna fann lämpligt. Sammanställningen av varje fråga 
är gjord utifrån de tre valda faktorerna vilket medfört att varje sammanställning presenteras i 
tre diagram, en för varje faktor.

För att kunna ge en överskådlig bild av resultatet presenteras endast de diagram och svar som 
är relevant för analysen och slutsatserna. Övriga diagram och svar återfinns i bilaga A.

Av de intervjuade företagen var nio tillverkande och tolv icke tillverkande och totalt var det 
tolv små och nio stora företag som intervjuades (se diagram 1). Totalt är nio av de intervjuade 
företagen ISO 14001 certifierade och resterande företag är inte det.

Intervjuade företag
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Tillverkande f öretag Icke tillverkande företag

Typ av företag
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<100 anställda

Diagram 1: Diagrammet visar fördelningen av tillverkande och icke tillverkande företag 
bland de intervjuade företagen. Även fördelningen av storleken på de intervjuade företagen 
går att utläsa ur diagrammet.

Anledningen till varför företag arbetar med miljöfrågor är flera vilket går att utläsa i diagram 
2. Stapeln Annat, som fått flest svar, i diagram 2 innefattar bland annat:

 öka egenkontrollen för företaget
 företaget vill och anser det är viktigt att arbeta med miljöfrågor
 ser det som ett konkurrensverktyg
 vill visa att företaget är seriöst.

Ur diagram 2 går det att utläsa att sju företag arbetar med miljöfrågor på grund av 
kundkrav och sju stycken på grund av lagkrav. De är främst de tillverkande företagen som 
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har kundkrav och lagkrav medan icke tillverkande företag främst svarade att de arbetar 
med miljöfrågor på grund av att de vill stärka varumärket eller annat. De andra faktorerna 
utmärkte sig inte.

Före tags arbete med miljöfrågor
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Kundkrav Lagkrav Stärka
Varumärket

Annat

Varför arbetar företaget m ed m iljöfrågor?

A
n

ta
l

Ej ISO 14001 certif ierade

ISO 14001 certif ierade

≥100 anställda

<100 anställda

Icke tillverkande

Tillverkande

Diagram 2: Diagrammet visar anledningarna till varför företagen arbetar med miljöfrågor. 
Företagen har i de flesta fall redovisat flera anledningar. Svaren är presenterade inom de tre 
olika urvalsfaktorerna. 

I frågan om de intervjuade företagen använder sig av något system för sitt miljöarbete svarade 
tjugo av företag ja och ett företag nej. Fördelningen av systemen presenteras i diagram 3 där 
Annat står för Svanen, KRAV och Det naturliga steget. Dessa system kommer i fortsättningen 
att ingå då företagens system för miljöarbete presenteras som miljöledningssystem. Som 
diagram 3 visar är ISO 14001 vanligast.

Före tagens system  för m iljöarbete
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Tillverkande företag

Diagram 3: Diagrammet visar fördelningen av tillverkande och icke tillverkande företag och 
vilken typ av system för miljöarbete som de intervjuade företagen använder sig av.

Anledningen till varför företag arbetar med miljöledningssystem är bland annat kundkrav, 
lagkrav, effektivare resursanvändning med flera, se diagram 4. Stapeln Annat i diagram 4
innefattar bland annat:

 skapar ett systematiskt miljöarbete
 rationellt sätt att arbeta med miljöfrågor
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 krav från ägarna
 kunna sprida miljöarbetet i hela företaget
 konkurrenskraft
 för egen skull.

Från de olika faktorerna går det inte att utläsa något generellt utan de skiljer sig på alla 
anledningar. Däremot så är det inga icke tillverkande företag som arbetar med MLS på 
grund av lagkrav och det är inga ISO 14001 certifierade företag som arbetar med MLS för 
att få effektivare resursanvändning eller ökad miljömedvetenhet. 

Anledningar varför företag arbetar med 
miljöledningssystem
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Diagram 4: Diagrammet visar företagens svar på varför företaget arbetar med 
miljöledningssystem. Företagen har i de flesta fall uppgivit fler svar på frågan. Svaren är 
presenterade inom de tre olika urvalsfaktorerna. 

I diagram 5 går det att utläsa att sjutton företag arbetar med miljömål och att fyra företag inte 
gör det. Sammanställningen av intervjuerna visar även att alla stora företag arbetar med 
miljömål. Det visar också att det är fler icke tillverkande företag som arbetar med miljömål
vilket även är fallet när det gäller arbete med mål relaterade till ekonomiska miljövinster, se 
diagram 6. De övriga faktorerna, huruvida företagen är ISO 14001 certifierade eller storleken 
på företaget, visar ingen markant skillnad (se diagram 6-7) när det gäller om företagen arbetar 
med mål relaterade till ekonomiska miljövinster.
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Företags arbete med miljömål
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Diagram 5: Diagrammet visar hur många av företagen, som är tillverkande eller ej, som 
arbetar med miljömål.

I figur 1 finns inga uteliggare, det vill säga några punkter som avviker från linjen, detta visar 
att ingen av faktorerna har någon betydelse för om företag har något system för miljöarbetet, 
är tredjepartscertifierade och hur länge de arbetat med ett system för miljöarbete.

Normal Probability Plot
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Figur 1: Figuren visar en normalfördelningsplott av respondenternas svar på variabel X som 
innehåller frågorna Har företaget något typ av system för erat miljöarbete?, Är det 
tredjepartscertifierat?, Hur länge har företaget arbetat med detta system?
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Mål re laterade till ekonomiska miljövinster
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Diagram 6: Diagrammet visar fördelningen av företag som har respektive inte har mål 
relaterade till ekonomiska miljövinster. Men även fördelningen av företag som är 
tredjepartscertifierade inom ISO 14001 bland dessa.
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Diagram 7: Diagrammet visar fördelningen av företag som har respektive inte har mål 
relaterade till ekonomiska miljövinster. Men även hur de är fördelade bland små (<100) 
respektive stora (≥100) företag.

