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Förord 
I och med denna uppsats har vi fått en djupare insikt i utvalda företags miljöarbete, vem detta 
upprättas för och vilka fördelar arbetet kan medföra. Vi har även fått möjlighet att se hur vår 
teoretiska kunskap förhåller sig till praktiken. 
 
Vi vill först och främst tacka de intervjupersoner som åsidosatt tid och hjälpt oss att skapa 
denna uppsats, utan er insats hade uppsatsarbetet inte varit möjligt att genomföra. Vi vill även 
passa på att tacka vår handledare Krister Bredmar, som under dessa veckor kommit med 
konstruktiv kritik, för att på så sätt förbättra uppsatsens innehåll och utformning. Slutligen 
riktar vi ett tack till de opponenter som granskat vårt arbete. 
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_______________________ _______________________ 
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Sammanfattning 
Titel:  Pris, pris, pris, kaffe och sedan miljö – Miljöarbete, för vem? 
Författare:  Erik Heintz, Josefine Jönsson och Josefin Virdeborn. 
Handledare:  Krister Bredmar. 
  
Syfte:  Vi vill med denna uppsats undersöka och belysa hur företagens miljöarbete ser 

ut. Vidare kommer vi att beskriva och förklara hur miljöarbetet redovisas och 
vem det riktas till.  

 
Problem: Miljöproblemen runt om i världen blir mer och mer uppmärksammade, vilket 

har lett till att såväl privatpersoner som företag har förstått innebörden av sitt 
handlande. Denna insikt har inneburit att företagen har börjat ifrågasätta sitt 
miljöarbete och hur detta ska redovisas. Eftersom det i dagsläget saknas 
konkreta regler för detta ser arbetet och redovisningen mycket olika ut. Det går 
att diskutera om ett välutvecklat miljöarbete kan leda till fördelar för företaget. 

  
Metod: Studien baseras på ett hermeneutiskt förhållningssätt med en deduktiv ansats. 

Datainsamlingen har en kvalitativ karaktär, vilken grundar sig på nio intervjuer 
med elva respondenter.     

  
Slutsatser: I de valda företagen ser såväl miljöarbetet som redovisningen av detta olika ut, 

vilket främst beror på den begränsade lagstiftningen. Vi anser att 
redovisningen bör utökas, för att på så sätt uppfylla intressenterna krav. Ett 
välutarbetat miljöarbete kan leda till konkurrensfördelar, dock anser vi inte att 
enbart en miljöcertifiering kan medföra sådana fördelar och den innebär inte 
heller ett större miljöengagemang, än för ett icke certifierat företag. 

  
 Beroende på vilken typ av företag, är det olika intressenter som påverkar 

miljöarbetet. I tjänsteföretag menar vi att det är medarbetare och kunder som 
ställer högst krav, medan det är myndigheter och ägare i tillverkande företag. 
Det räcker inte att enbart uppfylla intressenternas ställda krav, utan ett utökat 
socialt ansvarstagande är också önskvärt. 

 
 Trots att miljödebatten i samhället är uppmärksammad, kunde vi konstatera att 

en produkts inverkan på miljön spelar mindre roll vid inköp. Det är fortfarande 
priset som avgör. 
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1 Inledni
et inledande kapitlet ger läsaren en introduktion till vårt uppsatsarbete. Vi redogör 

ng 

för bakgrunden till problemet och för en diskussion kring detta. Utifrån detta 
formulerar vi vår frågeställning samt kommer fram till syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

 D
”Naturen och samhällsekonomin tillhör oss alla… och hänger intimt samman i ett 
föränderligt system, där naturen är ”huset” och ekonomin är ”hushållningen”. 
Hushållningen kan inte vara rikare än vad huset med dess resurser medger, det vill säga 
ekonomin baseras helt på naturen och naturresurserna. Ändå beter vi oss som en grälsjuk och 
handlingsförlamad brandkår, som låser huset vi sitter i.” (Bonnedahl et al., 2007, s. 284). 
 
Det som startade miljödebatten kan sägas vara FN:s miljökonferens i Stockholm, 1972. Till 
konferensen var alla världens regeringar inbjudna för att delta i en diskussion om den globala 
miljöpåverkan. Under 1980-talet tillsattes den så kallade Brundtlandkommissionen, vars 
främsta syfte var att formulera ett världsprogram för förändring eftersom att det globala 
samarbetet inte hade förbättrats. En stor del av diskussionerna inom kommissionen berörde 
jordens hållbara utveckling. 1992 hölls ytterligare en konferens och då i Rio de Janeiro, vilken 
resulterade i handlingsprogrammet Agenda 21. I denna plan sattes mål och riktlinjer upp för 
hur samhället ska ändra vanor och beteende, vilka har en negativ inverkan på miljön. (Lindell, 
2002).  
 
Under mitten av 1990-talet talades det om att en individ inte behöver vara miljöaktivist för att 
vara miljömedveten. Istället påpekades det att det räckte att vara företagsekonom med en vilja 
att företaget skulle överleva. Många trodde att en satsning på miljön skulle motverka 
produktivitet och lönsamhet. (Wahlstedt, 1996). ”Den miljösituation vi har idag är resultatet 
av de beslut som fattades eller inte fattades för flera decennier sedan. Framtidens 
miljösituation beror därför på de beslut vi fattar – eller inte fattar – idag.” (Holm, 2003, s. 
47) 
 
Miljöproblemen runt om i världen blir mer och mer uppmärksammade. Växthuseffekten 
påverkar klimatet, ozonlagret tunnas ut, sjöarna, haven och marken försuras samt övergöds. 
Klimatförändringarna, vilket nedanstående bild visar, kan få ödesdigra konsekvenser. Den 
vänstra kartan visar årsmedeltemperaturen under de senaste decennierna, medan den högra 
bygger på en prognos av hur medeltemperaturen kan komma att se ut i slutet av detta sekel. 
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Figur 1 Temperaturförändringar, Källa: www.naturvardsverket.se, 080519. 

1.2 Problemdiskussion 
Insikten av ovanstående problem har lett till att allmänheten fått ett mer miljömedvetet 
tänkande. Även företag har förstått vikten av detta, då miljöengagemanget kan vara en 
avgörande faktor för att uppnå en stabil och långsiktig ekonomi, ökad tillväxt samt fortsatt 
existens. Den ökade medvetenheten har fått företagen att anpassa sig till intressenternas krav 
på miljöarbete. Ett exempel på detta är att företagen väljer att upprätta 
hållbarhetsredovisningar1, för att visa intressenterna deras satsning på omvärlden. En av 
aspekterna som beaktas i denna redovisning är miljön, där exempelvis ”gröna” nyckeltal och 
kostnader samt tidsåtgången för miljöarbetet redovisas. En genomarbetad miljöpolicy och 
påtagliga miljömål kan i framtiden leda till nya möjligheter inom näringslivet. Ytterligare ett 
exempel för att visa omgivningen att miljö är något som prioriteras är att certifiera sitt 
miljöledningssystem, där ISO 14000 och EMAS är de vanligaste.    
 
Det finns i dagsläget ingen lag som kräver en detaljerad redovisning av miljöarbetet, med 
undantag för tillståndspliktiga företag2, utan denna redovisning sker på frivillig basis. Det är 
därför upp till varje företag om eller hur mycket de vill redovisa. För att säkerställa innehållet 
i den upprättade redovisningen använder sig många företag av såväl intern som extern 
revision, men detta är heller inget som är ett lagstiftat måste. 
 
                                                 
1 Hållbarhetsredovisning innefattar information och fakta om omständigheter som på ett eller annat sätt gör 
företaget starkare. Företagens miljöarbete och miljömedvetenhet är en av aspekterna som ingår i detta begrepp. 
(Larsson, 2003). 
2 Företag som enligt Miljöbalken 9kap. bedriver miljöfarlig verksamhet. 
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Eftersom företagens miljöanpassning inte är lagstiftad bygger detta arbete ofta på ett socialt 
och etiskt ansvarstagande gentemot omvärlden. Genom ett välutvecklat miljöarbete, utöver 
lagkraven, kan företagen uppnå fördelar, eftersom att det bland annat kan öka kundernas och 
medarbetarnas förtroende. Det är dock viktigt att detta arbete synliggörs till intressenterna, 
både de interna och externa. Detta kan främst göras genom årliga miljörapporter, internt 
utformade miljödokument och marknadsföring av företagets miljöengagemang.  

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovanstående bakgrund och problemdiskussion har vi kommit fram till följande 
problemformulering: Hur redovisas företagens miljöarbete och för vem upprättas det? 
 
Med utgångspunkt i problemformuleringen ställer vi oss följande underfrågor: 

• Vilka fördelar medför miljöarbetet? 

• Vilken betydelse har miljöarbetet i förhållande till produktens pris? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och belysa hur företagens miljöarbete ser ut. 
Vidare kommer vi att beskriva och förklara hur miljöarbetet redovisas och vem det riktas till. 
Uppsatsen kommer slutligen att utmynna i våra slutsatser vilka vi tror kan leda till en bättre 
användning av miljöarbetet eller åtminstone ett ökat förtroende för miljöredovisningen. 

1.5 Avgränsning 
Vi har valt att i möjligaste mån avgränsa vårt uppsatsarbete till företag hemmahörande i 
Kalmar län. Detta för att vi ska kunna få så bra information som möjligt, då vi sedan tidigare 
har erfarenhet av att övergripande områden ofta sköts centralt och därför ville vi komma så 
nära kärnan som möjligt. 
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2 Me
 det andra kapitlet redogör vi för teorierna kring våra metodval, vilka ligger till grund 

tod 

för vår forskning. Vi förklarar även hur vi har gått tillväga när vi har samlat in, 
bearbetat och sammanställt data. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 I
För att på ett framgångsrikt sätt kunna bedriva forskning krävs det att forskaren har en 
övergripande blick över aktuella vetenskapliga förhållningssätt (Patel och Davidson, 2003). 
De två vanligaste inriktningarna är naturvetenskapens positivistiska synsätt och det human-
/samhällsvetenskapliga hermeneutiska synsättet (Wedin och Sandell, 2004). 
 
Enligt positivismen ska teorier utgöras av delar, som beskriver verkliga samband mellan 
observerbara eller mätbara händelser (Hartman, 2001). Observationerna kan antingen göras i 
naturliga situationer eller genom experiment (Hartman, 2004). Patel och Davidson (2003) 
menar att ett positivistiskt förhållningssätt ofta sammankopplas med kvantitativa studier och 
en objektiv forskarroll. Grønmo (2004) menar däremot att ett tydligt samband mellan 
kvantitativa och positivistiska studier inte existerar.  
 
Hermeneutiken skiljer sig på den punkten att satserna inte anses vara mätbara, utan synsättet 
kan sägas studera människans uppfattning rörande verkligheten. Informationsinsamlingen 
sker genom tolkning av observerat beteende, vilket bidrar till att forskarens subjektiva 
bedömning av situationen blir synlig. (Hartman, 2001). Ett hermeneutiskt synsätt är oftast 
förknippat med ett kvalitativt forskningsarbete (Patel och Davidson, 2003).  
 
Vi menar att vår uppsats kommer att avspegla ett hermeneutiskt synsätt, då våra personliga 
preferenser avspeglar sig i uppsatsens innehåll och utformning. Dock strävar vi efter att, i den 
mån det är möjligt, vara objektiva och därmed inte påverka respondenternas svar. Det 
positivistiska synsättet finner vi inte tillämpbart då vi inte är intresserade av att kvantifiera 
vårt resultat. Vidare finner vi detta tillvägagångssätt för tidskrävande för att, inom vår 
tidsram, kunna analysera utfallet på ett rättvisande sätt. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Forskningen utgår ofta från ett område som forskaren väljer att tydliggöra. Beroende på 
forskningsämnets karaktär kan metodiken variera, men det är viktigt att forskningen bygger 
på en vetenskaplig grund. Det finns två ansatser, antingen kvalitativ eller kvantitativ, vars 
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fördelar och nackdelar bör vägas mot ämnet som forskaren vill belysa. De olika ansatsernas 
skillnader tydliggörs genom deras sätt att närma sig problemet. (Olsson och Sörensen, 2007). 
 
I den kvalitativa ansatsen närmar sig forskaren problemet inifrån, med detta menar Olsson och 
Sörensen (2007) att det ska finnas en öppen och långvarig interaktion mellan forskaren och 
informanten. Forskningen grundar sig på ett mindre antal forskningsobjekt med ett flertal 
specifika variabler. Datainsamlingen baseras på djupare intervjuer där avsikten är att få fram 
fylligare svar. Ansatsen är särskilt användbar när forskaren ska undersöka områden som inte 
är välkända eller där det inte tidigare har bedrivits någon forskning (Johannessen och Tufte, 
2003). Forskningsresultatet är mer djupgående och ska ge situationsspecifika slutsatser 
(Olsson och Sörensen, 2007).  
 
Den kvantitativa ansatsen syftar till att forskaren ska skapa sig en objektiv uppfattning om 
forskningsområdet, det vill säga närma sig problemet utifrån och hålla en distans till objektet. 
Datainsamlingen baseras vanligtvis på frågeformulär, där ett stort antal forskningsobjekt med 
ett fåtal variabler ska sammanställas. Resultatet syftar till att beskriva och förklara 
mätresultaten i generella termer. (Olsson och Sörensen, 2007). 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats då vi i vår uppsats kommer att arbeta med 
ett fåtal olika intervjupersoner och våra slutsatser kommer att spegla en viss situation samt 
uppfattning. Vidare anser vi att detta tillvägagångssätt ger oss mer uttömmande svar, vilket 
resulterar i en djupare grund för vår analys. Den kvantitativa metoden är inte aktuell för vår 
undersökning eftersom den kräver mer ordnad och formaliserad informationssamling. 
Processen är också alltför tidskrävande och kostsam. 

2.2.1 Deduktion, induktion och abduktion 

Det finns i huvudsak två ansatser som används för att dra vetenskapliga slutsatser, vilka är 
deduktion och induktion. De olika tillvägagångssätten bygger på olika delar av uppsatsen, 
deduktion bygger på teoretisk forskning medan induktion bygger på det empiriska materialet. 
(Rosengren och Arvidsson, 1991). 
 
Deduktion handlar om att författarna drar logiska slutsatser i det sammanhang de valt att 
beskriva (Thurén, 1991). Som vi tidigare nämnt utgår denna metod från teorin för att sedan 
kunna binda samman det empiriska materialet med dessa teorier, vilka utmynnar i ett antal 
slutsatser (Rosengren och Arvidsson, 1991). Om en forskare istället utgår från empirin 
tillämpas en induktiv ansats, vilket innebär att samband mellan olika egenskaper försöker 
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påträffas efter det att datainsamlingen är gjord. Det är inte i förväg bestämt vilken eller vilka 
teorier som ska användas, utan det styrs av empirin. (Hartman, 2001). Utifrån ovanstående 
tillvägagångssätt har det kommit ett tredje arbetssätt, den abduktiva ansatsen, vilken är en 
blandning av de ovan nämnda ansatserna samt en utveckling av nya teorier (Olsson och 
Sörensen, 2007). Abduktion utgår från empirin, men bortser inte från teorin. Fördelen är att 
forskaren inte blir lika bunden som han/hon hade blivit vid ett deduktivt eller induktivt 
arbetssätt. (Patel och Davidson, 2003). 
 
För att få en uppfattning om hur vårt forskningsområde ser ut i teorin och för att sedan 
urskilja om denna uppfattning stämmer överrens med verkligheten har vi använt oss av en 
deduktiv ansats. Hade vi i stället använt oss av induktion tror vi att det empiriska materialet 
hade kunna styra teorierna ifrån vår önskade inriktning. Vissa slag av abduktion finns också, 
då vi vid vissa tillfällen valt att anpassa teorin till empirin. Det är dock den deduktiva ansatsen 
som är vår utgångspunkt. 

2.3 Datainsamling 
Det finns två metoder för att inhämta data till en studie, vilka är att sammanställa nedskriven 
data, sekundär, eller på egen hand insamla den data som behövs, primär. Då författaren själv 
samlar in data kan detta göras på olika sätt, genom intervjuer, observationer eller experiment. 
(Arbnor och Bjerke, 1994). 
 
Det är framförallt primärdata, intervjuer med respondenterna, som uppsatsen baseras på, men 
grunden utgörs av såväl litteratur och vetenskapliga artiklar som relevanta Internetkällor. 
Vidare har vi även via uppsatser, skrivna inom området, fått en vägledning till relevant 
litteratur som har hjälpt oss i vårt arbete. Vi har med andra ord använt av oss av såväl 
sekundär- som primärdata.  

2.3.1 Fall- och fältstudie 

Inom forskningsområdet talas det ofta om fall- och fältstudier. Syftet med fältstudier är att 
forskaren ska, på ett närgånget sätt och utan att själv deltaga, kunna iaktta händelseförlopp. 
(Wedin och Sandell, 2004). I samband med en fallstudie undersöks ett område i dess verkliga 
miljö (Backman, 1998). Wedin och Sandell (2004) menar att studien exempelvis kan röra 
enskilda personer, grupper eller hela organisationer. Studien ska samla in och utnyttja allt 
tillgängligt och relevant material. Ofta sammankopplas fallstudier med kvalitativ data, men så 
behöver det inte vara.  
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Vår studie baseras på ett antal noga utvalda företag, där vi har studerat och iakttagit ett 
specifikt område. Genom att inte begränsa oss till ett företag får vi en vidare bild av 
utsträckningen av miljöarbetet samt vem det görs för. Vi anser att detta tillvägagångssätt 
möjliggör en mer korrekt bild av verkligheten. Utifrån detta menar vi att denna undersökning 
är en fallstudie, där miljöarbete är företeelsen, vilken genomförs på fältet hos ett flertal olika 
företag. 

