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ABSTRACT

Titel: Miljöinvesteringar – framtidens investeringar?

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Joakim Tuvér och Mattias Fredriksson

Handledare: Stig Sörling

Datum: 2009 - 05

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur 4 olika företag ser på miljöinvesteringar, 
samt vad som påverkar valet av dessa ur en företagsekonomisk synvinkel. Vi vill också ta 
reda på vilka investeringar som görs för att utveckla miljöarbetet på företaget samt vilka 
faktorer som påverkar valet av investeringar för miljön. Slutligen vill vi veta om dessa 
miljöinvesteringar kan beräknas företagsekonomiskt.

Metod: Vi har antagit ett företagsekonomiskt metodsynsätt i aktörsynsättet, vilket kan 
kopplas till den kvalitativa hermeneutiska inriktningen. Litteratur i form av böcker och 
forskningsartiklar har samlats in via högskolebiblioteket i Gävle. En del material har 
insamlats via internet. Empiriskt material har insamlats genom intervjuer med 
representanter för de studerade företagen. Vi har sedan gjort vår tolkning av det 
insamlade materialet och kommit fram till ett antal slutsatser som presenteras sist i 
arbetet.

Resultat & slutsats: Det är otydligt vad som är en miljöinvestering i företagens 
miljöarbete. Alla företag jobbar dock kontinuerligt med att minska miljöpåverkan. I hur 
stor omfattning varierar beroende på typ av verksamhet och företagsstorlek. Historiskt 
har främst lagkrav påverkat valet av miljöinvesteringar. En övergång sker mot att 
tillgodose kundernas krav i större utsträckning. Miljöinvesteringar anses svåra att beräkna 
i företagsekonomiska kalkyler. Istället ses de ofta som långsiktiga strategiska beslut.

Förslag till fortsattforskning: En fördjupning inom ett enskilt större företag i form av 
en fallstudie skulle vara intressant. Främst för att reda ut hur miljöinvesteringar hanteras 
inom alla nivåer av en verksamhet. Ett försök till att värdera ett enskilt företags 
miljöinvesteringar i monetära termer skulle också vara intressant och bidra till 
forskningen på området.

Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att studien ska bidra till att belysa att företag 
fortfarande har mycket kvar att arbeta med när det gäller hur miljöinvesteringar ska 
värderas och hanteras. Det är en stor skillnad på hur miljöinvesteringar värderas och 
hanteras i teorin jämfört med hur företagen gör i verkligheten. 

Nyckelord: Miljöinvesteringar, Miljöarbete, Miljöledningssystem, Beräkning, Värdering, 



ABSTRACT 
 
Title: Environmental investments – investments of the future?

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

Author: Joakim Tuvér and Mattias Fredriksson

Supervisor: Stig Sörling

Date: 2009 - 05

Aim: The purpose of this study is to, out of a business management perspective, highlight 
how 4 different companies view their environmental investments, and why their 
particular approaches to environmental investments are selected and what factors affect 
their choices. We also want to find out what measures and investments are being made to 
develop how they work with environmental issues in the companies as well as finding out 
what factors are determinant in this selection process.
Finally we will try to establish whether these environmental investments can somehow be 
financially measured out of a business management perspective.

Method: We have assumed a business management perspective in our working method, 
which can be derived from (connected to) the qualitative hermeneutical approach. Books 
and research articles have been gathered through the library at Gävle university. Some 
material has been found over the Internet. Interviews with representatives from the case 
study companies form the empirical material for this thesis. We have then interpreted this 
material and reached a number of different conclusions which are presented in the end of 
the thesis. 

Result & Conclusions: It is unclear what is an environmental investment in the case 
study companies way of working with environmental issues. All companies are however 
continuously working with decreasing the effects they have on the environment. In which 
capacity varies depending on the type and size of the organization. Historically, 
legislative demands have been the main reason determining the environmental 
investments of the companies, but it is gradually moving more towards satisfying 
customer needs that determines which course of environmental investments the 
companies choose. Environmental investments are considered difficult to measure in 
calculations out of a business management perspective, instead environmental 
investments are commonly viewed as long-term strategic decisions.

Suggestions for future research: Putting more focus into only one individually larger 
organization as a case study would be of great interest. Mainly in order to find out how 
environmental investments are being handled on all different levels inside of an 
organization. An attempt at measuring an organizations environmental investments in 
monetary terms would also be of interest and would contribute to further research in this 
area.

Contribution of the thesis: Our hope is that this case study will contribute and also 
acknowledge how far this area of expertise/research has to travel, before one can 
distinguish and measure environmental investments in real life. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Det senaste decenniet har klimathotet blivit allt mer påtagligt. Stora resurser läggs i allt större 
omfattning på olika miljöinvesteringar. Detta har lett till att företagen påverkas av olika 
miljöfaktorer i större utsträckning än tidigare. En övergång har skett mot att företagen valt att 
följa olika intressenters miljökrav i större utsträckning än tidigare, då enbart myndigheternas 
miljökrav tillgodosågs. Företagets intressenter ställer idag upp restriktioner för företagets 
miljöpåverkan samt krav på miljöengagemang i verksamheten. Intressenterna prioriterar idag 
affärer med miljömedvetna företag framför andra. Övergången kan till viss del bero på 
reportage i massmedia om industriella missförhållanden och ökat inflytande av 
miljöorganisationer (Magnell 1993. s. 1). 

I ett kortare perspektiv innebär miljöfrågorna en möjlighet för företag att kunna profilera sig. 
Miljöanpassning ses idag som en logisk vidareutveckling av kvalitetstänkandet då endast en 
miljöanpassad produkt/organisation kan sägas ha god kvalitet. Miljöfrågornas 
kvalitetsdimension har också visat sig genom att särskilda miljöstandarder har utvecklats. 
Möjligheten att utnyttja miljöanpassningen som en kvalitetsaspekt vid marknadsföringen har 
också skapats. Främst genom uppbyggandet av ett miljöprofilerat varumärke (Hallström et al, 
1997, s. 7). 

Många av de resurser som företag lägger på miljöinvesteringar leder indirekt till ökade 
kostnader. Dessa ökade kostnader kan motiveras av kundkrav, lagkrav eller företagets egna 
strategier. För företag och organisationer innebär det också att miljöaspekter måste vägas in 
när olika beslut fattas. En del av de olika beslut företag måste fatta är bl.a. Vilka investeringar 
som måste göras för att uppnå lagstadgade miljömål? Vilka certifikat vill kunderna att de har? 
Är dessa investeringar ekonomiskt hållbara? 

För att kontrollera och legitimera miljörelaterade investeringar finns särskilda kontrollorgan 
som utfärdar certifikat till företag som uppfyller uppställda miljömål. Det finns också olika 
lagstadgade miljöregler som företagen måste följa. 

En omfattande problematik uppkommer när miljöinvesteringar ska beräknas i monetära 
termer. En del kritiker vill hävda att det är oetiskt och fel att värdera miljö i monetära termer. 
De hävdar också att det innefattar för många osäkra parametrar för att det ska vara möjligt att 
mäta.

Vad som är en investering i miljöförbättringar och därmed det som vi fortsättningsvis 
kommer att kalla miljöinvestering, varierar stort mellan olika typer av verksamheter. 
Begreppet miljöinvesteringar spänner därför över ett brett område. För en del företag innebär 
det stora investeringar i anläggningsinventarier i form av yttre rening. För andra kan det 
innebära förändringar i processer för att minska miljöpåverkan. Många gånger kommer 
miljöeffekter på köpet vid uppgraderingar av befintliga processer, s.k. integrerade 
investeringar. Andra gånger är de direkt avsedda att enbart minska företagets miljöpåverkan.

För att hjälpa företagen att hantera miljöarbetet finns olika miljöledningssystem att införa. 
Vanligast är ISO 14000 och EMAS. Dessa kan i sin tur leda till en miljöcertifiering av 
företaget som därmed blir ett kvitto på vidtagna miljöåtgärder.
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Den traditionella investeringskalkylen kan genom tillfogandet av s.k. ”mjuka värden” sägas 
ha komplicerats. Till dessa mjuka värden hör i allra högsta grad miljöinvesteringar. Allt större 
fokus riktas mot de kvalitativa aspekterna när investeringsbeslut fattas. I en del fall motiveras 
miljörelaterade investeringar med att de anses strategiska för företaget. Antingen genom 
förhoppning om framtida betalningsöverskott till följd av investeringen eller genom att slippa 
tvingas lägga ner verksamheten i framtiden.

Omfattande forskning bedrivs också för att studera relationen mellan miljö och ekonomi. Det 
är inte helt klart hur miljöarbete kan relateras till ekonomiska resultat. Det är heller inte helt 
klart hur olika miljöinvesteringar ska värderas i ekonomiska termer. Något som dock är helt 
klart är att företag hela tiden har krav på sig att utveckla sitt miljöengagemang, vilket i sin tur 
borde leda till krav på miljöinvesteringar. Det är också detta som väckt vårt intresse i frågan. 
Hur påverkar dessa ökade krav företagen? Är det möjligt att beräkna kostnaderna och 
utvärdera konsekvenserna av ett ökat miljöarbete? Kan det som författare kallar 
miljöinvesteringar identifieras inom företagen eller är det något som ”de bara gör” utan att de 
tänker på det? Om det är så att företagen gör medvetna investeringar i miljö, kan dessa då 
beräknas i ekonomiska termer? Många frågor finns att besvara gällande detta fenomen. Vi 
väljer dock att inrikta vårt arbete till att belysa hur några olika företag ser på några av de här 
frågorna. Det är också detta som kommer att bli uppsatsens syfte.