Diagram 8 visar att fjorton av de tjugoen intervjuade företagen har mål relaterade till 
ekonomiska miljövinster. Av dessa är det fem tillverkande och nio icke tillverkande.
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Diagram 8: Diagrammet visar fördelningen av företag som har respektive inte har mål 
relaterade till ekonomiska miljövinster. Men även hur de är fördelade bland tillverkande 
respektive icke tillverkande företag.

Företagen som har mål relaterade till ekonomiska miljövinster fick i telefonintervjuerna ge 
exempel på sådana mål. En sammanställning av dessa exempel visar att mål som företagen 
relaterar till ekonomiska miljövinster är mål inom energi och transport. Mer exakta exempel 
på mål som företagen relaterar till ekonomiska miljövinster är minska användandet av 
engångsförpackningar vilket ger lägre sopförbrukning, arbeta fram system för kommunikation 
med Stockholm för att spara in på flygresor, effektivisera transporterna för att minska 
bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

Sammanställning av frågan om företaget har några mål om att ta fram eller införa nya 
produkter som kan bidra till ett bättre miljöarbete svarade nio ja och tolv nej. Men flera av 
dem som svarade nej på frågan tillade att även om det inte finns några mål så är det ändå 
något företag arbetar kontinuerligt med. Sammanställning av exempel på mål om att ta fram 
eller införa nya produkter hos de företag som svarade ja på frågan visar att det handlar om att 
skapa en mer hållbar produkt, kunna erbjuda reparationer och använda miljövänligare material 
vid produktion.

Sammanställning av frågan om företaget har några mål om att ta fram eller införa nya 
produktionsmetoder som kan bidra till ett bättre miljöarbete svarade nio företag ja, nio 
svarade nej och tre svarade nej jobbar med befintliga. De företag som svarade ja på frågan 
fick ge exempel på sådana mål och en sammanställning visar att det handlar om byte av 
ämnen vid tillverkning så att inte skyddsutrustning ska behövas, säkerställa att fabriker 
uppfyller kvalitets- och miljökraven i Europa, begränsa tjänsteresor och byta ut maskinparken. 

Svaren på frågan om företag har angivit en budget respektive ett utfall i handlingsplan för 
deras miljömål finns sammanställda i diagram 9. Det visar att endast fyra företag har angivit 
detta medan sjutton stycken inte har det.
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Diagram 9: Diagrammet visar fördelningen av företag som har respektive inte har budget 
och utfall angivna i handlingsplanen för hur miljömålen ska uppnås. Men även hur de är 
fördelade inom företagen som är respektive inte är tredjepartscertifierade inom ISO 14001.

Fjorton av de tjugoen företagen använder sig av nyckeltal i företaget varav alla företag med 
hundra anställda eller fler gör det, se diagram 10. Vidare visar diagram 11 och 12 att sex av de 
företag som använder sig av nyckeltal har ekonomiska nyckeltal inom miljö varav det är flest 
stora och icke tillverkande företag. Figur 2, som är en normalfördelningsplott av svaren på 
frågan om företagen använder sig av ekonomiska nyckeltal inom miljö, visar på två uteliggare 
som står för faktorerna storlek på företag och vilken typ av företag. Dessa två faktorer 
påverkar enligt normalfördelninsplotten om företaget använder sig av ekonomiska nyckeltal 
inom miljö eller ej.
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Diagram 10: Diagrammet visar fördelningen av företag som arbetar respektive inte arbetar 
med nyckeltal. Men även hur de är fördelade inom stora (≥100) respektive små (<100) 
företag.
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Figur 2: Figuren visar en normalfördelningsplott av respondenternas svar på variabeln Z 
med frågan Har företaget implementerat några ekonomiska nyckeltal inom miljö?
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Diagram 11: Diagrammet visar fördelningen av företag som har implementerat respektive 
inte implementerat ekonomiska nyckeltal inom miljö. Men även hur de är fördelade inom 
stora (≥100) respektive små (<100) företag.



27

Ekonomiska nyckeltal inom  miljö

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Ja Nej

Har företaget im plem enterat 
ekonom is ka nyckeltal inom  m iljö?

A
n

ta
l Icke tillverkande företaqg

Tillverkande företag

Diagram 12: Diagrammet visar fördelningen av företag som har implementerat respektive 
inte implementerat ekonomiska nyckeltal inom miljö. Men även hur de är fördelade bland 
tillverkande respektive icke tillverkande företag.

Diagram 13 visar på inom vilka områden de intervjuade företagen har implementerat 
ekonomiska nyckeltal inom miljö. Det har företagen gjort inom områdena avfall, energi, 
transport, återvinning och annat. Svarsalternativet Annat står för till exempel vatten och 
effektivisering av resurser.
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Diagram 13: Sammanställning av vilka ekonomiska nyckeltal inom miljö som de intervjuade 
företagen har. De är även uppdelade på de tre urvalsfaktorerna för att visa vilken typ av 
företag som har de olika nyckeltalen.

De intervjuade företag som implementerar ekonomiska nyckeltal inom miljö gör det bland 
annat för att pengar synliggör att ekonomi och miljö hör ihop, det är lättare att få drivkraft i 
organisationen, det som mäts blir också gjort och de kan få två saker för samma pengar det 
vill säga bättre miljö och ekonomi. Från intervjuerna framkom även att flera av företagen 
indirekt tyckte att de har ekonomiska nyckeltal inom miljö. Det genom att företagen till 
exempel har elförbrukning per producerad enhet, vilket ger en indirekt ekonomisk effekt.
Vidare såg de flesta företag som använde sig av ekonomiska nyckeltal bara fördelar med det. 
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En nackdel var dock att ekonomiska nyckeltal kan leda till att företaget underordnar sig miljö 
och låter det ekonomiska intresset gå först.

Integrerat miljömål i affärsplanen har tio av de intervjuade företagen gjort. Medan tio svarade 
nej på frågan och ett företag svarade vet ej. Diagrammen till varför företag integrerar 
miljömålen eller inte i affärsplanen finns i bilaga A. De som valt att integrera miljömålen har 
gjort det för att det varit en del av deras miljömärkning att sätta upp mål för framtiden, tycker 
att det är viktigt att ta med i affärsplanen eller har med det i form av policys. Medan de som 
inte valt att integrera dem i affärsplanen inte gjort det på grund av att de inte haft något direkt 
affärsplan, att det inte förväntas finnas med, för att det är svårt att konkretisera ner eller att det 
inte prioriterats. 