2.4 Urvalsprocess 
För att få en bred spridning på vårt empiriska material valde vi till en början att kontakta 
företag inom olika branscher. Anledningen till att vi valde dessa var för att få en så 
verklighetstrogen bild som möjligt. Vi ansåg att det var av stor vikt att välja organisationer 
inom olika branscher, för att på sätt kunna se skillnader och likheter. Vidare har vi även 
kontaktat olika företag, vilka representerar ett flertal aktörer i intressentmodellen3. Det 
empiriska materialets upplägg, grundar sig på att vi ville tydliggöra skillnaderna mellan 
organisationerna. Vi utgår från våra fyra ursprungsföretag, Brofästet Hotell och Konferens, 
Bergkvarabuss AB, Landstinget i Kalmar län och Trelleborg Rubore AB. Övriga företag har 
vi kategoriserat efter några av intressentmodellens delar, där Länsförsäkringar Kalmar län, 
Bank och Försäkring samt ALMI Företagspartner kan ses som finansiärer. Nilsson & 
Lindblom Frukt och Grönt AB samt Kalmar Energi AB ser vi som leverantörer och slutligen 
representerar Svenska Kyrkan kunden.  

2.4.1 Intervjupersoner  

Nedan följer en mindre presentation av valda intervjupersoner, mer utförlig information finns 
i det empiriska materialet. 
Personliga intervjuer 

• Brofästet Hotell och Konferens, Lise-Lott Johansson, Miljösamordnare, 080422. 

• Bergkvarabuss AB, Magnus Forsberg, Marknad och Miljö, 080424. 

• Landstinget i Kalmar län, Liselott Sjöholm, Miljöstrateg och Pia Nicklasson, 
Miljösamordnare Folktandvården, 080428. 

• Trelleborg Rubore AB, Sverrir Snorrason, Kvalitetsingenjör, 080423. 

• Nilsson & Lindblom Frukt och Grönt AB, Susanne Brandting, Kontorsansvarig, 
080425. 

• Kalmar Energi AB, Åsa Dahlin, Informatör och Carolin Svensson, Miljösamordnare, 
080506. 

                                                 
3 Se Carroll och Buchholtz’ (2003) modell s. 23. 
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• Länsförsäkringar Kalmar län, Bank och Försäkring, Pege Hussfeldt, Kontorschef, 
080505. 

 
Mailintervjuer 

• ALMI Företagspartner, anonym respondent, 080519. 

• Svenska Kyrkan, Henrik Grape, Handläggare för hållbar utveckling, 080513. 

2.4.2 Intervjumetoder 

Det finns olika intervjumetoder, som forskaren kan använda sig av för att få den information 
som är nödvändig för forskningsarbetet (Olsson och Sörensen, 2007). Nedan följer exempel 
på de olika metoderna. 
 
Ostrukturerade intervjuer bygger på samtal mellan forskaren och de olika respondenterna, 
vare sig frågorna eller svarsalternativen är bestämda i förväg. Vanligtvis använder sig 
forskaren av en intervjumall, vilken innefattar vissa riktlinjer över hur samtalet ska 
genomföras och styras. (Bell, 2006). Ostrukturerade intervjuer är användbara i början av ett 
uppsatsarbete, då forskarna inte har tillräcklig kunskap inom området och därmed inte vet 
vilka frågor de ska ställa (Halvorsen, 1992). Ostrukturerade intervjuer förknippas med 
kvalitativ data (Olsson och Sörensen, 2007). 
 
När det rör sig om ett frågeformulär med färdigformulerade frågor i en viss ordningsföljd och 
med fasta svarsalternativ, kallas det för en strukturerad utfrågning (Grønmo, 2004). Enligt 
Olsson och Sörensen (2007) är en av de främsta anledningarna till att använda strukturerade 
intervjuer en önskan att minska forskarens inflytande på intervjun. Strukturerade intervjuer 
sammankopplas med den kvantitativa insamlingsmetoden.  
 
Att låta respondenten tala om det som är viktigt för denne, istället för det som forskaren är 
intresserad av, är av stor vikt, men det är även viktigt att intervjun bygger på en viss struktur. 
Om forskaren använder sig av en fokuserad intervjumetod kan detta uppnås på ett effektivt 
sätt. Forskaren ställer vissa frågor, men låter även intervjupersonen prata omkring de frågor 
och funderingar som uppkommer. (Bell, 2006). 
 
En ostrukturerad intervju finner vi vara alltför oreglerad, då detta skulle kunna leda till att ej 
önskvärda områden berörs. En strukturerad intervju ger däremot alltför tyglade svar, vilket vi 
heller inte anser passar vårt forskningsområde. Vi delar Bells åsikt om att det är viktigt att låta 
intervjupersonen vara delaktig och bidra till intervjuns utveckling och därför har vi valt att 
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använda oss av en fokuserad intervjumetod. Genom denna metod tror vi att vi fått de mest 
relevanta svaren från respondenterna. 

2.5 Arbetsgång  
Efter inledande diskussioner kring val av uppsatsämne kom vi fram till vårt ämnesområde och 
vi utformade vår första problemformulering samt ett syfte med uppsatsen. Dessa båda har 
dock kontinuerligt omformulerats under arbetets gång.  
 
Vi valde ut ett antal företag, inom olika branscher, vilka på ett eller annat sätt synliggör sitt 
miljöarbete. Till en början handlade det om fyra företag, vilka vi ansåg vara av intresse. Av 
dessa kunde inte alla ställa upp och vi fortsatte därför att kontakta ytterligare företag, för att 
kunna få en tillräckligt djup informationsinsamling. Då de fyra ursprungsföretagen var 
fastställda fortsatte sökandet efter företag, vilka representerade olika aktörer i 
intressentmodellen. 
 
Efter detta sökte vi i olika informationskällor för att finna relevanta metoder för vår 
uppsatsutformning, därefter fördjupade vi oss ytterligare för att finna relevanta teorier. Detta 
gjordes genom såväl litteratur, artiklar, tidigare uppsatser som Internetkällor.  
 
När teorierna i stort sätt var klara fortsatte vårt uppsatsarbete med att intervjua de olika 
respondenterna, för att sedan sammanställa detta material. Utifrån framtagen teori och 
bearbetad empiri har vi gjort en analys. Denna utmynnar slutligen i en slutsats, vilken 
besvarar vår frågeställning och uppsatsens syfte. Nedan kan ni se en övergripande bild av hur 
vårt uppsatsarbete har fortskridit. 
 

 

Figur 2 Arbetsgång, Källa: egen 
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2.5.1 Reliabilitet och validitet 

En studies trovärdighet kan beskrivas med reliabilitet och validitet (Johannessen och Tufte, 
2003). Pålitligheten i en vetenskaplig studie benämns oftast som reliabilitet, vilket syftar till 
mätteknisk tillförlitlighet. Det handlar om vem och vad vi kan lita på. (Edvardsson, 2003). 
Enligt Jacobsen (2002) går detta att mäta genom att se om undersökningen som utförts har 
gjorts på ett korrekt och trovärdigt sätt. Vidare säger Grønmo (2004) att reliabiliteten 
framförallt kan urskiljas i hur datainsamlingen skett samt urvalet av information.  
 
Validitet betyder att ifrågasätta resultatets avbildning av verkligheten, samtidigt som rätt sak 
ska användas vid rätt tillfälle. Syftet med studien ska kunna återspeglas i de frågor som valts 
att ställas till respondenterna. (Arbnor och Bjerke, 1994). 
 
Johannessen och Tufte (2003) talar om intern-, yttre- och begreppsvaliditet. Intern validitet 
handlar om att kunna påvisa ett orsakssamband mellan variabler medan den yttre innefattar 
populationens relevans. Dessa berör till största del stora undersökningar som exempelvis 
enkäter, där olika variabler sätts i förhållande till varandra och populationens storlek ska vara 
tillräckligt stor för att kunna dra slutsatser om utfallet. Begreppsvaliditet berör å andra sidan 
relationen mellan det undersökta området och konkret data.  
 
Vi strävar efter en såväl hög reliabilitet som validitet, då detta ger en indikation på att 
resultatet av studien borde bli likvärdig även om andra forskare undersöker samma situation. 
För att öka uppsatsens trovärdighet har vi noga valt ut intervjupersoner, vilka har en nära 
koppling till det ämne vi valt att studera. Vidare har vi även, innan intervjuerna, informerat 
respondenterna om vilka huvudfrågor som kommer att beröras. Respondenterna har även haft 
möjlighet till att läsa och granska det empiriska material vi arbetat fram, för att eventuella 
missuppfattningar skulle kunna elimineras. 
 
I och med att vi valt en kvalitativ studie är begreppsvaliditeten central, då det är av stor vikt 
att vi intervjuar rätt personer som besitter adekvat kunskap. Vidare är det även viktigt att 
antalet respondenter är tillräckligt stort för att kunna dra slutsatser om den verkliga andelen.  

2.6 Källkritik 
Syftet med källkritik är, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006), att avgöra om det som 
ska mäts verkligen mäts (valid), om det är väsentligt för frågeställningen (relevans) och om 
det är fritt från avsiktliga fel (reliabel). Författarna talar vidare om: 

• Tendensetik – vilket egenintresse har uppgiftslämnaren? 
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• Beroendekritik – kontrollera om källorna är oberoende av varandra och om en källa är 
vad den säger sig vara. 

• Äkthet – att undersöka äktheten av en källa är framförallt viktigt vid användning av 
Internet.  

 
Miljö är ett område som ständigt utvecklas och därför kan en del av våra sekundära källor 
anses åldriga, då flertalet av böckerna kommer från 1990-talet. För att komplettera teorin och 
öka aktualiteten har vi använt oss av ett flertal vetenskapliga artiklar, vilka representerar den 
senaste forskningen inom området. Samtlig litteratur vi använt har varit sekundära källor, 
vilket leder till att författarens egna åsikter mer eller mindre blir synlig i litteraturen. Eftersom 
litteraturen vi använt berör liknande saker och vi inte funnit några större 
meningsskiljaktigheter anser vi att den valda litteraturen är användbar och tillförlitlig. Även 
de Internetkällor som använts anser vi vara tillförlitliga angående den bearbetade 
informationen. 
 
När det gäller våra primära källor har vi försökt att vara så objektiva som möjligt och låta 
respondenterna fritt tala. Vi menar att alla respondenter har ett egenintresse i den lämnade 
informationen, vilket tendensetiken påpekar. Därför måste den lämnade informationen 
ifrågasättas av oss som forskare, vilket även Trost (2005) påpekar då han säger att vid 
kvalitativa intervjuer bör forskaren alltid ifrågasätta trovärdigheten hos sina källor och vara 
noga med tolkningen av intervjupersonernas svar. Enligt Thurén (2005) är en källa 
trovärdigare ju närmare dagsläget den ligger. För att inte gå miste om detaljer bör 
informationen som ska användas skrivas ned i samband med att den görs tillgänglig.  Detta är 
något som vi tillämpat, då vi direkt efter varje intervju sammanställt intervjumaterialet. 
 
Vi har vid två tillfällen använt oss av mailintervjuer, vilket varit nödvändigt då vi inte haft 
möjlighet till att träffa respondenterna. Det finns dock vissa nackdelar med denna typ av 
intervju och den främsta är att direktkontakt saknas och att det då blir problematiskt att ställa 
följdfrågor samt be om förtydliganden. Ytterligare en nackdel är att det kan ta längre tid innan 
svaret når forskarna. Detta har vi märkt av trots löfte om delaktighet samt ett antal 
påtryckningar från vår sida. Fördelen är dock att det inte existerar någon så kallad 
intervjuareffekt, där de båda parterna påverkar varandra. En av respondenterna i genomförda 
mailintervjuer valde att vara anonym, vilket vi inser försvagar studiens trovärdighet. Då detta 
företag inte är ett av våra ursprungsföretag samt att vi även har ett annat finansieringsföretag 
anser vi att uppsatsen ändå kan ses som tillförlitlig.  
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Eftersom att vi är tre som skrivit denna uppsats har det flera gånger lett till att vi haft 
meningsskiljaktigheter. Detta ser vi dock som något positivt eftersom det lett till diskussioner 
och dessa i sig har resulterat i en så bra och genomarbetad lösning som möjligt. 
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3 Teoreti
en teoretiska referensramen innehåller de referenser vi funnit tillämpbara för vårt 

sk referensram 

forskningsområde. Till en början belyser vi de övergripande lagar och krav som 
ligger till grund för företagens miljöarbete. Vi fortsätter med att leda läsaren 

genom områden som rör miljöredovisning, miljöledningssystem, intressenter, socialt 
ansvarstagande och slutligen konkurrensstrategier. Vi avslutar med en egen modell över hur 
vi menar att ovanstående referenser kan sammankopplas. 

 D
3.1 Miljörätt 
Miljöreglerna har två utgångspunkter, antingen kan de utgå från aktören eller miljön. 
Reglerna som rör aktören kan handla om tillståndskrav och aktörens skyldighet att använda 
bästa möjliga teknik, ur en rimlig ekonomisk synvinkel, för att motverka miljöpåverkan. Den 
andra sortens regler utgår från miljön, för att säkerställa naturens opåverkade tillstånd. Dessa 
regler är sådana som kan utgå från vad den specifika miljön tål eller negativa synergieffekter 
av att olika kemikalier reagerar med varandra. (Michanek och Zetterberg, 2008). 
 
De flesta svenska lagar som rör miljö finns i miljöbalken, men även andra lagar och 
förordningar reglerar detta område. Miljöbalken utgör en samlad bild av miljölagstiftningen, 
vars mål är att: 

• Skydda människors hälsa och miljön mot skador samt olägenheter från föroreningar 
och annan påverkan.  

• Skydda och vårda natur- samt kulturmiljöer.  

• Bevara den biologiska mångfalden. 

• Trygga tillgången till mark och vatten. 

• Hushålla med resurser genom återvinning av material, råvaror och energi. (Persson et 
al., 2003). 

 
Miljöbalken trädde i kraft den första januari 1999 och ersatte då 16 enskilda miljölagar. 
Vidare samlades över 50 förordningar, utfärdade av både regering och naturvårdsverket, in 
och sammanställdes i Miljöbalken. (Michanek och Zetterberg, 2008). 
 
Den internationella miljölagstiftningen bygger på tre generella principer som i sin tur även har 
påverkat den nationella lagstiftningen. Dessa principer verkar för att stärka miljöskyddet och 
kan i korthet beskrivas enligt följande: 
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• Principen om hållbar utveckling (Sustainable Development) – denna princip syftar till 
att skapa en långsiktig hållbar utveckling, med detta menas att dagens utveckling ska 
uppfylla de aktuella önskemålen, utan att äventyra kommande generationers framtid. 
Vidare har denna princip ett socialt inslag som att skapa jämlikhet och bekämpa 
fattigdom. (Ibid.). Denna princips inverkan på svensk lagstiftning kan främst urskiljas 
i miljöbalkens första kapitel, första paragrafen ”främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer försäkras en hälsosam och god 
miljö”(1 kap, 1§ Miljöbalken). 

 

• Försiktighetsprincipen (Precautionary Principle) – principen innebär att själva risken 
för miljöskada ska beaktas och inte endast utfallet av risken. Ett exempel på 
innebörden av detta, är att en osäkerhet av utfallet inte hindrar att ett miljörättsligt 
krav ställs i förebyggande syfte. Andra märkbara effekter av denna princip är bland 
annat att bevisbördan ligger på utövaren av miljörisken och att företagen måste ha 
kunskap om verksamhetens miljörisker. I Sverige har denna princip länge funnits 
representerad. Redan 1969 fanns den definierad i miljöskyddslagen, men har på senare 
tid flyttas till miljöbalken. (Michanek och Zetterberg, 2008). 

 

• Principen om att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle) – den sista principen 
handlar om att den som förstör miljön, får åtgärda skadan. Denna princip är tydligt 
avspeglad i lagstiftningen och innebär att den som ska bedriva verksamhet som kan 
tänkas förorena miljön är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller 
åtminstone motverka miljöskador. Det är denna aktör som får stå för kostnaderna för 
dessa åtgärder. (Ibid.).   

3.2 Miljöredovisning 
”Öppenheten i redovisningen skapar trovärdighet och ger signaler om att företaget är tryggt 
i en föränderlig värld” (Jakobsson och Jakobsson, 1998, s. 13). 
 
I och med dagens aktuella miljödebatt har fler och fler företag valt att fokusera på miljön och 
redovisa detta till de externa intressenterna. Detta kan exempelvis göras genom tillägg i 
årsredovisningen eller via en särskild miljöredovisning. Den ökade miljömedvetenheten och 
informationen kan, enligt Miljödepartementet (1998), vara ett viktigt styrmedel för företaget. 
Detta stöds av Larsson (1995) som säger att företag med ett genomarbetat miljöarbete har 
möjlighet att förbättra sin image. Vidare menar även Jakobsson och Jakobsson (1998) att 
miljöarbetet kan bidra till att skapa konkurrensfördelar, men det borde även vara något som 
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görs för att förbättra den rådande miljösituationen. Detta är något som lätt kan glömmas bort 
när arbetsprocessen väl är igång, då det monetära syftet överväger. Ljungdahl (1999) 
framhäver andra baksidor med upprättandet av miljöredovisning. Han menar att företagen 
oftast ser aktieägarna som den viktigaste målgruppen för miljöredovisningen, vilka i det flesta 
fall inte är den intressentgrupp som efterfrågat den. Vidare kan denna miljöredovisning ses 
som en trend, vilken utarbetas på grund av att konkurrenterna gör det. Många 
företagsrepresentanter förstår inte heller meningen med arbetet. 
 
Då företag arbetar med miljöredovisning och miljömål är det viktigt att det sker en 
kontinuerlig uppföljning av dessa för att de ska leda till en ökad kunskap, vilket in sin tur kan 
leda till ett effektivare och mer lönsamt miljöarbete. (Jakobsson och Jakobsson, 1998) Detta 
är den så kallade interna revisionen, vilken även har som funktion att säkerhetsställa att 
systemet fyller den tänkta rollen. Vidare är det även viktigt med en extern miljörevision, för 
att få en objektiv efterhandgranskning av handlandet. (Erhardsson och Björnsjö, 1997). 
Genom den externa revisionen kan företaget stärka förtroendet rörande sin miljöredovisning 
(Larsson, 1995). 
 