1.2 Syfte

Vi vill med denna studie belysa hur olika företag ser på miljöinvesteringar, samt vad som 
påverkar valet av dessa, ur en företagsekonomisk synvinkel.

För att uppfylla studiens syfte har vi följande frågeställning:

Vilka investeringar görs för att utveckla miljöarbetet på företaget?

Vilka faktorer påverkar valet av investeringar för miljön?

Kan dessa miljöinvesteringar värderas företagsekonomiskt?
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1.3 Disposition

Kapitel 2 – Metod – I metodavsnittet redogör vi för det vetenskapliga synsätt vi antagit. 
Därefter beskriver vi vårt tillvägagångssätt. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram – I detta avsnitt presenterar vi olika författares 
förklaringar och definitioner av fenomenet miljöinvesteringar. Avsnittet avslutas med hur 
forskningen på området bedrivs.

Kapitel 4 – Intervjuer – Här presenterar vi resultatet av de intervjuer vi utfört med 
representanterna för företagen. Presentationen är uppdelad i 4 teman som utgår från 
frågeställningen i syftet.

Kapitel 5 – Reflektion – I denna del tolkar och analyserar vi det som sagts i intervjuerna med 
hjälp av den teoretiska referensramen.

Kapitel 6 – Slutsats – Utifrån de tolkningar och analyser vi gjort kommer vi dra slutsatser 
samt ge förslag till fortsatta studier.
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2 Metod

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för det vetenskapliga metodsynsätt vi antagit. Därefter  
kommer vi beskriva vårt tillvägagångssätt för att utföra studien. 

2.1 Vetenskapligt synsätt

Vi har valt att anta ett företagsekonomiskt metodsynsätt i aktörsynsättet, vilket kan kopplas 
till den kvalitativa hermeneutiska inriktningen. Vi anser att valet av ett aktörsynsätt är 
lämpligt eftersom vi utgår från människors uppfattningar och tolkningar i kunskapsprocessen. 

Enligt aktörsynsättet existerar verkligheten som en social konstruktion. Den betraktas som 
bestående av ett flertal olika verklighetsbilder, vilka delas av en större eller mindre grupp 
människor. Dessa grupper av människor kan utgöras av organisationer eller hela samhällen. 
De gemensamma verklighetsbilderna som delas inom gruppen utgör den objektiverade 
verkligheten, men är inte objektiv vid en jämförelse med de två övriga synsätten inom 
företagsekonomi, system- och analytiska synsättet. Vi låter oss sedan påverkas av vår skapade 
objektivitet som leder till omtolkning och skapandet av en ny objektivitet. Anledningen till att 
vi i vårt forskningsarbete, ”skapar” en objektivitet är att det traditionella objektivitetsidealet i 
princip är omöjligt att uppnå inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Särskilt då vi 
utgår från människors uppfattningar och tolkningar (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 200)(Solvang 
& Holme, 1997, s. 44).

Relationen mellan det vi producerar och hur detta i sin tur påverkar oss, är enligt 
aktörsynsättet dialektiskt. Vi författare som forskare och aktörerna kommer att påverka 
varandra ömsesidigt. Omtolkningen av de innebörder som spelar i dessa relationer leder till att 
innebörderna blir flertydiga och även de, dialektiska. Det ömsesidiga dialektiska förhållandet 
är något som står i centrum inom aktörsynsättet. Vi som forskare uppnår en ökad förståelse 
genom att försöka förstå samband mellan olika aktörers tolkningar som i en 
transformationsprocess bidrar till utvecklandet av en socialt konstruerad verklighet (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s 74, 178, 86-87).  

Vi kommer genom aktörsynsättet att se aktören som en skapande, handlande och 
reflekterande individ. Vårt intresse inriktas därefter mot förståelse av denna individ i en 
dialog. Aktören är vårt undersökningsobjekt i form av en aktivt tänkande och handlande 
människa, där människans handlande är viktigare än dess beteende. Aktören ingår också i ett 
större sammanhang tillsammans med andra aktörer, dvs. andra människor med andra 
verklighetsbilder. Detta större organiserade sammanhang utgör också vårt 
undersökningsobjekt i form av den organisation aktören representerar (Arbnor & Bjerke, 
1994, s. 180). Förmågan att med hjälp av våra sinnen forma eller finna objekt efter våra 
intentioner kallas intentionalitet. Intentionaliteten förbinder oss med omgivningen och gör oss 
till handlande och skapande aktörer, istället för passiva mottagare. Intentionalitet ingår 
följaktligen som en viktig del i aktörsynsättets grundläggande förutsättningar (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 175-176). 
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En förutsättning för att vi ska öka vår förståelse för aktörernas syn på miljöinvesteringar är 
synen på verkligheten som en social konstruktion. Den kunskapsutveckling vi avser uppnå om 
helhetsbilden, får vi, i interaktion med aktörernas olika verklighetsbilder. Detta uppnår vi 
genom dialog och interagerande med aktörerna i en diagnostisk process. För att överbrygga 
den skillnad som föreligger mellan vår verklighetsbild och aktörernas verklighetsbild krävs 
diagnostisk förförståelse. Denna skiljer sig från den allmänna förförståelsen som är den 
kunskap och tidigare erfarenheter vi hade med oss innan arbetet med studien inleddes. 

Den diagnostiska förförståelsen har vi utvecklat genom att studera teoretiskt material inom 
ämnet miljöinvesteringar samt genom den inledande mailkontakt vi fått med aktörerna. 
Genom den inledande kontakten via e-mail har en kortare brevväxling följt, där aktörerna fått 
svar på en del frågor angående vad vi avser att studera, samt vår definition på olika begrepp 
som kommer att användas i den kommande intervjun med aktören. På så sätt kan dialogen 
sägas ha inletts redan innan det fysiska mötet med intervjupersonen.

Detta har sedan legat till grund för den fortsatta dialogen inom de efterföljande momenten 
inom förståelseutvecklingen, förståelse och efterförståelse. Förståelsemomentet utgörs av den 
reflektionsprocess där vi genom dialog och handling med aktörerna försöker finna mönster i 
den information som grundar sig på aktörens vardagsspråk. Samtidigt med detta utvecklar 
författarna successivt ett beskrivnings- och idealtypspråk. Med språk menas här hur vi 
författare utvecklar sätt att i förstående, frigörande och nyskapande syfte uttrycka oss. Det 
sista momentet i förståelseutvecklingen utgörs av den diagnostiska efterförståelsen där 
processen startar med att sätta de utvecklade språken i relation till det aktuella och faktiska 
samt befintlig teori (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182-184). 

Processen med förståelseutveckling kan också kopplas ihop med den hermeneutiska cirkeln. 
Där tolkningen av delar och tolkningen av helheter samspelar tills man uppnått en 
helhetsuppfattning om det studerade fenomenet och därefter tar ett nytt varv i cirkeln för att 
ytterligare öka förståelsen. Denna process pågår ofta i det omedvetna (Lindholm, 2001, s. 73-
74). 

I den diagnostiska processen nämns av Arbnor & Bjerke en engagemangs- och 
avståndssituation. Det innebär att författarna växelvis kommer att befinna sig i två olika 
situationer. En där vi är personligt engagerade och en där vi tar avstånd från de studerade 
aktörerna. Under det personliga engagemanget får vi möjlighet att samagera och tolka det vi 
fått höra av aktörerna för att sedan i den avståndstagande delen, få perspektiv på det vi nyss 
fått reda på. Inledningsvis har vi under intervjuerna försökt få en bild av hur intervjupersonen 
ser på begreppet miljöinvesteringar. Vi har därefter ställt följdfrågor och gett vår bild av 
begreppet miljöinvesteringar för att återigen ta del av intervjupersonens ”förnyade syn” 
utifrån våra förklaringar. 