På frågan om företaget har gjort några ekonomiska vinster/besparingar på grund av sitt 
miljöarbete svarade tretton av de intervjuade företagen ja, sju nej och ett företag svarade vet 
ej. Av de företag som svarade ja på frågan är sju av företagen certifierade enligt ISO 14001 
och av de företag som svarade nej var två företag ISO 14001 certifierade (se Diagram 14).
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Diagram 14: Diagrammet visar sambandet mellan företag som gjort ekonomiska 
vinster/besparingar eller ej och hur många av dessa som är tredjepartscertifierade inom ISO 
14001.

I diagrammet nedan (se Diagram 15) behandlas samma fråga som ovan men istället med 
fördelning beroende på företagets storlek. Det går att utläsa att av de intervjuade företagen 
som svara ja på frågan är sju företag små (<100 anställda) och sex stora (≥100 anställda). Av 
de intervjuade företag som svarade nej på frågan är det fler små än stora. Det företag som 
svarade vet ej är ett stort företag. 
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Diagram 15: Diagrammet visar sambandet mellan företag som gjort ekonomiska 
vinster/besparingar eller ej och vilka av dessa som små (<100) respektive stora företag 
(≥100).

Även i diagram 16 behandlas frågan om företaget har gjort några ekonomiska vinster/ 
besparingar på grund av sitt miljöarbete. Men nu med fördelning beroende på typ av företag, 
tillverkande eller icke tillverkande företag. Av de totalt tretton företag som svarade ja på 
frågan är åtta av företagen icke tillverkande och de resterande fem tillverkande. Fördelningen 
på nej är tre tillverkande och fyra icke tillverkande. Det företag som svarade vet ej är ett 
tillverkande företag. 

Ekonomiska vinster/besparingar

0
2
4
6
8

10
12
14

Ja Nej Vet ej

Har ni gjort några ekonom is ka 
vinster/besparingar pga e rt 

m iljöarbete ?

A
n

ta
l Icke tillverkande företag

Tillverkande företag

Diagram 16: Diagrammet visar sambandet mellan företag som gjort ekonomiska 
vinster/besparingar eller ej och vilka av dessa som är tillverkande företag eller icke 
tillverkande företag.

Alla de intervjuade företagen fick svara på frågor kring vilka kostnader företaget haft för sina 
miljösatsningar. De kostnader företagen haft för sina miljösatsningar varierar från cirka 
sextiotusen till flera miljoner men vanligast verkar vara kring några hundratusen. Utöver det 
är det elva företag som inte har dokumenterat eller inte vet vilka kostnader de har haft. De 
kostnader företag har haft är bland annat för uppbyggnad av miljöledningssystem, utbildning, 
revisioner och personalens satsade timmar. De flesta intervjuade företagen höll budget varav 
det blev lägre kostnader för ett företag, två som det blev dyrare för och fem stycken som inte 
kunde svara på frågan. 
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På frågan om miljöarbetet har påverkat kundernas ekonomi svarade åtta av de intervjuade 
företagen ja, elva nej och två svarade vet ej (se diagram 17). Fördelas svaren på typ av företag 
så blir resultatet att tre av företagen som svarade ja, fem som svarade nej och ett som svarade 
vet ej är tillverkande företag. Resterande är icke tillverkande företag. 

De företag som tror att deras kunders ekonomi har påverkats av företagets miljöarbete tror att 
det är på grund av att företaget till exempel erbjuder renovering istället för att kunden ska 
behöva byta produkt, ger energilån vilket leder till energibesparingar och valmöjligheter av 
produkter.
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Diagram 17: Diagrammet visar hur de intervjuade företagen tror att deras miljöarbete har 
påverkat deras kunder. Det visar även fördelningen mellan vilka företag som är icke 
tillverkande och de företag som är tillverkande.

De företag som svarade ja på frågan om företaget ser något ekonomisk värde av 
miljösatsningarna på verksamheten (se Bilaga A) fick ge exempel på vilka. Sammanställda 
resultatet av detta går att utläsa i diagram 18. Resultatet på frågan är sammanställt så att det 
går att utläsa svaren fördelningen mellan de tre faktorerna typ av företag storlek och ISO 
14001 certifierade eller ej. Svarsalternativet Annat i diagrammet står för exempel bättre 
kontroll på kostnader, viktig faktor för konsumenterna, fått ökat förtroende av kunder, 
konkurrenskraftigare, visar att de är seriösa och underlättar för dem att uppfylla krav och 
dylikt.
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Diagram 18: Diagrammet visar fördelningen av vilken typ av ekonomiskt värde som de 
intervjuade företagen såg av sina miljösatsningar. Det visar även fördelningen mellan de som 
är tredjepartscertifierade inom ISO 14001, små företag (<100) och stora företag (≤100) och 
hur många av de som svarade ja som är tillverkande och icke tillverkande företag.

På frågan vilka vinster och besparingar företaget hoppas på att göra i framtiden handlade det i 
de flesta fall om besparingar inom energi, avfall, transport och logistik.

Som avslutande fråga fick företagen svara på om de kommer arbeta med miljöfrågor som en 
viktig ekonomisk faktor för verksamheten i framtiden (se diagram 19). Totalt svarade tolv av 
de intervjuade företagen ja och av dessa var fyra tillverkande och resterande icke tillverkande. 
Fem företag svarade nej på frågan och av dessa var två tillverkande och resterande tre icke 
tillverkande. Fyra företag svarade vet ej och av dessa var tre tillverkande och ett icke 
tillverkande.
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Diagram 19: Diagrammet visar om företagen kommer att arbeta med miljöfrågor som en 
viktig ekonomisk faktor i framtiden och hur fördelningen är mellan de som är tillverkande 
företag och icke tillverkande företag.