Ett visat miljöintresse och en välutarbetad miljöredovisning kan leda till fördelar då det gäller 
såväl kapital som försäkringar. Finansiärer, som exempelvis banker och aktieägare, kan 
utifrån denna information våga satsa i företaget. Detsamma gäller försäkringsbolag som anser 
att företaget är värt att försäkra då miljöförstöring antagligen inte kommer att bli ett problem i 
de fall ett aktivt miljöarbete finns. (Jakobsson och Jakobsson, 1998).  
 
Det finns i dagsläget ingen standard för hur miljöredovisningen ska upprättas, men Global 
Reporting Initiative, GRI, har arbetat fram internationella riktlinjer för hur en 
hållbarhetsredovisning kan upprättas. Utifrån dessa riktlinjer kan företagsledningen bland 
annat välja ut de nyckeltal de anser vara applicerbara på verksamheten. Problem uppstår dock 
då jämförelser mellan företag görs, i och med att andra företag kan ha valt en annan 
uppsättning av nyckeltal. (Larsson, 2003).  
 
I Årsredovisningslagen, ÅRL, är det lagstiftat att svenska aktiebolag som är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga, enligt miljöbalken, måste lämna upplysningar om företagets påverkan på 
den yttre miljön i dess förvaltningsberättelse (ÅRL, 2005). Miljöbalken anger att en 
miljörapport måste lämnas till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten. 
I denna rapport ska företagen lämna upplysningar som rör de åtgärder som har vidtagits för att 
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uppfylla villkoren i tillståndsbeslutet, men även resultat av dessa åtgärder. (Miljöbalken, 
1998). 

3.2.1 Gröna nyckeltal 

Gröna nyckeltal kan vara ett sätt för företagen att redovisa sitt miljöarbete 
(Miljödepartementet, 1998). Dessa mått kan belysa olika aspekter av miljöpåverkan, som 
bakomliggande faktorer och utsläppsnivåer samt nödvändiga åtgärder, för att främja 
hållbarhetsutvecklingen. Det kan bland annat handla om nyckeltal som mäter 
energianvändning, miljöanpassade arbetssätt och materialanvändning, men dessa tal måste 
anpassas utefter företagets situation. (Miljödepartementet, 1999).  
 
Erhardsson och Björnsjö (1997) menar att en miljöredovisning bör innehålla mer än bara 
gröna nyckeltal. Den bör även omfatta: 

• Företagets miljöpolicy, miljömål och miljöprogram. 

• Utvärderingar av väsentliga miljöproblem och existerande förhållanden. 

3.3 Miljöledningssystem 
Ett sätt att visa intressenterna att miljö är något som prioriteras är genom en certifiering, där 
International Organization for Standardization (ISO 14000-serien) och Environmental 
Management and Audit Scheme (EMAS) är de vanligaste miljöledningssystemen (Erhardsson 
och Björnsjö, 1997). Miljöledningssystem definieras enligt ISO 14001 som: ”Den del av det 
övergripande ledningssystemet som omfattar organisationskultur, planering, ansvar, praxis, 
rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppnå, revidera och upprätthålla 
miljöpolicyn” (Miljöledningsguiden, 1998, s. 37-38). 
  
En undersökning av Zobel (2008) påvisar att flera organisationer känner sig tvingade till att 
uppvisa miljöarbete, och då främst genom ISO eller EMAS. Vidare anser dessa företag att det 
är svårt att mäta och sätta upp miljömål på såväl kort som lång sikt. Ännu ett resultat av denna 
undersökning är att medarbetarna sällan involveras i implementeringen av 
miljöledningssystemet och att de därför inte förstår innebörden av det på samma sätt som de 
på en organisatoriskt högre nivå.  

3.3.1 ISO 14000-serien 

Enligt Tibor och Feldman (1997) finns det fyra syften med ISO 14000-serien, vilka är att 
säkerhetsställa att: 

• Arbetet sker på ett systematiskt och effektivt sätt. 

 22



• Utvecklingen kontinuerligt minskar företagets totala miljöbelastning. 

• Företaget har kontroll på miljöarbetets resultat, såväl kostnader som intäkter. 

• Arbetet bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt. 
 
ISO 14001 är beteckningen för hela miljöledningssystemet och det finns i sin tur 
underrubriker till denna, vilka alla berör olika delar inom systemet. För att erhålla en 
certifiering krävs det att företagen aktivt arbetar med de uppsatta normerna och följer de krav 
som finns, samt använder sig av den tidigare nämnda intern- och externrevisionen 
(Ammenberg, 2004). 
 
King och Lenox (2008) anser att en ISO-certifiering i vissa fall inte innebär att företaget har 
ett miljötänk och en miljömedvetenhet. Vidare menar de att företag med mindre miljöarbete 
kan ha lika stora möjligheter att certifieras som företag med en större och mer genomarbetad 
miljöpolicy och därför kan certifieringen vara missvisande. Trots att de inte är helt 
övertygande om att detta system uppfyller sitt syfte, anser de att certifieringen ändå ses som 
värdefull, när det gäller implementeringen av miljöledningssystem och identifieringen av 
företagens miljöbrister.  

3.3.1.1 Informationsspridning 

Inom ISO är informationsspridningen en viktig faktor och ett enkelt sätt att sprida 
information, inom företaget, är att använda sig av ett intranät. På detta sätt ser ledningen till 
att viktiga lärdomar tas till vara på och detta kan i sin tur leda till ny kunskap hos den enskilde 
individen. (Chen, 2004). I en undersökning gjord av Sherif et al. (2006) visade det sig att ett 
intranät hjälper till att bygga ett sofistikerat och välutvecklat elektroniskt nätverk, vilket gör 
medarbetarna mer produktiva än de som inte använde det i samma utsträckning. 

3.4 Intressenterna 
Intressenternas inflytande på företagen exemplifieras genom 1970-talets upptäckt av det 
klorblekta papprets och klorföreningarnas effekt på bland annat fisk. Miljöförbundet och 
Naturskyddsföreningen började formulera miljökrav för tillverkning av papper och deras 
arbete uppmärksammades av det Svenska Kommunförbundet, en stor inköpare av papper. 
Detta ledde till att Kommunförbundet rekommenderade sina medlemmar att ställa miljökrav 
och endast använda sig av miljövänligt papper. Efterfrågan blev så stor att det klorblekta 
pappret nästintill försvann. (Karlström, 2006).  
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I en undersökning genomförd 1991 angavs myndigheternas krav som den främsta 
anledningen till ett miljöarbete, få företag angav marknadskraven som en av orsakerna. 1997-
1998 såg det annorlunda ut, då var det kundkravet som var den största anledningen till ett 
miljöarbete. Nästan lika starkt som kundkravet var ledningens krav och lagstiftningen. Stark 
påverkan hade även ägare, anställda och internationell lagstiftning. (Anthonsson, 1999). 
 
Ett företags intressenter kan, enligt Carroll och Buchholtz (2003), ses som olika delar till vilka 
företaget har någon form av relation. Det kan exempelvis röra sig om finansiärer, kunder, 
medarbetare och samhället i stort. Vidare menar Carroll och Buchholtz att något som de kallar 
för Stakeholder Management har blivit allt viktigare, eftersom att företagsledningen har insett 
att det finns betydligt fler än bara aktieägarna som ska tillfredsställas, för att företaget ska 
kunna uppnå en hög lönsamhet.  

 
 

Figur 3 Intressentmodellen, Källa: Egen. 

Viss kritik riktas, av Frankelius (2001), mot intressentmodellen för att den behandlar alla 
intressenter som lika betydelsefulla, ett sätt att komma till bukt med detta är att ange graden 
av inflytande i modellen. Annan kritik är att andra faktorer än bara intressenterna kan vara 
avgörande för företaget, men faller ändå utanför den traditionella modellen. Exempelvis kan 
konkurrenter ha stor betydelse för företaget, utan att för den skull vara intresserad av 
företaget. 
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Aragon-Correa et al. (2008) menar att framförallt små och medelstora företag måste ta stor 
hänsyn och vara lyhörda till sina intressenter. Dessa företag har även den fördelen att de lätt 
kan anpassa sig till förändringar i affärsklimatet och intressenternas krav.  
 
Människorna i samhället kan ses som verklighetens aktörer, medborgare, konsumenter, 
producenter och leverantörer. Bonnedahl et al. (2007) menar att vi, individerna i samhället, 
måste agera utanför våra traditionella roller som exempelvis konsumenter eller producenter. 
Människan måste ta ökad hänsyn till bland annat sociala och miljömässiga konsekvenser vid 
vårt beslutsfattande och agerande.  
 
För att identifiera intressenternas synpunkter kan företagen bland annat: 

• Genomföra intervjuer. 

• Genomföra marknadsundersökningar. 

• Bevaka utvecklingen av lagstiftningen. 

• Delta i intressegrupper med koppling till industri och allmänhet. 

• Ta till sig frivilliga anvisningar och standarder. (Piper och Carty, 2003). 
 
Jakobsson och Jakobsson (1998) poängterar vikten av att företaget identifierar och analyserar 
relationen till sina intressenter. Detta är även något som Carroll och Buchholtz (2003) 
förespråkar, men de har fört identifikationen och analysen djupare genom att: identifiera 
företagets intressenter, deras intresse i företaget, ta fram information om vilka utmaningar och 
möjligheter intressenterna lagt fram, identifiera vilket ansvar företaget har gentemot 
intressenterna samt vilka strategier företaget ska ha för att respektera intressenterna. 

3.5 Socialt ansvarstagande 
Corporate Social Responsibility (CSR) handlar i stora drag om företagens ökade 
samhällsansvar, utöver den existerande lagstiftningen (Tunhammar, 2003). Enligt Basu och 
Palazzo (2008) baseras företagens sociala ansvarstagande på tre olika drivkrafter: 

• Intressentdriven – samhällsansvaret är en reaktion på de stora externa intressenternas 
krav, som regering och lobbyister. 

• Prestationsdriven – här belyses länken mellan externa förväntningar och vad ett 
företag verkligen gör, samt effektivitetsmätningar av dessa handlingar.  

• Motivationsdriven – vad är det som gör att företag ägnar sig åt CSR, är det för att 
förbättra sitt rykte, öka kundlojaliteten eller är det naturliga orsaker som bygger på 
etiska och moraliska dilemman. 
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Intressenternas påverkan på företagens samhällsansvar skiljer sig åt mellan olika forskare, 
Reynolds och Yuthas (2008) menar att intressenterna i allt större utsträckning bör involveras i 
företagens arbete för socialt ansvarstagande, istället för att bara vara en passiv aktör. Detta 
skulle leda samhället till ett mer moraliskt förhållningssätt. Bergström (2006) menar däremot 
att det är betydligt intressantare med företag som försöker skapa en marknad där det inte 
tidigare har existerat en vilja hos intressenterna att betala för hållbar utveckling.  
 
Under 2001 hade mer än 50 procent av världens största internationella företag etiska riktlinjer. 
Vissa forskare menar att dessa regler är effektiva, andra inte. (Bergström, 2006). Bonnedahl et 
al. (2007) menar att de etiska riktlinjerna framförallt kan resultera i tre så kallade teser: 

• Införandet av etiska regler leder till mer ansvarstagande medarbetare. 

• De etiska riktlinjernas införande har ingen som helst påverkan på beteendet – 
riktlinjerna tas fram på grund av omgivningen ökade krav, men de blir inte förankrade 
i organisationen. 

• Etiska regler leder till en avmoralisering – det som finns nerskrivet i riktlinjerna följs, 
men det som inte står där, vad görs åt det? Det finns en risk att det moraliska ansvaret 
helt läggs på reglerna och att individens eget ansvar och moral åsidosätts. Författarna 
tror att denna tes är vanligast bland företag som använder etiska riktlinjer.    

 
För att få världens företag att ta ett ökat ansvar föreslår Cramer (2008) att ett företag bör 
sprida sitt engagemang och riktlinjer till företagen som ingår i deras värdekedja. Företaget kan 
ställa krav på såväl kunder som leverantörer. Om exempelvis en leverantör av en produkt inte 
är villiga att ta till sig riktlinjerna, kan företaget se sig om efter en annan leverantör. Arbetet 
med att göra detta kan i många fall vara mycket komplicerat, men väl värt att eftersträva.  

3.6 Konkurrensstrategi 
”Miljöåtagandet är ett konkurrensmedel utöver pris, kvalitet och service” (Erhardsson och 
Björnsjö, 1997, s.18). 
 
Enligt Porter (1985) finns det framförallt två olika konkurrensfördelar företagen kan använda 
sig av för att lyckas inom sin bransch. Dessa två konkurrensfördelar baseras på att antingen 
erbjuda ett lägre pris eller att erbjuda differentierade produkter till marknaden. Företagens 
marknadsandel tillsammans med företagets val av konkurrensfördel kan ge tre olika generiska 
strategier, kostnadsledare, differentiering eller fokusering, för att på så sätt nå över den 
genomsnittliga vinsten inom branschen.  
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Orsato (2006) har vidareutvecklat Porters konkurrensstrategier och menar att det inte räcker 
med konkurrensfördelarna; låga kostnader eller differentiering. Orsatos teori bygger på fyra 
olika miljöstrategier, vilka företagen bör använda sig av för att få avkastning på 
miljöinvesteringarna samt att använda dessa för att nå konkurrensfördelar.  

• Strategi 1 ”Eco-efficiency” – denna strategi gäller för företag där det främsta 
miljöarbete handlar om att reducera kostnaderna samtidigt som företagets 
miljöpåverkan minskar.  

• Strategi 2 ”Beyond Compliance Leadership” – strategin är, enligt Orsato, lämplig för 
de företag som inte bara vill höja effektiviteten, utan även vill visa upp sitt 
miljöarbete. Det kan exempelvis röra sig om att följa GRI:s riktlinjer. 

• Strategi 3 ”Eco-Branding” – att differentiera sig genom marknadsföring av ekologiska 
produkter är den tydligaste av Orsatos strategier. För att lyckas inom denna strategi 
måste tre förutsättningar uppnås; kunderna måste vara villiga att betala för de 
vanligtvis dyrare produkterna och företaget måste lämna tillförlitlig information om 
produktens effekter på miljön samt att produkten ska vara svår för konkurrenterna att 
imitera. 

• Strategi 4 ”Environmental Cost Leadership” – genom att vara innovativ och 
nytänkande samt ha ett ”miljötänkande” kan företaget erbjuda lägre priser och på så 
sätt uppnå konkurrensfördelar.  

 

Figur 4 Generic Competitive Environmental Strategies, Källa: Orsato, 2006 

Enligt Orsato måste företagsledningen, med hjälp av matrisen ovan, identifiera företagets 
miljöarbetes inriktning. Genom att välja lämplig strategi kan företaget öka avkastningen på 
miljöinvesteringarna, vilket i sin tur leder till olika faktorer som påverkar 
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konkurrensfördelarna. Det är dock inte alltid bara en av strategierna som är applicerbar på 
företaget, utan en kombination av de olika strategierna kan vara nödvändig.  
 
Som vi ovan nämnt kan ett synbart miljöarbete leda till konkurrensfördelar och Erhardsson 
och Björnsjö (1997) menar att företag med miljöledningssystem, som exempelvis ISO och 
EMAS, visar på ett seriöst, långsiktigt och systematiskt arbetssätt ur miljösynpunkt. Vidare 
menar de att det är marknaden som i det flesta fall ligger till grund för varför ett miljöarbete 
införs i en organisation. Sjölund et al. (1996) anser däremot att en certifiering är något som i 
kan ses som ett ”måste” utifrån kundernas krav och att det därför inte längre kan ses som ett 
verktyg för att vara mer attraktiv än sina konkurrenter. 
 
I en undersökning gjord av Vattenfall Power Consultant, där 200 företagsledare inom svensk 
industri tillfrågades, har det konstaterats att klimatförändringarna spelar en stor roll för 
svenska företags verksamhet. Fördelarna utnyttjas dock inte av dem som har 
konkurrensfördelar genom sitt miljöarbete. Detta ter sig lite märkligt då undersökningen även 
visade att klimatfrågor kommer att få allt större vikt i framtiden. Många företag har mätt sin 
klimatpåverkan, men det var få av företagarna som hade jämfört sig med konkurrenterna. 
(www.miljo-utveckling.com, 080505).  

3.7 Referensramens sammankoppling 
För att ett företag ska kunna uppnå långsiktig framgång är en av förutsättningarna att lagar 
och föreskrifter efterlevs, där miljöområdet är en viktig del. Dessa krav kan sägas representera 
myndigheterna i intressentmodellen. Vi anser att Miljöbalken är den övergripande ramen till 
företagens miljöarbete. Övriga intressenter i modellen ställer också krav, vilka på olika sätt 
påverkar utsträckningen av företagens miljöarbete. Om inte lagarna följs spelar det ingen roll 
att intressenternas krav uppfylls, eftersom verksamheten inte kan fortskrida. Uppfylls inte 
intressenternas krav gör det detsamma om lagkraven efterlevs, då företagen inte kan överleva 
utan vare sig kunder eller leverantörer.  
 
På grund av den ökade miljömedvetenheten i samhället räcker det inte att företagen följer de 
lagar som finns, utan för att tillfredställa intressenternas krav måste de ta ett socialt ansvar. 
Det är vidare viktigt att företagen inom värdekedjan utvecklar ett djupare samarbete för att på 
så sätt påverka varandra. Det sociala ansvaret samt ekonomiska faktorer är de drivkrafter som 
ligger närmst företaget. Genom att lyssna och anpassa sig till intressenterna och ta ett socialt 
ansvar uppnår företaget vissa fördelar. Det kan framförallt handla om konkurrens- och 
ekonomiska fördelar, men huvudsakligen leder det till en förbättrad global samhällsmiljö.  
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För att konkretisera intressenternas ökade krav redovisar många företag sitt miljöarbete 
genom externa informationskanaler. Vissa företag har gått steget längre genom att certifiera 
sitt miljöledningssystem. Vidare menar vi att ett miljöledningssystem kan hjälpa företagen att 
efterleva de lagkrav som finns.  
 