På det här sättet har vi uppnått en dialog situation där vi haft möjlighet att styra dialogen 
utifrån de områden som intresserar oss. Det är dock fortfarande aktören som spelar 
huvudrollen utifrån de ”restriktioner“ vi satt upp. Eftersom vi varit två personer som utfört 
intervjuerna tillsammans, som samtidigt spelats in har vi haft möjlighet att under intervjuerna 
kontrollera egna anteckningar och liknande för att utifrån det ställa nya följdfrågor till 
intervjupersonen. Vi har i efterhand haft möjlighet att kontrollera källor och liknande för att 
sedan återkomma med följdfrågor via e-mail och telefon. Detta kan ses som ett växelspel och 
har sedan pågått tills vi uppnått tillräcklig förståelse inom de olika momenten inom 
förståelseutvecklingen, för att uppfylla syftet med arbetet (Arbnor & Bjerke, s. 211-216).
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2.2 Trovärdighet

I undersökningar med ett aktörsynsätt används inte begreppet reliabilitet. Anledningen till 
detta är att aktörsynsättets grundläggande föreställningar i sig, är relevanta. Vi kommer därför 
inte att göra någon bedömning av arbetets reliabilitet. Valideringsbegreppet inom 
aktörsynsättet har en rad olika innebörder. Det kan handla om alltifrån trovärdigheten och 
uppriktigheten hos en hel rapport, till hur responser tolkas som erhålls från intervjuer med 
aktörerna. Några konkreta valideringsåtgärder finns däremot inte inom synsättet. Detta 
eftersom den socialt konstruerade verkligheten är interaktiv (med dialektisk föränderlighet) 
och att aktörkunskap är den minst utvecklade filosofi som aktörsynsättet är förankrat i. För att 
skapa trovärdighet för vårt arbete skulle tänkbara valideringsåtgärder kunna vara i vilken grad 
aktörerna accepterar resultaten eller tolkningarna i studien. Ett annat tänkbart sätt är att den 
praktiska nyttan får avgöra resultatens värde. 

För att försöka reda ut valideringsproblematiken gör Arbnor & Bjerke en uppdelning på 
praktisk och vetenskaplig validering. Praktisk validitet tycker vi oss delvis ha uppnått 
eftersom aktörerna tagit sig tid att besvara våra frågor och ”dialektisk spänning uppstått”. Det 
återstår att bedöma den praktiska nyttan av våra resultat för att kunna säga att vi uppnått god 
praktisk validitet. Vår förhoppning är att de undersökta organisationerna ska ha nytta av vad 
vi kommit fram till, vilket skulle betyda att arbetet har en praktisk nytta. Särskilt i det 
hänseende att vi i vår analys, försöker göra en koppling till olika teoretiska resonemang som i 
sin tur skulle kunna bidra till en utveckling av företagets syn på miljöinvesteringar. Hur detta 
skulle kunna bedömas är dock svårt att avgöra.

Vetenskaplig validitet däremot handlar om resultatens förhållande till befintlig kunskap, dvs. 
om någon kommer kunna dra nytta av våra resultat i utvecklingen av företagsekonomin. Det 
är något som inte fullt ut kommer att låta sig prövas. Enligt Arbnor & Bjerke kommer denna 
prövbarhet inskränka sig till forskarkollektivets rimlighetstolkningar. God praktisk validitet är 
en nödvändig förutsättning för vetenskaplig validitet. God vetenskaplig validitet är däremot 
inte en nödvändig förutsättning för god praktisk validitet.
(Arbnor & Bjerke, 1994, s. 249, 251 - 253).

Allt inom vår forskningsprocess är tolkningar. Vi tolkar de texter vi arbetar med, handlingar 
som utförs och ord som sägs. Vad som slutligen kan kallas vetenskapligt blir slutligen en 
tolkningsfråga som kan sägas vara beroende av vilka kriterier vi har till grund för våra 
värderingar. För att vårt forskningsarbete fortfarande ska betraktas som seriöst, trots att vi 
utgått från våra subjektiva förutsättningar och helt förkastat det positivistiska objektiva 
idealet, krävs ändå ett modifierat objektivitetsideal som ställer stora krav på saklighet och 
öppenhet i framställningen av vårt arbete. På detta sätt kan vi i möjligaste mån visa att 
forskningen är värderingsfri och höja den vetenskapliga statusen på vårt arbete (Holme & 
Solvang, 1991, s. 36-37, 44).
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2.3 Tillvägagångssätt

Vi vill undersöka hur aktörer inom olika företag ser på valet av miljöinvesteringar samt 
värdering och beräkning av dessa miljöinvesteringar ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Detta gör vi genom att studera litteratur på området och intervjua representanter från olika 
företag.

2.3.1 Datainsamling

Litteraturen som vi har valt ut täcker ett brett område inom miljö och miljörelaterad 
företagsekonomi. Vi har valt en bred teoretisk referensram för att få en bred förståelse för 
företagens val av miljöinvesteringar. Detta eftersom vi förutsätter att synen på miljöarbete kan 
variera stort mellan olika företag beroende på bl.a. företagsstorlek och bransch. 
Huvudinriktningen i uppsatsen ligger på miljöinvesteringar och värdering av dessa. Vi har 
ändå i den teoretiska referensramen tagit med ett avsnitt om miljöledningssystem eftersom 
dessa har en utbredd tillämpning av företagen. Svårigheter finns att urskilja miljörelaterade 
investeringar från andra typer av investeringar. Vår förhoppning är att den teori vi valt ut 
kommer att påvisa de olika synsätt som finns på miljöinvesteringar, samt ge en förklaring till 
varför värdet och beräkningen av dessa kan skilja sig åt.

Informationsinsamlingen har skett på olika sätt. Vetenskapliga artiklar har insamlats via de 
databaser Högskolebiblioteket i Gävle har tillgång till. De databaser som använts är Greenfile, 
Wiley och Emerald. En del artiklar har hittats genom sökning på ord som miljöinvesteringar, 
miljövärdering, värdering av miljöinvesteringar och liknande. Några av artiklarna har vi sökt 
upp efter att andra svenska författare kommenterat artiklarna i sina rapporter och uppsatser. 
Böcker har lånats av högskolebiblioteket. Urval av böcker har baserats på sökning i 
bibliotekskatalogen och genom att studera vilken litteratur som använts i liknande studier. En 
del material har samlats in via internet, främst genom sökmotorerna Google och Eniro. 
Fullständiga länkar finns i källhänvisningen. Slutligen har information insamlats via 
intervjuer och genom informationsmaterial vi fått i skriven form av intervjupersonerna.  

Den inledande kontakten med företagen har vi tagit via e-mail. I det inledande e-mailet (se 
bilaga 3) har vi kortfattat förklarat att vi skriver en D-uppsats och vill ställa några frågor om 
miljöinvesteringar ur en företagsekonomisk synvinkel. Anledningen till den inledande 
kontakten via e-mail är att vi försökt komma i kontakt med större företag och det kan vara 
svårt att få tag på rätt person direkt genom ett telefonsamtal till en växel. Det har i efterhand 
visat sig fungera bra med en inledande kontakt via e-mail. Valet av större företag har vi gjort 
eftersom vi antar att dessa lägger större resurser på miljö och därmed arbetar mer ingående 
med beräkning av olika miljöåtgärder. Efter det att vi via e-mail fått kontakt med ansvarig 
person på företaget har vi skickat våra intervjufrågor i förväg för att representanten ska kunna 
förbereda svar på de frågor vi haft. Främsta anledningen till att vi skickat frågorna i förväg är 
att vi tror att miljöinvesteringar kan ligga på olika ansvarsområden på företaget och vi vill 
undvika att inte kunna få svar på våra frågor. Intervjupersonen har också fått möjlighet att 
ställa frågor till oss via e-mail innan intervjun, för att kunna förbereda sig på bästa sätt.
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Det empiriska material vi samlat in har vi sammanställt i 4 olika teman. Inledningsvis 
kommer en kort beskrivning av respektive verksamhet. Första temat handlar om företagets 
miljöarbete generellt. Vilka särskilda åtgärder de vidtar samt hur de ser på miljöarbete 
allmänt. Därefter har vi sammanställt de olika kraven företagen uppfattar att kunderna har på 
miljöarbetet. Tredje temat går mer in på representanternas syn på företagets 
miljöinvesteringar samt vilka olika typer av miljöinvesteringar som görs. Slutligen behandlar 
Fjärde temat hur miljö kan värderas i monetära termer. Om det finns särskilda sätt att hantera 
dessa ”mjuka” värden eller hur de skulle vilja att det gick att beräkna miljöinvesteringar. 
Genom uppställningen i olika teman får vi möjlighet att ställa företagen mot varandra och 
därmed förenkla analysarbetet. 

2.3.2 Val av ämne och företag

Först diskuterades vilket ämne vi skulle skriva om inom den företagsekonomiska grenen, som 
skulle vara intressesant att fördjupa sig inom. De visade sig att ingen av oss hade någon bra 
idé om vad vi skulle skriva om. Handledaren gav oss rådet att skriva upp 10 ämnen var som 
skulle vara intressanta att skriva om, utan att diskutera ämnena med varandra. Efter det hade 
vi ett möte med vår handledare och diskuterade igenom ämnena. Vi eliminerade ämne efter 
ämne som var mindre intressanta att skriva om, tills vi endast hade ett ämne kvar. Det ämne 
som vi kom fram till att skriva om var miljöinvesteringar ur en företagsekonoms synvinkel. 
Anledningen till att vi valde detta ämne till slut, var att det intresserade oss och att det inte 
finns så många tidigare svenska uppsatser angående miljöinvesteringar ur en 
företagsekonomisk synvinkel. 