Av de företag som kommer att arbeta med miljöfrågor som en viktigt ekonomisk faktor 
kommer att göra detta genom att jobba med förnyelsebara material för att kunna fortsätta 
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verka på marknaden, jobba mer med energifrågor, ha en tydlig miljöprofil och ligga i 
framkant gällande miljöfrågor men också för att det för att de viktigt för kunderna.
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6 Analys
I detta kapitel presenteras en analys av det sammanställda resultatet med utgångspunkt i den 
teoretiska plattformen.

6.1 Företagens miljöarbete
Enligt Prevent (2008) handlar företags motiv att arbeta med miljöfrågor inte i första hand om 
att värna om miljön utan är en strategisk viktig fråga för affärsverksamheten. Affärsmässiga 
skäl kan till exempel vara kundkrav och stärka varumärket. I diagram 2 visas resultatet varför 
de intervjuade företagen arbetar med miljöfrågor. Det visar på att det är de affärsmässiga 
skälen som dominerar bland företagen. Utifrån diagram 2 går det även att utläsa att de 
dominerande motiven för tillverkande företag att arbete med miljöfrågor är kundkrav och 
lagkrav. Medan motiven för det icke tillverkande företagen är stärka varumärket, öka 
egenkontrollen och vill visa att företaget är seriöst.

I teorin presenteras resultat från en undersökning genomförd av Nutek. Undersökningen visar 
att de tre viktigaste drivkrafterna för miljöarbete i de lite större småföretagen (10-49 anställda) 
var konsumentkrav, konkurrensskäl och eget engagemang. Jämförs detta med resultatet i 
diagram 2 så stämmer konsumentkrav och konkurrensskäl överrens med Nuteks undersökning 
medan eget engagemang faller in under stapeln annat i diagrammet. Annat innefattar flera 
olika anledningar vilket gör att de enskilt största anledningarna till varför de intervjuade 
företagen arbetar med miljöfrågor är kundkrav och lagkrav. 

Anledningarna till varför de intervjuade företagen arbetar med miljöledningssystem är till viss 
del lika med varför företagen arbetar med miljöfrågor. I teorin nämns en undersökning 
genomförd av Hamschmidt och Dyllick i Tyskland bland hundrafemtio företag. Den visade att 
ekonomiska syften dominerade över miljömässiga syften och externa krav var viktigare 
orsaker för att implementera miljöledningssystem än vad interna mål var. Jämförs detta med 
resultat från intervjuerna så framkommer det i diagram 4 att så även är fallet i denna 
undersökning. 

Diagram 5 visar resultat på frågan om företagen arbetar med miljömål och visar att alla 
företag som är tredjepartscertifierade inom ISO 14001 arbetar med miljömål. Arbeta med 
miljömål är ett krav inom ISO 14001 standarden. 

6.2 Miljö relaterat till ekonomi
Resultatet på frågan om företagen arbetar med mål relaterade till ekonomiska miljövinster 
visar i diagram 6 att det inte påverkas av om företaget är ISO 14001 certifierat eller inte. Det 
kan kopplas till Ammenberg (2004) som säger att det inte är känt om företag med ett 
standardiserat MLS är bättre än andra företag. Vidare visar diagram 7 att överlag är det fler 
företag som arbetar med mål relaterade till ekonomiska miljövinster oberoende storlek. 
Diagram 8 visar att det är vanligare bland de det icke tillverkande företagen än det 
tillverkanden företagen att arbeta med mål relaterade till ekonomiska miljövinster. 
Strannegård, Wolf och Örningen (1998) nämner att kostnadsbesparingar kan göras inom 
energi och transport på flera olika sätt vilket också är de två främsta kategorierna som de 
intervjuade företagen relaterar till ekonomiska miljövinster.
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Enligt Prevent (2008) är de viktigt att konstruera produkter och tekniska system som har en 
låg miljöbelastning under hela produktens livscykel. Preven (2008) tar även upp att det skiljer 
sig åt hur företag reagerar på miljökrav och att dessa sätt att reagera kan delas in i tre olika 
strategier, defensiv, reaktiv och aktiv. Den aktiva innebär bland annat att företaget letar efter 
nya lösningar och efter nya marknader för miljöanpassade produkter. Resultatet visar att 
närmare hälften av de intervjuade företagen på något sätt arbetar med mål för att ta 
fram/införa nya produkter som kan bidra till ett bättre miljöarbete det vill säga nya lösningar. 
Även när det gäller mål om produktionsprocessen arbetar hälften av de intervjuade företagen 
med att ta fram/införa nya produktionsmetoder som kan bidra till ett bättre miljöarbete även 
det är nya lösningar. Vilket enligt teorin även är viktigt för att spara energi och minska 
avfallsmängden, höja kvaliteten och förbättra materialhanteringen.

Enligt ISO 14001 skall de ekonomiska resurser som krävs för att genomföra de åtgärder som 
handlingsplanen berör finnas budgeterade. Resultatet i diagram 9 är resultatet på frågan om 
företagen avsatt pengar i handlinsplanen. Det resultatet visar på att så inte är fallet där det 
endast är tre ISO 14001 certifierade företag av nio totalt som budgeterar miljömålen i 
handlingsplanen. Detta kan tyckas konstigt då företagen skulle få bättre överblick över hur 
budgeten ser ut för varje miljömål och hur mycket de har till godo för att uppfylla målet.

Resultatet visar att nästan hälften av de intervjuade företagen integrerar miljömål i 
affärsplanen vilket går emot undersökningen gjord av Hamschmidt och Dyllick (2001) som 
visar att endast en tredjedel integrerar miljömål i affärsplanen. Enligt kommersiellt 
miljöarbete ska miljöfrågor integreras i affärsprocessen och inte hanteras vid sidan av den 
övriga verksamheten där integrering av miljömål i affärsplanen är ett sätt att få in miljö i 
affärsprocessen.

6.3 Företagens arbete med nyckeltal
Diagram 10 visar att alla stora företag arbetar med nyckeltal och att nästan hälften av alla små 
företag gör det. Jämförs detta med diagram 11 är det endast fyra stora företag av nio som 
implementerat ekonomiska nyckeltal inom miljö och endast två av tolv små företag. Teorin 
visar också på att det är sälltsynt med ekonomiska nyckeltal inom miljö då endast en tredjedel 
av hundrafemtio företag som deltog i Hamschmidt och Dyllick (2001) undersökningen 
använde sig av detta. 