Nedan kan vi se en figur över hur vi menar att valda referenser kan sammankopplas. 
 

 

Figur 5 Referensramens sammankoppling, Källa: egen. 
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4 Empiri
nderlaget i detta avsnitt grundas på de intervjuer vi genomfört. Vi har även tagit 

  

del av annan relevant information om företagen, som årsredovisningen, hemsidan 
samt interna miljödokument. För att underlätta för läsaren har vi valt att dela in 

det empiriska materialet i enlighet med intressentmodellens utformning. Om inget annat 
anges kommer nedanstående information från intervjupersonerna. 

 U
4.1 Företagen 

4.1.1 Brofästet Hotell och Konferens 

Brofästet Hotell och Konferens tillhör en liten avdelning, Hotell och Evenemang, av Sodexho 
AB. Sodexho AB är ett dotterbolag i Sodexho Alliance, där huvudkontoret ligger i Paris. I 
Sverige har organisationen cirka 7000 medarbetare, representerade över hela landet. 
Affärsidén är att göra kundernas dag bättre. (www.sodexho.se, 080513). Brofästet är i 
dagsläget till största del inriktat på konferensgäster.  
 
Lise-Lott Johansson började arbeta som receptionist inom organisationen 1986 och har sedan 
dess tagit mer ansvar. Sedan 2004/05 arbetar hon även som miljösamordnare. Under åren har 
miljöarbetet ständigt varit aktuellt och Brofästet strävar efter att ha en så liten miljöpåverkan 
som möjligt. I början på 1980-talet handlade det om att skölja och återvinna mjölkkartonger, 
men idag har det utvidgats avsevärt. Johansson menar att på grund av att organisationen 
arbetat med miljö så länge, har det blivit en del av vardagen och är därför inte lika arbetsamt.  
 
Johansson har ingen specifik utbildning för sin roll som miljösamordnare. Alla inom 
organisationen har en grundläggande miljöutbildning, men hennes ansvar är att koordinera 
miljöarbetet. Johansson menar att det inte räcker att det bara är en person som har kunskapen, 
utan den måste vara förankrad i hela organisationen för att denna ska kunna utvecklas. Vid 
nyanställning är det särskilt viktigt att informera om företagets rutiner gällande miljöarbetet. 
 
Sodexhos miljöpolicy lyder: ”Vi ska ständigt minska den miljöbelastning som vår verksamhet 
förorsakar” (Sjölander, 2001). Den internationella miljöpolicyn är mycket bred och inte lika 
strikt som Kalmardelens. 
 
Brofästet är certifierade enligt ISO 14001, vilket innebär ett ständigt förbättringsarbete med 
miljöfrågor. Miljöarbetet består bland annat av regelbundna arbetsplatsmöten, där minst en 
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miljöaspekt tas upp för diskussion. Brofästet har även en fråge- och förslagslåda, där de 
anställda kan ta upp frågor och funderingar som rör miljön, vilka Johansson ansvarar för att 
besvara. Fyra gånger per år hålls även större möten där enbart miljöfrågor behandlas. Under 
dessa möten sätts även miljömål upp, varje år är det tre nya mål, vilka måste vara mätbara.  
 
Målen för 2008 är: 

• Minska mängden osorterat avfall med fem procent. Detta mäts i förhållande till 
omsättningen. 

• Leverantörstransporterna ska minska med tre procent. 

• Minska antalet maträtter som innehåller utrotningshotade fiskarter med tio procent i 
förhållande till antal serverade fiskrätter. 

• Användningen av kaffemuggar, i papper, ska minska med tio procent. Även detta är i 
förhållande till omsättningen. 

• Kontorspappersanvändningen ska minska med fem procent. 

• Effektivisera marknadsföringen av miljöarbetet. 
 
Under 2007 arbetade Brofästet för att minska mängden osorterat avfall med tre procent, vilket 
enligt Johansson uppnåddes med råge eftersom det slutligen minskades med nio procent. 
Vidare har de även minskat leverantörstransporter genom att bland annat planera 
leveranserna. Dessa förbättringar har inte bara bidragit till en bättre effekt på miljön, utan det 
har även lett till många ekonomiska fördelar.  
 
I genomsnitt följs de lokalt uppsatta målen upp varje kvartal, vilket sker i samband med de 
fyra miljömötena. Vartannat år kontrolleras arbetet av en extern revisor, för att säkerställa att 
det inte stagnerat. Vid den senast gjorda granskningen fick Brofästet anmärkning på 
marknadsföringen av sitt miljöarbete, detta måste bättre tydliggöras till företagets intressenter. 
Varje år genomförs även en intern revision, vilken utförs av en annan miljösamordnare inom 
Sodexho AB. Mål som inte uppnås måste redovisas internt och orsaken till detta måste även 
anges. Ett ouppnått mål innebär dock inte att de mister sin certifiering, så länge de aktivt 
arbetar för att åtgärda detta. 
 
Brofästet gör vad de kan för att minska sin inverkan på miljön, dock är det svårt att begränsa 
exempelvis kundernas vattenförbrukning. Enligt Johansson överväger fördelarna med ett 
aktivt miljöarbete de få nackdelar som finns, däremot tror hon att chefen skulle säga att detta 
arbete tar mycket tid och resurser i anspråk. Miljöarbetet anser hon måste ses ur ett 
helhetsperspektiv, det handlar om att ”löpa hela linan ut”. 
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Enligt Johansson är det Sodexhos ledning som är den intressent som är mest intresserad av 
deras miljöarbete. En anledning till detta tror hon beror på de ekonomiska resurser som krävts 
för certifieringen. Hon har även märkt av en tydlig trend då det gäller de övriga 
intressenternas, framförallt kundernas, krav på organisationens miljöarbete. Detta tror hon 
beror på att fler och fler blivit miljömedvetna. Exempelvis måste vissa stift inom Svenska 
Kyrkan boka sina konferenser på en anläggning som är certifierad. Vidare anser Johansson att 
deras miljöarbete har lett till en konkurrensfördel, genom att en ny målgrupp kan attraheras.  
 
I övrigt märker de av kundernas ökade intresse, vilket kan bero på individens egen 
miljömedvetenhet. Även leverantörerna har blivit mer medvetna, genom Brofästets ökad krav 
och detta kan i praktiken exemplifieras genom att deras frukt- och grönsaksleverantör i 
dagsläget har en KRAV-avdelning. Vidare tror Johansson att finansiärernas intresse för ett 
företags miljöarbete och dess relevans för deras beslutfattande beror på hur miljömedvetna 
exempelvis banken är. 
 
Brofästet ger inte ut någon extern information om sitt miljöarbete mer än det som går att läsa 
på hemsidan. Johansson tror dock att det kan vara en marknadsföringsstrategi om 
informationen skulle exponeras och utökas till de intresserade parterna. De har diskuterat hur 
detta skulle kunna möjliggöras, men har inga konkreta förslag på hur detta ska delges 
potentiella kunder. Informationen som idag är framtagen redovisas bara internt på såväl lokal 
som central nivå.   
 
Johansson anser att de uppfyller de krav intressenterna ställer. För att kunna anpassa sig till 
nya krav arbetar Brofästet kontinuerligt med att lyssna på intressenterna, framförallt 
kunderna. Detta görs bland annat genom kundundersökning och uppföljning av kundens 
upplevelse.   

4.1.2 Bergkvarabuss AB 

Bergkvarabuss finns representerat på cirka 15 orter i Sverige, där huvudkontoret är beläget i 
Kalmar. Koncernen har cirka 730 årsanställda, vilka bedriver verksamhet inom linje-, 
skolbuss-, beställnings- samt expressbusstrafik. Bergkvarabuss har egna serviceanläggningar 
där även utomstående kan serva sina tyngre fordon. De strävar efter att vara ett komplett och 
kundanpassat företag som har ett nära, personligt samarbete med kunderna. 
(www.bergkvarabuss.se, 080424). 
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Magnus Forsberg har varit anställd i organisationen under en längre tid och arbetar sedan 
2006 med miljö och marknad inom Bergkvarabuss, där arbetsbördan är jämt fördelad mellan 
de båda områdena. Han har läst Turismprogrammet på Högskolan i Kalmar, men har sedan 
fått en hel del interna utbildningar rörande miljö. Forsberg påpekar vikten av att aktivt hålla 
sig uppdaterad när det gäller miljö, då nya rön ständigt uppkommer.  
 
En stor del av arbetet med miljöfrågor rör kontakten med myndigheterna, då dessa ställer 
mycket höga krav på verksamheten. Den största insatsen för miljön gör Bergkvarabuss genom 
att ha en modern utrustning, vad gäller såväl bussar som serviceanläggningar. Exempelvis har 
deras 550 bussar en genomsnittlig ålder på tre och ett halvt år. I tvätthallarna återvinns 90 
procent av vattnet och detta renas till 99 procent. Arbetet för en förbättrad miljö har varit 
aktuellt sedan starten av verksamheten, men det som förändrats under åren är 
dokumentationen av arbetet och efterfrågan på redovisat material.  
 
Miljöpolicyn ska vara ett styrande dokument för hela verksamheten och alla ska kunna ta del 
av informationen, även utanför organisationen. Forsberg poängterar vikten av att det ska vara 
ett levande dokument, vilket innebär att det följs upp och uppdateras samt att det genomsyrar 
hela organisationen. Vidare tror han att de kan bli bättre på den allmänna 
kunskapsspridningen om miljön. Ett problem som uppstått är att chaufförerna utbildats i eco-
driving, men att det tidigare körsättet är alltför starkt rotat och att det därför är svårt att ändra.  
 
Bergkvarabuss arbetar utefter riktlinjerna kring ISO 14001, men är i dagsläget inte 
certifierade. De har inte heller någon konkret plan på att göra detta, framförallt på grund av 
den resursåtgång som certifieringen kräver. En certifiering kan komma att bli aktuell om 
kunderna kräver det. Forsberg känner inte heller till något annat bussföretag som är certifierat. 
I organisationens miljöpolicy/miljöplan finns fyra olika övergripande områden med exempel 
på mål:  

• Fastigheter, energi och vattenförsörjning – reducera energiförbrukningen med två och 
ett halv procent. 

• Bränsleförbrukning och utsläppsnivåer – minska bränsleförbrukningen med tre 
procent. 

• Färger, lösningsmedel och övriga kemikalier – antalet olika lösningsmedel och 
kemikalier ska reduceras till maximalt 25 stycken. 

• Miljöfarligt avfall – spilloljemängden ska minska med 20 procent. 
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Målen följs inte upp utefter någon strukturerad plan, dock redovisas det via en 
kommunrapport till Miljönämnden. Även vid upphandlingar är det vanligt att denna 
information lämnas. Forsberg tror att de hade varit bättre på att rapportera samt följa upp 
målen om kunderna hade krävt det. Han tycker även att de borde ha målen kopplade till en 
plan, vilken skulle följas upp med jämna intervall. Inom organisationen har det även funnits 
en diskussion rörande miljömål per anställd/depåer. Individuella mätningar är, enligt 
Forsberg, inte möjligt eftersom att en person kör flera olika bussar per dag och mätningar per 
depå är svåra att genomföra då stadsbildningen ser så pass olika ut. För att säkerställa 
effektiviteten i miljöarbetet genomförs årligen en miljörevision med ansvariga 
befattningshavare och skyddsombud. 
 
Miljöarbetet innebär dessvärre inte någon större konkurrensfördel, då kunderna enligt 
Forsberg först och främst går efter prissättningen. Vad som påverkar kundens val, av 
bussbolag, är ”Pris, pris, pris, kaffe på bussen och sen kanske miljö”, säger Forsberg. 
Bergkvarabuss ligger långt framme i arbetet med miljön och Forsberg tycker därför att det är 
synd att de inte kan få mer nytta av investeringarna. Vidare skulle han gärna se att 
miljöarbetet, i större utsträckning, används i marknadsföringen och han tror även att det 
kommer att hända mycket inom området i framtiden.  
 
Den intressent som har störst intresse av Bergkvarabuss miljöarbete är myndigheterna. Detta 
tycker Forsberg är bra, då det driver fram utvecklingen. Han menar även att Sverige har ett 
ambitiöst system i förhållande till andra länder. Myndigheternas krav påverkar såväl 
utrustning som inköp.  
 
Kommun och landsting är två av Bergkvarabuss största kunder och enligt Forsberg skulle 
dessa kunna ställa mycket högre krav i sina upphandlingar. Om högre krav ställdes rörande 
biobränsle skulle det leda till att Bergkvarabuss anpassade sig efter kraven och då skulle de 
även erbjuda andra kunder samma bränsle. Detta kan ses som två olika sidor av 
myndigheterna, där den ena ställer strikta krav på företagens miljöanpassning, medan den 
andra i största del har ett ekonomiskt tänkande. Bergkvarabuss skulle tjäna på tuffare krav i 
upphandlingarna, då Forsberg menar att de ligger långt fram i utvecklingen.  
 
Bergkvarabuss ställer inga krav på att deras leverantörer ska vara certifierade eller ha ett 
utarbetat miljöarbetande. Däremot påverkar de leverantörerna genom att de alltid går igenom 
produktinnehållet, eftersom att inköpta produkter måste uppfylla de krav som de själva har 
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gentemot myndigheterna. Forsberg påpekar även att de arbetar med stora leverantörer, vilka 
oftast har en hög miljöstandard. 
 
Vad gäller ett företags finansiärer tror Forsberg att de inte i någon större utsträckning bryr sig 
om företagets miljöarbete, utan det som är avgörande är företagets affärsplan och 
betalningsförmåga. Forsberg menar att ett företag i dagsläget inte kan bedriva verksamhet 
utan att ta hänsyn till miljön. Det finns flera organisationer som kontrollerar företagens 
miljöansvar och att det därför inte är nödvändigt att bankerna eller andra finansiärer gör detta.  
 
Forsberg anser att de uppfyller intressenternas krav, detta kan framförallt säkerställas genom 
en god kontakt med myndigheterna. De arbetar även aktivt för att uppdatera sig efter gällande 
lagar och regler.  
 
Drivkrafterna bakom miljöarbetet handlar inte bara om ekonomisk vinning, utan företaget 
måste även ta sitt samhällsansvar, säger Forsberg. Genom att försöka påverka deras 
uppdragsgivare att betala för alternativa bränslen, menar han att de försöker göra vad som går 
att göra för att uppnå en renare miljö, men i slutändan är det ändå kunden som avgör. 
Företagets startades för att tjäna pengar, men för att kunna tjäna pengar måste företagen ta sitt 
ansvar gentemot samhället och miljön. Om inte myndigheterna hade funnits tror han att de 
hade kommit ganska långt med miljöarbetet ändå.  

4.1.3 Landstinget i Kalmar län samt Folktandvården 

Landstinget i Kalmar län är inriktad på hälso-, sjuk- och tandvård samt utbildningen vid fyra 
av länets folkhögskolor. Verksamheten består av följande förvaltningar/delar: hälso-, 
sjukvårds-, primärvårds-, psykiatri-, tandvårds- och serviceförvaltningen samt utbildning. 
Inom organisationen arbetar cirka 6900 personer, varav 80 procent är kvinnor. Landstingets 
vision lyder: Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv (www.ltkalmar.se, 080429). 
 
Liselott Sjöholm har arbetat med olika miljöprojekt i nästan 20 år, sedan hon utbildade sig på 
Miljö- och naturresurslinjen på Högskolan i Kalmar. Hon har arbetat som miljöstrateg inom 
Landstinget i åtta år. Pia Nicklasson är i grund och botten tandhygienist, men arbetar sedan tre 
år tillbaka som miljösamordnare för Folktandvården. Hon har fått interna kurser och 
utbildningar inom miljöområdet.  
 
Landstinget arbetar sedan 1995 aktivt med sitt miljöarbete, i dagsläget är det två kliniker som 
är certifierade enligt ISO 14001. Målet är att diplomera hela organisationen och dess olika 
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delar. Skillnaden mellan en diplomering och en certifiering är den att vid en certifiering ställs 
mer detaljerade krav samt att miljöarbetet granskas av en extern revisor, medan diplomerade 
kliniker endast granskas av en intern revisor. Den interna revisionen genomförs i dagsläget 
varje år, vilken ska ses som en förbättringsåtgärd och inte en felsökningsprocess. Genom att 
inte certifiera alla kliniker, utan istället diplomera dem sparar Landstinget finansiella medel 
och de tror även att de kan uppnå en högre nytta.  
 
Landstingets övergripande miljöplan sträcker sig för närvarande mellan åren 2006-2009 och 
kommer därefter ett utmynna, i en över tiden, likvärdig rapport. Deras miljöpolicy betonar att 
Landstinget ska stå för en god miljö och ta ett långsiktigt miljöansvar samt att de ska leva upp 
till miljölagstiftningen. I miljöplanen anges ett antal övergripande mål och en handlingsplan 
för dessa.  

• Medborgare och kund – ökade miljökrav vid upphandling. 

• Verksamhet och process – förebygga miljörisker vid läkemedelsanvändning.  

• Medarbetare – minska energianvändningen. 

• Ekonomi – identifiera miljöaspekter som är mest kostandsaffektiva att arbeta med. 

• Lärande och förnyelse – fortsatt utbildning inom miljöområdet. 
 
Målen utvärderas en gång per år och såväl uppfyllda som icke uppfyllda mål redovisas i 
årsredovisningen. Andelen miljömål som uppnås läggs även in i ett balanserat styrkort. Såväl 
Nicklasson som Sjöholm menar att de borde bli bättre på att mäta och följa upp olika 
miljömål. Inom Folktandvården innebär miljöarbetet att de framförallt arbetar med att minska 
kemikalierna och då främst tandfyllningsmaterial. De försöker också på olika sätt minska 
transporterna till och från Folktandvården genom att exempelvis låta mobila enheter besöka 
skolorna och undersöka barnen. Nicklasson påpekar att det framförallt inom Folktandvården 
har varit svårt att ta fram nya miljömål. Detta tror hon beror på att de kommit så pass långt i 
sitt arbete samt att deras totala miljöpåverkan är relativt liten. Sjukhusen är tillståndspliktiga 
och måste därför även redovisa sitt arbete till Miljönämnden i respektive kommun.  
 