Företagen vi valt att ta med i vårt empiriska material är belägna i vårt närområde, Gävle. 
Några särskilda urvalskriterier har vi inte använt. Genom sökning på område Gävle och 
Sandviken via Eniros Gula sidorna har vi hittat de företag vi senare kontaktat. Ur det stora 
antal träffar vi fått har vi valt ut de företag som vi uppfattar som stora och medelstora. Detta 
eftersom vi på förhand antog att dessa skulle kunna bidra till vår studie. Urvalet av företag har 
givetvis påverkat resultatet av studien då vi anser att omfattningen av miljöinvesteringar är 
beroende av verksamhetstyp. Vår studie syftar dock inte till att ge en allmän bild om synen på 
miljöinvesteringar hos företag överlag. Studien är istället begränsad till att belysa de 
intervjuade företagens syn på miljöinvesteringar.

De företag som vi tog kontakt med var följande: Gävle Galvan AB, Gävle Hamn AB, Gästrike 
återvinnare AB, Automatindustrier i Hille AB, Gästrike Vatten AB, Prefabteknik, Ericsson 
AB, Sandvik AB, Företag X, Smurfit kappa AB, Korsnäs AB, Kraft Foods AB och Leaf 
Sverige AB. Vi hade en förhoppning att åtminstone få träffa och intervjua 4-6 av dem. Vi tog 
kontakt med företagen genom att mejla den person som var miljöansvarig på respektive 
företag (se bilaga 3). Tyvärr var det vissa av företagen som inte hade tid att ta emot oss för en 
intervju. Gästrike Vatten trodde sig inte kunna svara på våra frågor eftersom allt de gör är 
miljörelaterat och de inte är ett vinstdrivande företag. De företag som hade tid och var positivt 
ställda till att ta emot oss för en intervju var Gävle Energi AB, Företag X, Gävle Hamn AB 
och Sandvik AB. 
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2.3.3 Intervjumetod

Nyckelfrågorna vid planering av en intervju är intervjuns vad, varför och hur:
Vad: innebär att skaffa förkunskap om det ämne som ska undersökas vilket vi gjort genom att 
fördjupa oss i litteratur om ämnet miljöinvesteringar och miljöledningssystem. 
Varför: innebär att syftet med utredningen klargörs. Detta har vi tidigt i uppsatsarbetet 
klargjort, dvs. belysa hur olika företag ser på miljöinvesteringar. 
Hur: innefattar förvärvandet av kunskap om intervju- och analystekniker samt avgöra vilka 
tekniker som är lämpligast att använda. Vi tycker oss ha uppnått detta genom fördjupning i 
litteratur om intervjumetodik. Frågorna ”vad?” och ”varför? ”måste besvaras innan ”hur” – 
frågan besvaras på ett meningsfullt sätt. Att utveckla en teoretisk förståelse för de fenomen 
som ska undersökas ingår följaktligen i intervjuprojektet. Kunskap om ett fenomen krävs för 
att ställa viktiga frågor om fenomenet (Kvale, 1997, s. 91 – 92). 

Vi har försökt att utföra öppna intervjuer i möjligaste mån. Valet att utföra öppna intervjuer 
istället för styrda har vi gjort för att vi vill låta den intervjuade få mer utrymma att besvara 
frågorna. Som stöd vid intervjuerna har vi använt oss av en intervjuguide för att täcka in de 
områden vi valt att undersöka. En intervjuguide har upprättats och skickats iväg till 
representanterna i förväg och en intervjuguide har upprättats av intervjuarna med detaljfrågor 
som inte visats upp för representanterna. Om vi valt att visa upp detaljfrågorna för 
representanterna i förväg hade vi inte längre haft en öppen intervju. En intervjuguide bör 
egentligen innehålla 4-6 huvudfrågor (Kylén, 2004, s. 20 – 21). 

Vi har valt att dela in frågorna i 3 huvudpunkter med underfrågor som ger totalt 10 frågor som 
representanterna fått ta del av innan intervjun(se bilaga 1). Anledningen till att vi valt fler 
frågor än rekommenderat är att vi vill vara övertydliga om vad vi avser att ta reda på i studien 
för att undvika missförstånd.

Risken med en allt för strukturerad intervju är att forskaren missar att fånga eller missförstår 
de fenomen som är viktiga för undersökningspersonen. En fast struktur kan därför bidra till att 
låsa interaktionen mellan forskare och undersökningsperson. Argument för en stark 
förhandsstruktur på intervjun är att om viktiga fenomen på fältet inte ingår i frågeformuläret, 
finns risk för att de inte fångas upp. Om forskaren på förhand vet vad den är ute efter, är det 
inget som hindrar att man planerar hur insamlandet av information ska göras. En utarbetad 
förhandsstruktur motverkar också insamlandet av överflödig information. Eftersom vår 
undersökning kan anses vara mer av explorativ karaktär än bekräftande, är det logiskt att 
begränsa förhandsstrukturen på frågeformuläret i intervjun. 

Vad som är öppen respektive styrd intervju varierar lite beroende på författare av 
metodlitteraturen. Enligt Ryen kan vår intervjumetod ses som halvstrukturerad, vilket också är 
den mest utbredda metoden. Enligt Ryen består den halvstrukturerade intervjun av ett antal 
huvudfrågor och viktiga teman, som inte i detalj avgör frågornas formulering och 
ordningsföljd (Ryen, 2004, s. 44 – 46).   
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För att kunna koncentrera oss på ämnet och dynamiken har vi använt oss av en bandspelare 
för att spela in intervjuerna. För säkerhets skull har en av oss fört anteckningar under 
intervjun i händelse av att bandspelaren inte skulle fungera. Hänsyn bör tas till att 
intervjupersonen kan känna sig obekväm av att samtalet spelas in. Vi har dock inte upplevt 
detta under intervjuerna Att skriva ut intervjuer är även det en del av den tolkande processen. 
Vi har inte skrivit ut intervjuerna ordagrant. Det är inte heller ett krav att skriva ut intervjun 
ordagrant eftersom tal- och skriftspråket har olika retoriska former. Vi har istället valt att 
återge de delar av intervjuerna som är av värde för studien. Att skriva ut intervjuerna 
ordagrant skulle bli allt för tidsödande då varje intervju pågått i mellan 30 och 60 minuter 
(Kvale, 1997, s. 147, 152)(Ryen, 2004, s. 56). 
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3 Teoretisk referensram

Inledningsvis kommer en allmän teoretisk syn på investeringar som följs av det mer specifika 
området miljöinvesteringar, samt de närliggande begreppen miljökostnad och miljöskuld.  
Därefter kommer ett avsnitt om miljöledningssystem. Anledningen till att vi valt att ta med 
miljöledningssystem, är att de flesta företag påverkas av något av dessa system i sitt  
miljöarbete. Slutligen kommer ett avsnitt om forskningen på området miljöinvesteringar.

3.1 Vad är en miljöinvestering?

För att ta reda på vad en miljöinvestering är inleder vi med några författares grundläggande 
syn på traditionella investeringar. Den traditionella investeringskalkylen ligger också ofta till 
grund när det som vi kallar miljöinvesteringar ska beräknas. 

Enligt Ljung & Högberg är en investering en kapitalsatsning som innebär 
betalningskonsekvenser under längre tid. Genomförandet av en investering innebär alltid att 
satsa kapital med förhoppning om att på sikt få igen kapitalet. Betalningskonsekvenserna 
utgörs av de in- och utbetalningar investeringen orsakar. Dessa betalningar består av en 
inledande utbetalning, grundinvesteringen som består av samtliga utbetalningar av 
engångskaraktär som uppstår vid starten. 

Resterande In- och utbetalningar anses som löpande. Exempel på inbetalningsposter är 
försäljningsintäkter och kostnadsreduceringar. Vanliga utbetalningsposter är t ex kostnader 
för lön, material, reparation, underhåll och energi. Om en välkänd andrahandsmarknad finns 
för investeringsobjektet bör också restvärdet beaktas. Annars beräknas det vara noll. Denna 
betalning ligger dock så långt fram i tiden att dess betydelse ofta är liten i kalkylen. Uttrycket 
”under längre tid” innebär att betalningskonsekvenserna är spridda över så lång tid att 
tidsdimensionen måste beaktas när konsekvenserna av investeringen utvärderas (Ljung och 
Högberg, 1988, s. 10 – 11).  

Vanliga motiv till alla typer av investeringar är:

• Bygga ut/förändra kapacitet
• Ersätta gammal utrustning
• Höja produktkvalitén
• Höja produktiviteten
• Öka försäljningen

Synen på investeringar har sedan mitten av 1900-talet förändrats. För att öka förståelsen för 
beslutsfattandet vid investeringsbeslut har flera discipliner som beteendepsykologi, strategi- 
och managementstudier börjat användas. Detta samtidigt som de strikt finansiella modellerna 
utvecklats. Investeringsbegreppet kan därför sägas ha vidgats från att tidigare ha handlat om 
”hårda” investeringar i maskiner, fabriker och anläggningar till att också omfatta mer ”mjuka” 
investeringar i form av utbildning, projekt, organisation, marknadsföring m.m. Mjuka 
investeringar anses mer betydelsefulla i dagens kunskapssamhälle än tidigare (Sandahl och 
Sjögren, 2005, s. 10). 
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En investering kan sägas bestå av två delar, en kvalitativ och en kvantitativ. Dessa delar bildar 
tillsammans investeringens beslutsunderlag. Med kvalitativ del menas de uppgifter om 
investeringen som inte direkt kan översättas till värden i kronor. De kvalitativa aspekterna är 
ofta avgörande för om ett investeringsförslag ska genomföras eller inte. Den kvantitativa 
delen av investeringsbedömningen innefattar det som brukar kallas investeringskalkylering, 
där olika metoder för ekonomisk utvärdering används. (Hallgren, 2002, s 132 – 133). 

