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SAMMANFATTNING 
 
Det växande intresset för miljöfrågor har ökat kraven på företagen. Intressenterna kräver 
att företagen kan hantera miljöfrågorna på ett tillfredsställande sätt. Att införa ett 
miljöledningssystem är ett sätt att arbeta med miljöfrågorna. För att kommunicera ut 
miljöarbetet används företagets miljöredovisning. Under 1990-talet har intresset för 
miljöredovisning ökat kraftigt men är i mångt och mycket fortfarande ett storföretags-
fenomen. För småföretag är det svårt att arbeta med miljöfrågor eftersom de verktyg och 
arbetsmetoder som finns är inte anpassade för småföretag. De allra minsta företagen har 
inte heller de resurser som krävs för miljöarbetet. Miljöarbetet har utvecklats till en 
konkurrensfördel och tas allt oftare med i företagens strategiska överväganden. En 
miljövänlig företagsimage kan vara det som ger företaget konkurrensfördelar, när priset 
och övriga egenskaper är likvärdiga med konkurrenternas produkter. Vi har i denna 
uppsats valt att belysa hur miljöledningen kan vara utformad och kommuniceras till 
intressenter, av småföretag för att kunna uppnå konkurrenskraft. Fem företag och två 
revisorer valdes ut till undersökningen. Intervjuer gjordes med Hr Björkmans Entrémattor 
AB, Ulla och Olles Lantbruk AB, ByaTryck AB, Swed Handling AB, Carpeting AB samt 
revisorer på KPMG och Deloitte & Touche. Resultat och analys visade att samtliga företag 
har sin miljöredovisning utformad efter ISO 14001-standarden och delar av 
miljöredovisningen finns utlagd på företagens hemsidor. Alla företag använder 
miljöredovisningen i konkurrenssyfte och har även främjat företagens konkurrenssituation. 
Företagens hemsidor är en viktig del i miljökommunikationen. 
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ABSTRACT 
 
The increasing interest in environmental issues has also increased the requirements on 
companies. Stakeholders demand from companies that they manage environmental issues 
in a satisfying way. Introducing an environmental management system is one way of 
working with environmental issues. In order to communicate the environmental work, the 
company uses environmental accounting. During the 1990’s, the interest in environmental 
accounting has increased rapidly, but it is still a phenomenon in large companies. For small 
companies, it is difficult to work with environmental issues because tools and work 
methods available are not adapted to small companies. The smallest companies do not 
have the resources needed for environmental work. Environmental work has developed 
into a competitive advantage and is now often a part of companies’ strategic plan. A non-
polluting company image can give the company competitive advantages, when price and 
other qualities are the same as the competitors’ products. In this thesis we have illustrated 
how environmental management is designed and communicated to stakeholders, by small 
companies in order to achieve competitiveness. Five companies and two accountants were 
chosen for the investigation. The interviews were carried out with Hr Björkmans 
Entrémattor AB, Ulla och Olles Lantbruk AB, ByaTryck AB, Swed Handling AB, 
Carpeting AB and accountants at KPMG and Deloitte & Touche. The results and analysis 
showed that all five companies have their environmental accounting designed according to 
the ISO 14001-standard and parts of the environmental accounting are published on the 
companies’ homepages. All companies use environmental accounting as a competitive tool 
and it has also promoted companies’ competitiveness. Companies’ homepages are an 
important part of their environmental communication.  
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel för vi en diskussion kring hur ökad miljömedvetenhet har lett till ökat 
miljöengagemang hos företag, hur miljöledningen kommuniceras ut genom företagens 
miljöredovisning samt hur miljöarbetet kan användas som ett konkurrensmedel i mindre 
företag, vilket leder fram till vårt syfte samt våra definitioner.  

1.1 Bakgrund 
 
Genom media får vi så gott som dagligen information om vår hotade miljö (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, 2000). Det växande intresset för miljöfrågor och 
miljöpåverkande faktorer har lett till önskemål om bättre och säkrare miljöinformation 
både när det gäller företagens verksamheter och deras produkter (Larsson, 1999). När 
kunderna ska välja produkter och tjänster bedömer de i allt högre grad producenten ur 
miljösynpunkt. Även andra intressenter som kreditgivare, försäkringsbolag och anställda 
intresserar sig för vad företaget gör på miljöområdet. (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 
2000) Negativa miljökonsekvenser, till exempel förorenade utsläpp från trafik och 
industriell miljöpåverkan, har ställt hanteringen av den yttre miljön i fokus för 
allmänheten. Källsortering, miljömärkning och miljöanpassning är begrepp som i princip 
alla tagit till sig och ser som alltmer naturliga inslag i sin vardag. (Larsson, 1999) 
 
Trots att miljöarbetet har ökat fortsätter miljötillståndet att försämras. Huvudsyftet med 
miljöarbetet är att förbättra miljötillståndet och skapa en framtid för kommande 
generationer med lika eller bättre förutsättningar än vad vi har idag. Utgångspunkten för 
företagens arbete är att klarlägga och ifrågasätta verksamhetens effekter på miljötillståndet, 
allt från råvaruuttag till konsumtion av produkten eller tjänsten. Intressenter ställer nya 
krav på företagen, vilket baseras på en önskan om en bättre miljö. (Jakobsson & 
Jakobsson, 1998) För att hantera miljöfrågorna väljer allt fler företag att utöka sin 
verksamhetsstyrning med miljöledningssystem.1 (Flening, 1999) Resultatet av miljöarbetet 
måste därefter förmedlas till företagens intressenter. Detta görs genom företagens 
miljöredovisning.2 Genom en tydlig miljökommunikation kan företagen visa att de både 
arbetar med miljöfrågorna och tar dem på allvar. (Jakobsson & Jakobsson, 1998) 

1.2 Problemdiskussion 
 
Under 1990-talet har intresset för miljöredovisning ökat kraftigt. Studier har visat att 
miljöredovisning, främst bland större börsföretag, har utvecklats enormt under senare år 
både i Sverige och i andra länder. (Ljungdahl, 1999) Det lagstadgade kravet på 
miljöinformation i förvaltningsberättelsen har medfört en ökning av mängden 
miljöinformation som årsredovisningsläsaren kan ta del av. En majoritet av börsbolagen 
och många större publika onoterade företag har i flera år lämnat omfattande 
miljöinformation i sina årsredovisningar och allt oftare i separata miljöredovisningar. De 
små och medelstora företagen3 har dock knappast alls redovisat någon miljöinformation, 
vare sig i årsredovisningen eller i andra offentliga redovisningar, utom i de fall då 
                                                 
1 Se 1.4 för definition av miljöledningssystem 
2 Se 1.4 för definition av miljöredovisning 
3 Se 1.4 för definition av småföretag 
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företagen till exempel har valt att registrera sig enligt den frivilliga EMAS-förordningen.4 
Således innebär det nya upplysningskravet att ribban har höjts för många mindre företag, 
men många av de större publika företagen redovisar redan betydligt mer information än 
vad som krävs enligt årsredovisningslagen. (Dahlström & Ljungdahl, 2001) 
 
Trots att miljöredovisningen sprider sig alltmer bland företag, är miljöredovisning i mångt 
och mycket fortfarande ett storföretagsfenomen och i synnerhet ett börsföretagsfenomen 
(Bergström, et al, 1998). En undersökning som gjorts i EU:s medlemsländer visar att i alla 
länder släpar småföretagen efter i sitt miljöarbete jämfört med de större företagen 
(Hansson, 2000). För småföretag är det svårt att arbeta med miljöfrågor eftersom de 
arbetsmetoder och verktyg som finns inte är anpassade för småföretagen (Andersson, 
2002). Storföretagens miljökrav på sina underleverantörer växer (Larsson, 1997). Det 
största problemet för småföretag är att kunna avsätta resurser till miljöarbetet (Biondi, et 
al, 2000). I jämförelse med de minsta företagen kan de större företagen avsätta en helt 
annan typ av resurser till certifieringsarbetet i form av finansiella medel, arbetskraft och 
tid. Hos de minsta företagen måste ofta allt arbete utöver den ordinarie verksamheten, 
läggas på fritiden. Miljöarbetet får inte heller kräva företaget på några större 
investeringskostnader eller arbetskraft. (Hansson, 2000) Företagens miljöansträngningar 
ansågs från början enbart utgöra en belastning i form av kostnader utan intäkter och många 
företagsledningar begränsade sina insatser till vad lagar och förordningar föreskrev. Ingen 
lönsamhet eller fördelar sågs i ett mer omfattande miljöarbete. (SIS MiljöForum, 1996) 
Hur mycket ett miljöledningssystem kostar att införa och driva går inte att säga exakt. En 
ISO 14001-registering kostar mellan 50 000 - 90 000 kronor och en EMAS-registrering 
kostar cirka 10 000 kronor, till detta tillkommer kostnader för uppföljande revision. 
(Nutek, 1998) Trots detta har miljöarbetet nu utvecklats till en konkurrensfördel5 och en 
del av företagsprofilen. Nu tas miljöarbetet allt oftare med i företagens strategiska 
överväganden. (Larsson, 1997)  
 
Ett väl genomfört och rätt kommunicerat miljöarbete kan spela en väsentlig roll i företagets 
konkurrenssituation. Miljöarbetet måste utvecklas och anpassas till kundernas krav, så att 
företagen inte förlorar kunder snarare på grund av bristfälligt miljöarbete än sämre kvalitet 
eller högre pris. (Larsson, 1995) Marknaden pressar företagen i miljöfrågorna vilket 
innebär att även konkurrenterna drabbas av detta. Det gäller att företagen kan hantera 
miljöfrågorna bättre än konkurrenterna för att ta tillvara på affärsmöjligheterna som 
uppkommer. (Müllern-Aspegren, 1992)  
 
För konsumenten kan företagets miljöimage vara minst lika viktig som produktens image. 
Att utveckla företagets miljöimage kan därför bli ett mycket starkt marknadsstöd för en 
produkt som i sig klarar kraven för att kallas miljövänlig. Genom att miljöprofilera 
företaget skapas ett förtroende till allmänheten. Den miljövänliga imagen kan vara det som 
ger företagets produkt konkurrensfördelar, när priset och övriga egenskaper är likvärdiga 
med konkurrenternas produkter. Givetvis är miljösatsningar kostsamma men för att vara 
konkurrenskraftiga på marknaden kan miljöarbetet vara ett måste för många företag. 
(Müllern-Aspegren, 1992) Behovet av att småföretag klarar av att hantera miljöfrågorna 
har ökat de senaste åren, de måste uppfylla intressenternas ökade förväntningar (Biondi, et 
al, 2000). Det finns ett behov av att undersöka småföretags förutsättningar och möjligheter 
                                                 
4 Miljöledningssystemet EMAS- Eco-Management and Audit Scheme 
5 Se 1.4 för definition av konkurrenskraft/konkurrensfördelar 
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för miljöarbete (Hansson, 2000). Det finns mycket forskning om stora företags miljöarbete 
men för småföretag är detta ett relativt outforskat område. Eftersom mindre företag är 
minst lika konkurrensutsatta som stora företag anser vi att det är viktigt att dessa företag 
möter konkurrensen på ett bra sätt för att ta tillvara på affärsmöjligheterna som ett aktivt 
miljöarbete kan medföra. Hur kan miljöledningen användas för att uppnå konkurrenskraft? 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att belysa hur miljöledningen kan vara utformad och kommuniceras till 
intressenter, av småföretag för att kunna uppnå konkurrenskraft.  

1.4 Definitioner  
 
I vår uppsats är vår definition av småföretag, företag med upp till 20 anställda.  

Miljöledningssystem innebär ett strukturerat arbete för att på bästa sätt integrera 
miljöarbetet i verksamheten och är ett verktyg för att bedriva ett förebyggande och 
kostnadseffektivt miljöarbete. Detta innefattar bland annat fastställande och införande av 
miljöpolicy, tydliga mål och handlingsprogram. (Flening, 1999) 
 
Miljöredovisning kan definieras som intern och extern presentation av miljöinformation 
och miljömål samt uppföljning och utvärdering av företagets miljöprestanda (Jakobsson & 
Jakobsson, 1998). Denna information redovisas oftast i ett företags årsredovisning eller 
som bilaga till årsredovisningen i en särskild miljö(års)redovisning (Ljungdahl, 1999). 
 
Konkurrenskraft/konkurrensfördelar kan beskrivas som ett företags handlingar på 
marknaden, som skapar ekonomiskt värde för företaget och när få konkurrenter handlar på 
liknade sätt (Barney, 2002). 
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2 METOD 
 
I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt under arbetet med uppsatsen. Inledningsvis 
presenteras vårt metodval, därefter följer litteratursökning och datainsamlingsmetod. 
Kapitlet avslutas med uppsatsens metodproblem. 

2.1 Metodval 
 
Utgångspunkten för vår uppsats är aktörssynsättet. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) blir den 
kunskap som utvecklas genom aktörssynsättet individberoende. Beskrivningen av 
verkligheten bygger på människans personliga uppfattningar vilket innebär att olika aktörer 
upplever, tolkar och handlar på olika sätt i den sociala verkligheten.  
 
Vår undersökning är i huvudsak deskriptiv. Den deskriptiva forskningen används för att 
beskriva en populations eller ett fenomens karaktär (Zikmund, 2000). Vid deskriptiv 
forskning begränsas undersökningen till några aspekter av de fenomen som är intressanta. 
De beskrivningar som görs av dessa aspekter är detaljerade och grundliga. (Davidsson & 
Patel, 1998) Syftet med studien var att belysa hur miljöledningen i småföretag kan vara 
utformad samt hur denna används för att kunna skapa konkurrenskraft.  
 