Miljöplanen ska, via miljösamordnarna, brytas ner i organisationen och då i första hand 
förmedlas till miljöombuden. De olika klinikerna får sedan arbeta fram egna mål inom ramen 
för vad Landstinget har beslutat. Information rörande miljöarbetet och dess mål förmedlas till 
de anställda via intranätet, miljöombuden samt genom ett miljöblad som delas ut fyra gånger 
per år. Ytterligare ett sätt att belysa miljöarbetet i organisationen är via månadsmöten, där 
miljö är en stående punkt på agendan. Då någon nyanställs får de en genomgång av klinikens 
miljöarbete.  
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Landstinget gör vad de kan för att minska sin negativa inverkan på miljön. För att reducera 
transporter och tidsåtgång har de börjat använda sig av e-konferenser. Till en början fanns det 
kanske en motsträvighet bland personalen, men i dagsläget uppfattas det som positivt av de 
flesta. Det är inte alltid möjligt att träffas online och för att minska utsläppen via transporter 
har Landstinget satsat stora resurser på miljöbilar. Senast 2010 ska 100 procent av bilparken 
bestå av miljöbilar.  
 
Den viktigaste intressenten rörande Landstingets miljöarbete är medarbetarna, vilka är de som 
är direkta mottagare av insatserna. Sjöholm och Nicklasson tror inte att patienterna är direkt 
påverkade av vad som görs för miljön framförallt inte när det gäller sjukvården, då denna inte 
är utsatt för någon större konkurrens. Skillnad är det dock för Folktandvården, där 
miljöarbetet kan komma att vara en konkurrensfördel beroende på flera privata konkurrenter. 
Det är framförallt medarbetarna som har påverkat hur miljöarbetet ser ut idag, men även 
politiker och samhället i stort. 
 
Enligt Sjöholm och Nicklasson är den bakomliggande orsaken till intressenternas miljökrav 
den ökade medvetenheten hos individen, vilken har satt igång tankegången hos framförallt de 
anställda. Vidare påpekar Sjöholm att hon i samband med beslutsdiskussioner med politikerna 
märkt av en bristande kunskap inom området, vilket ofta lett till att förslag bifalles, utan 
vidare diskussion.  
 
De externa intressenterna kan ta del av Landstingets miljöarbete i årsredovisningen, vilken 
kan beställas eller hämtas elektroniskt via deras hemsida (Årsredovisning 2006, Sveriges 
Kommuner och Landsting). 
 
I samband med Landstingets upphandlingar spelar miljöaspekten olika stor roll, de har olika 
grader av krav beroende på vad upphandlingen avser, så kallade kvalificerade eller 
utvärderade upphandlingar. I kvalificerade upphandlingar är miljöaspekten ett måste, medan 
den i utvärderade upphandlingar inte har en lika betydande roll. När det gäller Folktandvården 
har de som mål att miljön ska viktas med tio procent vid upphandlingen. I samband med 
tjänster, som konferensanläggningar ställs det inga krav på att leverantörerna ska vara 
certifierade, men både Sjöholm och Nicklasson menar att detta är något som de borde bli 
bättre på.   
 
Respondenterna anser att miljöarbetet har inneburit fördelar, men några nackdelar de nämner 
är dock att det tar mycket tid att bygga upp de rutiner som idag finns på varje klinik. Vidare 
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menar de även att miljöarbetet har motarbetats och ifrågasatts, men detta beteende är något 
som i dagsläget är förändrat. Tidigare motsträvighet tror de kan bero på den höga medelålder 
och i vissa fall den bristande datorvana, som råder i organisationen. 

4.1.4 Trelleborg Rubore AB 

Trelleborg Rubore AB:s affärsidé går ut på att vara ledande inom utveckling av befintliga och 
nya ljudabsorberande material samt att vara ledande vad gäller testmetoder i laboratoriemiljö, 
för att lösa ljud- och vibrationsproblem i fordon. Företaget har sedan starten 1988 växt till 
cirka 170 anställda, 1992 köptes de upp av Trelleborgkoncernen. Idag är de nästintill 
marknadsledande med kontor över hela världen.  
 
Sverrir Snorrason har arbetet på företaget sedan 1998 och är utbildad produktionstekniker. 
Han anställdes för att kunna bidra till att företaget miljöcertifierades och har idag titeln 
kvalitetsingenjör. Ungefär 50 procent av arbetstiden lägger han på miljöarbete, mycket 
handlar om kundrelaterade frågor. Inom koncernen har han fått ett antal utbildningar rörande 
miljöarbetet. Miljöarbetet inom företaget påbörjades innan han tillsattes, koncernledningen 
lämnade redan då tydliga miljömål vilket fortfarande görs. 
 
Trelleborg Rubores miljöpolicy innebär att de ska: 

• Sätta upp mål för miljöarbetet, för att på sätt minimera utsläppen av sin produktion. 

• Utveckla produkterna för att minimera miljöpåverkan. 

• Kontinuerligt utvärdera miljöarbetet, genom granskning, övervakning och mätning. 

• Ha en handlingsplan för scenarios som kan orsaka stor miljöskada.  

• Involvera samtliga medarbetare, genom såväl utbildning som kontinuerlig 
information. 

• Uppfylla de krav som finns, såväl lagar som samhällsregler. 
(www.trelleborg.com/en/Rubore/Home, 080424). 

 
Företagets miljöstrategier handlar först och främst om att uppfyllda intressenternas krav och 
samtidigt minimera påverkan på miljön, genom att jobba med de betydande miljöeffekterna.  
 
För att internt sprida kunskap om Trelleborg Rubores miljöarbete används ett intranät, där all 
information finns tillgänglig för den som är intresserad. Enligt Snorrason är problemet med 
detta att alla inte läser och bryr sig om vad som står och görs. För att ytterligare sprida 
information har de olika avdelningarna informationsträffar var sjätte vecka, där miljö är en 
stående punkt.  
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Trelleborg Rubore är certifierade enligt ISO 14001, vilket även gäller för hela koncernen. I 
Kalmar arbetar de med ett miljöråd, där olika ledande befattningshavare träffas var sjätte 
vecka, för att diskutera olika miljöaspekter och sedan tidigare uppsatta miljömål. Det är dock 
VD som fattar de slutgiltiga besluten. Fastställda miljömål och andra åtgärder rörande 
verksamheten registreras i en uppdragslista, för att säkerställa att dessa genomförs. 
 
Enligt Snorrason är fördelarna med certifieringen olika beroende på tillfrågad person. Han 
påpekar att de flesta av miljöinvesteringarna som genomförs måste vara ekonomisk 
försvarbara. Miljöinvesteringarna som genomförs skiljer sig inte från andra investeringar, 
utan har samma pay-off krav på två och ett halvt år.  
 
För att uppnå ställda krav arbetar Trelleborg Rubore med olika miljörelaterade mål. De 
arbetar framförallt med tre olika energimål. De försöker bland annat att reducera 
elförbrukningen med två procent. Då Trelleborg Rubore är ett tillståndspliktigt företag måste 
de även uppfylla Länsstyrelsens krav och villkor som framgår av tillståndsbeslutet. Företaget 
arbetar även utifrån ett antal indikatorer, bland annat avfallssortering och utsläpp av 
lösningsmedel. Ej uppfyllda miljömål diskuteras och analyseras, för att finna orsakerna samt 
lösningarna på dessa. En gång per år genomförs en internrevision av företagets olika 
områden, bland annat för att säkerställa att miljöarbetet är spritt i organisationen. Årligen 
genomförs även en externrevision.  
 
Snorrason tror inte att ett ökat miljöarbete är aktuellt, han menar att det inte finns någon 
anledning eftersom att företaget inte har särskilt stor miljöpåverkan. Arbetet som görs idag 
räcker för att uppfylla ambitionsnivån hos Trelleborgkoncernen samt kommunen. Något som 
de dock skulle kunna arbeta med är att ställa ett certifieringskrav på speditörerna, Snorrason 
menar dock att det inte skulle tillföra speciellt mycket. Snorrason anser att fördelarna med 
resultatet av miljöarbetet väger upp nackdelarna med arbetsbelastningen samt tolkningen av 
marknadens krav. Dock tycker han inte att fördelarna i de flesta fall överstiger den 
ekonomiska resursåtgången.   
 
Koncernledningen, ägarna, är den intressent som är mest intresserad av miljöarbetet. De 
kräver årligen en miljörapport, vilken kritiskt granskas och ifrågasätts. Kalmar kommun har 
ett visst intresse, men eftersom att Trelleborgkoncernen har satt upp så pass strikta krav har 
kommunen inte mycket att anmärka på.  
 

 39



Samhället i form av grannar till företaget har tidigare haft synpunkter på ljudnivån. Detta har 
dock åtgärdats via ett bullerplank, vilket visar att företaget lyssnar på olika intressenter. 
Övriga intressenter är, enligt Snorrason, mycket nöjda, i varje fall har inget annat förmedlats. 
Intressenterna kan ta del av miljöarbetet i den hållbarhetsredovisning som årligen lämnas från 
koncernen, dock går det inte att urskilja enskilda dotterbolag och dess påverkan 
(www.trelleborg.com, 080423).  
 
I dagsläget är det koncernen som ställer högst krav på företagets miljöarbete. Tidigare har det 
dock varit kunderna och då har det framförallt rört produkternas kemiska sammansättning. 
Trelleborg Rubore har aktivt arbetat för att uppfylla kundernas krav och har för tillfället 
lyckats tillfredsställa dem. Den bakomliggande orsaken till kundernas ökade krav tror 
Snorrason beror på EU-direktiv och andra lagkrav inom området. Trelleborg Rubore bevakar 
ständigt lagarna för att kunna följa dessa. Snorrason tror inte att ISO-certifieringen påverkar 
kunderna i någon större utsträckning, utan det är i slutändan priset som avgör. Vad gäller 
finansiärers beslutsfattning tror han dock att det har blivit mer viktigt att företagen aktivt 
arbetar för en förbättrad miljö.  
 
Intressenternas åsikter samlas in via olika kanaler, bland annat genom 
marknadsorganisationen. Dessutom hålls minst två marknadskonferenser per år, där bland 
annat kundönskemål behandlas. Koncernen genomför årliga kundundersökningar, men dessa 
berör dock ingen miljöaspekt.  
 
Trelleborg Rubore ställer krav på att alla leverantörer som levererar material, vilka ska ingå 
i produkterna, måste vara certifierade enligt ISO14001. Detta bevakas genom en 
leverantörsvärdering som inköps- och kvalitetsavdelningen gör tillsammans. För 
tjänsteleverantörer, som till exempel speditörer, ställer de minimikravet att de skall kunna 
uppvisa miljöpolicy, miljömål och handlingsplaner. De som inte har ett certifierat system får 
lägre poäng i leverantörsvärderingen. På tjänster som inte berör den direkta verksamheten, 
som konferensanläggningar, ställer Trelleborg Rubore inga krav gällande uttalat miljöarbete 
eller certifierade system. Dock har de försökt minska sin miljöpåverkan genom att använda 
sig av videokonferenser, detta var dock inget som kunderna var mogna för. 
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4.2 Leverantör  

4.2.1 Nilsson & Lindblom Frukt och Grönt AB. 

Nilsson och Lindblom är Kalmars äldsta fristående leverantör av frukt och grönsaker och 
startades 1957. Företaget har idag sex anställda, vilka arbetar målmedvetet för att ge kunderna 
en bra service och en hög kvalitet. (www.nilssonlindblom.se, 080422). Susanne Brandting 
ansvarar för kontorsarbetet på företaget.  
 
Nilsson och Lindblom köper sina produkter från en grossist i Helsingborg. Anledningen till 
detta är att de har ett stort sortiment och uppfyller Nilsson och Lindbloms krav. Enligt 
Brandting är Nilsson och Lindbloms största kunder olika restauranger och hotell, men de har 
även en butik i Kalmar för privatpersoner.  
 
Brandting menar att kunderna, framförallt hotellkedjorna, har påverkat utbudet av ekologiskt 
odlade frukter och grönsaker. Genom trender och matlagningsprogram på TV märks också ett 
ökat krav från privatpersonerna. Detta innebär i praktiken att Nilsson och Lindblom har som 
mål att ha 10-15 artiklar som ska vara KRAV-märkta. Det är inte bara de KRAV-märkta 
varorna som ökat i efterfrågan, utan detta gäller även närproducerade varor och Brandting 
menar att de uppfyller kundernas önskemål. 
 
Det är under de senaste fem till sex åren som Brandting märkt av en ökad efterfrågan rörande 
ekologiska produkter, men det har inte alltid gått så bra. Hon menar att det slutligen är priset 
på varorna som avgör. Genom att hotellkedjorna har efterfrågat stora kvantiteter, har det även 
gynnat privatpersonerna i och med att priset blivit lägre. Det som ligger bakom den positiva 
trenden tror Brandting är att individerna har blivit mer miljömedvetna och med en ökad 
kännedom kommer vi även i framtiden att bli mer miljömedvetna. Hon tror att det absolut är 
en trend som kommer att hålla i sig.   

4.2.2 Kalmar Energi 

Kalmar Energi startades 1863 och har idag 110 anställda, vilka bedriver verksamhet inom 
fjärrvärme, elnät och biobränsle. All energi från företaget kommer till 100 procent från 
förnyelsebara källor. Företaget ägs till lika delar av Eon och Kalmar kommun. Miljöarbetet 
var tidigt ett fokusområde inom företaget och har under åren påverkats av politiska beslut. 
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Carolin Svensson arbetar som miljösamordnare och projektingenjör, hon har en 
miljöingenjörsutbildning från Högskolan i Kalmar. Åsa Dahlin arbetar som informatör för 
Kalmar Energi, vilket hon gjort i drygt ett år. 
 
Miljöarbetet utgör en stor del av Kalmar Energis profil och det är även ett sätt att positionera 
sig på marknaden. Kalmar Energi har nyligen rankats som ett av Sveriges miljövänligaste 
elbolag av Greenpeace, detta ser såväl Svensson som Dahlin som mycket bra marknadsföring. 
De försöker vara så miljövänliga som möjligt, det handlar om miljömedvetenhet i alla led. En 
stor satsning är vindkraftverk och Kalmar Energi har en vindkraftspark, där kunderna är 
delägare. För närvarande finns det 5000 andelar, vilka fördelas på ett flertal kunder. Ett tecken 
på den ökade miljömedvetenheten är att det är hela 8000 personer som står i kö för att få köpa 
andelar i denna vindkraftspark.  
 
Kalmar Energi erbjuder även företag att bli klimatneutrala, där de har som mål att företaget 
ska bli oberoende av fossila bränslen. I de fall ett oberoende inte är möjligt får företagen köpa 
utsläppsrätter och tar genom detta ansvar för den påverkan de gör för miljön. För 
privatpersoner finns ett liknande alternativ, nämligen Klimatel. Detta innebär att utsläppsrätter 
köps för kundens räkning och på så vis förhindrar kunden att någon annan kan släppa ut 
denna mängd koldioxid.  
 
Fördelarna med ett aktivt miljöarbete är, enligt Svensson och Dahlin, att det bidrar till 
framförallt en bättre miljö, men det ger även ekonomiska fördelar. Vidare tror de också att 
arbetet leder till konkurrensfördelar samt att det gör företaget attraktivare vid rekryteringar. 
Svensson och Dahlin menar att miljöarbetet alltid kan utvecklas och förbättras. De nämner 
exempelvis ett ökat krav på sina leverantörer och hur de arbetar. Redan idag kräver dock 
Kalmar Energi mer än att en leverantör är certifierad, de ser även på exempelvis 
transportföretags utbildning inom eco-driving. 
 
Det som påverkar kunderna att välja Kalmar Energi tror respondenterna är deras positionering 
och även att denna positionering inte bidrar till ett högre pris. Att kunderna påverkar 
företagets verksamhet kan exempelvis ses genom det ökade intresset för vindkraftverk. 
Kalmar Energi ser sig därför om efter nya områden där vindkraftsparkar kan byggas. Input 
från kunderna kommer bland annat genom en årlig kundundersökning, men även från 
kundernas ökade intresse vad gäller miljöfrågor som riktas till Kalmar Energi. För att 
tillgodose kundernas önskemål har Kalmar Energi utvecklat en tjänst som heter 
Energirådgivare, vilken är kostnadsfri för kunden.  
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Engagemanget bland kunderna tror Svensson och Dahlin är lika stort hos såväl privatpersoner 
som företag och bakgrunden till detta är framförallt debatten i media, vilken leder till 
individens ökade engagemang. Intresset för miljöfrågor tror respondenterna kommer att hålla 
i sig under en längre tid och orsaken till detta tror de är att det ligger nära konsumenterna i 
form av påtagliga klimatförändringar.  
 
Kalmar Energi ställer inga krav på kundernas arbete med miljö, däremot försöker de att 
uppmuntra företagen till att förändra sitt tankesätt och bli mer miljömedvetna. Ett bra 
argument är att minskad energiförbrukning leder till lägre kostnader.  

4.3 Finansiär 

4.3.1 Länsförsäkringar Kalmar län, Bank och Försäkring 

Länsförsäkringar är ett komplett finansiellt varuhus och består av 24 självständiga, lokala 
länsförsäkringsbolag.  Kunderna i Länsförsäkringar är även delägare och företaget har därför 
inte som mål att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och 
en hög servicenivå. (www.lansforsakringar.se, 080428). De inriktar sig mot privatpersoner 
samt lantbrukare. Länsförsäkringar i Kalmar län har 145 anställda.  
 
Pege Hussfeldt har arbetat inom bankbranschen i 35 år och då inom flera olika banker, han 
har så att säga ”gått den långa vägen”. De senaste två åren har han arbetat som kontorschef på 
Länsförsäkringar i Kalmar.  
 