Hur utvecklad syn företag har på sina investeringar och kalkyleringen av dessa beror på 
företagets storlek. Stora företag använder i högre utsträckning sofistikerade metoder som 
exempelvis bygger på diskonterade kassaflöden. En annan förklaring till att stora företag har 
en mer utvecklad syn på investeringar är möjligheterna att avsätta mer tid och skaffa sig 
specialistkunskaper. De större företagen antas också göra fler investeringar och utvecklar 
därför bättre investeringsprocedurer (Sandahl och Sjögren, 2005, s. 70-71).

Att besluta om investeringar är ett av de svåraste beslut som företagsledningar och styrelser 
har att ta ställning till. Ofta finns bestämmelser och investeringsmanualer att följa. 
Investeringar handlar i huvudsak om att göra en uppoffring vid en viss tidpunkt i utbyte mot 
framtida överskott. Tidsskillnaden mellan den inledande investeringen och de framtida 
inbetalningar som investeringen kommer att generera innebär därför ett problem. Detta 
eftersom pengar har ett tidsvärde (Sandahl och Sjögren 2005, s. 149).

En del av företagets miljöarbete ger upphov till kostnader och intäkter. Vissa av dessa är lätta 
att identifiera och värdera medan andra är betydligt svårare. Andra kostnader kan vara av mer 
mjuk och svårkvantifierbar karaktär. Dessa mjuka variabler grundar sig på vad omvärlden och 
har för syn på företaget och dess produkter. Det är också här svårigheterna uppkommer med 
användandet av traditionella investeringskalkyler, när investeringar i mjuka värden ska 
beräknas och värderas (Hallström et al, 1997, s. 38)

Specifikt för begreppet miljöinvesteringar är att det är investeringar avsedda att uppnå 
miljöeffekter. Dessa kan vara frivilliga initiativ från företag eller föreskrivna av myndigheter. 
Bedömningen och kalkyleringen av miljöinvesteringar är speciell eftersom icke ekonomiska 
faktorer har stor betydelse (Andersson, 2001, s. 231). Begreppet miljöinvestering har en bred 
betydelse men också andra syften än att enbart värna om miljön. Att kalla dessa investeringar 
miljöinvesteringar trots att syftet inte enbart är miljörelaterat kan skapa förvirring.

I vissa fall motiveras miljörelaterade investeringar med att de är strategiska för företaget. 
Antingen offensivt genom att företaget tror sig få framtida betalningsöverskott via 
produktmarknaden, eller defensivt genom att slippa lägga ned verksamheten eller göra stora 
investeringar i framtiden. (Larsson, 1999, s. 37).
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3.2 Olika typer av miljöinvesteringar

Miljöinvesteringar spänner över ett brett område. Dessa kan bestå av anläggningsinvesteringar 
i form av yttre rening. De kan också utgöras av förändringar i produkterna genom att påverka 
materialval, materialmängd, transportvolymer, utsläpp till luft under både tillverkning och 
användning samt avfallsmängder. Arbetet faller då under produktutveckling. 
Miljöinvesteringar inom processutveckling kan innebära utveckling av tillverkningsprocessen 
så att utsläpp till luft per producerad enhet reduceras. Uppstår luftutsläpp trots förbättrad 
tillverkningsprocess behövs yttre rening i form av investering i anläggningstillgångar. För att 
hantera miljöaspekter inom dessa olika områden inför många företag miljöledningssystem 
som exempelvis ISO 14001 och EMAS (Persson och Nilsson, 1999, s. 27 – 28).

Ett förekommande resonemang är att miljöinvesteringarna delas in i två olika typer: direkta 
och integrerade investeringar. Direkta investeringar är de som är avsedda att förhindra, 
reducera eller reparera skador på miljön. Syftet med dessa är alltså enbart att minska 
företagets påverkan på miljön. Direkta miljöinvesteringar kan också kallas ”end-of-pipe” 
investeringar. Integrerare miljöinvesteringar eller ”change-in-process” investeringar är svårare 
att urskilja. Dessa har oftast inte miljöaspekten som huvudargument, utan de ”kommer på 
köpet” vid t ex uppgraderingar av processer inom företaget. Svårigheten med integrerade 
investeringar är att avgöra hur stor del av investeringen som är miljöinvestering (Jakobsson 
och Jakobsson, 1998, s. 73). 

3.3 Administrativ hantering av miljöinvesteringar

För att påvisa problematiken hur miljöinvesteringar kan hanteras administrativt presenteras 
kortfattat några författares syn på området nedan.

Närbesläktat med begreppet miljöinvesteringar finns inom traditionell redovisning begrepp 
och definitioner, rörande värdering och beräkning av miljöåtgärder. För att kostnadsföra 
miljöutgifter redovisningstekniskt används vanligen 3 centrala begrepp. Dessa är 
miljökostnader, miljöinvesteringar och miljöskulder. Dessa är starkt präglade av ett 
redovisningstänkande. Det redovisningstekniska perspektivet gör det möjligt att relatera de 
olika begreppen till varandra. En miljökostnad kan ses som en kostnadsförd miljöutgift under 
en aktuell period, en miljöinvestering kan ses som en aktiverad miljöutgift avsedd att 
kostnadsföras under en eller flera senare perioder, och en miljöskuld ses som en framtida 
miljöutgift genom framtida miljöåtgärder som ska genomföras (Larsson 1999, s. 34 – 35). 

Svårigheter finns med att hantera kostnader redovisningstekniskt som miljökostnader. 
Diskussionen om miljökostnader i miljöredovisningar och media har endast en liten 
förankring i de kostnadsbegrepp som företagen använder sig av i verkligheten. Kostnader som 
inte följer invanda rutiner och regler har en tendens att bagatelliseras som extraordinära 
kostnader eller liknande. Miljökostnader kan uppstå på olika sätt. Kundkrav, lagkrav och 
företagets strategier är faktorer som påverkar hur företagets resursanvändning blir kostnader. 
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Ett ytterligare problem uppkommer när miljökostnaden eller miljöinvesteringen hanteras i det 
redan befintliga administrativa systemet. Ett projekt, en process eller ett arbetsställe kan i ett 
företag uppfattas som ett kostnadsställe. Vid ett kostnadsställe kan det konstateras att vissa 
utbetalningar utgör kostnader. Utbetalningarna kan vara historiska och ingå i en 
redovisningsproblematik eller förväntade och därmed ingå i en kalkyl- och 
prognosproblematik. För att beräkningen av miljörelaterade kostnader ska bli så precis som 
möjligt behöver företagets kostnadsställen anpassas utifrån yttre krav och strategier. Endast 
helt nya kostnadsställen kan tillgodose dessa krav (Bergström, Catasús och Ljungdahl, 2002, 
s. 97 - 98)

Begreppet miljöskuld är nära förknippat med redovisningslogiken. Redovisningen av 
miljöskulder däremot, är nästan lika mycket ett juridiskt problem då det handlar om att avgöra 
omfattningen på företagets miljöansvar. Miljöansvaret begränsas dock av gällande 
miljölagstiftning och redovisningsregler. Detta leder till att också redovisningen av eventuella 
miljöskulder reduceras. I ett kortare perspektiv begränsas miljöskulder huvudsakligen till 
samhällsekonomiska kalkyler istället för företagsekonomiska (Larsson, 1999, s. 38). 

Under 1990-talet skedde en kraftig ökning av antalet företag som valde att redovisa 
miljöinformation i sina årsredovisningar eller i separata miljöredovisningar. Det var dock inte 
helt tydligt vem informationen riktades till. Redovisningarna framställdes till en början för 
ideella intressenter som miljögrupper, media och akademiker/skolor. En förskjutning har skett 
mot institutionella användare som kunder, leverantörer och myndigheter som målgrupp för 
miljöredovisningen. På senare år har företagen också valt att framställa olika typer av 
redovisningshandlingar beroende på olika intressentgruppers behov av miljöinformation. 

Idag finns flera olika miljöredovisningsmodeller och en global miljöredovisningspraxis har 
utarbetats.  En vidareutveckling har skett från det som varit en renodlad miljöredovisning till 
”hållbarhetsredovisning” vilken förutom ren miljöprestanda också omfattar sociala/etiska och 
ekonomiska aspekter av företagets verksamhet. Sedan 1999 är svenska företag skyldiga att 
lämna viss miljöinformation i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
 (Bergström, Catasús och Ljungdahl, 2002, s. 40 – 41). 
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3.4 Värdering av miljöinvesteringar

Generellt finns olika problem med att mäta effektiviteten för en produkt, investering eller 
verksamhet. Problematiken består i att analysera och värdera framtida betalningsströmmar, 
vilket skapar olika kalkyltekniska problem. Problemet i sig är välkänt sen tidigare i 
”traditionella” investerings- och lönsamhetsanalyser. Mätproblematiken är dock inte enbart en 
mätteknisk fråga. Vad som mäts och syftet är minst lika viktigt att ta hänsyn till. 