Vid kvalitativa metodansatser är man inte inriktad på att pröva om informationen har 
generell giltighet. Det centrala blir istället att på olika sätt samla in information, dels för att 
få en djupare förståelse av det problem som studeras, dels för att beskriva helheten av 
problemet. (Holme & Solvang, 1997) Vår avsikt var att erhålla beskrivande information 
från ett fåtal företag, vi ville på så sätt skapa en helhetsbild av problemet.  
 
Den forskningsansats vi använt oss av är huvudsakligen deduktion. Detta ansåg vi vara 
mest lämpligt för att besvara vårt syfte. Deduktion innebär att vi utgår från teorin och gör 
en logisk slutledning som leder fram till resultatet (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997). I 
vår uppsats innebar det att vi utgick från den underliggande teorin för att sedan genomföra 
en empirisk undersökning. Denna undersökning har vi sedan jämfört med teorin och dragit 
slutsatser.  

2.2 Litteratursökning 
 
Vi började vår studie med att göra en litteraturundersökning för att fördjupa oss inom det 
valda ämnesområdet. Vi använde katalogerna, Lucia och Libris, vid Luleå tekniska 
universitets bibliotek. Vidare användes databaserna Business Source Elite, Svenska 
ekonomiska forskningsrapporter och artiklar, Artikelsök, Affärsdata, Emerald, Libris 
artikeldatabas och Ideal. Sökorden som användes var främst miljöredovisning, miljö-
redovisning i småföretag, miljöarbete, miljöledning, miljö som konkurrensmedel, skapa 
konkurrenskraft, intressentmodellen, environmental accounting, environment in SMEs, 
environment as a competitive advantag samt resource based view. Vi har även utgått från 
källförteckningar i tidigare skrivna uppsatser vid Luleå tekniska universitet. En del 
litteratur tillhandahölls även av vår handledare.  



 METOD  

 5

2.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att uppnå syftet med uppsatsen valde vi att göra en djupare studie eftersom vi ville få 
en större förståelse för småföretagens användning av miljöledningssystem samt hur 
upprättande av miljöredovisning påverkat företagen. För att samla in vår primärdata 
använde vi oss av telefonintervjuer, en e-postintervju och expertintervjuer på telefon. Från 
början var tanken att använda besöksintervjuer men på grund av svårigheter med att hitta 
fall på orten, blev studieobjekten geografiskt utbredda. I och med det geografiska avståndet 
mellan aktörerna hade vi inget annat val än att göra telefonintervjuer. Till skillnad från 
personliga intervjuer hade vi ingen möjlighet att se aktörernas reaktioner på frågorna. 
Telefonintervjuerna gav oss en möjlighet att förklara och utveckla frågorna för 
respondenterna om så behövdes. Vi hade även möjlighet att ställa följdfrågor. Kostnaden 
för telefonintervjuer är relativt låg men en nackdel är att aktörerna kanske inte vill lämna ut 
information kring känsliga frågor (Zikmund, 2000). Vi uppfattade att aktörerna var 
tillmötesgående och fritt besvarade våra frågor. Andra nackdelar är att telefonintervjuer är 
mer opersonliga än personliga intervjuer och vid telefonintervjuer finns en risk för 
callbacks (Zikmund, 2000). Detta har vi undvikt genom att boka tid med aktörerna för 
intervjun. Syftet med expertintervjuerna var att vi ville få en uppfattning om revisorers syn 
på miljöredovisning i småföretag.  
 
På grund av att en av aktörerna var en väldigt upptagen person hade denne inte tid med en 
telefonintervju utan aktörerna ville besvara frågorna via e-post. Enligt Zikmund (2000) är 
en e-postintervju ett relativt billigt alternativ och respondenten kan själv välja när frågorna 
ska besvaras. Nackdelen är att e-postintervjuer kan kräva uppföljning samt att aktörerna 
kan misstolka frågorna.  

2.3.1 Val av studieobjekt 
 
Valet att undersöka småföretag gjordes utifrån ett förslag till fortsatt forskning i en uppsats 
(Miljöredovisning som konkurrensmedel – en fallstudie av AssiDomän, 2000) skriven av 
Åsa Jonsson vid Luleå tekniska universitet. Vår utgångspunkt var från början att hitta 
unika småföretag som aktivt använder miljöledningen i konkurrenssyfte genom att 
kontakta ett antal revisionsbyråer i Luleå. När vi kontaktade revisionsbyråerna visade det 
sig att revisorerna inte kände till några småföretag som upprättar miljöredovisning efter 
miljöledningssystem, de menade att det var väldigt ”skralt” med miljöredovisningar i 
Luleå. Från KPMG blev vi hänvisade till en miljörevisor Lars-Olle Larsson på KPMG i 
Stockholm, men Larsson påstod att småföretag överhuvudtaget inte upprättar 
miljöredovisningar som enligt Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) kan 
klassificeras som miljöredovisningar. När vi kontaktade Ernst & Young fick vi tipset att 
kontakta Paragon Affärsutveckling AB. Mannen vi kom i kontakt med var mycket 
tillmötesgående och ville även ta del av den färdiga uppsatsen. Här fick vi tips på tre 
företag som bedriver ett aktivt miljöarbete. För att hitta ytterligare några företag använde vi 
Internet i form av sökmotorn AltaVista. Här fann vi några småföretag som eventuellt 
skulle kunna vara intressanta för vår undersökning. Vi har även besökt 
www.miljostyrning.se där vi hittade ett antal intressanta företag.  
 
Totalt kontaktades miljöansvarig på 12 företag via telefon. Vi utgick dock från att 
företagen endast skulle bestå av högst 20 anställda, vilket gjorde att några som bedrev ett 
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aktivt miljöarbete föll bort. Valet av företag har bestått av småföretag i hela Sverige som 
upprättar någon form av miljöredovisning, oavsett om miljöredovisningen är separat eller 
ingår i företagets årsredovisning. Företagen som valdes ut var ByaTryck AB i Vuollerim, 
Swed Handling AB i Norrköping, Hr Björkmans entrémattor AB i Malmö, Ulla och Olles 
Lantbruk AB i Sundsvall samt Carpeting AB i Stockholm.  Till expertintervjuerna valdes 
Lars-Olle Larsson på KPMG i Stockholm eftersom vi tidigare kommit i kontakt med 
honom och Jenny Zetterberg på Deloitte & Touche i Stockholm. Respondentlistan finns i 
bilaga 2. Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi även en testintervju med Magnus 
Ruberg på Ekosofia AB i Göteborg. Detta företag var ett av de företag vi kom i kontakt 
med när vi letade företag. Eftersom Ekosofia AB är ett konsultföretag och Ruberg är 
miljökonsult passade det bra att diskutera frågorna med honom. Ruberg tyckte frågorna var 
vettiga, det var dock någon fråga som behövde formuleras om. Innan intervjun skickades 
intervjufrågorna via e-post till aktörerna. Detta gav aktörerna tid att hinna förbereda sig. 
Nackdelen med detta är att vi kanske inte fick lika spontana svar. Intervjuguiden som 
utformats utifrån teorin finns i bilaga 1.  

2.4 Metodproblem 
 
Ett problem som vi stötte på var att det inte finns så mycket skrivet om miljöledning och 
miljöredovisning i riktigt små företag. En stor del av litteraturen behandlar 
storföretagsteori, därför har referensramen fått byggas upp mestadels utifrån detta.  
 
Trovärdighet innebär att undersökningen mäter det som avses med uppsatsen. Det som 
ökade trovärdigheten med vår studie var att vi vid intervjuerna använde högtalartelefon 
vilket gjorde att vi även kunde använda bandspelare. Nackdelen med att använda 
bandspelare är att närvaron av bandspelaren kan påverka de svar vi får, aktörernas 
spontanitet kan minska (Davidsson & Patel, 1998). Vår uppfattning var dock att 
bandspelaren glömdes bort, även om aktörerna kan ha känt sig hämmade av dess närvaro. 
Vid  intervjuer kan intervjuareffekten förekomma. Detta innebär att den som intervjuar och 
aktörerna påverkar varandra. Det är inget problem vid aktörssynsättet. Att aktörerna fick 
intervjuguiden i förväg gjorde att de kunde gå igenom frågorna utan påverkan från oss. 
Detta var dock inget problem vid e-postintervjun. Trovärdigheten förstärks ytterligare av 
att vi diskuterade intervjufrågorna med Magnus Ruberg innan intervjuerna genomfördes. 
Något som försämrar trovärdigheten med uppsatsen är att vi inte vet om Peter Meltzer på 
Carpeting AB uppfattat frågorna på rätt sätt, eftersom vi inte hade någon möjlighet att 
förklara frågorna för honom. Vi vet heller inte om det verkligen var Meltzer som besvarade 
frågorna.  
 
Det är även viktigt med tillförlitlighet i undersökningen. Användandet av bandspelare vid 
intervjuerna gav oss en möjlighet att kontrollera svaren i efterhand. Under intervjuerna 
gjordes även minnesanteckningar som efteråt jämfördes med det registrerade svaret från 
bandspelaren. Eftersom vår undersökning grundar sig på aktörssynsättet är det inte säkert 
att intervjuresultatet blivit detsamma om intervjuerna genomförts av någon annan. För att 
öka tillförlitligheten skickades sammanställningarna av intervjuerna tillbaka till aktörerna 
för granskning för att kontrollera att vi uppfattat och tolkat svaren rätt. Efter detta rättades 
en del oklarheter ut. 
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3 TEORI 
 
I teorikapitlet redogör vi för den referensram som legat till grund för de empiriska 
studierna. Inledningsvis beskrivs miljöredovisning därefter introduceras miljölednings-
system, miljöledning i småföretag, att skapa konkurrenskraft samt miljön som 
konkurrensmedel. Vi avslutar kapitlet med en egen sammanfattning av den teoretiska 
referensramen.  

3.1 Miljöredovisning 
 
Miljöredovisningens historia är relativt kort. Det är i slutet av 1960-talet och början av 
1970-talet som rötterna till miljöredovisning går att finna. Det stora genombrottet kom i 
slutet på 1980-talet då de första böckerna om miljöredovisning publicerades och flera 
företag började beakta miljöaspekter. Under 1990-talet har det varit en kraftig ökning i 
antalet företag som valt att redovisa miljöinformation i sina årsredovisningar eller i 
separata miljöredovisningar. Tidigare fanns inga tvingande regler avseende miljö-
redovisning och heller ingen vägledning för företagen, miljöredovisningen var således 
frivillig eftersom det inte fanns någon lagstiftning som reglerade detta. Idag är situationen 
annorlunda. Från och med 1999 utökades kraven på miljöredovisning i Sverige. Då 
infördes ett tillägg i Årsredovisningslagen som innebär att tillsyns- och anmälningspliktiga 
företag enligt miljöskyddslagen även ska redovisa miljöinformation i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse. (Bergström, et al, 1998) Eftersom det inte finns någon etablerad 
praxis för miljöredovisningens struktur och innehåll är variationerna på utformningen stora 
(Westermark, 1999). De olika modellerna för miljöredovisningar gör att begreppet 
”miljöredovisning” kan komma att betyda olika saker för olika människor. För en del 
innebär det en separat redovisning, medan andra förväntar sig finna miljöredovisningen – 
miljöinformationen – som en del av årsredovisningen eller dess förvaltningsberättelse. 
(Larsson, 1999) En miljöredovisning på papper är inte det enda och nödvändigtvis det 
bästa presentationssättet. Det finns företag som lämnar miljöinformationen på en CD-skiva 
eller som nedladdningsbar Pdf-fil på företagets hemsida. (Westermark, 1999) 
 
En miljöredovisning kan vara en beskrivning av ett företags totala miljöarbete. Den 
redogör för miljöarbetets alla delar oavsett om detta görs i siffror eller bara i ord. (Larsson, 
1995) Det övergripande syftet med miljöredovisningen är att ge läsaren en helhetsbild av 
verksamhetens miljöpåverkan och miljöarbete på både kort och lång sikt (Larsson, 1999). 
För att uppnå detta bör miljöredovisningen bland annat innehålla information om den 
verksamhet företaget bedriver, vilken miljöpåverkan verksamheten ger upphov till, 
företagets miljömål och uppföljning av målen, sifferuppgifter som utsläpp, avfall, råvaru-
förbrukning, energi och vatten samt de viktigaste resultaten av miljöarbetet (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, 2000). Miljöredovisningen kan även innehålla en redogörelse för 
miljöpolicyn, andra riktlinjer och företagets vision för det framtida miljöarbetet (Larsson, 
1995). 