Orsaken till att miljöarbetet har fått sådan genomslagskraft är, enligt Hussfeldt, individernas 
ökade medvetenhet, som skapats genom forskning och utveckling. Vidare menar han även att 
sunt förnuft är en av de bakomliggande orsakerna till människans engagemang. Anledningen 
till att de inte alltid har haft sådan genomslagskraft tror han beror på att exempelvis 
ekonomisk tillväxt har haft betydligt större påverkan, men denna aspekt har till viss del fått ge 
vika för miljöfrågor. Hussfeldts åsikt är att det kommer att hända mycket under kommande år 
rörande miljöarbetet, exempelvis kan det komma att bli lika viktigt för ett personalintensivt 
företag att redovisa sin personal som sitt miljöarbete. I framtiden tror han att det inom 
bankbranschen kommer att finnas vissa miljöavstämningar, vilka måste uppfyllas innan en 
kredit beviljas. 
 
Hussfeldt menar att ett företag till en viss del kan konkurrera genom att ha en väl utarbetad 
miljöstrategi och marknadsföra denna. Han tror även att det kan fungera som en 
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konkurrensfördel inom vissa branscher och nischer, dock poängterar han att bankbranschen 
inte är en av dessa.  
 
”Miljötänket” inom banken är en relativt ny företeelse, då Hussfeldt började inom banken 
fanns inte ordet miljö i branschens vokabulär. Idag är miljö ett område som ges allt större 
utrymme inom bankerna och deras kreditgivning.  
 
I samband med Länsförsäkringars beslutsfattande, exempelvis beslut om lån, menar Hussfeldt 
att miljö spelar en viss roll, men att det finns betydligt fler faktorer som har större betydelse. 
Han har aldrig varit med om att kreditgivningen har avslagits beroende på ett bristande 
miljöarbete, men han tror att detta skulle kunna ske. Riktlinjerna för hur kontoren ska gå 
tillväga vid hänsynstagande till miljöarbetet utformar de i stort sett själva, men de styrs till en 
viss del av organisationens miljöpolicy som bland annat säger att de ska ha ett miljömedvetet 
agerande. Enligt Hussfeldt märks det en viss skillnad mellan yngre och äldre kunder, då en 
viss motsträvighet finns hos de äldre.  
 
Hussfeldt menar att bankerna absolut har ett visst samhällsansvar, ”alla måste ta sitt ansvar, 
även juridiska personer, då de kan påverka den totala effekten”. 

4.3.2 ALMI Företagspartner AB 

ALMI Företagspartner AB ägs av svenska staten och har cirka 450 anställda i koncernen. 
Deras främsta uppgift är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga företag, såväl små som 
medelstora. Vidare arbetar de även för att stimulera nyföretagandet, för att på så sätt skapa 
tillväxt i svenskt näringsliv. ALMIs kreditverksamhet är självfinansierande, medan den 
löpande verksamheten finansieras av ägarna. Vår intervjuperson har bett om att få vara 
anonym och benämns enbart som respondenten. 
 
Bakomliggande faktorer till miljöarbetets genomslagskraft, tror respondenten, beror på den 
mediala bevakningen av miljödebatten, vad gäller såväl det som hänt som det som komma 
skall. Det ökade miljöarbetet i stort tror respondenten beror på miljöaktivisters engagemang, 
men det är även en partipolitisk fråga. Det framtida miljöarbetet, menar respondenten, 
kommer att se olika ut beroende på företagets storlek. Det kan finnas vissa ekonomiska hinder 
för mindre företag medan de större företagen har andra förutsättningar. Det kommer att ta tid 
innan samtliga företag har anammat idén om ett miljöarbete och på så sätt kunna uppfylla de 
krav som finns.   
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Genom att certifiera sitt miljöledningssystem kommer företag kunna hävda sig bättre på 
marknaden än icke certifierade företag. En bidragande faktor till detta tror respondenten är 
individens ökade medvetenhet och insikten av att det krävs radikala insatser. 
 
Då ALMI ska bedöma ett företags låneansökan beaktar de miljöarbetet, men det finns i 
dagsläget inget krav på att detta ska existera. Eftersom de inte ställer detta krav på sina kunder 
informerar de bara om eventuella brister. Bedömningen av miljöaspekten bestäms på central 
nivå, där det finns en uttalad miljöpolicy som rör hela koncernens kunder. De lokala kontoren 
kan således inte påverka miljöbedömningens vikt vid värdering. Miljöaspekten är något som 
ALMI har arbetat med de senaste fyra till fem åren och orsaken till detta tror respondenten är 
deras egna miljöengagemang och policy. Dock tror respondenten att vikten av miljöarbete 
kommer att öka i samband med att forskningen inom området ökar. 
 
Respondenten har upplevt positiv respons från företagarna rörande det ökade 
miljöhänsynstagandet. 

4.4 Kund 

4.4.1 Svenska Kyrkan 

Svenska Kyrkan är indelad i församlingar, pastorat och samfälligheter, kontrakt samt stift. 
Organisationen har cirka 1800 geografiska församlingar, som täcker hela landet. Varje enskild 
församling har lokalt självstyrelse, men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska Kyrkan. 
Medlemmarna ansvarar tillsammans för att församlingens grundläggande uppgifter, vilka är 
gudstjänst, undervisning, diakoni samt mission, blir utförda. I varje församling finns ett 
kyrkoråd, som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, 
samordning och tillsyn.  
 
Fredrik Grape arbetar som handläggare för hållbar utveckling, vilket innebär att samordna 
Svenska Kyrkans miljöarbete. Vidare företräder han Svenska Kyrkan i olika nätverk, som ett 
Europeiskt Kristet Miljönätverk och i Kyrkornas Världsråds Klimatarbetsgrupp. Hans främsta 
arbetsuppgifter är att ta fram och erbjuda verktyg för församlingarnas miljöarbete, som 
miljödiplomering och att inspirera medlemmarna till ett ökat engagemang. 
 
Svenska Kyrkan är en organisation med hög grad av självbestämmande, vilket gör att varje 
enhet, församling, pastorat och samfällighet själva avgör hur de vill utforma sin miljöpolicy. 
På nationell nivå finns i nuläget ingen uttalad miljöpolicy, dock arbetar de för att skapa ett 
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åtgärdspaket för att minska klimatpåverkan. Denna kommer enligt Grape att vara färdigställd 
under hösten 2008.  
 
Miljöarbete påbörjades 1992, på initiativ av bland annat biskopen i Linköping, och har sedan 
2000 integrerats i Svenska Kyrkans arbete. De har själva utarbetat ett miljöledningssystem, 
vilket kan liknas vid ISO/EMAS. Skillnaden är dock ett lägre krav på dokumentation och ett 
inslag av reflektion samt studier med såväl anställda som förtroendevalda. 
 
Grape menar att ett ökat intresse bland medlemmarna har märkts av, men att det har varit både 
upp- och nedgångar i engagemanget. Han tror att dagens klimatfokus har engagerat flera 
medlemmar, eftersom att dessa till stor del utgörs av värderingsfrågor och livsstilsfrågor, 
vilka är några av kyrkans grundfrågor. I framtiden tror Grape att miljöarbete kommer att ha en 
mer självklar del i det dagliga arbetet.  
 
När det gäller val av leverantörer, menar Grape att miljöpolicyn i större utsträckning kommer 
att styra deras val än vad den gör idag. Detta eftersom ett av Svenska Kyrkans mål är att 
minska utsläppet av växthusgas, relaterat till verksamheten. Ett sätt att genomföra detta på är 
att ersätta en del möten med video-, telefon- och skypekonferenser, flyg med tåg i större 
omfattning, men de funderar även över på vilket sätt utskick och trycksaker påverkar miljön.  
 
Grape anser att det som Svenska Kyrkan kan göra för en förbättrad miljö är att diskutera kring 
varför vi gör som vi gör och hur våra värderingar styr våra val. Svenska Kyrkan är en global 
företeelse, som tänker sig som en gemenskap långt bortom nationsgränser. Det gör att det 
globala rättviseperspektivet alltid finns med och det kan vara kyrkans bidrag till att forma ett 
hållbart samhälle, såväl ekologiskt och socialt som ekonomiskt. 

 46



4.5 Sammanfattning av empiri 

 

Figur 6 Empirisk sammanfattning, Källa: Egen. 
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5 Analys
är kommer vi att sammankoppla teori med empiri för att kunna genomföra en 

 och slutsats 

analys av hur företagens miljöarbete ser ut samt vem detta upprättas för. Vi 
kommer även att beröra de fördelar vi märkt av att ett miljöarbete kan medföra. 

Kapitlet avslutas med de slutsatser vi kommit fram till under studiens gång. 
 H

5.1 Miljörätt 
Sverige har en välreglerad miljölagstiftning, i form av miljöbalken. Detta tror vi leder till en 
bättre samhällsmiljö, då företagen har vissa regler som måste uppfyllas. Vidare tror vi även att 
denna lagstiftning gör att företagen känner sig mer eller mindre tvingade till att aktivt arbeta 
för en förbättrad miljö. Hos Trelleborg Rubore och Bergkvarabuss arbetar de kontinuerligt 
med att följa utvecklingen och diskussionerna kring nya lagar, såväl nationella som 
internationella. Detta menar vi tyder på att det svenska systemet har önskad effekt i 
näringslivet.   
 
Michanek och Zetterberg skriver om de bakomliggande principerna för miljölagstiftningen, 
vilka vi kunnat identifiera på olika sätt i de valda företagen. Hussfeldt på Länsförsäkringar 
anser att grunden till det ökade miljöintresset i samhället beror på individens medvetenhet om 
effekterna av vårt beteende. Han menar att människorna vill hjälpa till att påverka de 
kommande generationernas miljö. Detta är ett av huvudsyftena i principen om hållbar 
utveckling. Även Johansson på Brofästet nämnde detta som en av de bakomliggande 
faktorerna till dagens miljöarbete, vilket vi anser visar på att miljölagstiftningen har bidragit 
till att principen har fått en påtaglig effekt hos den enskilde individen. 
 
I de organisationer som har en märkbar negativ påverkan på miljön, exempelvis Landstinget 
och Kalmar Energi, är de personer som har det övergripande miljöansvaret även adekvat 
utbildade inom området. Detta tycker vi är ett tecken på att organisationen är medveten om de 
risker som existerar i samband med driften och att de ansvariga, genom utbildningen, har en 
djupare förstålelse för möjliga reaktioner mellan olika ämnen och dess påverkan på miljön. 
Inom Trelleborg Rubore som, enligt vår mening, har en relativt stor miljöpåverkan saknas en 
ansvarig med högre utbildning inom ämnesområdet. Då framställningen av deras produkter 
innebär hantering av flera olika kemikalier, anser vi att detta vore önskvärt. Att säkerställa 
kunskapsnivån inom organisationen är en väsentlig del av försiktighetsprincipen. Under 
intervjun med Landstinget uppdagades det att många politiker har bristande kunskap inom 
miljöområdet. Det innebar, enligt Sjöholm, att beslut beviljades utan någon djupare 
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diskussion. Vi tycker att detta är skrämmande, då vi som medborgare förväntar oss att 
makthavarna är väl insatta inom de områden som ska beslutas.  
 
Ytterligare ett sätt att se tillämpningen av försiktighetsprincipen är organisationernas 
informationsspridning. Det är viktigt att kunskapen inte bara finns hos den ansvarige, utan 
den måste på ett effektivt sätt förankras hos samtliga medarbetare. Hos de besökta 
ursprungsföretagen sker detta genom bland annat intranät, informationsmöten och interna 
utbildningar. Vi menar att det är viktigt att dessa utbildningar sker kontinuerligt, då 
miljöämnet är något som ständigt utvecklas.  
 
Då Kalmar Energi erbjuder företagskunder att ansvara för sin miljöpåverkan i form av köpta 
utsläppsrätter motsvarande deras påverkan, menar vi att de har gått steget längre än vad 
principen om att förorenaren betalar innebär. I och med detta behöver inte energibolaget 
ansvara för all förbrukning, utan den som förbrukar energin, kunden, får stå för kostnaderna. 
Detta tycker vi tyder på ett ökat ansvarstagande för den globala miljöutvecklingen bland 
företagen som köper utsläppsrätterna. Vi vet inte om Kalmar Energi köper egna utsläppsrätter, 
men vi tycker att de borde göra det för att på så sätt följa principen om att förorenaren betalar. 
Det är trots allt företaget som är producenten av energin.    
 
Via den existerande miljölagstiftningen kan en av företagets intressenter, myndigheterna, 
styra verksamhetens miljöarbete. Genom att ytterligare skärpa lagstiftningen skulle 
intressenten kunna få ännu större inflytande över företagens miljöarbete. Detta är något som 
Forsberg på Bergkvarabuss anser vore till deras fördel i och med att de i dagsläget har ett 
välutvecklat miljöarbete. Vi tror att flera av våra respondenter skulle instämma med Forsberg. 
Detta eftersom att våra valda företag, enligt dem själva, ligger i framkant vad gäller 
miljöarbetet och skulle därför tjäna på högt ställda krav.  

5.2 Miljöredovisning, gröna nyckeltal 
Då Årsredovisningslagen i dagsläget inte anger hur företagen ska upprätta sin 
miljöredovisning, om de överhuvudtaget upprättar någon, kan de därför se väldigt olika ut. 
Larsson (2003) menar att jämförelser mellan företag därför kan kompliceras. Då vi har besökt 
ett flertal företag som är verksamma inom olika områden har vi inte haft för avsikt att jämföra 
deras miljöredovisningar, men vi har kunnat konstatera att det ser olika ut i de valda 
företagen. Information som tillståndspliktiga företag måste lämna upprättas enligt en standard, 
vilket gör att dessa dokument följer de krav som ställts upp i Miljöbalken.  
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Ett företags utformning av miljöarbetet som redovisas tror vi till stor del speglar 
intressenternas, då främst ägarnas, krav på information. Anledningen till att vi tror att det är 
ägarna som ställer störst krav på redovisningen, är att det är de som har ett direkt ekonomiskt 
intresse i företaget. Vidare bidrar dessa krav till att företagen måste lägga större fokus på 
miljöredovisningen och att dessa krav bryts ned till mer konkreta målformuleringar. Vi 
motsäger därmed Ljungdahls teori om att aktieägarna inte är den intressentgrupp som 
efterfrågar miljöredovisningen.  Vi menar dock att denna motsägelse inte berör passiva ägare 
med ett mindre aktieinnehav i ett stort bolag.  
  
Bland de ursprungsföretag vi besökt är det ingen som upprättar en separat extern 
miljöredovisning, däremot har Trelleborgkoncernen en särskild hållbarhetsredovisning. De 
övriga företagen har på ett eller annat sätt integrerat redovisningen av sitt miljöarbete i 
årsredovisningen. Vi anser dock att det i många fall är en mycket bristfällig information som 
borde kunna utvecklas, för att uppnå den styreffekt som Miljödepartementen (1998) anser 
existera. Vidare har vi observerat att företagen använder sig av fler externa 
informationskanaler, än bara de årliga rapporterna. Alla företag, bortsätt från Nilsson och 
Lindblom, visar omvärlden sitt miljöengagemang via sina hemsidor. Informationen som 
lämnas är dock av spridd karaktär. Vad gäller flera av våra valda ursprungsföretag, framförallt 
tjänsteföretag, tror vi att hemsidan i de allra flesta fall är den första kontakt kunderna får och 
därför skulle de dra nytta av att på ett tydligare sätt redovisa sitt miljöarbete. Genom detta kan 
företag uppnå de fördelar som Jakobsson och Jakobsson samt Larsson (1995) talar om.   
 
Ljungdahl nämner vissa nackdelar med upprättande av miljöredovisning, vilka vi inte kunnat 
identifiera i de valda ursprungsföretagen. Vi menar att syftet med arbetet är väl implementerat 
hos samtliga medarbetare i organisationerna och att den enskilde individens ökade 
miljömedvetenhet lett till att samtliga förstår effekterna av deras insatser. Däremot tror vi att 
det i många fall upprättas miljöredovisningar på grund av den trend som råder och att det inte 
ligger något djupare syfte i arbetet. Vi menar att det är viktigt att dessa miljöredovisningar 
inte bara arbetas fram för att de ska se fint ut på pappret, utan att de måste upprättas för att 
tillföra något till verksamheten.     
 
I de fyra ursprungsföretagen har vi kunnat observera ett aktivt arbete med miljömål, vilka 
ständigt följs upp. Detta bör, enligt Jakobsson och Jakobsson, leda till en ökad kunskap inom 
området och vi tror att den ständiga diskussionen kan starta en förändringsprocess inom 
organisationen. Genom dessa diskussioner anser vi att företagen inte bara uppnår positiva 
miljöeffekter, utan även ekonomiska fördelar. Exempelvis har Landstinget lyckats minskat 
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användningen av ett specifikt engångsmaterial med cirka 80 procent, vilket gett positiv 
påverkan på såväl miljön som resultatet. 
 
Erhardsson och Björnsjö nämner vikten av både intern och extern revision. Tre av de fyra 
valda ursprungsföretagen är i dagsläget ISO-certifierande, vilket kräver både intern och extern 
granskning. Vi har dock kunnat se olika utformning och intervall för revisionen, vilket till 
största del beror på att Landstinget inte är till fullo certifierade. I det företaget som inte är 
certifierat genomförs en årlig intern kontroll, vilket vi anser är en säkerställning av företagets 
miljöarbete gentemot intressenterna. Larsson (1995) påpekar dock att det är den externa 
revisionen som skapar tillförlitlighet och därför kan vi tycka att detta borde vara aktuellt även 
i Bergkvarabuss fall.  
 
Efter vår intervju med Länsförsäkringar fick vi uppfattningen om att ett företags miljöarbete 
inte spelar någon större roll vid kreditbedömningen. Detta stämmer inte överens med 
Jakobsson och Jakobssons resonemang om att ett välutarbetat miljöarbete leder till fördelar 
vid finansiering. Dock arbetar inte Länsförsäkringar med alla sorters företagskunder, utan de 
har valt att enbart inrikta sig mot lantbrukare. ALMI tar dock ett större hänsynstagande till 
kundernas miljöarbete, men det är inte av avgörande karaktär. Vi trodde, till en början, att 
miljöarbetet spelade en större roll vid beslutsfattandet. Vidare tror vi att det i framtiden 
kommer att tas i beaktning i större utsträckning än vad som görs idag. Detta på grund av att 
miljödebatten i samhället kommer fortgå och utvecklas då den yngre generationen som är 
uppväxt med miljöarbetet kommer att driva dessa frågor vidare. Johansson på Brofästet menar 
att det är bankernas eget miljöarbete som påverkar deras ställningstagande vid 
kreditbedömningar.  
 