När hänsyn tas till olika miljöfaktorer tillkommer ytterligare mätproblem. En del kritiker 
hävdar att det är oetiskt och fel att värdera miljö i monetära termer samt att det finns för 
många osäkra parametrar för att det ska vara möjligt att mäta. Beroende på vilket perspektiv 
man utgår ifrån, nationalekonomiskt eller företagsekonomiskt blir också försöken att lösa 
problemen olika. Nationalekonomer diskuterar i större utsträckning ekonomisk tillväxt och 
hushållandet av ändliga naturresurser, medan företagsekonomerna inriktar sig på analys och 
värdering av hur yttre miljöfaktorer påverkar företaget och dess verksamhet (Magnell, 1996, 
s. 178).

Ett annat problem som försvårar beaktandet av miljöpåverkan vid investerings- och 
lönsamhetsanalyser är tidshorisonten. Hur ska exempelvis framtida förändringar i 
miljölagstiftning värderas vid ett investeringsbeslut? Miljörelaterade intäkter och kostnader 
har ofta längre tidshorisont än andra kostnader. Ett för kort tidsperspektiv ger då en osäker 
värdering av investeringen (Magnell, 1996 s. 3-4).

3.5 Miljöledningssystem

För att miljöarbetet ska bli effektivt och trovärdigt behövs ett styr- och kontrollsystem. 
Miljöarbetet bör ske systematiskt och efter en modell för att alla i organisationen ska känna 
trygghet och förståelse för det. Detta kan uppnås genom införande av ett miljöledningssystem. 
Införandet av miljöledningssystem kan också i sig ses som en typ av miljöinvestering då det 
innebär en uppoffring vid införandet för att uppnå framtida fördelar, både ekonomiskt och 
miljömässigt. De framtida ekonomiska fördelarna med införandet av miljöledningssystem 
stöds också av Enroth et als undersökning som presenteras i nästa avsnitt. Syftet med ett 
miljöledningssystem är att ge företagsledningen en överblick och helhetssyn på miljöarbetet. 
Det är också företagsledningen som alltid har det slutliga ansvaret för företagets miljöarbete 
(Larsson, 1997, s. 25). 

Miljöledningssystem används av företag som ett stöd för att uppnå de miljömål som företaget 
satt upp. De vanligaste systemen företag använder sig av idag för att hjälpa till vid styrningen 
mot en mer miljövänlig verksamhet är ISO 14001 och EMAS 
(http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Hallbar-produktion-och-
konsumtion/Styrmedel-och-verktyg/Information-som-styrmedel/ 2009-05-05 kl. 12.00). 

Det finns många likheter med ISO 14001 och EMAS. De är båda standardiserade system för 
företagens miljöarbete och är uppbyggda på ett liknande sätt. Systemen kompletterar 
vararandra mer än de konkurrerar med varandra. En skillnad mellan systemen är att EMAS är 
en standard som EU har plockat fram och ISO 14001 är en internationell standard 
(http://www.nutek.se/sb/d/132/a/263 2009-05-05 kl. 12.00). 
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ISO 14001 innehåller ett flertal verktyg som kan användas av organisationer för att på ett 
systematiskt sätt förbättra och kontrollera organisationens miljöarbete. Syftet med 
standarderna är att de ska samverka tillsammans med andra styrmedel och verktyg som 
miljölagstiftning, policyutveckling, informationsspridning, miljöavgifter, -skatter och 
-subventioner. 

Användningen av verktygen kan leda till ekonomisk och miljömässig nytta i form av 
processeffektivitet, minskad resursanvändning, minskad avfallsproduktion, ökad andel av 
förnyelsebara resurser och ökad goodwill och trovärdighet för företagets miljöarbete. Detta 
leder i sin tur till konkurrensfördelar och ökad kundvärde. Grundtanken med ISO är att 
oavsett hur organisationen ser ut ska det gå att implementera ISO i organisationen. Om ett 
företag uppfyller de krav som ISO ställer leder det till att företaget blir miljöcertifierat av ett 
oberoende certifieringsorgan. Kraven ser olika ut beroende på organisationens komplexitet 
och storlek och det finns därför ingen specifik miljöstandard som en organisation ska uppnå 
för att bli miljöcertifierad. Det finns däremot vissa grundkrav t.ex. att de ska använda den 
bästa tekniken så länge det är ekonomiskt försvarbart. De ska även arbeta och sträva mot en 
ständig förbättring av miljöarbetet(http://www.sis.se/PDF/om_iso14000-serien.pdf 2009-05-
05 kl. 12.00).

EMAS är en förkortning av Eco management and Audit Scheme och kan översättas till EU´s 
miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. Den första versionen av EMAS lanserades 1993, 
men den började inte tillämpas inom EU´s medlemsländer förrän 1995. Utvecklingen av 
EMAS hade sin grund i att miljöproblemen blivit allt mer komplexa och kräver ett mer 
strukturerat samarbete för att kunna hantera miljöproblemen i samhället. EMAS fungerar som 
ett komplement till den svenska lagstiftningen (http://www.emas.se/vae.asp?sida=1 2009-05-
05 kl. 12.00).

Fördelar med att registrera sig till EMAS är att marknaden har en positiv inställning till 
företag som arbetar med att förbättra miljön. Om ett företag klarar de krav som EMAS ställer 
så har företaget rätt använda EMAS logotyp när de marknadsför sig. På längre sikt kan en 
EMAS-registrering leda till ökade marknadsandelar på grund av förbättrade relationer med 
kunder, aktieägare och investerare. EMAS-registreringar har blivit ett mer förekommande 
krav från kunder och leverantörer vid offentliga upphandlingar. En ytterligare fördel med att 
vara EMAS-registrerad är att det blir enklare och smidigare att hantera relationer med 
tillsynsmyndigheter. Detta beror på att många företag måste ha infört ett miljöstyrningssystem 
och årligen redovisa detta. Detta leder till att tillsynsarbetet minskar i ett EMAS-anslutet 
företag, vilket i sin tur leder minskade kostnader för företaget (http://www.emas.se/vae.asp?
sida=1 2009-05-05 kl. 12.00).  
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3.6 Hur ser forskare på kopplingen mellan ekonomi och miljö?

Traditionellt inom industrin ses miljön enbart som en kostnad. Industrins synsätt på 
miljöinvesteringar är att de leder till högre produktionskostnader och minskad 
konkurrenskraft.  Detta gör att det blir en konflikt mellan företags miljöprestanda (total 
miljöpåverkan) och dess ekonomiska prestanda (kortsiktiga vinster och långsiktig 
konkurrensförmåga). Wagner et al. menar att detta synsätt har förändrats de senaste åren, dvs. 
att en hög miljöprestanda kan fungera som ett konkurrensverktyg. Ett effektivt miljöarbete 
leder ofta till en effektivisering av processer i produktionen och en ökning av produktiviteten. 
För att understödja sig denna åsikt har Wagner två huvudargument: 1) Företag som har höga 
kostnader för miljöpåverkan är mer benägna att investera i nya teknologier och processer för 
att minska dessa kostnader. 2) Företag som ökar sina miljöinvesteringar kan få ett ”first mover 
advantage” gentemot sina konkurrenter genom fördelar i anbudsprocesser och sälja sina 
lösningar och innovationer till andra företag (Wagner et al 2001).

En strängare miljölagstiftning har en positiv inverkan på företags framtida 
konkurrensförmåga, då den stimulerar företags benägenhet till att investera i forskning och 
utveckling. Relationen mellan företags miljöprestanda och ekonomiska prestanda kan se ut på 
tre olika sätt. Det första synsättet är att relationen är uniformt negativt. Detta är det 
traditionella sättet att se på miljöinvesteringar, där investeringar leder till ökade 
produktionskostnader och en större marginalkostnad. Enligt detta synsätt är det optimalt när 
miljöprestandan är på samma nivå som miljölagkraven.  Det andra synsättet är att relationen 
är uniformt positiv. Enligt detta synsätt leder ökad miljöprestanda till en förbättring av den 
ekonomiska prestandan. Den sista möjligheten enligt Wagner är att det är en kombination av 
de två föregående synsätten (Wagner et al 2001).

Enroth, Widing och Zachrisson har i sin undersökning gjort en utvärdering av miljömässig 
och ekonomisk effektivitet av ISO 14001 och EMAS. De undersökte 200 svenska företag som 
har infört ISO 14001 och EMAS.  De resultat som de kom fram till var att 
miljöledningssystem är dyra att införa, men kostnaderna för att införa systemet kommer i 
framtiden att kompenseras av att utgifterna kommer att minska i företaget. De kom även fram 
till att företag gör stora besparingar när det gäller minskning av kostnaderna för energi, 
avfallshantering och råmaterial vi införande av ett miljöledningssystem (Enroth et al 1999).