 TEORI  

 8

3.2 Miljöledningssystem 
 
De aktuella miljöledningssystemen är EMAS och ISO 14000. EMAS, den europeiska 
miljöstandarden, är något som mer passar för tillverkande företag än för tjänsteföretag. ISO 
14001 är en internationell standard, som har en internationell utbredning. Standarden är 
tillämpbar på alla typer av företag. Den är ett naturligt val för tjänsteföretag idag om ett 
miljöledningssystem ska införas och ambitionerna sträcker sig till certifiering. (Backlund, 
et al, 1997) Certifiering av ett miljöledningssystem erhålls efter det att en extern 
miljörevisor reviderat företagets miljöledningssystem mot kravspecifikationen i ISO 14001 
och funnit att miljöledningssystemet motsvarar specifikationens krav (SIS Miljöforum, 
1996). ISO 14001 är ett system som också kan kombineras med kvalitetssystem enligt ISO 
9001 (Backlund, et al, 1997). Precis som alla investeringar kräver införandet av ett 
miljöledningssystem både tid och pengar. Det gäller därför att företaget noga tänker 
igenom hur omfattande miljösatsningen och ett miljöstyrningssystem ska vara. 
(Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2000) 

3.2.1 EMAS – Eco-Management and Audit Scheme 
 
EMAS är en EU-förordning avseende miljöstyrning och miljörevision. Att ansluta sig till 
EMAS är ett frivilligt åtagande från ett företags sida. EMAS syftar till att förebygga, 
minska och så långt som möjligt hejda föroreningen, helst redan vid källan enligt principen 
om att förorenaren betalar, för att säkerställa en god resurshushållning och användning av 
en renare teknologi. (SIS Forum, 1998) Förordningen syftar även till att stimulera 
företagen till ständiga förbättringar, inte minst för att möta kundernas krav på ett starkare 
miljömedvetande (Backlund, et al, 1997). Företaget har själv ansvaret för att kontrollera 
miljöeffekterna av den egna verksamheten och bör därför sträva efter en förebyggande 
inriktning på arbetet inom detta område. Detta innebär att företagen bör genomföra en 
miljöutredning, utarbeta och förverkliga en miljöpolicy, sätta upp miljömål och 
miljöprogram samt införa effektiva miljöstyrningssystem. Till skillnad mot en certifiering 
enligt ISO 14001 kan ett företag inte i sin helhet bli registrerat, utan en registrering gäller 
enbart en enskild anläggning. (SIS Forum AB, 1998) EMAS II kallas den reviderade 
förordningen som bland annat innehåller förändringar gällande en integrering av ISO 
14001 avseende miljöledningsarbetet och definitioner av begrepp och större möjligheter att 
använda sig av EMAS-arbetet i företagets marknadsföring (Hansson, 2000). Det är tänkt 
att EMAS ska passa alla former av verksamheter som tjänsteföretag, offentliga 
förvaltningar med flera (Hansson, 2000; Backlund, et al, 1997).  

3.2.2 ISO 14001 
 
Den organisation som driver standardiseringen heter International Organization for 
Standardization (SIS Forum AB, 1998). ISO 14001 ingår i ISO 14000-serien, en serie med 
standarder och hjälpmedel för att styra miljöarbetet (Backlund, et al, 1997). Viktiga inslag 
i både EMAS och ISO 14001 är åtagandet om kontinuerlig förbättring av miljöarbetet. 
Detta innebär att företaget kontinuerligt ska ifrågasätta verksamheten och sträva efter att 
förbättra miljöarbetet och minska negativ miljöpåverkan genom medvetna val av råvaror, 
förändrade konstruktioner, nya krav på underleverantörer et cetera. ISO 14001 innehåller 
52 krav som måste vara uppfyllda för att miljörevisorn ska kunna utfärda sitt certifikat. 
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(Termén, 1996) Arbetet eller processen för att införa ett miljöledningssystem är likartad 
och oberoende av om företaget satsar på ISO 14000-standarden eller EMAS-förordningen 
(Backlund, et al, 1997). Detta förklaras i figur 1. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 
Figur 1. Miljöledningssystem enligt EMAS eller ISO 14001 (bearbetning av Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, 2000, sid 13) 
 
Miljöutredning 
 
Det första steget är att genomföra en miljöutredning. Denna syftar till att bestämma 
företagets aktuella status ur miljösynpunkt till exempel energianvändning, kemikalier och 
utsläpp. På så sätt är det möjligt att avgöra var förbättringar kan ske och vilka åtgärder som 
ska vidtas. (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2000) 
 
Miljöpolicy 
 
Miljöpolicyn klargör företagets ambitioner med miljöarbetet. Hur ett företags miljöpolicy 
utformas beror helt på vilken verksamhet företaget bedriver, vilken miljöpåverkan det 
medför och vilka områden företaget väljer att prioritera. Policyn bör innehålla löften om att 
företaget ständigt ska förbättra sitt miljöarbete och följa miljölagstiftningen och andra krav. 
(ibid) 
 
Miljömål och miljöprogram 
  
För att miljöpolicyn ska kunna genomföras måste policyn vara konkret och beskrivas med 
mål och handlingsplaner. Miljömål ska vara konkreta, ha en tidsgräns och vara mätbara. 
För varje mål ska det finnas en handlingsplan som visar hur målet ska uppnås, inom vilken 
tid, med vilka resurser och vem som ansvarar för detta. (ibid) 
 
Organisation  
 
En förutsättning för att kunna följa miljöpolicyn och uppnå miljömålen är att miljöfrågorna 
blir en naturlig del av verksamheten. Det är viktigt att alla engageras och involveras i 
arbetet. De anställda måste bli mer miljömedvetna till exempel genom utbildning. (ibid) 
 

Miljöpolicy 

Miljöutredning 

Miljömål Förbättringar

Miljöprogram Miljörevision

Organisation 

Miljöredovisning 
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Miljörevision 
 
För att miljöstyrningssystemet ska kunna förbättras är det nödvändigt att detta granskas. 
Detta innebär att företaget regelbundet genomför revisioner av miljöstyrningssystemet. 
Vad är bra? Vad behöver förbättras? Uppnår företaget miljömålen eller är det dags att 
omvärdera eller sätta nya mål? De företag som vill bli registrerade enligt EMAS eller 
certifierade enligt ISO 14001 måste låta en tredje part granska miljöstyrningssystemet. 
(ibid) 
 
Miljöredovisning 
 
Miljöredovisningen är ett sätt att kommunicera företagets miljöarbete både internt i 
företaget och externt mot företagets intressenter. Det gäller alltså att dra nytta av företagets 
miljöengagemang och visa intressenterna vad företaget gör på miljöområdet. (ibid) 

3.3 Miljöledning i småföretag 
 
Förutom småföretagens påverkan på miljön finns enligt Hansson (2000) ett antal argument 
för att småföretag ska starta ett miljöledningsarbete. Dessa argument är vanligtvis mer 
affärsinriktade. 
 

• Kostnadsbesparingar. Många småföretag ser en risk i att deras höjande av 
miljöprestanda endast kostar pengar. Det har dock visat sig att för många företag 
reduceras kostnaden för till exempel tillverkningsprocesser, produktutveckling och 
avfallshantering. Andra områden där kostnadsreduceringar kan ske är vid 
användandet av råmaterial, effektivisera användningen av lokaler samt vid lager 
och transport. 

 
• Säkerställer att lagstiftningen följs. Småföretag kan undvika påföljder från 

myndigheter och den negativa publicitet det ger. 
 

• Förutse kommande lagstiftning. Miljömedvetandet hos småföretag kan hjälpa dem 
att planera investeringar så att de med god framförhållning kan uppfylla framtida 
lagkrav. 

 
• Reducera risken för miljöolyckor. Förebyggandet av dessa olyckor, förutom att det 

undviker risken för allvarliga konsekvenser för miljön, gör att banker, 
försäkringsbolag och investerare ser småföretag som en säkrare satsning. 
Försäkringspremier kan sänkas och det kan vara lättare att få lån i en bank. 

 
• Tillmötesgå kunder. Det finns flera exempel på att större företag har inverkan på 

småföretagens implementerande av miljöledningssystem. Utlandsägda företag kan i 
sin roll som kunder eller aktieägare ställa krav som påverkar småföretagens 
miljöbeteende. 

 
• Förbättrade relationer med myndigheter. Genom att småföretagen gör 

miljöförbättringar i verksamheten kan myndigheterna sätta större tilltro till 
företagen till exempel genom färre inspektioner. 



 TEORI  

 11

 
• Förbättrad image och förbättrad relation till allmänheten. Miljöförbättringar som 

visas upp av företaget i till exempel en miljöredovisning kan öka företagets 
marknadsandelar genom ”goodwill”. 

 
• Ökade marknadsfördelar. Sänkt produktionskostnad och förbättrad image kan 

resultera i en ökad försäljning och tillväxt.  
 

• Entusiasm hos anställda. Småföretags miljöarbete kan ge de anställda 
möjligheterna att praktisera sitt miljömedvetande och bidra till samhällsansvaret. 
Det finns exempel på att medarbetare motiveras mer av att arbeta efter ett miljö-
ledningssystem än efter ett kvalitetssystem.  

3.4 Att skapa konkurrenskraft 
 
Dagens konkurrens är en konkurrens som inte är inriktad på produkter. Företag kan inte 
enbart längre konkurrera med produkter eftersom det uppstått kvalitetslikhet på 
produkterna. Resultatet blir att kvalitet praktiskt taget kommer att försvinna som 
konkurrensfördel. Det gäller därför att företagen kan erbjuda något fördelaktigt värde till 
sina kunder. Kvalitet är det som finns i produkterna och värdet är det som kunderna får ut 
av produkterna. (Hanan & Karp, 1991)  
 
Det har skett en ökning av konkurrens med möjligheter/förmågor vilket benämns det 
resursbaserade perspektivet. En nyckelfaktor för företagen är att identifiera dessa 
möjligheter vilket kan bidra till en stark konkurrensfördel. Detta är inte lätt eftersom dessa 
möjligheter måste vara unika, skapa kundvärde och vara svåra att imitera. (Harker & 
Vorhies, 2000) Att arbeta med miljöfrågor kan vara en möjlighet att skapa konkurrens-
fördelar, speciellt för småföretag som är tidigt ute (Nutek, 1998). Företagen uppnår 
konkurrensfördelar genom kontroll av sina resurser och kunna möta kundernas behov 
bättre och effektivare än konkurrenterna samt på ett sätt som konkurrenterna har svårt att 
överträffa. Dessa konkurrensfördelar uppnås genom utveckling av differentierade 
produkter och tjänster eller genom kostnadsfördelar. För att upprätthålla en konkurrens-
fördel på lång sikt måste företagen utveckla skicklighet, resurser och processer som bidrar 
till att ytterligare öka kundvärdet. (Harker & Vorhies, 2000) Det gäller även att företagen 
snabbt kan identifiera och lansera nya kombinationer av de existerande resurserna på 
marknaden för att behålla konkurrenskraften (Godfrey & Gregersen, 1997).  
 
Ett företags affärsstrategi handlar om att sätta mål och matcha interna resurser och 
färdigheter i en föränderlig omgivning på ett sätt som ökar företagets prestation på sikt. 
Strategi kan också ses som en process där resurser och kompetens skapar möjligheter 
vilket ger konkurrensfördelar. (Harker & Vorhies, 2000) En miljöstrategi kan vara ett sätt 
att anpassa sig till en konkurrenssituation. Företag som tillämpar en aktiv miljöstrategi 
genomför miljöinnovationer redan innan offentliga krav förekommer.  Företag med en 
aktiv strategi tolkar signaler från marknaden och reagerar förutseende på dessa, vilket ger 
företaget möjlighet att uppnå konkurrensförmåner. (Boström, et al, 1996) 



 TEORI  

 12

3.5 Miljö som konkurrensmedel 
 
Affärsmöjligheter skapas av behov, trender, attityder, tekniska nyheter och myndigheters 
förordningar och så vidare, där miljöfrågorna har fått en allt större betydelse. Det är inte 
bara företag med konsumentvaror som berörs av miljöfrågorna utan även under-
leverantörer, konsulter, importörer, exportörer och kapitalförvaltare. Många företag lyckas 
utveckla konkurrensfördelar och affärsnischer genom att ta tillvara på de möjligheter som 
miljömedvetandet skapar. (Müllern-Aspegren, 1992) Miljöregleringar både minskar 
miljöförstöringen och ökar företagets produktivitet. En miljöprofilering kan innebära att 
företaget erhåller mer erfarenheter, kan reducera produktionskostnader och bli mer 
konkurrenskraftiga på globala marknader. (Mohr, 2002) De minsta företagen har kanske 
inte så stor marknad eller så många konkurrenter i det område företaget verkar. Därför 
skulle en miljöcertifiering kunna plocka fler marknadsandelar i det området. (Hansson, 
2000) Miljöprestanda blir en allt viktigare konkurrensfördel. Utmaningen för många 
företag blir att klara eller kanske till och med driva på marknadens miljökrav. 
Miljöanpassning blir därmed en strategisk del av affärsutvecklingen idag. En annan 
utmaning är att kunna kommunicera ut miljöbudskapet till företagets kunder och andra 
intressenter. (Linghede, 1996) 

3.5.1 Intressentpåverkan 
 
Företagets omtanke om miljön är en viktig drivkraft för att engagera sig i miljöarbetet, men 
även kraven från marknaden – och de konkurrensfördelar som ett aktivt miljöarbete kan 
medföra – driver på företaget. Kunder utvärderar allt oftare sina leverantörer ur 
miljösynpunkt och allt fler intressenter ställer krav på miljöinformation från företagen. 
(Björnsjö & Erhardsson, 1997) Miljöinformationen kan skapa förbättrade relationer 
eftersom hanteringen av miljöfrågorna spelar en allt större roll för hur allmänheten, kunder 
och konsumenter, myndigheter och anställda med flera ser på företaget (Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, 2000). En potentiell nackdel som följer av miljöredovisnings-
arbetet är att förväntningar på miljöförbättringar successivt stegras hos de externa 
bedömarna, kanske till ”orimliga nivåer”. Företaget kan få allt svårare att infria dessa 
förväntningar eller hålla det företaget tidigare lovat, eller kanske inte vågar lova någonting 
alls. (Ljungdahl, 1999) Miljöarbetet är inte enbart det stora företagets angelägenhet, utan 
allt fler småföretag satsar på miljöfrågor. Kunder, leverantörer och andra samarbets-
partners, kommun, banker, myndigheter och allmänheten är intresserade av det lilla 
företagets miljöpåverkan. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) Se figur 2. 
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Figur 2. Intressentmodellen (bearbetning av Björnsjö & Erhardsson, 1997, sid 165) 
 