Som vi tidigare nämnt arbetar våra utvalda ursprungsföretag med miljömål, vilka kan liknas 
vid Miljödepartementets (1999) förslag på gröna nyckeltal. Däremot kan vi inte se att 
företagen redovisar detta till de externa intressenterna, vilket vi anser borde göras för att 
kunna visa uppfyllelsen av målen. Vi har inte heller sett några indikationer på att dessa 
nyckeltal arbetas fram med syfte att vara jämförbara, vilket Persson et al. anser är av stor vikt 
för att skapa mervärde för intressenterna. Även vi anser att det är viktigt att företagen 
använder sig av jämförbara nyckeltal, för att på så sätt skapa nytta för ägarna. De ger ägarna 
ytterligare en parameter, utöver de traditionella ekonomiska, att beakta vid bedömning av 
företaget och dess verksamhet. Nyckeltalen bör inte bara vara jämförbara mellan företagen, 
utan de bör även jämföras över tiden för att se utvecklingen inom organisationen. 
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Miljöredovisningen bör, enligt Erhardsson och Björnsjö, även innehålla företagets miljöpolicy 
och vi har i våra utvalda företag, trots avsaknad av en miljöredovisning, kunnat se en tydlig 
exponering av miljöpolicyn. Detta anser vi är en bra grund för organisationer som i framtiden 
kan komma att upprätta särskilda miljöredovisningar, men även för en framtida ISO-
certifiering.   

5.3 Miljöledningssystem, ISO 
Av de fyra ursprungsföretagen vi har besökt har alla någon form av miljöledningssystem. 
Erhardsson och Björnsjö menar att ett av de vanligaste systemen är ISO, vilket vi också har 
kunnat se. Det enda företaget som helt saknar ISO-certifiering är Bergkvarabuss, som ansåg 
att nyttan inte översteg kostanderna med detta. Vi menar att de har ett miljöledningssystem 
som i stort sätt liknar ISO, men den stora skillnaden är mängden av dokumentation samt 
oberoende granskning av miljöarbetet. Inte heller Landstinget har en fullständig certifiering, 
planen är dock att införa detta.  
 
Bland våra valda ursprungsföretag upplever vi inte att de, som Zobel påvisar, känner sig 
tvingade att införa någon form av certifiering. Däremot instämmer vi med författaren då han 
menar att det kan vara svårt att mäta vissa miljömål, vilket vi kunnat se hos Brofästet och 
Bergkvarabuss. Zobel ger även kritik mot att företagen som använde systemen har svårt att 
engagera medarbetarna. Detta kan vi se i fallet med Trelleborg Rubore, där Snorrason påpekar 
att det, trots att syftet med arbetet är implementerat, är svårt att få ut informationen till alla 
även om det finns tillgängligt på deras intranät. Vi tycker ändå att det är bra att de lämnar all 
information på intranätet, eftersom att detta, enligt Chen, underlättar informationsspridningen 
samt att det enligt Sherif et al. kan leda till en ökad produktivitet. Ovanstående nämnda 
problematik kan vi även se hos Bergkvarabuss, där informationsspridningen försvåras av den 
specifika arbetsmiljön. Inom de andra företagen får vi dock känslan av att medarbetarna är väl 
införstådda i vad arbetet innebär, då de hela tiden är med och försöker påverka utvecklingen 
samt att kontinuerliga, interna, utbildningar genomförs. Enligt Ammenberg är detta 
kontinuerliga arbete ett av kraven för att erhålla samt behålla en ISO-certifiering. 
 
Även King och Lenox riktar viss kritik mot uppfattningen av att en ISO-certifiering 
automatiskt innebär att miljötänket genomsyrar hela företaget. Denna kritik kan vi hålla med 
om då vi delvis kunnat se exempel på detta hos Trelleborg Rubore, där fokus för 
miljöområdet endast ligger inom produktionsområdet. Vi uppfattade det som att 
användningen av exempelvis engångsmaterial inte var något som riktades någon större 
uppmärksamhet. Däremot finns denna inställning hos Landstinget, som vi berört ovan. 
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Tankegångarna finns även hos Brofästet, där de exempelvis försöker öka användandet av 
porslinsmuggar istället för pappersmuggar, då det innebär en mindre resursåtgång att diska 
muggarna istället för att kassera pappersmuggarna. Enligt Bonnedahl et al. måste individerna i 
samhället och således även företagen agera utanför de traditionella rollerna och ta ett större 
miljöhänsynstagande, vilket vi menar att de två sistnämnda företagen gör.  
 
Det går att diskutera anledningen till varför en ISO-certifiering görs, är det för att det är ”fint 
på pappret” eller för att företaget verkligen vill ta ett ansvar? Exempel på ett ökat 
ansvarstagande kan vi se hos Kalmar Energi, vilka ställer striktare krav än enbart en ISO-
certifiering på sina leverantörer.  

5.4 Intressenterna 
Vi har kunnat observera att intressenternas påverkan på företagets miljöarbete ser olika ut 
beroende på vad det är för sorts företag och tidsperioder, vilket styrks av Anthonsson. Detta 
har vi kunnat se inom Trelleborg Rubore där, Snorrason säger att, den största påverkan 
tidigare kom från kunderna, men att det nu övergått till ägarna. Vidare har vi även sett att 
beroende på företag, har olika intressenter skilda intressen i verksamheten. Däremot är det 
inget av företagen som talar i termer av den så kallade intressentmodellen, vilket gör att våra 
valda företag undkommer bekymret som Frankelius nämner och Carroll och Buchholtz 
förslag på att dela in modellen i subgrupper tillämpas således inte heller.  
 
Utifrån våra ursprungsföretag kan vi kategorisera de övriga företagen utifrån Carroll och 
Buchholtzs intressentmodell, där Länsförsäkringar och ALMI är finansiärer, Kalmar Energi 
samt Nilsson och Lindblom ses som leverantörer och till sist ser vi Svenska Kyrkan som 
kund. Något som kan ses som oväntat är att vi valt att se Svenska Kyrkan om kund, på grund 
av den verksamhet de bedriver. Vi blev förvånande att de har ett utvecklat miljöarbete och 
påverkar sina intressenter i den utsträckning de gör.  
 
Vidare talar Carroll och Buchholtz om Stakeholder Management, vilket vi anser vara 
sammankopplat med företagens ökade miljöarbete. Då intressenterna på flera olika sätt 
påverkar och ställer krav på företagen. Vi har medvetet valt ursprungsföretagen utifrån olika 
branscher och vi kan tydligt se att intressenternas krav på företagen varierar beroende på 
bransch. Inom tjänstesektorn tror vi att det är en mer ”mjukare” påverkan från kunder och 
medarbetare, en anledning till detta tror vi är att de inte i samma utsträckning har en negativ 
miljöpåverkan. I tillverkande företag menar vi att störst och ”hårdast” påverkan bland 
intressenterna har ägare samt myndigheterna.  
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Brofästet nämnde att Svenska Kyrkan enbart bokar miljöcertifierade konferens- och 
hotellanläggningar, efter intervju med Grape visade det sig att detta inte var ett nationellt krav 
för organisationen. Detta beror på att stiften är självstyrda och att de för tillfället sätter upp 
egna krav. Att de under 2008 ska ta fram en gemensam handlingsplan tyder på att de som 
intressent ställer krav. Genom att kunderna, som Svenska Kyrkan, direkt ställer krav tvingas 
exempelvis Brofästet att certifiera sig. Detta är en indikation på att Anthonsson har rätt 
gällande att kunderna ställer allt högre krav. 
 
I framförallt ett av våra besökta företag, leverantören Nilsson och Lindblom, har vi observerat 
ett ökat hänsynstagande gentemot en intressent. Utefter kundens krav har de anpassat sitt 
sortiment. Nilsson och Lindblom är inte ett särskilt stort företag och det kan därför vara extra 
viktigt att, likt Aragon-Correa et al, anpassa sig till intressenterna. I de fyra 
ursprungsföretagen kan vi se exempel på Piper och Cartys förslag på hur ett företag kan 
identifiera intressenternas åsikter. Vi tror att ju mer konkurrensutsatt ett företag är desto 
effektivare arbetar de med att få in intressenternas synpunkter. Brofästet är ett av de företagen 
som har kommit längst med anpassningen, eftersom att det finns många aktörer på 
markanden. Hos Landstinget har vi knappt kunnat se några av Piper och Cartys förslag, vilket 
vi tror beror på att de inte är utsatta för någon direkt konkurrens och därför inte behöver ägna 
sig åt detta i samma utsträckning, som exempelvis Brofästet. Vi kan dock se en avvikelse från 
vår teori, när det gäller Trelleborg Rubore, att konkurrenssituationen avgör anpassningen till 
intressenterna. Anledningen till detta tror vi är att de är ett tillverkande företag med en relativt 
stor miljöpåverkan.  
 
Vi har tidigare talat om att vi anser att ägarna är den intressent som ställer störst krav på 
redovisningen av miljöarbetet. Vår åsikt är att kunden inte har samma intresse utav redovisad 
ekonomisk information, utan har större intresse i att få information om huruvida produkten är 
miljövänlig eller inte. Vi får stöd av våra tankar genom att se på ursprungsföretagens 
hemsidor och den miljöinformation som lämnas där. Informationen är av övergripande 
karaktär och behandlar i stort sett enbart produkten.  
 
Samtliga företag anser att de på ett bra sätt tillfredsställer intressenternas krav och att de är 
lyhörda, vilket är en indikation på att de, som Jakobsson och Jakobsson avser är av vikt, 
identifierat relationen till intressenterna.  
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5.5 Socialt ansvarstagande 
Då företagens miljöarbete i dagsläget till stora delar inte är lagstiftat, menar vi att miljöarbetet 
till största del är en form av socialt ansvarstagande, vilket överensstämmer med Tunhammars 
tankar kring Corporate Social Responsibility. 
 
Basu och Palazzo talar om olika drivkrafter, vilka vi kunnat identifiera inom våra 
ursprungsföretag. Hos Trelleborg Rubore menar vi att det är intressenterna som driver det 
sociala ansvarstagandet, eftersom att det är ägarna som ställer det största kravet. Vad vi har 
kunnat se anser vi inte att de drivs av några etiska och moraliska dilemman. Prestationen är 
det som verkar driva Bergkvarabuss mot ett ökat miljöansvar. De styrs visserligen av 
myndigheterna, men eftersom att de ligger så pass långt över lagkraven anser vi att deras 
drivkraft är de externa förväntningarna. Brofästet menar vi istället drivs av motivationen att 
på ett frivilligt plan bidra till ett förbättrat samhälle och minskad miljöpåverkan. Vad gäller 
Landstinget anser vi att de till största del drivs av intressenten och då i form av politiker, men 
i och med ISO-certifieringen, som inte är ett krav, menar vi att de går mot att även vara 
prestationsdrivna.  
 
Även inom Svenska Kyrkan har vi kunnat identifiera en av dessa drivkrafter, då vi menar att 
deras ansvarstagande är motivationsdrivet i form av etiska och moraliska ståndpunkter. Detta 
styrks av Grape, då han menar att Svenska Kyrkans sociala ansvarstagande ligger i linje med 
deras egna värderingar.  
 
Vi har inte på ett tydligt sätt kunnat se hur företagets intressenter involveras i arbetet för 
socialt ansvarstagande, men vi tror att Reynolds och Yuthas har en poäng i detta och att det 
därför kommer att utvecklas i framtiden. Kalmar Energis strategi att låta kunderna betala för 
utsläppsrätter menar vi kan liknas vid Bergströms teori om att företag bör skapa en marknad 
där en vilja att betala för hållbar utveckling tidigare inte existerat. 
 
Genom att företagen ställer krav på sina leverantörer sprids miljötänket i värdekedjan, likt 
Cramers tankar. Detta har vi fått bekräftat av bland annat Bergkvarabuss, där Forsberg menar 
att de genom att köpa in miljömärkta tvättmedel även påverkar leverantörens utbud.  
 
Företagens miljöpolicys kan ses som en del de etiska riktlinjerna, vilka Bergström och 
Bonnedahl et al. talar om. Vi tror definitivt att införandet av en miljöpolicy kan leda till mer 
ansvarstagande medarbetare, vilket vi framförallt kunnat se inom Landstinget samt på 
Brofästet. Sjöholm och Nicklasson påpekar att det inom Landstinget är medarbetarna som 
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ställer de högsta kraven på organisationens miljöarbete. Deras engagemang tror vi leder till ett 
ökat ansvarstagande. De övriga två teserna har vi även kunnat identifiera i de valda företagen. 
Vad gäller Bergkvarabuss har vi märkt att de har svårt att få framförallt chauffören 
engagerade i miljöarbetet då utbildningar genomförs, men lika snabbt glöms bort. Inom 
Trelleborg Rubore menar vi att företaget till en viss del gömmer sig bakom de nedskrivna 
riktlinjerna. De gör ingenting åt de områden som inte berörs i miljödokumenten och vi syftar 
här på tidigare nämnda användning av engångsmaterial samt Snorrasons åsikt att de inte 
behöver utöka sitt miljöarbete. Utifrån vårt empiriska material är vi dock inte lika övertygade, 
som Bonnedahl et al., att den sista tesen är vanligast. Vi tror att beroende på företag och 
medarbetarnas intresse ser det olika ut och vi menar att det inte går att generalisera företagen 
utefter en viss tes.  
 
Forsberg på Bergkvarabuss påpekade att finansiärer inte behöver ta något ansvar gällande 
företags miljöarbete, då det finns ett flertal andra aktörer på marknaden som gör detta. 
Hussfeldt på Länsförsäkringar ser dock annorlunda på situationen, då han menar att bankerna 
har ett socialt ansvar att kontrollera företagens arbete utöver de finansiella faktorerna. Vi 
anser att detta är ett tecken på att de sociala ansvarstagande sprider sig i samhället och att 
tidigare ansvarsfördelning ifrågasätts.  

5.6 Konkurrensstrategi 
Våra valda ursprungsföretag arbetar alla effektivt med miljöfrågor och utefter detta arbete 
finner vi inte Porters konkurrensmodell tillämpbar. Skulle vi dock välja att klassificera 
företagen enligt denna teori är det framförallt Brofästet som vi anser ha differentierat sig 
genom sitt miljöarbete. De övriga företagen finner vi svåra att klassificera. Utifrån detta 
menar vi att Orsatos vidareutvecklade modell är mer lämpad för våra organisationer.   
 
Efter våra observationer inom Brofästet anser vi att de kan placeras i strategin ”Eco-
efficiency”. Vi har kunnat se hur de på ett aktivt sätt arbetar för att minska sina kostnader, 
framförallt gällande transporter, och samtidigt de negativa miljöeffekterna. Trelleborg Rubore 
finner vi använda sig av strategin ”Beyond Compliance Leadership”, då deras främsta syfte är 
att öka sin effektivitet. De är dock angelägna om att visa upp sitt miljöarbete, en indikation på 
detta är att de var villiga att hjälpa oss i vårt uppsatsskrivande. Landstinget kan vi inte placera 
i någon av strategierna, då det inte är en konkurrensutsatt organisation. Vissa delar, då 
framförallt Folktandvården, kan dock på grund av sin konkurrenssituation anses tillämpa 
”Eco-efficiency”-strategin. Även Bergkvarabuss finner vi svåra att kategorisera utefter 
Orsatos teori. Vi skulle gärna se en blandning av olika, där de arbetar för lägre kostnader och 
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en ökad effektivitet. I och med att miljöarbetet inte används som en konkurrensfördel i denna 
bransch är de i dagsläget inte intresserade av att, i någon större utsträckning, synliggöra sitt 
arbete. 
 
Inget av de valda ursprungsföretagen använder sitt miljöarbete i sin marknadsföring och 
därför kan vi inte se att de tillämpar ”Eco-Branding”-strategin. Vi tror att detta är något som 
kommer bli mer aktuellt i framtiden, framförallt för Brofästet då de under 2008 ska arbeta för 
att ytterligare synliggöra sitt miljöarbete. Detta tror vi dock beror helt på hur stora krav 
kunderna ställer på företagens miljöengagemang.  
 
Till skillnad från Erhardsson och Björnsjö, håller vi med Sjölund et al. om att en certifiering 
inte längre kan användas som konkurrensfördel. I samtliga besökta företag är det endast 
Brofästet som anser sig inneha en konkurrensfördel på grund av sin certifiering. Även ALMI 
tror att en certifiering kan leda till konkurrensfördelar, för att på så sätt kunna hävda sig bättre 
på marknaden. Vi menar dock att företagen måste arbeta med mycket mer än att bara erhålla 
en certifiering för att uppnå kundernas krav på miljöarbete. Erhardsson och Björnsjö nämner 
också att ett synbart miljöarbete kan leda till konkurrensfördelar, men efter vår studie kan vi 
konstatera att det är pris som oftast är avgörande, även i de fall där kunden påstår sig välja 
utefter miljömedvetenhet. Ett aktuellt och tydligt exempel på detta är att Kalmar Kommun 
nyligen tecknat elavtal med Öresundkraft, istället för att välja sitt lokala och ägda 
miljömedvetna elbolag. Orsaken till detta var att priset var lägre. Det enda krav som 
kommunen ställde i denna upphandling var att det skulle vara förnyelsebar energi, där 
Öresundskraft enbart har 54 procent medan Kalmar Energi har 100 procent. 
(www.barometern.se, 080512). Vi menar att Kalmar Energi hade vunnit på om kommunen 
hade haft större krav i sina upphandlingar. Även Forsberg på Bergkvarabuss anser att 
kommunen behöver ta ett större samhällsansvar genom dessa upphandlingar, i och med att 
dessa är stora aktörer på marknaden.   
 