De finns de som menar att företag riskerar att minska sin lönsamhet om de förnyar sig. Porter 
och Van der Linde hävdar att en strängare miljölagstiftning har en positiv påverkan på 
företag. Problemet är att finna en balans mellan samhällets syn på miljöarbete och företagens 
syn. De beskriver balansgången som en kamp mellan de som vill införa lagar och regleringar 
och de som främst utgår från industrins bästa, gällande det ekonomiska och 
konkurrensmässiga (Porter och Van der Linde 1995). Porter och Kramer menar att samhället 
och företagen går hand i hand, dvs. att ett framgångsrikt företag behöver ett hälsosamt 
samhälle och ett samhälle behöver framgångsrika företag (Porter och Kramer 2006). 
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Porter och Van der Lindes menar att internationella och konkurrenskraftiga företag inte är de 
som nödvändigtvis använder de billigaste råvarorna eller har mest skalfördelar. Förmågan att 
förbättra och införa förändringar är viktigare. Utifrån detta har de visat att hur miljöstandarder 
och regleringar uppmuntrar till innovation, som helt eller delvis täcker de kostnader som 
uppkommer. Enligt Porter och Van der Linde finns det två olika typer av 
innovationsutjämnare, produkt- och processrelaterade. Processutjämnare innebär att 
regleringar leder till minskade föroreningar, men även en minskad energiförbrukning under 
produktionen och besparing av material. När miljöregleringar införs uppkommer 
produktutjämnare, vilket medför att föroreningarna minskar. Det leder också till en utveckling 
av produkten gällande kvalitet, prestation samt säkerhet (Porter och Van der Linde 1995).

Anledningen till att företag inte arbetar mer med miljöfrågor är att de inte har utvecklat miljö 
till ett kärnområde inom organisationen och att kunskaperna om miljö är bristfällig i många 
företag. De har ännu inte sett fördelarna med att arbeta med miljöfrågor enligt Porter och Van 
der Linde. De finns en rad olika fördelar med att införa regleringar för företag gällande 
miljöpåverkan, bl.a. motiverar det till innovation och utveckling av ny teknologi och ökar 
kunskaperna om miljöpåverkan hos företagen (Porter och Van der Linde 1995)  

Wagner, som för övrigt är en av de mest publicerade forskarna på området miljörelaterad 
företagsekonomi testar i artikeln ”Integration of Environmental management with Other  
Managerial Functions” hur miljöledning, ”environmental management” kan integreras i det 
befintliga ledningssystemet hos ett företag. Wagner anser att miljöledningen oftast inte är 
integrerad med andra styrverktyg som behandlar strategisk planering, kvalitetsledning, hälsa 
och säkerhet inom företaget. Detta kan leda till begränsad ekonomisk effektivitet och låg 
miljömässig effektivitet. Syfte med att integrera miljöledningen är främst att förbättra imagen 
och locka duktiga medarbetare till företaget. Ett förslag till hur miljöledning kan integreras 
ges i form av ett utökat balanserat styrkort. Wagner anser att det i sitt grundutförande 
balanserade styrkortets 4-5 olika perspektiv, med fördel kan kompletteras med ett 
miljöperspektiv för att integrera miljöledningen. Fallstudier finns som tyder på att denna typ 
av balanserade styrkort leder till förbättrad ekonomisk effektivitet, till följd av integrerad 
miljöledning. Integrerad miljöledning anses passa särskilt väl för företag som vill ha image- 
och marknadsrelaterade konkurrensfördelar (Wagner 2007).

Det har genomförts flera empiriska studier om sambandet mellan miljöprestanda och 
ekonomisk prestanda. Resultaten har varit blandade. I en studie av the Climate Group 
undersöktes fem stora internationella företag (DuPoint, Alcan, British Telecom, IBM och 
Norske Canada). Studien visar att de har minskat sina utsläpp av växthusgaser med 60 % 
sedan 1990. Detta innebär att företagen har gjort besparingar på 6 miljarder euro pga. 
förbättrad energieffektivitet (processer, produkter, fastigheter), byte av bränsle och mindre 
avfall (The Climate Group 2004). 

Berkhout med flera genomför en undersökning genom att studera 280 företag i sex EU-länder 
i olika industriområden. De analyserar datan som de har samlat in från företagen genom att 
använda sig av statistiska verktyg. Syftet med undersökningen är att jämföra företags 
miljöprestanda med hjälp av indikatorer. Resultatet av undersökningen visar att det inte finns 
en koppling mellan miljöcertifiering och en bättre miljöprestanda. Undersökningen visar 
t.o.m. att vissa miljöcertifierade företag har sämre miljöprestanda än företag som inte är 
miljöcertifierade, men det finns indikatorer på att miljöcertifierade företag har en bättre 
miljöprestanda (Berkhout et al 2001).
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Forskarna Klassen och McLaughlin undersöker kopplingen mellan företags miljöprestanda 
och ekonomisk prestanda, genom att studera företags aktieutveckling vid miljöskandaler samt 
när de blir tilldelade miljöpriser. Slutsatserna av undersökningen är att aktieutvecklingen visar 
att miljöskandaler har en negativ påverkan på aktiekursen, medan aktiekursen påverkas 
positivt när företag tilldelas miljöpriser (Klassen och McLaughlin 1996)
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4 Intervjuer

I detta kapitel kommer resultaten av de intervjuer vi utfört med representanterna för de olika 
företagen att presenteras.

4.1 Presentation av företagen

Intervjuer har genomförts med representanter hos företagen. När det gäller företag X har både 
företag och intervjuperson bett om att få vara anonyma. Vi har därför valt att anonymisera 
företaget genom att kalla det X. Gävle hamn representerades av miljösamordnaren på 
företaget, Linda Astner. Sandvik representerades av Magnus Björklund, ansvarig för 
miljöinvesteringar. Det var meningen att vi skulle träffa miljökvalitetschefen på Gävle Energi, 
men eftersom hon var sjukskriven fick vi möjlighet att intervjua miljökvalitetssamordnaren 
Jessica Söderblom istället. Jessica hade tagit reda på svaren i förväg på de frågor som låg 
utanför hennes arbetsområde.

Företag X är ett företag som funnits i 25 år. Företaget är medelstort och bedriver utveckling 
av produkter inom affärsområdena elektronik, elektromekanik samt teknisk och administrativ 
programutveckling. Omsättningen var 2007/2008 ca 200 miljoner. Några av företagets kunder 
är Sandvik, Ericsson, ABB, GM, Saab m fl. En mindre del av verksamheten består av egen 
produktion. Resterande del utgörs av konsulttjänster. 

Gävle Hamn har sin verksamhet i Gävlebukten. Hamnen fungerar som plats där varor och 
gods lagras och lastas om mellan bil, järnväg och båt. Gävle Hamn är en av Sverige största 
hamnar och är den största containerhamnen på ostkusten. Gävle Hamn har tillsammans med 
Gävle Lagerhus AB ca 40 st anställda. I själva hamnområdet finns det ett 30-tal företag som 
är verksamma och sysselsätter ca 350 st. människor. Gävle hamn bedriver en mängd olika 
verksamheter bland annat förvaltar de och upplåter mark, samordnar godshantering, säkerhet 
och miljöskydd (http://www.gavle-port.se/filearchive/miljorapport_2007.pdf 2009-05-07 kl. 
12.00).

Sandvik grundades år 1862 av Göran Fredrik Göransson. De har en världsledande position 
inom utvalda nischer och är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter. 
Deras verksamhet innefattat affärsområdena tooling, mining and construction samt  materials 
technology. Affärsområdet tooling är inriktade på verktyg och verktygssystem för 
metallbearbetning, mining and constuction är specialiserade på maskiner och verktyg för 
bergbearbetning och materials technology är främst inriktade på utveckling av rostfria 
produkter. Koncernen har ca 50 000 anställda med representation i 130 länder och en 
omsättning på 93 miljarder kronor (http://www.sandvik.se 2009-05-07 kl. 12.00). 

Gävle energi grundades år 1892 och ägs till 100 % av Gävle kommuns holdingbolag Gävle 
stadshus AB. Deras verksamhet består av elnät, elhandel, värme, närvärme (Bionär), 
energimarknad, energiproduktion, kommunikation (GavleNet) och kyla (GavleKyla). Gävle 
energi har ungefär 188 st. anställda i företaget och har en omsättning på 920 miljoner kronor 
år 2008 
(http://www.gavleenergi.se/index.aspmeny=omgavleenergi&show=fakta&src=include/omgav
leenergi/faktaomforetaget/faktaomforetaget.htm 2009-05-16 kl. 12.00). 
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4.2 Miljöarbete

Stora skillnader finns i omfattningen av företagens miljöarbete. Hur omfattande miljöarbete 
som bedrivs beror inte enbart på företagsstorlek. Företag X är betydligt större än Gävle Hamn, 
men har inte alls samma utvecklade syn på hur miljöarbetet ska bedrivas. Gävle Hamn å andra 
sidan, är i inledningsfasen av ett utvecklat miljöarbete där de vet hur de ska göra, men inte 
riktigt kommit igång. Sandvik som är det företag i studien som påverkar miljön i störst 
utsträckning, är också de som har den mest utvecklade synen på hur miljöarbetet ska bedrivas. 
Gävle Energi har en stark miljöprofil där miljön ingår på alla nivåer i verksamheten. 