Kunder 
 
Miljömedvetandet ökar hela tiden hos företagens kunder som alltmer efterfrågar 
miljövänliga varor och tjänster från sina leverantörer. Många av kunderna har dessutom i 
egna miljöprogram krav på att leverantörerna har miljöledningssystem. Vissa kunder 
önskar att leverantörerna lämnar en miljöpolicy eftersom de väljer leverantör inte bara 
utifrån pris och produktprestanda, utan även utifrån det miljöarbete som företaget kan 
uppvisa. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) Öppenhet och trovärdighet i miljöredovisningen 
kan bygga upp en positiv miljöimage och ett förtroende bland annat hos kunderna. Företag 
som redovisar goda miljöresultat som uppskattas hos kunderna kan erhåller fördelar 
gentemot konkurrenter med sämre miljöprestationer. (Ljungdahl, 1999) Kunder kan välja 
en ny leverantör om andra leverantörer upplevs ha bättre miljöprestanda (Linghede, 1996). 
Det är inte bara företaget som tjänar på miljöarbetet, kunderna kan också dra nytta av sin 
leverantörs miljöarbete. Företag som har ett miljöledningssystem har således större 
möjligheter att få förtroende hos sina kunder. Miljöåtagandet är ett konkurrensmedel 
utöver pris, kvalitet och service. Varor och tjänster kan särskiljas utifrån miljöaspekter 
vilket innebär att företaget automatiskt kommer att vinna konkurrensfördelar. (Björnsjö & 
Erhardsson, 1997) Miljövänligheten är ett sätt att skilja sig från konkurrenterna. Ett lägre 
pris, vilket är möjligt genom kostnadsbesparingar i produktionen, sporrar kunderna att 
köpa produkten. På detta sätt tar företaget även hänsyn till miljöns intressen. Denna 
prispolitik lämpar sig för marknader som är priskänsliga. Om efterfrågan inte är beroende 
av priset kan företaget prissätta en miljövänlig produkt lika med standardproduktens, och 
miljöegenskaperna kan betonas med hjälp av marknadsföringsåtgärder. (Boström, et al, 
1996) 
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Finansiärer 
 
Miljöarbete är en förutsättning för att företaget ska överleva på sikt. En bank, kreditgivare 
och leverantörer är intresserade av att företaget har ett väl fungerande miljöarbete, vilket 
säkerställer att de kommer att få betalt. Kreditgivare bedömer hur miljöfarlig verksamheten 
är. För att underlätta denna bedömning bör miljöarbetet dokumenteras i en miljöhandbok 
samt en miljöredovisning som en del i företagets förvaltningsberättelse i årsredovisningen. 
(Björnsjö & Erhardsson, 1997) Företagets finansiella intressenter har ökat kraven på 
relevant miljöinformation eftersom detta påverkar företagens framtida vinster och 
kassaflöden samt risker (Linghede, 1996). Räntan på det kapital som utlånas till företagen 
återspeglar de risker som förknippas med företaget. Långivaren skyddar sig mot risken 
med en högre ränta. Dåligt skötta företag med dåligt rykte vad gäller till exempel 
miljöfrågor måste betala ett högre pris för lånat kapital. (Boström, et al, 1996) Till exempel 
en EMAS-registrering kan för små företag bli en kostsam investering eftersom små företag 
har svårt att få krediter av bankväsendet. Genom EU-projekt finns möjlighet till 
nätverkslån, där en gruppregistrering bland företag kan bli möjlig. (Hansson, 2000) 
 
Personal 
 
Gentemot personalen är miljöarbetet väsentligt. Personal som är engagerad i miljöarbetet 
och som känner att de kan påverka företagets verksamhet kommer att känna extra mycket 
för miljön. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) De anställda kan få en bättre inblick i 
verksamheten och därmed erhålls bättre möjligheter att till exempel kontrollera 
energianvändningen eller annat resursslöseri i företaget. (Ljungdahl, 1999) Ett systematiskt 
miljöarbete leder till en bättre arbetsmiljö och närmiljö, vilket även är en konkurrensfördel. 
Nöjd och harmonisk personal ger bättre kvalitet på företagets produkter. Ett ambitiöst 
miljöarbete innebär större möjligheter att anställa kompetent och motiverad personal samt 
att få behålla personalen. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) Utbildning och information i 
miljöfrågor till personalen ger också en effektivare personal (Biondi, et al, 2000).  De 
företag som klarar av att göra alla medarbetare aktivt delaktiga, både i utformning och vid 
påverkan av företagets miljöutveckling, kommer att lyckas bättre än andra (Termén, 1996). 
Utbildning i grundläggande miljöfrågor bör genomföras på alla nivåer i företaget. Personer 
med arbeten som har särskild betydelse för miljön ska ha speciell utbildning, exempelvis 
de som är ansvariga för inköp, transporter eller processkötare med hantering av kemikalier. 
(Nutek, 1998) 
 
Allmänheten 
 
Allmänheten har ett intresse av att organisationer och företag belastar miljön så lite som 
möjligt. Den största påverkan har allmänheten som konsumenter genom att välja varor och 
tjänster som uppfyller höga miljökrav. Allmänheten kan också bilda opinion genom 
demonstrationer och namninsamlingar med mera för en minskad miljöbelastning. Både i 
ISO 14000 och EMAS framhålls vikten av att hålla allmänheten informerad om företagets 
miljöarbete. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) Fördelarna med miljöarbete för företagen kan 
vara att marknadsföra sin miljömedvetenhet. Det har utvecklats flera verktyg för detta. 
Miljömärkning av produkter är ett exempel där företaget visar att företagets produkt är mer 
miljövänlig. (Hansson, 2000) Ett miljömärke hjälper konsumenten att känna igen och 
utvärdera en produkt. I en tidigare undersökning visade det sig att konsumenters attityd till 
miljömärken är positiv. Detta kan bero på att konsumenterna anser att miljömärken ger 
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dem värdefull information och att miljömärkta produkter är miljövänligare än omärkta 
produkter. (Björk, 1998) Om företaget har vidtagit olika åtgärder i sin verksamhet för att 
förbättra sin miljöprestanda kan företaget vidarebefordra och visa upp dessa åtgärder för 
allmänheten i en miljörapport, vilket också kan förbättra företagets anseende. (Hansson, 
2000) Miljöredovisningen ska dessutom kunna läsas och förstås av allmänheten samt 
skrivas på ett kortfattat och begripligt sätt (Linghede, 1996). 
 
Konkurrenter 
 
När det gäller att möta en konkurrent som inte har miljöarbete ska företaget vara försiktig 
och ha ett bra förhållningssätt till dessa samt dela med sig av erfarenheterna. Företaget har 
ofta kommit långt vad gäller miljöfrågorna i branschen eller på orten. Detta gör att 
företaget blir en mentor i miljösammanhang, vilket positivt kommer att gynna företagets 
affärsmöjligheter. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) Företaget bör enligt Sveriges 
Finansanalytikers Förening (SFF) jämföra sina egen miljöprestanda med konkurrenternas 
så kallad benchmarking. Detta ger indikatorer på vad som är bra och vad som behöver 
förbättras. (Westermark, 1999; Müllern-Aspegren, 1992) En väsentlig del att beakta är 
observation av marknadens svaga varningssignaler. Att företaget förutser den förändrade 
konkurrensomgivningen och reagerar på den är avgörande för konkurrenskraften. Företaget 
måste kunna urskilja trender och reagera rätt på dessa. (Boström, et al, 1996) 
 
Ägare, kompanjoner och styrelse 
 
För småföretag bidrar miljöstyrningen till ansvars- och uppgiftsfördelning. Detta gör det 
möjligt för personalen att kontakta rätt person vid miljöfrågor vilket leder till effektivare 
ledning av miljörisker. (Biondi, et al, 2000) Ledarförmågan sätts på prov till exempel när 
det gäller att forma och förankra mål, att göra medarbetare delaktiga och medansvariga, att 
kunna delegera och målstyra, att följa upp och utvärdera resultat och dra slutsatser. 
(Termén, 1996) Varje medarbetare måste veta vad som förväntas av honom/henne för att 
kunna känna ansvar för sitt arbete (Nutek, 1998). Om företaget ska lyckas i sin strävan att 
utvecklas i riktning mot ett bärkraftigt samhälle, är första förutsättningen att chefen är 
övertygad om att miljöanpassningen är lönsamt. Den andra förutsättningen är att chefen 
lyckas övertyga de anställda. (Termén, 1996) Miljöledningssystem är ett verktyg för 
ledningen som hjälper dem att systematiskt sammanfoga alla delar i företagets miljöarbete 
(Hansson, 2000). Insamling och sammanställning av miljödata till miljöredovisningen kan 
ge ledningen en bättre överblick över miljöarbetet i de olika enheterna, vilket skapar en 
helhetsbild över miljöperspektivet i företaget (Ljungdahl, 1999). 
 
Leverantörer 
 
Leverantörerna har en avgörande betydelse eftersom de levererar råvaror, utrustning, 
energi, transporter och tjänster med mera, vilket är en förutsättning för ett företags 
verksamhet. Ett företag som antagit en miljöpolicy och genomför ett miljöprogram ställer 
krav på att leverantörerna ska kunna miljödeklarera sina varor och tjänster som en del i 
miljöåtagandet. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) Även leverantörerna bör följa företagets 
miljöprinciper. Det kan därför bli nödvändigt för dem att ändra sina verksamhetsformer så 
att de överensstämmer med de principer som företaget själv följer. (Boström, et al, 1996) 
Ett aktivt samarbete med leverantörerna bidrar bland annat till miljövänligare 
förpackningar för företagets produkter (Müllern-Aspegren, 1992). 
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Stat, landsting och kommun  
 
I de flesta företags miljöpolicy står det att företaget i den egna verksamheten minst ska 
leva upp till lagar och förordningar inom miljöområdet. Därför är det viktigt att känna till 
vilka lagar inom miljöområdet som reglerar verksamheten och vilka myndigheter som har 
en tillsyns- och kontrollfunktion. Ett miljöledningssystem visar också för myndigheter att 
företaget på ett systematiskt, långsiktigt och seriöst sätt behandlar miljöfrågorna och 
därmed minskar företagets miljöpåverkan. (Björnsjö & Erhardsson, 1997) 

3.8 Sammanfattning 
 
Vi har sammanfattat vår teoretiska referensram i en figur.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
För att miljöledningen ska skapa konkurrenskraft gäller det att miljöarbetet kommuniceras 
ut till företaget intressenter. Effekterna av miljöledningen i företaget visar hur företaget 
lyckats med sitt miljöarbete och att förmedla miljöbudskapet till intressenterna. Om dessa 
effekter uppnås anser vi att det främjar företagens konkurrenskraft. Detta kan illustreras 
med ett exempel. Lyckas företaget förmedla sitt miljöarbete på ett bra sätt till kunderna kan 
detta leda till förbättrade kundrelationer, ökad efterfrågan och därmed ökad omsättning 
(ökade marknadsfördelar). 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel redogör vi företagsvis för de resultat vi erhållit vid våra telefonintervjuer, e-
postintervjun och expertintervjuerna. Inledningsvis ges en kort presentation av företagen 
sedan följer miljöledning, miljöredovisning som konkurrensmedel, miljöredovisningens 
användningsområden samt effekter av miljöarbetet. Kapitlet avslutas med en presentation 
av expertintervjuerna. 

4.1 Hr Björkmans Entrémattor AB 
 
Telefonintervjun på Hr Björkmans Entrémattor AB genomfördes med ekonomiassistent 
och miljösamordnare Carina Gullbrandsson. 

4.1.1 Företagspresentation 
 
Hr Björkmans Entrémattor AB grundades 1993. Företaget har för närvarande 8 anställda 
och omsätter cirka 8 miljoner kronor. Företaget hyr ut entrémattor till kunder, företaget 
äger själva mattorna och dessa levereras och byts ut efter kundernas önskemål efter ett 
rullande schema. Mattorna tvättas sedan i företagets egna tvätteri. Verksamheten är 
koncentrerad till Skåne och antalet kunder är cirka 1600 stycken. 

4.1.2 Miljöledning 
 
Hr Björkmans Entrémattor AB:s miljöpolicy lyder ”Hr Björkmans Entrémattors 
miljöpolicy är ett led i vår strävan att inta tätpositionen i branschen beträffande miljöansvar 
och miljövänligt handlande både vad gäller våra tjänster/produkter och hur vi framställer 
dem. Detta genom att efterleva och/eller ligga steget före gällande miljölagstiftning, arbeta 
aktivt med uppsatta miljömål och därmed ständiga miljöförbättringar, sprida kunskapen 
både bland kunder, anställda och leverantörer, nytta för kunden ska alltid vägas in.” 
 