Samtliga företag tror att miljöarbetet kommer få en större betydelse i framtiden och att 
intressenterna kommer att ställa högre krav. Detta påpekar även Offerman i sin artikel, där 
hon menar att företaget bör jämföra sig med konkurrenterna. Vi har märkt en medvetenhet 
bland våra valda företag, då det gäller hur konkurrenterna arbetar med miljön, men det verkar 
dock inte som att de jämför sig i den utsträckning Offerman menar. Genom denna jämförelse 
tror vi att fokus på miljöfrågor ökar samtidigt som det sociala ansvaret ökar. Dock anser vi 
inte att en jämförelse leder till någon konkurrensfördel.  
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5.7 Avslutande synpunkter 
Det går inte att, utifrån de valda ursprungsföretagen, generalisera utformningen av ett företags 
miljöarbete utan vi kan konstatera att det beror på hur stor miljöpåverkan verksamheten har 
och hur engagerade individerna i organisationerna är. Vissa likheter har vi dock kunnat 
urskilja i de företag som valt att certifiera sig enligt ISO 14001 eftersom denna innebär en viss 
standardisering. Detta gäller främst dokumentationen samt att arbeta mot årliga uppsatta 
miljömål.   
 
I det stora hela har certifieringen mist sin konkurrenskraft, då det i dagsläget är många företag 
som följer dess riktlinjer.  I de fall där upphandlingar kräver någon form av certifiering tror vi 
dock att denna ger en viss fördel. Vi har kunnat se att flera av våra valda företag skulle kunna 
vinna på att högre krav ställs vid upphandlingar. Vi menar att framförallt kommun och 
landsting, som konsumenter, är stora aktörer på marknaden och att de genom högre ställda 
krav skulle kunna påverka utvecklingen av näringslivets miljöarbete. I dagsläget har vi fått 
uppfattningen av att dessa aktörer, i form av myndigheter, ställer höga krav på 
miljöengagemanget bland företagen, men då de själva köper produkter från dessa företag 
ställer de inte samma krav. Ett tydligt exempel har vi kunnat se där Kalmar kommun i sin 
energiupphandling endast ställde kravet att det skulle vara förnyelsebar istället för att sätta en 
procentuell gräns för hur stor del av energin som skulle vara förnyelsebar. Enligt Greenpeace 
hade Öresundkraft en av de lägsta andelarna förnyelsebar energi, men det var dessvärre priset 
som var avgörande för kommunen.  
 
Vi anser att ursprungsföretagen i större uträckning bör redovisa sitt miljöarbete till externa 
intressenter. Genom årsredovisningen lämnas informationen till ägarna, vilka vi menar är den 
intressent som har det största intresset av ekonomisk data. Som vi tidigare påpekat skulle en 
utökad miljöredovisning kunna ses som ytterligare en parameter vid bedömning av företaget 
och dess verksamhet. Kunder, menar vi, har ett större intresse av produktinformation och 
företagen skulle därför tjäna på att tydliggöra denna information på hemsidan. I övrigt anser 
vi att företagen tillfredställer myndigheternas krav och då främst i form av de miljörapporter 
som krävs. 
 
Den uppfattning vi fått under uppsatsens gång är att det är de mindre tvingande intressenterna 
som har störst påverkan i tjänsteföretag. Detta tror vi beror på att deras nyckelresurser är 
medarbetarna samtidigt som kundrelationer är än mer betydelsefulla i tjänsteföretag än i de 
tillverkande företagen. Det handlar även om att behålla befintlig personal och vara attraktiv 
vid nyrekryteringar och vi tror att ett miljöengagemang från företagets sida kan vara en 
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avgörande faktor. Vidare vill vi mena att försäljningen i dag bygger mer på kundrelationer än 
vad det gjort tidigare och därför kan miljöarbetet även här vara av betydande roll. Återigen 
bygger detta på individens ökade miljöengagemang, då företagen kan attrahera dessa kunder 
med ett aktivt miljöarbete. 
 
Många företag tar i dag sitt sociala ansvar, men detta kan ständigt utökas. Kalmar Energi 
köper utsläppsrätter för kundens räkning och även flygbranschen tillämpar detta tänk. Vi 
menar att exempelvis transportföretag kan köpa utsläppsrätter å kundernas vägnar för att på så 
sätt öka sitt sociala ansvarstagande. Genom detta tror vi att både företag och individer blir 
medvetna om hur stora utsläpp de ansvarar för och på så sätt kan företagen påverka sina 
kunder mot ett ökat miljöhänsynstagande. Vidare tror vi även att denna typ av tjänst kan 
innebära att kundernas miljömedvetenhet ökar samt att det i slutändan kan leda till ett 
förändrat beteende.  
 
Något som vi på ett tydligt sett kunnat se i de valda företagen är att kunderna påstår att miljön 
spelar stor roll trots att det ändå är priset som i slutändan avgör. Detta tyder på att företagens 
miljöarbete mer eller mindre är överflödigt, ur åtminstone kundens synvinkel. Återigen går 
det inte att konkurrera med miljöarbete förrän varje enskild individs inställning till 
miljöpåverkan ändras. I framtiden tror vi att detta kommer vara mer ”utvidgat” eftersom de 
yngre generationerna växer upp med denna medvetenhet. De valda företagen kommer då, 
troligen, ha ett försprång i och med det genomarbetade miljöledningssystem som de har idag.  
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6 Dis
 det avslutande kapitlet kommer vi att föra en generell diskussion kring uppsatsens 

kussion 

ämnesområde. Vi resonerar kring de tankar som uppkommit under studiens gång. I 
kapitlet lämnas även förslag till vidare forskning.  

Samhällets påverkan på miljön är idag ohållbar och har fått och kommer att få konsekvenser 
på klimatet, vilket kan ses i figur ett. En fortsatt negativ påverkan kan leda till ödesdigra 
följder. Vi tror att den mediala debatten har lett till att individerna i samhället fått en ökad 
medvetenhet inom området. Detta kan exempelvis ses genom att människorna har anpassat 
sig till den rådande situationen, där den enskilde individen källsorterar och åker kollektivt 
medan företagen erbjuder miljövänliga produkter och köper utsläppsrätter.  

 I

 
Företag arbetar mer och mer för en förbättrad miljö, men det finns fortfarande mycket att 
åtgärda.  Något som har fått en stor genomslagskraft är certifiering av miljöledningssystem, 
såväl internationell som nationell. Tanken bakom en certifiering av miljöledningssystemet är 
mycket bra, men vi tror att det i många fall ger en falsk bild. Som mindre insatt intressent kan 
denna certifiering ge en överdriven bild av ett företags miljöarbete. En certifiering kräver 
stora ekonomiska resurser och därför tycker vi att företagen på ett genomarbetat sätt bör 
överväga om en certifiering verkligen behövs. Vidare anser vi även att det kan ses som 
orättvist för mindre företag, som har ett välutvecklat miljöarbete, men inte har de resurser som 
certifieringen kräver. 
 
Företag bör använda miljöarbetet i marknadsföringen på ett bättre sätt än vad som görs idag, 
vilket skulle kunna leda till en konkurrensfördel. Marknadsföringen, har enligt vår mening, en 
mycket stor genomslagskraft och en stor del av företagens intressenter nås via denna 
informationskanal. Vi menar att företagen exempelvis skulle kunna inkludera information om 
miljöarbete i offerterna, men även att tydliggöra produktens miljöpåverkan. Det finns dock 
vissa branscher där det i dagsläget inte är möjligt, då kunderna inte efterfrågar miljöarbete i 
lika stor uträckning som andra branscher.  
 
Vi menar att det är viktigt att företagens miljöarbete inte separeras från den övriga 
verksamhet, utan att det ska sättas i ett sammanhang. Genom detta tror vi att ett ökat 
engagemang och en ökad förståelse kan uppnås. Detta kan enligt vår mening leda till andra 
fördelar, exempelvis kan ett välintegrerat miljöarbete ge en högre effektivitet och därmed leda 
till ett positivt ekonomiskt utfall.  
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Miljöarbetets betydelse tror vi kommer att öka med tiden, för som det ser ut idag spelar 
produktens pris en större roll än miljöhänsynstagandet. I och med den ökade medvetenheten 
kommer efterfrågan på miljövänliga produkter att bli större, vilket på lång sikt leder till ett 
lägre pris. I framtiden kan det bli mer självklart att välja miljöriktiga alternativ. På grund av 
att kommuner och landsting är så pass stora aktörer på marknaden, måste de ställa högre krav 
i sina upphandlingar för att på så sätt driva företagens miljöarbete framåt. Det bidrar även till 
en bättre samhällsmiljö. 
 
Individernas inställning till miljön måste ändras, alla kan göra något! Även de små insatserna 
blir stora i längden, vilket ordspråket ”många bäckar små, gör en stor å” talar för. För att 
återkoppla till uppsatsens titel menar vi att kunderna ska efterfråga miljö framför pris och att 
kaffet är något som sätter guldkant på tillvaron. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Nedan följer några förslag som vi anser kan ligga till grund för vidare forskning inom vårt 
valda område: 

• Hur ser miljöarbetet ut om några år, i jämförelse med den studie vi gjort. 

• Vad har skett inom lagar och normer, rörande miljöredovisning.  

• Undersöka hur extern granskning av miljöarbetet påverkar legitimiteten. 

• Inrikta sig på en viss bransch för att möjliggöra en djupare studie och se om 
konkurrensfördelar förekommer. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor, Ursprungsföretag 
Intervjumall för samtliga ursprungsföretag 
Allmänt 

1. Vad har du för befattning, arbetsuppgifter och utbildning? 
a. Har du fått någon specifik utbildning för miljöredovisning? 

2. Berätta om er verksamhet.  
Miljöaspekten  

3. Hur ser ert miljöarbete ut idag? 
4. När började ert arbete med detta och varför? 
5. Vilka fördelar anser ni att miljöarbetet har medfört? 

a. Konkurrensfördel? 
6. Berätta om er miljöpolicy samt miljöstrategier. 

a. Är personalen informerade om dessa? 
7. Vilka mål har ni när det gäller miljö och hållbar utveckling?  

a. Hur utvärderas dessa? 
b. Hur bör ej uppfyllda miljömål redovisas? 

8. Hur används miljöredovisningen internt? 
a. Vem använder informationen? 

9. Tror ni att det kommer bli aktuellt med ett ökat miljöarbete och i så fall i vilken 
utsträckning? 

10. Är ni miljöcertifierade och vad innebär detta? 
11. Hur mycket tid och resurser läggs ner på miljöarbetet? 
12. Hur anser ni att ert företag bör behandla en negativ inverkan på miljön? 
13. Hur blir ert företag kontrollerat vad gäller er påverkan på miljön? 
14. Hur ser ni på miljöcertifierade underleverantörer?  

a. Konferenser och resor? 
15. Hur ser ni på samhällsansvar? (Gentemot kommuner, medborgare m fl.) 

Intressenterna 
16. Vilka intressenter tror du är intresserade av miljöredovisningen? 
17. På vilket sätt redovisar ni ert miljöarbete till de externa intressenterna? 

a. Miljöberättelse, omvärldspåverkan? 
b. Gröna nyckeltal? 

18. På vilket sätt har era olika intressenter påverkat miljöarbetet?  
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a. Vilka intressenter ställer högst krav? 
19. Vilka tror du är de bakomliggande orsakerna till intressenternas ökade krav? 
20. På vilket sätt finns det möjlighet för intressenterna att ge kommentarer angående ert 

miljöarbete? 
21. Anser du att ni att ni uppfyller intressenternas krav på miljöredovisning? 

a. Om inte, varför? 
22. Hur pass användbar tror du att miljöinformationen är för intressenterna vid fattande av 

beslut av diverse slag?  
23. Skiljer sig miljöinformationen till de olika intressenterna och i så fall, på vilket sätt? 
24. Vad anser du vara fördelarna respektive nackdelarna med att redovisa ert miljöarbete? 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor, Leverantör 
Kalmar Energi AB 
Allmänt 

1. Vad har ni för befattning, arbetsuppgifter och utbildning? 
2. Berätta om er verksamhet.  

Miljöaspekten  
3. Hur ser ert miljöarbete ut idag? 
4. När började ert arbete med detta och varför? 
5. Vilka fördelar anser ni att miljöarbetet har medfört? 

a. Konkurrensfördel? 
b. Vad innebär en topplacering på Greenpeaces lista? 

6. Vilka mål har ni när det gäller miljö och hållbar utveckling?  
a. Hur utvärderas dessa? 
b. Hur bör ej uppfyllda miljömål redovisas? 

7. Tror ni att det kommer bli aktuellt med ett ökat miljöarbete och i så fall i vilken 
utsträckning? 

Kunderna 
8. Vad tror ni påverkar kunden vid val av energibolag? 
9. På vilket sätt påverkar kunderna ert arbete? 

a. Hur når kundernas önskemål fram? 
b. Vilka typer av kunder är det som har påverkat? 

10. Har ni märkt en ökning av efterfrågan? 
a. När började ni märka av ett ökat intresse? 
b. Varför tror du att denna efterfrågan har ökat? 
c. Är det en tillfällig trend eller något bestående? 

11. Enligt er hemsida kan kunderna välja klimatel som tillval. Hur vanligt är detta och 
vilka typer av kunder är det som väljer detta? 

12. Hur arbetar ni för att få konsumenterna mer miljömedvetna när det gäller att ”handla” 
el? 

13. Påverkar ni era kunder och i så fal i vilken utsträckning? 
 
Nilsson och Lindblom Frukt och Grönt AB 

1. Varifrån köper ni mest frukt/grönsaker? 
a. Vad påverkar ert val av leverantör? 

2. På vilket sätt påverkar era kunder vad ni köper in? 
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a. Hur kan kunderna påverka? 
b. Vilka typer av kunder är det som har påverkat? 

3. Har ni märkt en ökning av efterfrågan rörande KRAV-odlat eller närproducerat? 
a. När började ni märka av ett ökat intresse? 
b. Varför tror du att denna efterfrågan har ökat? 
c. Är det en tillfällig trend eller något bestående? 

4. Hur ser det ut bland era leverantörer, är det fler som väljer att KRAV-märka sina 
odlingar? 

5. Anser du att ni uppfyller era kunders krav och på vilket sätt? 
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8.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor, Finansiär 
Intervjumall för samtliga finansiärer 

1. Vad har ni för befattning, arbetsuppgifter och utbildning? 
2. Berätta om er verksamhet. 

 
3. Varför tror du att miljöarbetet har fått en sådan genomslagskraft? 
4. Vem är det som har drivit på utvecklingen? 
5. På vilket sätt skulle ett genomarbetat miljöarbete kunna skapa konkurrensfördelar? 
6. Hur tror du att det framtida miljöarbetet kommer att se ut i företagen? 
7.  På vilket sätt spelar ett företags miljöarbete in vid ert beslutsfattande? 

a. Är det något som bestäms på lokal eller central nivå? 
b. Hur mycket kan ni på lokal nivå påverka? 

Om ja på fråga 7; 
8. Hur kommer det sig att ni tar hänsyn till miljöarbetet? 
9. Hur påverkas er värdering av företaget huruvida det är certifierat eller inte? 
10. Hur länge har företagens miljöarbete haft påverkan på er bedömning? 
11. Hur kommer det att se ut i framtiden? 
12. Anser du att banken har något samhällsansvar rörande ställda krav på företagens 

miljöarbete? Hur ser ansvaret ut? 
13. Hur upplever kunderna denna hänsyn? 

Om nej på fråga 7; 
14. Varför tas ingen hänsyn till detta? 
15. Tror du att det kommer förändras i framtiden och i så fall på vilket sätt? 

a. Vem eller vilka kommer att driva den eventuella förändringen? 
16. Ni har på er hemsida en uttalade miljöpolicy, vi tycker att det vore rimligt att ta med 

det i beaktning vid bedömningen av kunderna. Vad anser du? 
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8.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor, Kund 
Svenska Kyrkan 

1. Vad har du för befattning, arbetsuppgifter och utbildning? 
2. Hur ser er miljöpolicy ut? 
3. Vad är bakgrunden till ert miljöarbete? 

a. Har ni märkt av ett ökat miljöintresse bland era medlemmar? 
i. Har deras intresse påverkat ert arbete? 

4. Hur länge har miljöarbetet varit aktuellt inom organisationen? 
a. Hur tror du detta arbete kommer förändras i framtiden? 

5. Hur påverkar miljöpolicyn ert val av leverantörer, såväl tjänster som produkter? 
Exempelvis konferensanläggningar och transportföretag. 

a. Om så är fallet, vad beror det på? 
i. Hur länge har det varit aktuellt?  

ii. Vem är det som fattat detta beslut? 
b. Om så inte är fallet, vad beror det på och är det något som kommer bli 

aktuellt? 
6. Vad anser du att kyrkan kan göra för att förbättra samhällets miljö? 
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8.5 Bilaga 5 – Intervjubekräftelse 
Hej! 
Efter vårt samtal 2008-04-XX vill vi bekräfta tidpunkten för intervju 2008-04-XX kl. XX.XX. 
 
Inom magisterkursen i ekonomistyrning (91-120 HP) vid Högskolan i Kalmar ingår det att 
skriva en vetenskaplig uppsats. Syftet med vår uppsats är att undersöka intressenternas krav 
på företagens miljömedvetenhet. Vi vill vidare se hur dessa krav ser ut och om det kan ge 
företagen några fördelar samt i så fall vilka. 
 
Vi har under intervjun tänkt beröra nedanstående delar: 

• Miljöarbete – nutid, dåtid och framtid. 

• Intern användning av miljöinformation. 

• Kontroll av miljöarbete. 

• Miljöledningssystem. 

• Intressenterna och deras krav. 

• Redovisning av miljöarbete till externa intressenter. 

• Intressenternas möjlighet till att påverka. 
 
Vår handledare heter Krister Bredmar och kan, om så önskas, nås på krister.bredmar@hik.se. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Erik Heintz, Josefine Jönsson och Josefin Virdeborn. 
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