Från diagrammen 11-12 ses resultatet att de som implementerat ekonomiska nyckeltal inom 
miljö är främst icke tillverkande, stora och ej ISO 14001 certifierade företag. 
Normalfördelningsplotten i figur 2 visar på två uteliggare, det vill säga de två punkter som 
avviker från linjen, vilket tyder på att dessa två uteliggare är aktiva och påverkar om företag 
implementerat ekonomiska nyckeltal inom miljö. Dessa punkter står för faktorerna storlek på 
företag och typ av företag. Enligt Nutek (2004) kan utvecklingen av miljöarbetet i mindre 
företag i vissa fall gå fortare än i större företag eftersom stora företag oftare är trögare när 
gäller förändringar. Det medför att småföretag som satsar på miljöarbetet har större 
möjligheter till en djupgående omsvängning mot ökad miljöanpassning av verksamheten.

Enligt Prevent (2008) används nyckeltal för att synliggöra miljöförhållanden och miljöarbete, 
som ett betyg för om arbete lyckats eller misslyckats jämfört med företagets mål och som ett 
beslutsunderlag. Det finns likheter mellan teori och de sammanställda svaren på frågan varför 
de intervjuade företagen implementerat ekonomiska nyckeltal. Motiven var bland annat att 
pengar synliggör att ekonomi och miljö hör ihop, det är lättare att få drivkraft i organisationen 
och det som mäts blir också gjort.
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6.4 Kostnader, vinster och besparingar
Diagram 14-16 visar att mer än hälften av de intervjuade företagen har gjort ekonomiska 
vinster/besparingar på grund av sitt miljöarbete. De olika parametrarna, det vill säga typ av 
företag, storlek och ISO 14001 certifierad eller ej, har ingen betydelse för om företagen har 
gjort några vinster/besparingar på grund av sitt miljöarbete. Som nämnts tidigare kan 
besparingar göras enligt främst inom energi, transport, avfall och vid minskning av 
materialanvändning och så var även fallet här.

Enligt Prevent (2008) är det svårt att uppskatta kostnaderna för att införa ett 
miljöledningssystem. Kostnader att certifiera sitt MLS är högre för småföretagen än för de 
större företagen om kostnaden mäts per anställd och kostnaden ställs i relation till 
omsättningen för företaget detta enligt Löfqvist, Birkenheim och Backman (2000). Resultat av 
telefonintervjuerna visade att tio av de tjugoen intervjuade företagen hade dokumenterat eller 
visste vilka kostnader de haft för sina miljösatsningar och av dessa företag hade flertalet hållit 
budget.

6.5 Företagens syn på framtiden
Avslutande fick företagen svara på två frågor om framtiden, se diagram 19-. Den första frågan 
handlade om vilka vinster/besparingar företaget hoppas göra i framtiden. Efter att ha 
sammanställt frågan visade resultatet att de företag som hade något svar att ge hoppades på att 
göra besparingar inom energi, avfall, transport och logistik. Det är områden som enligt teorin 
är möjliga att göra kostnadsbesparingar inom om företag inför ett MLS. Den andra frågan 
gällande framtiden handlade om företagen kommer arbeta med miljöfrågor som en viktig 
ekonomisk faktor för verksamheten i framtiden. Majoriteten av företagen som svarade ja på 
frågan var små företag, icke tillverkade och ej ISO 14001 certifierade. Enligt en av de två 
grundidéerna med kommersiellt miljöarbetet skall miljöarbete vara lönsamt vilket menas att 
företag ska rikta sina miljömässiga åtaganden mot åtgärder som skapar affärsmässigt positiva
effekter.
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7 Slutsatser
I detta kapitel presenteras slutsatserna som författarna kunnat fastställa utifrån de tidigare 
kapitlen.

Att hitta något mönster överlag av svaren inom de tre faktorerna har vi inte kunnat göra. 
Däremot har vissa tendenser till skillnader funnits mellan tillverkande företag och icke 
tillverkande företag. Inom vissa områden av frågor som till exempel anledningar för 
miljöarbete och MLS och företagens arbete med nyckeltal har en tendens i faktorer kunnat 
urskiljas vilka presenteras närmare nedan. Detta visar att det är individuellt hur långt fram de 
olika företagen är med sitt miljöarbete. 

En observation som kan göras från resultatet av intervjuerna är att ett lyckat miljöarbete kan 
genomföras av företag som inte är ISO 14001 certifierade men ändå har ett strukturerat 
miljöarbete. Med ett lyckat miljöarbete menar vi en bättre miljöprestanda likväl som att 
miljöarbetet lyckats bidra till sänkta kostnader eller vinster. Det viktigaste för att lyckas anser 
vi är ett intresse och engagemang från företaget själv och inte endast krav utifrån.

Företagens arbete med miljömål är ett exempel på att företag som inte är ISO 14001 
certifierade ändå har ett strukturerat miljöarbete. Den slutsatsen drar vi eftersom att det är fler 
icke tillverkande företag som arbetar med miljömål, desamma gäller för mål som är relaterade 
till ekonomiska miljövinster. Trots att en större andel av de icke tillverkande företagen inte är 
ISO 14001 certifierade. Detta stärker även teorin om att det inte är känt att företag med 
standardiserade MLS är bättre än andra företag att hantera miljöfrågor. Vidare drar vi 
slutsatsen att arbete med miljömål är vanligare bland de icke tillverkande företagen på grund 
av att de börjat arbeta med miljö utifrån egna initiativ och därför även ser fördelarna med 
ekonomiska nyckeltal inom miljö. De flesta tillverkande företag arbetar istället med miljö på 
grund av krav utifrån och ISO standarden vilket inte resulterat i samma engagemang. En av de 
viktigaste punkterna anser vi för ett lyckat miljöledningssystem är just ledningens 
engagemang. Eftersom om inte engagemang finns från toppen tror vi att det kan vara svårt att 
implementera ett fungerande miljöledningssystem. 