Gullbrandsson anser att företaget aktivt arbetar med miljöfrågor även om produkterna inte 
är miljömärkta. Hr Björkmans Entrémattor AB är certifierande enligt ISO 14001 samt 
EMAS sedan 1999 och arbetar aktivt efter detta i det vardagliga arbetet. Anledningen till 
att företaget började driva ett aktivt miljöarbete samt miljöcertifiering beror bland annat på 
att miljön är väldigt viktig för företaget. Gullbrandsson ser även miljöredovisningen som 
ett konkurrensmedel eftersom det idag finns kunder som ställer miljökrav på företagen. 
Företaget strävar hela tiden efter ständiga förbättringar. I tvätteriet finns ett slutet system 
där vattnet återanvänds. Vattenuppvärmningen sker genom en naturgaseldad panna och 
torktumlaren drivs också av naturgas. För att ytterligare minska miljöförstöringen levereras 
mattorna med gasbilar till kunderna. Företagets miljöredovisning finns utlagd på företagets 
hemsida och ingår inte i företagets årsredovisning. Miljöredovisningen presenteras både i 
siffror och i text i form av miljöpolicy, miljömål samt företagets miljöpåverkan. 
Gullbrandsson tycker att förutsättningarna för miljöredovisning i företaget passar 
företagets verksamhet. 
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4.1.3 Miljöredovisning som konkurrensmedel 
 
Gullbrandsson menar att miljöredovisningen kan användas som ett konkurrensmedel. 
Eftersom många leverantörer är miljöcertifierade väljer dessa gärna Hr Björkmans Entré-
mattor AB som kund eftersom företaget också är miljöcertifierade och detta gör att 
företagets miljöredovisning blir ett konkurrensmedel. Eftersom det finns få leverantörer 
har Hr Björkmans Entrémattor AB inte så stor valmöjlighet när det gäller miljöcertifierade 
mattleverantörer, utan företaget väljer leverantör i första hand efter kvalitet. Gullbrandsson 
kan därför inte svara på om konkurrenskraften ökar med miljöcertifierade leverantörer. 
Några av företagets leverantörer är certifierade eller arbetar för att nå en certifiering. 
Företaget använder själva inte miljöredovisningen som ett direkt konkurrensmedel även 
om företaget självklart nämner för kunderna att de är miljöcertifierade. Gullbrandsson 
anser att kvaliteten på produkterna är viktigare än miljöaspekten.  

4.1.4 Miljöredovisningens användningsområden 
 
”Företaget åker inte runt med miljöredovisningen” men vid kundmöten nämns att företaget 
är miljöcertifierat, sedan delges kunderna även att miljöinformationen finns på företagets 
hemsida om kunderna önskar ytterligare information. Att företaget är miljöcertifierat 
framgår också av en logotyp på företagets brevpapper. Företagets kunder ställer inga 
direkta miljökrav på företaget men Gullbrandsson anser att Hr Björkmans Entrémattor AB 
ligger bra till på grund av miljöarbetet. Även finansiärerna delges informationen muntligt 
på samma sätt som företagets kunder. Vid nyanställningar informeras de anställda om 
företagets miljöarbete och dagliga rutiner som måste följas. Företaget genomför även 
regelbundna möten och genomgångar en gång i veckan med de anställda där miljöfrågorna 
och avvikelser från rutinerna diskuteras. Till allmänheten kommuniceras miljöbudskapet 
främst genom företagets hemsida och olika broschyrer. Företaget har även en logotyp på 
sina bilar där det framgår att företaget är miljöcertifierat. Företaget har heller ingen direkt 
relation till sina konkurrenter utan dessa har som övriga intressenter tillgång till 
information genom företagets hemsida. Eftersom företaget är så litet arbetar ägaren nära de 
anställda, denne är väl insatt i miljöarbetet och detta gör att budskapet direkt når ut till de 
anställda. I och med att de anställda arbetar nära varandra är det möjligt att direkt mäta av 
och utvärdera förbättringar. Gullbrandsson anser att ägaren lyckats bra med detta. När 
företaget skulle certifiera sig utformades en enkät till företagets leverantörer, detta är något 
som kommer att göras i framtiden också. Enkäten utformades för att göra leverantörerna 
medvetna om företagets miljöarbete. Samtliga leverantörer måste skriva på ett formulär där 
de försäkrar att de tagit del av företagets miljöpolicy och aktiva miljöarbete. Till exempel 
tvättmedel och andra kemikalier som används i produktion är miljövänliga men företaget 
har inga specifika miljökrav på sina leverantörer. Även till stat, landsting och kommun 
förmedlas budskapet muntligt men också genom företagets hemsida och broschyrer.  

4.1.5 Effekter av miljöarbetet  
 
Gullbrandsson är övertygad om att miljöarbetet påverkat företaget på ett positivt sätt. 
Vattenförbrukningen i tvätteriet har minskat och drivmedlet som används till bilarna 
likaså, arbetet på företaget har också blivit effektivare. Gullbrandsson har även märkt av en 
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liten ökning av efterfrågan men detta är även sammankopplat med kvalitet och service. 
Några negativa effekter av miljöarbetet har Gullbrandsson inte märkt av.  

4.2 Ulla och Olles Lantbruk AB 
 
Telefonintervjun med Ulla och Olles Lantbruk AB genomfördes med delägare Ulla 
Hollmer. Nedan följer en sammanställning av intervjun. 

4.2.1 Företagspresentation 
 
Ulla och Olles Lantbruk AB grundades 1984 och har just nu 6 anställda. Företaget 
omsätter cirka 10 miljoner kronor. Verksamheten består av odling och förpackning av 
morötter. Varje höst erbjuder företaget även självplock av morötter, vilket är ett populärt 
och välbesökt arrangemang. 

4.2.2 Miljöledning 
 
Företagets miljöpolicy lyder ”Ulla och Olles Lantbruk AB har fokus på miljöhänsyn vid 
odling, förädling och transport av grönsaker. Miljötänkandet integrerar vi som en naturlig 
del i vårt företag. Miljömedvetenheten hos våra kunder idag är stor, varför miljöhänsyn 
utgör en självklar kvalitetsparameter.”  
 
Hollmer anser att företaget aktivt arbetar med miljöaspekterna, företaget har miljömål som 
ska uppnås vilket gör att ett aktivt miljöarbete är ett måste. I januari 2000 började Ulla och 
Olles Lantbruk AB med sitt miljöarbete. År 2001 blev företaget ISO 14001 certifierat. 
Anledningen till detta var att företagets största kund Ica krävde att företaget skulle 
miljöcertifiera sig. Företagets miljöredovisning finns presenterat separat i en miljöhandbok 
där verksamheten och miljöarbetet beskrivs. Företaget har även tagit fram nyckeltal och 
beskriver även hur dessa förbättrats i handboken. Miljömål, hur företaget arbetat för att nå 
dessa samt resultatet finns också beskrivet i miljöhandboken. En del av denna information 
finns på företagets hemsida. Företagets produkter är kravmärkta och företaget är även IP 
godkända, vilket innebär att mängden bekämpningsmedel och handelsgödsel som används 
kontrolleras. Hollmer ser ingen anledning av att ta med miljöredovisningen i företagets 
årsredovisning eftersom det inte finns något lagstadgat krav på att ha med den där. Skulle 
det däremot finnas ett intresse från till exempel banken att ha med miljöaspekterna i 
årsredovisningen kan det komma att bli aktuellt. Hollmer anser inte att förutsättningarna 
för miljöredovisning passar företaget. Det är alldeles för dyrt och svårt att uppfylla kraven i 
ISO-standarden. ”Det är även krångligt och det lockar inte småföretagare”.  

4.2.3 Miljöredovisning som konkurrensmedel 
 
Hollmer menar att miljöredovisningen delvis kan användas som ett konkurrensmedel, 
däremot inte hos alla kunder eftersom alla inte kräver miljöanpassade produkter. Ulla och 
Olles Lantbruk AB packar storkunden Icas egna varumärke därför anser Hollmer att 
miljöredovisningen blir ett konkurrensmedel på grund av de kraven som ställts på 
företaget. Även kommun och landsting efterfrågar miljöcertifiering. Företaget använder 
miljöredovisningen som ett konkurrensmedel i kombination med vikten att framhålla 
snabb service och bra kvalitet som företagets miljöcertifiering. Hollmer tvivlar på att 
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konkurrenskraften skulle öka om företaget enbart väljer miljöcertifierade leverantörer 
eftersom kunderna inte ställer krav på att leverantörerna ska vara certifierade. 

4.2.4 Miljöredovisningens användningsområden 
 
Gentemot kunderna kommuniceras miljöbudskapet muntligt, genom hemsidan samt genom 
en folder i färgtryck som lämnas ut till alla butiker. Butikerna kan lägga ut foldern i 
butiken och för att göra denna attraktiv för konsumenterna innehåller foldern även recept. 
Hollmer anser att det är tufft att leva upp till kundernas krav eftersom de kräver både 
kvalitets- och miljöcertifiering. Hollmer tror inte att företaget erhåller bättre finansierings-
möjligheter genom att visa upp miljöredovisningen för finansiärerna men försöker ändå 
framhålla tyngden av miljöcertifieringen för finansiärerna. Personalen har aktivt varit 
delaktiga i att ta fram miljöhandboken, de har fått ge synpunkter på vad som kan förbättras. 
Ägarna (Ulla och Olle Hollmer) informerar, vidareutbildar och engagerar personalen i 
miljöfrågor. Företaget har även veckomöten där synpunkter på miljöarbetet kan läggas 
fram. Såväl allmänhet som konkurrenter har tillgång till miljöinformationen genom 
företagets hemsida. Hollmer anser att det är problematiskt att marknadsföra miljöarbetet 
eftersom det inte är tillåtet att marknadsföra en ISO 14001-certifiering. Företagets 
produkter är kravmärkta och IP godkända. Som ägare känner Hollmer att de fått med sig de 
anställda i miljöarbetet, vilket också underlättar i det dagliga arbetet. I första hand väljer 
företaget leverantörer som bedriver miljöarbete. Företagets gör vart tredje år en 
undersökning bland leverantörerna där deras miljöarbete graderas efter antingen A, B eller 
C. A betyder att leverantören är miljöcertifierad, B att en certifiering är på gång och C att 
leverantören inte bedriver något miljöarbete. Myndigheter har precis som övriga 
intressenter tillgång till företagets hemsida. 

4.2.5 Effekter av miljöarbetet 
 
Positiva effekter som Hollmer märkt av miljöredovisningen är att ägare och anställda har 
fått en gemensam förståelse för hela kedjan från odling till konsument. Företaget har även 
sparat in på material och de anställda har fått en större medvetenhet kring miljöfrågorna. 
Hollmer anser dock att miljöarbetet kräver en hel del tid. Företaget har ingen avdelning 
som arbetar med miljöfrågor utan arbetet måste göras vid sidan av det dagliga arbetet. Det 
är även väldigt kostsamt och detta kan inte tas ut på prislappen.   

4.3 ByaTryck AB 
 
Nedan följer resultatet från vår intervju med ägare Kenneth Lundström på ByaTryck AB. 

4.3.1 Företagspresentation 
 
ByaTryck AB har två verksamhetsområden, julkortsförsäljning och grafisk formgivning av 
material som sedan trycks hos entreprenörer. Företaget grundades 1991 och blev 
aktiebolag 1994. Omsättningen ligger mellan 1,5-2 miljoner kronor och företaget har två 
anställda (ägarna).  



 EMPIRI  

 21

4.3.2 Miljöledning 
 
ByaTryck AB:s miljöpolicy lyder ”Genom att noggrant välja leverantörer och tekniska 
utrustning där det är möjligt och ekonomiskt vill ByaTryck göra framställningen av våra 
produkter och tjänster så effektiv och resurssnål som möjligt, vilket främjar såväl en god 
miljö som ekonomi. Vi prioriterar återvinningsbara material och miljömärkta varor samt 
strävar efter att förebygga föroreningar. Gällande miljölagstiftning ska följas och beaktas 
som minimikrav”. 
 
Lundström anser att företaget arbetar aktivt med miljön för att vara ett så pass litet företag. 
Företaget arbetar med sopsortering, energiförbrukning och andra småsaker som går att 
förbättra. Företaget har infört och arbetar efter ISO 14001 men är dock inte certifierade, 
eftersom det kostar för mycket för företaget. Företagets miljöredovisning finns separat i en 
pärm och är utformad efter ISO 14001, denna innehåller miljöpolicy, miljömål och 
handlingsprogram. Miljöarbetet startade 2001 och miljöpolicyn har uppdaterats en gång. 
Anledningen till att företaget började arbeta med miljöfrågor var att kommunen kom med 
ett erbjudande om en miljöutbildning. Nu i efterhand anser Lundström att detta var ett 
mycket klokt beslut. Företagets produkter är inte miljömärkta även om miljövänligt papper 
används i produktion. För en kund som kräver att produkten ska vara till exempel 
svanmärkt kan företaget anlita ett tryckeri som uppfyller dessa krav. För det mesta nöjer 
sig kunderna med miljövänligt papper. Lundström tycker att ”miljöredovisningen är 
onödigt byråkratiskt tillkrånglad, det skulle kunna finnas en lightvariant för småföretag”  

4.3.3 Miljöredovisning som konkurrensmedel 
 
Lundström menar att miljöredovisningen på sätt och vis kan användas som ett konkurrens-
medel speciellt när företaget lämnar offerter. Företaget använder även miljöredovisningen 
som ett konkurrensmedel och Lundström har även sett att det gett resultat. Kunderna väger 
in detta i sitt beslutsunderlag. Lundström tvivlar på att miljöcertifierade leverantörer skulle 
öka konkurrenskraften, företaget skulle snarare tappa de kunder som inte är beredda att 
betala för detta.  

4.3.4 Miljöredovisningens användningsområden 
 
Samtliga intressenter har tillgång till ByaTryck AB:s miljöarbete genom företagets 
hemsida. Information om att företaget infört och arbetar efter miljöledningssystemet finns 
med i offerterna som skickas till kunderna men även i reklam, trycksaker, som görs 
förmedlas miljöbudskapet. De miljökrav som kunderna främst har på företaget är 
miljövänligt papper. I vissa fall ställer kunderna även kravet att produkterna ska vara 
svanmärkta. I de fall anlitas ett tryckeri som kan erbjuda denna tjänst.  Eftersom företaget 
bara består av två anställda (ägarna) är båda aktivt delaktiga i miljöarbetet och har gått 
miljöutbildningen. Kraven på leverantörerna beror på kundens krav. I de fall där kunderna 
är beredda att betala extra för miljömärkta produkter ställs givetvis dessa krav på också 
leverantörerna.   
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4.3.5 Effekter av miljöarbetet 
 
Lundström tycker att miljöarbetet har varit positivt för företaget eftersom företaget har fått 
nya kunder sedan miljöarbetet startades. Det enda negativa Lundström uppmärksammat är 
att miljöarbetet har tagit mycket tid att bygga upp. 

4.4 Swed Handling AB 
 
Intervjun på Swed Handling AB genomfördes med kvalitets- och miljösamordnare Helena 
Ejlerung. Nedan följer en sammanställning av intervjun. 

4.4.1 Företagspresentation 
 
Swed Handling är en kemikaliegrossist som säljer fasta och flytande kemikalier allt från 
syror och baser till brandfarliga produkter. Företaget säljer bland annat till privata kunder, 
färghandlare och kommuner. Företaget tillhandahåller mellan 300-400 olika produkter. 
Företaget är familjeägt och grundades 1988. I företaget arbetar nu 16 anställda och 
omsättningen ligger på cirka 40 miljoner kronor. 

4.4.2 Miljöledning 
 
Företagets miljöpolicy lyder ”Swed Handling AB åtar sig att arbeta för ständiga 
förbättringar och minska miljöbelastningen genom att medverka till hushållning av våra 
resurser och vid val av material och produkter vara särskilt aktsam om miljön. Vi strävar 
efter att i samarbete med våra leverantörer kunna erbjuda alternativa, mindre miljö-
belastande produkter och emballage till våra kunder. Vi ska alltid hålla oss uppdaterade 
och följa miljölagar och regler, relevanta för vår verksamhet. Vi ska alltid tillämpa denna 
policy och göra den känd för alla anställda. Den ska även finnas tillgänglig för kunder, 
leverantörer och övriga som vill ta del av den”. 
 
Ejlerung anser att företaget aktivt arbetar aktivt med miljöfrågor. Företagets emballage 
består av plastdunkar som återanvänds flera gånger. Företaget har även egna bilar som kör 
i fasta regelbundna slingor för att minska miljöpåverkan. Produkterna är dock inte 
miljömärkta eftersom företaget säljer rena kemikalier. Företaget är miljöcertifierade och 
arbetar efter ISO 14001 och blev som första kemikaliedistributör certifierade 1996. 
Anledningen till miljöcertifieringen var att företaget såg detta som en konkurrensfördel 
men företaget fick även ett erbjudande om att ingå i en grupp som skulle certifiera sig. 
Detta gjorde att företagen som ingick i gruppen kunde stötta varandra under hela 
processen. Företagets miljöredovisning görs en gång per år och i denna presenteras årets 
miljöarbete. Denna finns även utlagd på företagets hemsida. Förutsättningarna för 
miljöredovisning har passat företaget bra, Ejlerung har svårt att se annat än positiva sidor 
av miljöarbetet. Ejlerung kan tänka sig att många småföretag drar sig för att upprätta 
miljöredovisningar eftersom de har mindre resurser, lite tid och tycker att det är jobbigt.  
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4.4.3 Miljöredovisning som konkurrensmedel 
 
Miljöredovisningen kan definitivt användas som ett konkurrensmedel anser Ejlerung. 
Ejlerung upplever att företagets miljöredovisning har blivit mycket populär eftersom den 
lämnas ut till kunder vid kundbesök och till leverantörer. Swed Handling AB använder 
miljöredovisningen som ett konkurrensmedel, företaget vinner mycket på miljöarbetet 
eftersom Ejlerung inte har sett något liknande hos konkurrenterna.  Miljöcertifierade 
leverantörer skulle nog inte öka konkurrenskraften tror Ejlerung, det är snarare hela kedjan 
med miljöcertifiering, miljöredovisning, och certifierade leverantörer som skapar 
konkurrenskraft. 

4.4.4 Miljöredovisningens användningsområden 
 
Miljöredovisningen skickas ut till kunder och andra som är intresserade av den. Hemsidan 
är även en viktig del som kunder kan ta del av. Vid kundkontakter trycker företaget på sitt 
miljöarbete. Eftersom många av kunderna själva är ISO-certifierade ställer kunderna allt 
högre krav på företaget. Till kunderna måste kopior på certifikaten skickas ut för att 
kunderna ska se att företaget aktivt följer miljömålen. Investeringar görs med egna medel 
därför har företaget inte behövt gå ut med miljöredovisningen till finansiärer för att få lån. 
För personalen anordnas måndagsmöten där allt om verksamheten dryftas, allt från 
problem, frågor, rutiner till miljömål diskuteras. Företaget arrangerar även konferenser 
med utbildningar för personalen. Miljöpolicyn och miljöhandböcker finns uppsatta på flera 
ställen i företaget. Ejlerung menar att personalen vet precis var de kan hitta miljö-
informationen. De anställda är däremot inte aktivt delaktiga i miljöarbetet. Ejlerung 
försöker få de anställda att komma med förslag och synpunkter men tycker inte själv att det 
lyckats helt och hållet. ”De har varken tid eller ork” Allmänheten kan ta del av miljö-
redovisningen genom hemsidan. Företaget går inte ut med någon speciell reklam, däremot 
har några reportage publicerats i lokaltidningar om företagets miljöarbete. Ingen 
information om hur företaget arbetar går ut till konkurrenterna utan dessa har tillgång till 
miljöredovisningen genom Internet. Ägaren är den som drivit igenom hela miljöarbetet och 
är med på alla möten. En ledningsgenomgång genomförs fyra gånger per år där miljömålen 
följs upp, revideras och informationen om hur företaget ligger till går ut till de anställda via 
måndagsmöten. Leverantörerna vet att företaget är miljöcertifierat, när företaget får en ny 
leverantör skickas ett brev till dessa där företaget talar om att de är miljöcertifierade. På 
leverantörerna ställs kraven på ett aktivt miljöarbete, de ska ha miljöledningssystem eller 
ha påbörjat en miljöcertifiering. Leverantörerna ska arbeta för att hitta produkter och 
material med mindre miljöbelastning, följa lagar och de ska kunna hantera de kemikaliska 
produkterna på ett säkert sätt. Eftersom kommunen är en kund får de reklam på samma sätt 
som andra kunder. Gentemot myndigheter visar företaget följer de lagkrav som finns och 
att detta redovisas, företaget anpassar sig efter vad myndigheterna kräver.  

4.4.5 Effekter av miljöarbetet 
  
Ejlerung har sett många positiva sidor med miljöredovisningen. Företaget har fått nya 
kunder och även bättre relationer till dessa. Företagets omsättning har även ökat 25% de 
senaste fyra åren. Nackdelen är att den kräver både mycket arbete och tid, företaget har 
begränsade resurser arbetstidsmässigt.  



 EMPIRI  

 24

4.5 Carpeting AB 
 
E-postintervjun med Carpeting AB genomfördes med VD Peter Meltzer. 

4.5.1 Företagspresentation 
 
Carpeting AB grundades 1979 och har i dagsläget 15 anställda. Företaget omsätter cirka 18 
miljoner kronor. Verksamheten utgörs av uthyrning av entrémattor, företaget har eget 
tvätteri och distribuerar mattorna till kunderna själva. 

4.5.2 Miljöledning 
 
Carpeting AB:s miljöpolicy lyder ” Carpeting AB vill aktivt medverka till en hållbar 
utveckling genom att målmedvetet arbeta med att ständigt förbättra verksamheten då det 
gäller påverkan på vår gemensamma miljö. Därför ska vi effektivisera användningen av 
råvaror och energi i våra processer och för våra produkter, arbeta med att förebygga 
föroreningar och reducera avfall, i vår distribution ständigt sträva efter att minska 
miljöpåverkan, följa gällande lagstiftning och andra för oss aktuella åtgärder, involvera 
våra leverantörer och entreprenörer i vårt miljöarbete samt visa öppenhet i vårt miljö-
arbete”.  
 
Meltzer anser att företaget bedriver ett aktivt miljöarbete och började med detta 1999. 
Carpeting AB använder till exempel bara tvättmedel som har beteckningen Bra Miljöval, 
entrémattorna är även återvinningsbara och recyklingmärkta.  Anledningen till att företaget 
började med miljöarbete och miljöredovisning var att verksamheten alstrar avfall som 
påverkar miljön negativt. Fler och fler kunder ställer dessutom krav på sina leverantörer att 
företaget tar sitt ansvar för miljön. Kommuner gör mätningar och tester av till exempel 
avloppsvattnets innehåll av tungmetaller etcetera. Carpeting AB är certifierade och arbetar 
efter ISO 14001. Företagets miljöredovisning följer ISO standarden med miljöpolicy och 
miljömål. Företaget har även tagit fram nyckeltal där tvättmedel, vatten, drivmedel och olja 
kontrolleras. Miljöredovisningen  ingår inte i företagets årsredovisning men miljöpolicyn 
finns utlagd på företagets hemsida. Meltzer menar att förutsättningarna för miljö-
redovisning passar företaget bra.   

4.5.3 Miljöredovisning som konkurrensmedel 
 
Meltzer tycker att miljöredovisningen kan användas som ett konkurrensmedel. I de fall där 
en kund har med kriteriet miljö i sin upphandling och inte bara sätter lägsta pris som enda 
kriterie, har företaget möjlighet att konkurrera med kvalitet, miljö och service istället. 
Företaget använder också miljöredovisningen som ett konkurrensmedel i dessa fall. 
Meltzer anser att en homogen kedja av certifierade leverantörer i alla led är en faktor som 
ökar konkurrensen.  

4.5.4 Miljöredovisningens användningsområden 
 
Till kunder kommuniceras miljöbudskapet muntligt vid möten, genom broschyrer, 
företagets hemsida och det framgår även av offerterna att företaget arbetar med miljön. 
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Hittills har företaget inte fått några direkta miljökrav på sig, men kunderna frågar om 
företaget har något miljöledningssystem och ber företaget redovisa detta. Kunderna 
använder detta för att utvärdera och poängbedöma företaget och dess konkurrenter.  
Företaget får en kvalitets och seriösstämpel som kommuniceras till finansiärerna vilket 
underlättar vid bland annat förhandlingar. Personalen genomgår miljöutbildningar och 
miljöfrågorna diskuteras vid månadsmöten. Till allmänheten når företaget ut via hemsidan, 
broschyrer och miljövänligheten framgår även av dekaler på bilarna, dessutom är 
entrémattorna återvinningsbara och recyklingmärkta. Konkurrenterna har tillgång till 
samma information som går ut till allmänheten men företaget jämför sig även med 
liknande tvätterier i landet. Meltzer anser att han som VD lyckats motivera de anställda i 
miljöarbetet och dessa har även fått beröm för sin delaktighet vid revisioner och 
stickprovskontroller. Gentemot leverantörerna är det främst miljökraven som 
kommuniceras ut. Entreprenörer som utför arbete i företagets lokaler får skriva under en 
förbindelse om att till exempel följa företagets krav, vilka kan vara att inte hälla ut rester 
av olja eller lösningsmedel i avloppen. Till stat, landsting och kommun delges 
miljöbudskapet vid upphandlingar. 

4.5.5 Effekter av miljöarbetet 
 
Positiva effekter som Meltzer märkt av miljöredovisningen är att företaget nu har bättre 
kontroll på förbrukning av exempelvis tvättmedel, vatten, drivmedel och olja vilket också 
har minskat. Negativa effekter är att miljöredovisningen är en process som krävt mycket 
tid och resurser för all dokumentation som måste ske.  

4.6 Revisorerna 
 
Två expertintervjuer har genomförts på telefon med revisorer som arbetar med miljö från 
två olika revisionsbyråer i Stockholm, Lars-Olle Larsson på KPMG och Jenny Zetterberg 
på Deloitte & Touche. 