Oberoende av företag så är det de affärsmässiga motiven som dominerar varför företag arbetar 
med miljöfrågor. Bland de tillverkande företagen är även lagkrav ett viktigt motiv. Att det är 
de affärsmässiga motiven som dominerar visar att miljöarbetet måste medföra indirekta eller 
direkta ekonomiska värden för att företaget ska arbeta med miljöfrågor. Detta tror vi kan 
medföra att miljöarbetet ibland inte blir prioriterat eftersom det inte alltid går att vissa på ett 
ekonomiskt värde utan ”bara” ett miljömässigt värde.

När det gäller arbete med ekonomiska nyckeltal inom miljö kan slutsatsen dras att det inte är 
vanligt bland företag. Däremot är de företag som implementerat ekonomiska nyckeltal inom 
miljö positiva till de och ser endast fördelar med det vilken vår uppfattning också är. Att 
arbeta med nyckeltal verkar ha ett samband med att arbeta med ekonomiska nyckeltal inom 
miljö vilket nog inte är så konstigt då företag som arbetar med nyckeltal inom andra områden 
även ser fördelarna med att ha nyckeltal inom miljö. Vi hoppas på att fler företag får upp 
ögonen för nyckeltal inom miljö eftersom vi sett att pengar styr företagen mycket och 
nyckeltal är ett sätt att visa på att vinster och besparingar kan göras även inom miljöområdet. 
Kan det visas på att besparingar finns att göra kommer miljöarbetet få större uppmärksamhet 
istället för att knuffas ner från prioriteringslistan. Utifrån normalfördelningsplotten i figur 2 
kan även slutsatsen göras att beroende på vilken typ av företag och storlek på företag påverkar 
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om företaget har implementerat ekonomiska nyckeltal inom miljö eller inte. Men vi tror trots 
det att det är företagets ledning och tankesättet inom företaget som påverkar mest hur varje 
individuellt företag arbetar med och tacklar miljöfrågor. 

I analysen kan det utläsas att de ISO 14001 certifierade företagen arbetar med miljömål vilket 
visar på att de följer standarden på den punkten. När det gäller om de ISO 14001 certifierade 
företagen har budgeterat miljömålen i handlingsplanen har endast tre av nio företag gjort 
detta. Enligt ISO 14001 standarden ska företaget ha avsatt pengar i budgeten för att kunna 
uppnå målen i enlighet med handlingsplanen. Det är konstigt anser vi att de certifierade
företagen inte har avsatt pengar för sina miljömål i handlingsplanen. Eftersom det på ett 
tydligt sätt skulle beskriva hur mycket pengar som varje miljömål skulle kosta att uppfylla och 
företagen skulle kunna räkna på hur lång tid det skulle behövas för varje miljömål att betala
tillbaka, det vill säga paybacktiden.

Hälften av företagen arbetar med någon typ av mål för att ta fram eller införa nya produkter 
och produktionsmetoder. Vilket visar på att de jobbar med den aktiva strategin med ständiga 
förbättringar och vill fortsätta att utvecklas. Det i sin tur kan ge möjligheter för företaget att 
profilera sig inom miljö och stärka varumärket. I slutändan kan detta medföra att företaget 
ökar sin omsättning och kan erbjuda sina kunder miljövänligare produkter.

Att integrera miljömålen i affärsplanen är ett sätt att få in miljö i affärsprocessen. Andra sätt 
att få in miljöfrågor i affärsprocessen är att se till att någon som driver miljöfrågorna finns 
representerade i ledningsgruppen. Det är ett krav i ISO 14001 standarden men är även ett sätt 
att vissa på att företaget tar miljöfrågor på allvar. Att nästan hälften av de intervjuade 
företagen gjort det kan vara ett tecken på att dessa företag till viss del börjat implementerat 
och redan ser miljö som en viktig del i affärsprocessen. Att ha med miljöfrågor i hela 
affärsprocessen är viktigt för att inte miljö och resten av verksamheten ska bli två skilda delar 
som konkurrerar. En integrering av miljöstyrning i företagets verksamhetsledningssystem ger 
ett effektivt system där resurser koordineras dit de har den största påverkan och medför att 
företaget hittar möjligheter till kostnadsbesparingar och förbättringar. Den viktigaste fördelen 
med integrerade ledningssystem är att företag slipper dubbel dokumentation, förfarande och 
certifiering av ledningssystem. Ett sätt för företagen att lyfta fram miljöarbetet och integrera 
miljö i affärsprocessen kan vara att framställa en miljöredovisning som en del av 
årsredovisningen där miljöarbete förmedlas till deras intressenter. Miljöredovisningen kan 
vara sammanfattande för miljöledningsarbetet där mål och policys följs upp. Följs 
miljöarbetet upp kan det ge ökad erfarenhet vilket leder till att det blir mer effektivt och 
vinstgivande.

Att de är nästan två tredjedelar av de totala företagen som gjort ekonomiska vinster eller 
besparingar visar återigen på att de ekonomiska motiven är drivande eller motiverande till att 
arbetar med miljöfrågor. Utifrån de faktorer som studerats finns endast en mer tydlig skillnad 
mellan tillverkande och icke tillverkande företag där två tredjedelar av de icke tillverkande 
företagen har gjort ekonomiska vinster eller besparingar. Att det är fler av de icke tillverkande 
företagen som gjort besparingar och vinster kan återigen vara ett resultat av att de har mer 
interna motiv till arbete med miljö. Eftersom mer än hälften av företagen inte har 
dokumenterat eller inte vet vilka kostnader de har haft medför att slutsatsen att dessa företag 
inte kan veta om miljöarbetet de bedriver är ekonomiskt lönsamt eller enbart en kostnad kan 
göras.
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Att så pass många har gjort vinster eller besparingar kan vara en anledning till att mer är 
hälften av de tillfrågade företagen kommer att fortsätta arbeta med miljö som en viktig 
ekonomisk faktor. Resultatet som visar att majoriteten av företag som kommer att fortsätta 
arbeta med miljö som en viktig ekonomisk faktor i framtid är små företag, icke tillverkade och 
ej ISO 14001 certifierade kan bero på att flera av de stora, tillverkande och ISO 14001 
certifierade företagen inte kunde svara på den frågan. Vilket i sin tur berodde på att 
intervjupersonen i fråga inte hade insikt och var tvungen att svara vet ej.
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8 Diskussion
I detta kapitel diskuteras valda metoder och reliabilitet och validitet uppmärksammas. Även 
förslag på fortsatt arbete ges.

8.1 Val av metod
Syftet med examensarbete var att ge Paragon Affärsutveckling AB en insikt i hur företag ser 
på miljöarbetet i konkreta och ekonomiska termer. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod 
använts, det eftersom undersökningen baserats på telefonintervjuer där tolkning av 
information legat till grund för resultatet. För att få insikt i hur företag ser på miljöarbete har 
telefonintervjuer med tjugoen företag genomförts. Telefonintervjuer gjorde det möjligt att ha 
ett urval från västerbotten och norrut. Men telefonintervjuer var även en förutsättning för att 
kunna intervjua ett stort antal företag under en tidsperiod på tre veckor. Telefonintervjuer 
ansågs även vara ett bättre alternativ än enkäter för att kunna säkra en hög svarsfrekvens och 
för att kunna undvika missförstånd av frågorna.

Mängden intervjuade företag är inte tillräcklig för att resultatet ska kunna ses som något 
vetenskapligt. Men resultatet visar tendenser av hur företag ser på miljöarbete i konkreta och 
ekonomiska termer. Urvalsmetoden som gjordes med hjälp av den inspirerade 
försöksplanering ger en struktur på urvalet och säkerställer att företag med alla tänkbara 
kombinationer av de tre faktorerna tagits med. Detta medför att fast urvalet inte är tillräckligt 
kan reliabiliteten på undersökningen ändå anses vara godtagbar. Eftersom intervjuerna har 
skett av båda författarna togs ett intervjuschema fram för att säkerställa att samma frågor 
ställdes till alla respondenter. Vid kontakt med företagen efterfrågades miljöansvarig och blev 
då hänvisad till den företaget ansåg mest lämplig att besvara frågorna. Det gör att validiteten 
anses vara god.

För att bättre uppnå syftet hade ett bättre förarbete med urvalet av företag kunnat göras. Även 
framtagande av intervjufrågorna hade kunnat göras bättre genom att genomföra testintervjuer 
för att se att intervjufrågorna ger de svar som söks. Intervjufrågorna kunde även ha ställts 
inom ett smalare område för att få en djupare bild av företagen. Förutom att bara genomföra 
telefonintervjuer med en stor mängd företag kunde några företag ha valts ut för djupare 
intervjuer på företaget. Den metod som valts för denna undersökning anses vara den bästa 
utifrån den tidsbegränsning som varit. Det som hade kunnat göras annorlunda i val av metod 
för intervjuer är att några få företag som redan arbetar med miljö i ekonomiska termer 
intervjuats. Det för att få en djupare bild av hur miljö och ekonomi knutits samman i 
verksamheten.

Problem som författarna haft under arbetets gång har varit att den totala tiden att intervjua alla 
företag tog mer tid i anspråk än planerat. Detta på grund av två orsaker, svårt att komma i 
kontakt med rätt person på företaget och att det upptäcktes att det intervjuer som genomförts 
efter första urvalet inte var tillräckliga vilket medförde att ett till urval av företag behövde 
göras.

8.2 Förslag på fortsatt arbete
Detta examensarbete ger en indikation på hur företag ser på miljöarbete i konkreta och 
ekonomiska termer. Fortsatt arbete hade kunnat vara att fördjupa sig inom visa specifika 
frågor för att få en djupare bild av företagens miljöarbete i ekonomiska termer. Det hade även 
kunnat vara intressant att vänta några år för att sedan göra en liknande undersökning för att se 
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om resultatet har ändrats och om det blivit vanligare att företagen ser på miljöarbete i 
ekonomiska termer.
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Bilaga A: Diagram och figurer
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Diagram 1: Diagrammet visar hur många av företagen som är respektive inte är 
tredjepartscertifierade inom ISO 14001. Men även hur många av de certifierade företagen 
som är tillverkande och icke tillverkande.
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Diagram 2: Diagrammet visar hur fördelningen av företag som är tredjepartscertifierade 
inom ISO 14001 är bland stora (≥100) respektive små (<100) företag.
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Diagram 3: Diagrammet visar hur många av företagen, beroende på storlek, som arbetar 
med miljömål.
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Diagram 4: Diagrammet visar hur många av företagen, beroende på typ av företag, som 
arbetar med miljömål.
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Diagram 5: Diagrammet visar vilken typ av system för miljöarbete som de intervjuade 
företagen, beroende på storlek, använder sig av.
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Diagram 6: Diagrammet visar fördelningen av företag som har respektive inte har budget 
och utfall angivna i handlingsplanen för hur miljömålen ska uppnås. Men även hur de är 
fördelade bland tillverkande respektive icke tillverkande företag.
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Diagram 7: Diagrammet visar fördelningen av företag som har respektive inte har budget 
och utfall angivna i handlingsplanen för hur miljömålen ska uppnås. Men även hur de är 
fördelade inom stora (≥100) respektive små (<100) företag.
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Diagram 8: Diagrammet visar fördelningen av företag som arbetar respektive inte arbetar 
med nyckeltal. Men även hur de är fördelade inom tillverkande och icke tillverkande företag.
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Diagram 9: Diagrammet visar fördelningen av företag som arbetar respektive inte arbetar 
med nyckeltal. . Men även hur de är fördelade inom företagen som är respektive inte är 
tredjepartscertifierade inom ISO 14001.
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Diagram 10: Diagrammet visar antalet företag som integrerar, inte integrerar eller inte vet 
om de integrerar sina miljömål i affärsplanen. Det visar även hur fördelningen är om de är 
ett tillverkande eller icke tillverkande företag.
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Diagram 11: Diagrammet visar antalet företag som integrerar, inte integrerar eller inte vet 
om de integrerar sina miljömål i affärsplanen. Samt att det visar hur fördelningen är om de är 
ett företag med hundra eller fler anställda eller ett företag med under hundra anställda.
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Diagram 12: Diagrammet visar antalet företag som integrerar, inte integrerar eller inte vet 
om de integrerar sina miljömål i affärsplanen. Samt att det visar hur fördelningen är om de är 
ett företag som är ISO 14001 certifierat eller ej. 
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Diagram 13: Diagrammet visar fördelningen av företag som har implementerat respektive 
inte implementerat ekonomiska nyckeltal inom miljö. Men även hur de är fördelade inom 
företagen som är respektive inte är tredjepartscertifierade inom ISO 14001.
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Figur 1: Figuren visar normalfördelning av respondenternas svar på frågan om de gjort 
några ekonomiska vinster/besparingar på grund av sitt miljöarbete.
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Diagram 14: Diagrammet visar hur de intervjuade företagen tror att deras miljöarbete har 
påverkat deras kunder. Det visar även fördelningen mellan de som är tredjepartscertifierade 
inom ISO 14001.
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Diagram 15: Diagrammet visar hur de intervjuade företagen tror att deras miljöarbete har 
påverkat deras kunder. Det visar även fördelningen mellan små (<100) och stora (≥100) 
företag.
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Diagram 16: Diagrammet visar om de intervjuade företagen sett något ekonomiskt värde av 
sina miljösatsningar och sambandet mellan storleken på företaget.