4.6.1 Intervju med Lars-Olle Larsson 
 
Småföretagen tar i allmänhet inte upp miljöaspekter i sin redovisning och det är enligt 
Larsson väldigt få småföretag som upprättar miljöredovisning, i de fall där detta sker 
förekommer det oftast i form av separata miljöredovisningar. Anledningen till att så få 
småföretag upprättar miljöredovisning tror Larsson beror på att småföretagen inte ser 
skälen till att göra det och inte heller hur detta kan hjälpa företagen att utvecklas. 
Småföretagen saknar även resurser i form av pengar och kompetens, de saknar även insikt i 
värdet av att redovisa miljöaspekter. Larsson menar att förutsättningarna för miljö-
redovisning i småföretag existerar, företagen bestämmer själva utformningen på miljö-
redovisningen. Det är de betydande miljöaspekterna som ska redovisas och företagen 
behöver inte publicera detta i årsredovisningen utan kan lägga ut redovisningen på 
företagets hemsida. ”Det finns inget som hindrar småföretag att göra en enkel variant av 
miljöredovisning” Det är nog så att företagen tror att upprättande av miljöredovisning är 
väldigt komplext och krångligt och Larsson tror därför att småföretagen behöver 
information om detta. I ett kortsiktigt perspektiv anser Larsson att konkurrenskraften inte 
skulle öka vid upprättande av miljöredovisning men på lång sikt blir detta nödvändigt för 
konkurrenskraften.  
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4.6.2 Intervju med Jenny Zetterberg 
 
Zetterberg har ingen uppfattning om hur många småföretag som upprättar miljö-
redovisning eftersom det är de stora företagen som uppmärksammas. Zetterberg tror att det 
finns småföretag som upprättar miljöredovisning men de uppmärksammas inte på samma 
sätt som de stora företagen. Anledningen att så få småföretag upprättar miljöredovisning 
tror Zetterberg beror på att företagen har svårt att se värdet med att göra det. Mindre 
företag riktar sig oftast mer lokalt och har bättre koll på sina intressenter genom att de 
träffar sina intressenter mer dagligen och kan kommunicera ut miljöbudskapet på annat sätt 
än genom en miljöredovisning. En miljöredovisning kräver dessutom resurser, vilka är 
begränsade för småföretag. På grund av detta har inte småföretag samma förutsättningar 
som större företag för att göra en bra miljöredovisning, ”däremot kan det ju göras lite 
halvdant”. De riktlinjer som finns för till exempel GRI (riktlinjer för redovisning av 
ekonomi, miljö och socialt ansvar) är inriktade för stora företag, därför gäller det att 
småföretagen utgår från det som är relevant för den egna verksamheten när de utformar 
miljöredovisningen. Då kan miljöredovisningen passa även små företag. Det är viktigt att 
småföretagen inte jämför sin miljöredovisning med de större företagen. Zetterberg tror att 
det snarare är miljöarbetet än miljöredovisningen som är ett konkurrensmedel just för 
småföretag. För stora företag blir miljöredovisningen ett sätt att kommunicera sitt 
miljöarbete.  Zetterberg tror inte att miljö längre är ett konkurrensmedel, eftersom det är så 
självklart för alla stora företag. Däremot är det en viktig del i varumärkesbyggandet. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer intervjuresultaten att analyseras i första hand mot teorin men även 
genom att jämföra företagen med varandra. Inledningsvis analyseras företagens miljö-
ledning därefter följer miljöredovisning som konkurrensmedel, miljöredovisningens 
användningsområden, effekter av miljöarbetet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av analysen.  

5.1 Miljöledning 
 
Gemensamt bland aktörerna är att de anser att företagen bedriver ett aktivt miljöarbete. Det 
kan handla om allt från sopsortering till återanvändning av emballage. Samtliga företag har 
en miljöpolicy där riktlinjerna för miljöarbetet framgår. Detta överensstämmer med 
Larsson (1995) som menar att en miljöredovisning bland annat redogör för miljöpolicy och 
andra riktlinjer som företaget antagit för sitt miljöarbete. Alla företag utom ByaTryck AB 
är certifierade enligt ISO 14001, ByaTryck AB har dock infört och arbetar efter detta 
miljöledningssystem. Hr Björkmans Entrémattor AB är dessutom EMAS-registrerade. Hr 
Björkmans Entrémattor AB, Ulla och Olles Lantbruk AB samt Carpeting AB:s 
miljöredovisningar är utformad både i siffror i form av nyckeltal och i text, medan Swed 
Handling AB och ByaTryck AB endast redovisar sin miljöpåverkan i text. Enligt Larsson 
(1995) bör en miljöredovisning redogöra för miljöarbetets alla delar oavsett om detta görs i 
siffror eller bara i ord. Gemensamma faktorer som finns i företagens miljöredovisningar är 
miljöpolicyn och miljömål. ByaTryck AB har även med handlingsplaner i sin 
miljöredovisning. Inget av företagen har integrerat miljöredovisningen i årsredovisningen 
men samtliga har hela eller delar av miljöredovisningen utlagd på företagets hemsida. 
Westermark (1999) framhåller att en miljöredovisning på papper inte är det enda 
presentationssättet utan miljöinformationen kan läggas ut på företagets hemsida. 
 
Hollmer på Ulla och Olles Lantbruk AB samt Lundström på ByaTryck AB anser att 
miljöredovisningen är krånglig och som Lundström uttryckte sig ”det skulle kunna finnas 
en lightvariant för småföretag”. Detta ligger i linje med Andersson (2002) som menar att 
det för småföretag är svårt att arbeta med miljöfrågor eftersom de arbetsmetoder och 
verktyg som finns inte är anpassade för småföretagen, vilket Zetterberg (Deloitte & 
Touche) också framhåller. Anledningen att så få småföretag upprättar miljöredovisning 
tror Larsson (KPMG) och Zetterberg bland annat beror på att de inte förstår värdet av att 
göra det och småföretagen saknar resurser i form av pengar och kompetens. Även Biondi, 
et al (2000) anser att det största problemet för småföretag är att kunna avsätta resurser till 
miljöarbetet. Både Larsson och Zetterberg anser att förutsättningarna för miljöredovisning 
finns i småföretag även om Zetterberg medger att småföretag inte har samma 
förutsättningar som större företag. ”Det finns inget som hindrar småföretag att göra en 
enkel variant” menar Larsson. Zetterberg menar att miljöredovisningen bör utformas efter 
den egna verksamheten och inte jämföras med de större företagen.  

5.2 Miljöredovisning som konkurrensmedel 
 
Enligt Linghede (1996) blir miljöarbete en allt viktigare konkurrensfördel. Miljö-
anpassningen blir därmed en strategisk del av affärsutvecklingen idag. Alla aktörer tycker 
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att miljöredovisningen mer eller mindre kan användas som ett konkurrensmedel. 
Gullbrandsson (Hr Björkmans Entrémattor AB), Lundström (ByaTryck AB), Ejlerung på 
Swed Handling AB samt Meltzer (Carpeting AB) menar att företaget har en fördel av 
miljöredovisningen vid offertförhandlingar, när kunderna ska välja leverantör. Hollmer 
menar däremot att eftersom inte alla kunder kräver miljöanpassade produkter kan inte 
heller miljöredovisningen användas som ett konkurrensmedel gentemot dessa kunder. I ett 
kortsiktigt perspektiv tror Larsson inte att konkurrenskraften skulle öka av miljö-
redovisning för småföretag men på lång sikt blir detta nödvändigt för konkurrenskraften. 
Zetterbergs inställning om att miljön inte längre är ett konkurrensmedel stämmer inte med 
Linghedes (1996) uppfattning. Hr Björkmans Entrémattor AB är det enda företaget som 
inte använder miljöredovisningen som ett konkurrensmedel eftersom Gullbrandsson anser 
att kvaliteten på produkterna är viktigare än miljöaspekten. Detta går emot Hanan & Karp 
(1991) som menar att kvalitet kommer att försvinna som en konkurrensfördel. 

5.3 Miljöredovisningens användningsområden 
 
Enligt Boström, et al (1996) är miljövänligheten är ett sätt att skilja sig från konkurrenterna 
och miljöegenskaperna kan betonas med hjälp av marknadsföringsåtgärder. För samtliga 
företag har kunderna tillgång till miljöinformationen genom företagens hemsidor, 
miljöbudskapet kommuniceras muntligt vid kundbesök samt av offerter, reklambroschyrer 
och trycksaker. Hr Björkmans Entrémattor AB har även en logotyp på företagets 
brevpapper där det framgår att företaget är miljöcertifierat. Ulla och Olles Lantbruk AB 
och Carpeting AB har kunder som kräver en miljöcertifiering. Detta gäller även Swed 
Handling AB:s kunder som ofta själva är certifierade och företaget måste därför skicka 
kopior på certifikaten till kunderna. ByaTryck AB får krav om att använda miljövänligt 
papper i produktion och ibland även att produkterna ska vara till exempel svanmärkta. Det 
ligger i linje med Björnsjö & Erhardsson (1997) som vidhåller att företagens kunder allt 
oftare efterfrågar miljövänliga varor och tjänster från sina leverantörer. Många kunder har 
dessutom krav på att leverantörerna har miljöledningssystem. Hr Björkmans Entrémattor 
AB är det enda företaget som inte har kunder som ställer direkta miljökrav på företaget. 
 
Hr Björkmans Entrémattor AB kommunicerar ut miljöbudskapet muntligt vid möten med 
finansiärer. Ulla och Olles Lantbruk AB framhåller tyngden av miljöredovisningen för 
finansiärer även om Hollmer inte tror att företaget erhåller bättre finansieringsmöjligheter. 
Vi tolkar detta som att Hollmer inte tror att ett aktivt miljöarbete leder till att företag 
erhåller bättre räntevillkor. Detta stämmer inte med Boström et al (1996) och Björnsjö & 
Erhardsson (1997) som menar att finansiärer är intresserade av ett väl fungerande 
miljöarbete och att räntan på det kapital som lånas ut återspeglar de risker som förknippas 
med företaget. Dåligt rykte när det gäller miljöfrågor kompenseras med en högre ränta. 
ByaTryck AB har miljöbudskapet utlagt på hemsidan som finansiärerna kan ta del av. 
Swed Handling AB:s investeringar sker med egna medel därför har företaget inte behövt 
vända sig till finansiärer. Carpeting AB har en kvalitets- och seriösstämpel som företaget 
framhåller för finansiärerna. 
 
På Hr Björkmans Entrémattor AB informeras de anställda om miljöarbetet vid 
nyanställningar, regelbundna möten hålls en gång i veckan där miljöfrågor diskuteras. De 
anställda vid Ulla och Olles Lantbruk AB har aktivt deltagit vid utformningen av företagets 
miljöhandbok. Företaget har veckomöten där synpunkter kan läggas fram och företaget 
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vidareutbildar även personalen i miljöfrågor, vilket också görs på Swed Handling AB. 
Ejlerung anser däremot inte att de anställda är aktivt delaktiga i miljöarbetet, de har inte 
tid. Eftersom ByaTryck AB endast består av ägarna är båda aktiva i miljöarbetet och har 
båda gått en miljöutbildning. Även personalen vid Carpeting AB genomgår utbildningar 
och har månadsmöten där miljöfrågorna diskuteras. Vår tolkning av detta är att endast 
Swed Handling AB misslyckats med att aktivera de anställda i miljöarbetet. Termén (1996) 
menar att ska lyckas med miljöarbetet är det viktigt att företaget klarar av att göra alla 
medarbetare aktivt delaktiga, både i utformning och påverkan av företagets miljö-
utveckling. Vid studien framgick det att fyra av fem företag anordnar utbildningar för 
personalen. Nutek (1998) anser att utbildning i grundläggande miljöfrågor bör genomföras 
på alla nivåer i företaget och enligt Biondi, et al (2000) ska detta även leda till en 
effektivare personal. 
 
Samtliga företag kommunicerar ut miljöbudskapet till allmänheten via företagens 
hemsidor. Det har utvecklats flera verktyg för att marknadsföra sin miljömedvetenhet, 
miljömärkning är ett exempel (Hansson, 2000). Ett miljömärke hjälper konsumenten att 
känna igen och utvärdera en produkt (Björk, 1998). Miljövänligheten framgår av en 
logotyp på Hr Björkmans Entrémattor AB:s och Carpeting AB:s bilar. Två av företagen 
har även miljömärkta produkter. Carpeting AB:s entrémattor är återvinningsbara och 
recyklingmärkta. Ulla och Olles Lantbruk AB:s produkter är kravmärkta och IP godkända. 
ByaTryck AB kan vid önskemål förmedla miljömärkta produkter.  
 
Inget av företagen har några direkta relationer till konkurrenterna utan dessa har som 
övriga intressenter tillgång till miljöinformationen på Internet. När det gäller att möta en 
konkurrent som inte har miljöarbete anser Björnsjö & Erhardsson (1997) att företaget ska 
vara försiktig och ha ett bra förhållningssätt till dessa samt dela med sig av erfarenheterna. 
Carpeting AB jämför sig dock med liknande tvätterier i landet. Det överensstämmer med 
Sveriges Finansanalytikers förening (SFF) som menar att företag bör jämföra sin egen 
miljöprestanda med konkurrenternas, så kallad benchmarking (Westermark, 1999; 
Müllern-Aspegren, 1992). Carpeting AB och Hr Björkmans Entrémattor AB bedriver 
liknande verksamhet men företagen skiljer sig åt på några punkter. Hr Björkmans 
Entrémattor är även EMAS-registrerade och Carpeting AB:s entrémattor är återvinnings-
bara och recyklingmärkta.  
 