Ekonom iskt värde  av m iljösatsningarna

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ja Nej Vet ej

Ser företaget något ekonom iskt värde  av 
m iljösatsningarna på verksam heten?

A
n

ta
l Icke tillverkande företag

Tillverkande företag

Diagram 17: Diagrammet visar om de intervjuade företagen sett något ekonomiskt värde av 
sina miljösatsningar och vilka av dessa som är tillverkande företag och icke tillverkande 
företag.
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Diagram 18: Diagrammet visar om de intervjuade företagen sett något ekonomiskt värde av 
sina miljösatsningar och vilka av dessa som är ISO 14001 certifierade eller ej.
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Diagram 19: Diagrammet visar om företagen kommer att arbeta med miljöfrågor som en 
viktig ekonomisk faktor i framtiden och hur fördelningen är mellan små (<100) respektive 
stora (≤100) företag. 
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Diagram 20: Diagrammet visar om företagen kommer att arbeta med miljöfrågor som en 
viktig ekonomisk faktor i framtiden och hur fördelningen är mellan de företag som är 
tredjepartscertifierade inom ISO 14001.



Bilaga B: Intervjuschema

Intervjufrågor

1. Vilken typ av företag är ni?

 Tillverkande företag  Detaljhandel  Tjänsteföretag 

 Annat .......................

2. Hur många anställda är ni?....................................................................................................

3. Varför jobbar ni med miljöfrågor? 

 Kundkrav  Lagkrav  Stärka varumärket  Annat......................................................

4. Har ni någon typ av miljöledningssystem?  

 JA  NEJ

5. Om Ja på 4, vilket?

 ISO 14001  EMAS  ÖVRIGT....................................................................................

Används det?  JA  NEJ

Är det tredjepartscertifierat?  JA  NEJ

Hur länge har ni arbetat med miljöledningssystem?...............................................

6. Om ja på fråga 4, varför börja ni arbete med miljöledningssystem?

 Kundkrav  Lagkrav  Attrahera medarbetare  Skapa bättre relationer med 

omgivningen  Effektivare resursanvändning  Bättre överblick  Ökad miljömedvetenhet 

 Annat...................................................................................................

7. Jobbar ni med miljömål?

 JA  NEJ

8. Om Ja på 7, finns mål som är relaterade till ekonomiska miljövinster?  JA  NEJ

Exempel på sådana mål?



9. Har ni några mål om att ta fram/införa nya produkter som kan bidra till ett bättre 
miljöarbete?

10. Har ni några mål om att ta fram/införa nya produktionsmetoder som kan bidra till ett 
bättre miljöarbete?

11. Finns det i handlingsplanen för hur miljömålen ska uppnås någon angiven budget 

respektive utfall?  JA  NEJ

12. Arbetar ni med nyckeltal?  JA  NEJ

13. Om Ja på 12, har ni implementerat några ekonomiska nyckeltal inom miljö? ( T ex 

energikostnader per producerad enhet)  JA  NEJ

14. Om Ja, vilka?

 Avfall  Energi  Transport  Återvinning  Annat...................................................

15. Varför implementerade ni ekonomiska nyckeltal inom miljö?

16. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med det?



17. Integrerar företaget miljömål i affärsplanen?  JA  NEJ

18. Varför/ varför inte?

19. Har ni gjort några ekonomiska vinster/besparingar pga. ert miljöarbete?  JA  NEJ

20. Om ja, vilka (inom vilka områden)?



21. Vilka kostnad har ni haft för miljösatsningarna (inklusive miljöledningssystem)?

Uppbyggnad av miljöledningssystem....................................................................................

Årliga kostnader för miljöarbetet...........................................................................................

22. Blev kostnaden som förväntat (Höll ni budget)?  JA  NEJ

23. Har miljöarbetet påverkat kundernas ekonomi (t. ex pris på produkter, energibesparingar)? 

 JA  NEJ

Om JA, hur då?

24. Ser ni något ekonomiskt värde av miljösatsningarna på er verksamhet?

 Ökad försäljning  Minskade kostnader  Annat...........................................................

25. Vilka vinster/besparingar hoppas ni på att göra i framtiden?

26. Kommer företaget att arbeta med miljöfrågorna som en viktig ekonomisk faktor för 

verksamheten i framtiden?  JA  NEJ
På vilket sätt?



Bilaga C: Medverkande företag

Stort tack till:

SSAB Tunnplåt AB, Luleå
Läkarjouren i Norrland AB, Luleå
Plannja
LKAB
Konsum Norrbotten
ICA Kvantum, Luleå
Sparbanken Nord
Nordbergs Buss & Resetjänst AB
AochD Arkitektkontor AB
MAX Hamburgerrestauranger AB
Luleå Renhållningen AB
MRM Konsult AB
Frebelt AB
Gestamp Hardtech AB
Racoon Miljöfilter AB
Livsmedelsföretag
Kossab Industriteknik AB
Nordic Light AB
APC Composite
Scandic Hotels , Luleå
GMKAB