Ledarförmågan sätts på prov, chefen måste övertyga de anställda. Det är viktigt att de 
anställda känner sig delaktiga och medansvariga i miljöarbetet. (Termén, 1996) 
Gullbrandsson anser att ägaren på Hr Björkmans Entrémattor AB lyckats bra med att föra 
ut miljöbudskapet till de anställda. Även Hollmer ägare av Ulla och Olles Lantbruk AB 
anser att hon lyckats få med sig de anställda i miljöarbetet. Meltzer på Carpeting AB har 
lyckats motivera personalen och dessa har även fått beröm vid revisioner och 
stickprovskontroller. På ByaTryck AB är de anställda (ägarna) båda aktivt delaktiga i 
miljöarbetet. På Swed Handling AB har däremot ägarna inte lyckats få personalen 
delaktiga i miljöarbetet. Detta tolkar vi som att företaget inte lyckats föra ut 
miljöbudskapet internt i företaget vilket Hansson (2000) ska genomsyra hela företaget.  
 
Både Hr Björkmans Entrémattor AB:s och Carpeting AB:s leverantörer måste skriva på ett 
formulär där de försäkrar att de tagit del av företagets miljöarbete. På Ulla och Olles 
Lantbruk AB graderas leverantörerna efter det miljöarbete leverantören bedriver. Hr 
Björkmans Entrémattor AB ställer inga direkta krav på sina leverantörer, men Boström, et 
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al (1996) har den åsikten att även leverantörerna bör följa företagets miljöprinciper. De 
övriga aktörerna väljer gärna leverantörer som bedriver miljöarbete. Detta ligger i linje 
med Björnsjö & Erhardsson (1997) som menar att företag som antagit en miljöpolicy och 
genomför ett miljöprogram ställer krav på att leverantörerna ska kunna miljödeklarera sina 
varor och tjänster som en del i miljöåtagandet.  
 
För samtliga aktörer kommuniceras miljöbudskapet till myndigheter huvudsakligen genom 
företagens hemsidor. I de flesta företags miljöpolicy står det att företaget i den egna 
verksamheten minst ska leva upp till lagar och förordningar inom miljöområdet. Ett 
miljöledningssystem visar för myndigheter att företaget på ett systematiskt, långsiktigt och 
seriöst sätt behandlar miljöfrågorna och därmed minskar företagets miljöpåverkan. 
(Björnsjö & Erhardsson, 1997) Swed Handling AB är det enda företaget som det vid 
intervjun framkom att de för myndigheter visar att företaget följer lagkraven och att detta 
redovisas. 

5.4 Effekter av miljöarbetet 
 
Det finns enligt Hansson (2000) ett antal effekter som miljöledningsarbete i småföretag 
kan leda till. För många företag kan det leda till kostnadsbesparingar bland annat vid 
användandet av råmaterial. Miljöledningen säkerställer att lagstiftningen följs, hjälper 
företagen att förutse kommande lagstiftning samt förebygger miljöolyckor. Miljöarbetet är 
ett sätt att bättre tillmötesgå kunderna, större företag ställer krav som påverkar 
småföretagens miljöarbete. Miljöförbättringar skapar bättre relationer med både 
myndigheter och allmänhet, det ger även företaget en förbättrad image i form av 
”goodwill”. Miljösatsningar kan leda till ökade marknadsfördelar bland annat ökad 
försäljning och tillväxt. Det skapar även entusiasm hos de anställda där dessa känner sig 
mer motiverade. Samtliga företag har upplevt miljöarbetet som positivt. Hr Björkmans 
Entrémattor AB har minskat vatten och drivmedelsförbrukningen, Gullbrandsson upplever 
även att arbetet blivit effektivare och en liten ökning av efterfrågan har även 
uppmärksammats. På Ulla och Olles Lantbruk AB har de anställda fått en ökad 
miljömedvetenhet och en gemensam förståelse för hela värdekedjan. Företaget har även 
sparat in på material. ByaTryck AB har erhållit nya kunder sedan miljöarbetet startades. 
Även Swed Handling AB har fått nya kunder samt bättre relationer till dessa. Företagets 
omsättning har ökat med 25% de senaste fyra åren. Meltzer på Carpeting AB anser att 
företaget i och med miljöredovisningen har bättre kontroll på förbrukning av exempelvis 
tvättmedel, vatten, drivmedel och olja. Många av de effekter som teorin behandlar stämmer 
överens med resultatet från studien. 
 
Precis som alla investeringar kräver införandet av ett miljöledningssystem både tid och 
pengar. Det gäller därför att företaget noga tänker igenom hur omfattande miljösatsningen 
och ett miljöstyrningssystem ska vara. (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2000) 
Gemensamt för respondenterna på Ulla och Olles Lantbruk AB, ByaTryck AB, Swed 
Handling AB och Carpeting AB är att samtliga anser att miljöarbetet krävt mycket tid och 
varit kostsamt för företaget. Även revisorerna menar att det största problemet för 
småföretag är att de saknar resurser i form av pengar och kompetens. Gullbrandsson på Hr 
Björkmans Entrémattor AB har dock inte märkt av några negativa effekter av miljöarbetet.  
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5.5 Sammanfattning  
 
Vi har sammanställt analysen i en tabell för att göra det mer överskådligt. 
 
 Hr 

Björkmans 
Entrémattor 

Ulla och 
Olles 

Lantbruk 

ByaTryck Swed 
Handling 

Carpeting 

Effekter      

Kostnadsbesparingar x x   x 
Säkerställer att lag 

följs    x  
Förutse lagstiftning      

Reducera 
miljöolyckor      

Tillmötesgå kunder  x x x x 
Bättre relationer    x  

Ökade 
marknadsfördelar x  x x  

Entusiasm hos 
anställda x x x  x 

Effektivisering x     
Tidskrävande  x x x x 

Kostsamt  x x x x 
 
Figur 4. Sammanfattning av analysen 
 
X = effekter som uppnåtts 

 

 

 

 

 



 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

 32

6 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
I detta kapitel redovisas de slutsatser vi dragit utifrån den teori vi studerat och de 
intervjuer vi gjort. De slutsatser vi dragit är inte generaliserbara eftersom de endast 
relaterats till fem företag. 
 
Inget av företagen har integrerat sin miljöredovisningen med årsredovisningen. Vid 
utformningen av miljöredovisningen utgår samtliga företag från standarden i ISO 14001. 
Vilket kan tyda på att det är ISO 14001 som används av småföretag. Hr Björkmans 
Entrémattor AB är även EMAS-registrerade. Gemensamt för alla företag är att delar av 
miljöredovisningen finns utlagd på Internet på företagen hemsidor. Två av aktörerna, 
Lundström och Hollmer, anser att miljöredovisningen är krånglig och det finns önskemål 
om en enklare variant av miljöredovisning i småföretag. Revisorerna däremot menar att 
småföretagen själva ska utforma en enkel variant utifrån den egna verksamheten. 
Kunskapen att själva utforma en enklare variant kan saknas i småföretag. Vi ser därför att 
det finns ett behov av en enklare vägledning för miljöredovisning i småföretag som är 
mindre tidskrävande än den nuvarande ISO 14001-standarden.  
 
Samtliga företag tycker att miljöredovisningen kan användas som ett konkurrensmedel och 
använder den också i konkurrenssyfte. Zetterberg anser att miljön inte längre fungerar som 
ett konkurrensmedel. Vi tror precis som Zetterberg att miljöarbete kommer att bli så 
vanligt bland både små och stora företag att det därmed blir en förutsättning för att företag 
ska överleva på marknaden. Företagens hemsidor är en viktig del vid företagens miljö-
kommunikation. Detta kan kopplas till småföretagens begränsade resurser, Internet blir 
därför relativt billig marknadsföring. När det gäller kunderna kommuniceras miljö-
budskapet främst vid kundmöten, marknadsföring och offerter. Alla företag genomför 
utbildningar eller diskussioner med de anställda. De flesta undersökta företag verkar inte 
ha några direkta relationer med konkurrenterna. Carpeting AB utför så kallad bench-
marking mot konkurrenterna. Fyra av fem aktörer värderar leverantörer med miljöarbete 
högt och väljer gärna leverantörer som följer företagets miljöprinciper. 
 
Många av de effekter som Hansson (2000) förespråkar har också uppnåtts i företagen. 
Detta innebär också att miljöledningen kan ha främjat företagens konkurrenssituation även 
om andra faktorer kan ha inverkat. Konkurrenter som gått i konkurs och konjunkturerna 
kan vara faktorer som  påverkat till exempel tillväxt och omsättning. Positiva effekter som 
företagens miljöarbete och användning av miljöredovisning lett till är bland annat att tre av 
företagen har sparat in på kostnaderna till exempel bättre kontroll på förbrukning av vatten, 
el, drivmedel och material. Fyra företag kan bättre tillmötesgå kunderna och tre företag har 
upplevt ökade marknadsfördelar. Fyra företag har lyckats få de anställda delaktiga och 
entusiastiska i miljöarbetet, detta har endast misslyckats på Swed Handling AB. På Hr 
Björkmans Entrémattor AB har Gullbrandsson även sett att arbetet blivit effektivare. Ingen 
av aktörerna anger att risken för miljöolyckor minskat eller att företagen kan förutspå 
kommande lagstiftning. Aktörerna är relativt överens om att miljöredovisningen varit 
tidskrävande och kostsam. För småföretag kan det på kort sikt vara så att kostnaden 
överstiger nyttan med miljöledning och miljöredovisning men på längre sikt kan det bli en 
lönsam investering för företaget. Swed Handling AB:s försäljningsökning på 25% de 
senaste fyra åren är ett bra exempel. 
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Samtliga företag i studien arbetar efter ISO 14001 och det har framkommit att några finner 
den krånglig. Det vore därför intressant att studera hur denna standard kan göras enklare 
utifrån småföretagens perspektiv.    
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INTERVJUGUIDE         BILAGA 1 
 
1. Vilken befattning har Ni i företaget? 
 
2. Kan Ni beskriva er verksamhet? 
 

- vilken verksamhet bedriver företaget 
- när grundades verksamheten 
- omsättning 
- antal anställda 
- övrigt 

 
3. Anser Ni att företaget arbetar aktivt med miljöarbete? 
 
4. Har Företaget en miljöpolicy? 
 
5. Hur lyder Företagets miljöpolicy? 
 
6. Har Företaget miljöredovisning? Hur ser denna ut? 
 
7. Ingår Företagets miljöredovisning i årsredovisningen?  
 
8. Använder Ni något miljöledningssystem? Tex ISO 14001 eller EMAS? 
 
9. Om inte använder Ni något liknande? 
 
10. Om ja, vilket miljöledningssystem använder Ni? 
  
11. När började Ni med ett aktivt miljöarbete och miljöredovisning? 
 
12. Varför började Ni med ett aktivt miljöarbete och miljöredovisning? 
 
13. Anser Ni att miljöredovisningen kan användas som ett konkurrensmedel? I så fall hur? 
 
14. Används miljöredovisningen som ett konkurrensmedel? I så fall på vilket sätt? 
 
15. Är Företagets produkter miljömärkta? 
 
16. Hur kommuniceras miljöbudskapet?  
 
17. På vilket sätt använder Företaget miljöredovisningen gentemot:  
(hur förmedlas miljöbudskapet till respektive intressent?) 
 

- kunder 
- finansiärer 
- personal & medarbetare 
- allmänhet 
- konkurrenter 
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- ägare, kompanjoner & styrelse 
- leverantörer 
- stat, landsting & kommun 

 
18. Har miljöredovisningen påverkat Företaget på ett positivt sätt? I så fall på vilket sätt? 
 
19. Har miljöredovisningen påverkat Företaget på ett negativt sätt? I så fall på vilket sätt? 
 
20. Vilka miljökrav ställer kunderna på Företaget? 
 
21. Vilka miljökrav ställer Ni på era leverantörer? 
 
22. Anser Ni att företagets konkurrenskraft ökar om företaget skulle använda sig av miljö-
certifierade leverantörer? 
 
23. Är de anställda aktivt delaktiga i miljöarbetet och hur ofta diskuterar ledningen 
miljöfrågorna med de anställda? 
 
24. Anser Ni att förutsättningarna för miljöredovisning passar er verksamhet (småföretag i 
allmänhet)? 
 
25. Finns det något som Ni vill tillägga? 
 
 
 
Intervjuguide till expertintervjun 
 
1. Har Ni någon uppfattning om hur många småföretag som upprättar miljöredovisning? 
 
2. Varför tror Ni att det är så få småföretag som upprättar miljöredovisning? 
 
3. Anser Ni att förutsättningarna för miljöredovisning passar småföretag?  
 
4. Hur tycker Ni att miljöredovisningen kan utformas för att bättre passa småföretag? 
 
5. Anser Ni att småföretags konkurrenskraft ökar vid upprättande av miljöredovisning? I så 
fall på vilket sätt? 
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RESPONDENTLISTA       BILAGA 2 
 
 

Företag 
 

Respondent Datum Tid 

Hr Björkmans Entrémattor  AB Carina Gullbrandsson 021203 10.00-10.35 
Ulla och Olles Lantbruk AB Ulla Hollmer 021203 15.10-15.45 
ByaTryck AB Kenneth Lundström 021204 08.30-09.00 
Swed Handling AB Helena Ejlerung 021204 10.00-10.40 
Carpeting AB Peter Meltzer 021206 e-post 
KPMG Lars-Olle Larsson 021203 14.30-14.40 
Deloitte & Touche Jenny Zetterberg 021204 09.30-09.45 

  
 
 
 