Sandvik och Gävle Energi är miljöcertifierade för hela sina verksamheter genom ISO 14001. 
Gävle Hamn vill bli miljöcertifierade genom ISO 14001 inom 2 år, medan Företag X följer de 
riktlinjer som finns inom EMAS och ISO för att kunna bli certifierade i framtiden.

Representanterna tror själva att typ av verksamhet påverkar miljöarbetet i stor utsträckning. 
Det är intressant att representanterna för både företag X och Gävle Hamn nämner Sandvik 
som exempel på ett företag som kommit långt i sitt miljöarbete. I första hand för att Sandvik 
har en verksamhet som påverkar miljön i relativt stor omfattning. Deras antaganden visar sig 
också stämma efter att vi varit och pratat med den ansvarige för miljöinvesteringar hos 
Sandvik, och därmed fått en inblick i hur stora de miljörelaterade investeringarna är varje år.

”Det är ju stor skillnad på företag, vi har ju ingen jätteproduktion, så vi har ju inte så mycket  
farliga kemikalier och sånt, verksamheten innehåller ju inte så mycket miljöovänliga saker 
om man jämför med exempelvis Sandvik” (Intervjuperson, företag X)

”Jag är övertygad om att Sandvik har koll på miljöbiten eftersom det krävs av dom, dom är 
så pass stora, dom är ett multinationellt bolag, dom har kapaciteten också, det är där det ofta 
brister i mindre företag” (Linda Astner, Gävle Hamn)

”Det finns alltså en grundvolym som är miljörelaterad varje år när det gäller  
investeringsverksamhet, som ligger på några tiotals miljoner” (Magnus Björklund, Sandvik)

Ett exempel på att Sandvik kommit längre än de andra studerade företagen i sin syn på 
miljöinvesteringar, är deras uppdelning av de miljörelaterade investeringarna på yttre och inre 
miljö. Yttre miljö är påverkan på omgivningen och den inre miljön är arbetsplatsmiljö, 
ergonomi, säkerhetsfrågor och liknande. 

”Varje investeringsärende är ett unikt ärende, det har sina egna meriter, det är ingenting 
som summeras ihop, varje aktivitet behandlas för sig” (Magnus Björklund, Sandvik) 

Av de studerade företagen är det bara Sandvik som upprättar en miljöredovisning. En 
omfattande miljöredovisning på ca 100 sidor upprättas varje år där det mest väsentliga även 
hamnar i årsredovisningen. Gävle Hamn skriver lite om vad de gjort inom olika miljöområden 
i den publika årsredovisningen. Gävle Energis årsredovisning är starkt präglad av ett 
miljötänkande och är det som används, för att utåt berätta vad de gör för miljön. Eventuellt 
ska de i framtiden börja upprätta en hållbarhetsredovisning, där de i större utsträckning 
kommer ta med sociala bitar och ekonomi. 
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”Från att vara bara en ekonomisk årsredovisning där man visar sina resultat så innebär det 
också att man visar mer och mer vilket miljöarbete man jobbar med och vilken strategi man 
har för framtiden” (Jessica Söderblom, Gävle Energi)

Företag X försöker handla medvetet genom inköp av miljövänliga produkter. Inget köps in i 
onödan. Återvändning av möbler och liknande sker i möjligaste mån. Vid nyöppning av 
kontor är det vanligt att möbler återanvänds och flyttas från andra kontor. I produktionsdelen 
används blyfritt lod vid lödning och systemen är slutna för att kunna återanvända vatten och 
liknande. Användningen av miljöfarliga vätskor minimeras i möjligaste mån. En stor del av 
det som de vill kalla miljöinvesteringar görs också av ekonomiska skäl. Särskilt när det gäller 
hushållandet av resurser. Möten hålls i stor utsträckning via telefon eller webb av både 
ekonomiska och miljömässiga skäl. Samåkning sker i möjligaste mån vid resor. 

Inget systematiskt miljöarbete har bedrivits av Gävle Hamn tidigare. En konsult har jobbat 
några dagar i veckan med miljöfrågor. De mesta miljöarbetet har handlat om löpande krav 
från myndigheter och olika tillståndsärenden. Sedan 2005 är hamnar tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken och det är sedan dess miljöarbetet har påbörjats. 

”Jag tror att om ni kommit hit om 2 år så hade det sett annorlunda ut. Vi ligger ju lite i  
startgroparna för att starta upp ett mer systematiskt sätt att angripa de här frågorna” (Linda 
Astner, Gävle hamn)

Gävle Hamns verksamhet utvecklas hela tiden och ett gediget arbete med tillståndsprocessen 
görs i samband med det. Länsstyrelsen ställer krav på verksamheten som behöver tillstånd för 
olika projekt. De har nu inlett arbete med att åta sig mer än vad lagen kräver. Bland annat 
eftersom de strävar mot att bli en av de största hamnarna i Sverige och tittar mycket på vad de 
allra största hamnarna Stockholm, Göteborg och Malmö gör i det systematiska miljöarbetet. 
Ett försök till systematiskt miljöarbete påbörjades i början av 2000-talet. Detta sedan Gävle 
kommun och kunder börjat ställa krav på bl.a. ISO-certifiering. Försöket rann mer eller 
mindre ut i sanden. Idag har de återigen inlett arbetet med att införa ett systematiskt 
miljöarbete.

”Man köpte in en konsult som gjorde en utredning, men det avsattes ingen tid inom 
organisationen till det, vilket resulterade i att ingen som jobbade här dagligen kunde 
prioritera det här arbetet” (Linda Astner, Gävle hamn)

Gävle Energi har krav på sitt miljöarbete från olika håll. Dels finns EU-krav om förnybar 
energiproduktion och energieffektiviseringar men också andra krav från myndigheter på 
mätning av produktion, för att på ett eller annat sätt kontrollera miljön. Trots att Gävle Energi 
är kommunägt har de krav på sig att gå med vinst på samma sätt som privata företag. De har 5 
övergripande mål för hela verksamheten där miljömålen spelar in. Detta bryts sedan ner till 
varje affärsområde för att se vad man kan jobba med inom de olika verksamhetsnivåerna. 
Inom Gävle energi anser de att ekonomin får allt större betydelse när miljöfrågorna behandlas. 

”Miljöfrågor idag det är ju ett intressant område, man kommer in på det överallt, mycket mer 
i de ekonomiska sammanhangen också” (Jessica Söderblom, Gävle Energi)
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4.3 Kundernas miljökrav

Det skiljer sig också mellan företagen vilka motiv de har till att investera i miljö. Ofta rör det 
sig om lagkrav. På senare tid har också kundernas krav börjat påverka miljöarbetet. 

Företag X upplever inte att har några krav på att de ska vara miljöcertifierade från kundernas 
sida. De har dock förberett sig på att bli miljöcertifierade om det skulle behövas i framtiden. 
Det är tydligt att ekonomin påverkar Företag X miljöarbete. Vad de själva skulle vilja göra för 
miljön spelar liten roll om inte kunden efterfrågar det.

”Kan inte vi erbjuda billiga produkter åker kunderna utomlands” (Intervjuperson, Företag X)

Gävle Hamn har idag inga direkta krav från kunderna att de ska vara certifierade, däremot 
ställer kunderna frågor om vilka miljöåtgärder som görs. Ofta för att kundens 
miljöledningssystem kräver det. Kunderna är idag inte villiga att betala för de 
miljöinvesteringar som görs. I slutändan är det pengarna som avgör, särskilt vid stora affärer. 
Är det billigare att transportera godset via en annan svensk hamn så väljer kunden den andra 
hamnen. 

”Man gjorde ett försök i början av 2000-talet, pga. dels kommunen ställde krav på 
verksamheten och dels för att kunderna började efterfråga att vi var ISO-certifierade” (Linda 
Astner, Gävle Hamn)

Linda Astner tror dock att de kan förlora kunder i framtiden om de inte engagerar sig i miljön. 
Om de inte satsar på miljön finns också en risk att Gävle kommun och regionen inte vill 
investera i området. De känner också att de har ett samhällsansvar eftersom de är ett 
kommunalt bolag. Linda tror också att kunden kan se ett mervärde i att de satsar på miljön 
och möjligheten att behålla en kund ökar. 

”Man har hela tiden jobbat mot lagkraven och mot att försöka hålla en bra image när det  
gäller miljöfrågor men kanske inte gjort som mycket mer än det som krävts enligt lag fram 
tills 2000-talet” (Linda Astner, Gävle Hamn)

Inom Sandvik upplever de inte heller några särskilda påtryckningar från kundernas sida om 
enskilda miljöåtgärder. Magnus Björklund tror att de flesta kunderna nöjer sig med att de har 
sitt miljöledningssystem ISO 14001.

På vår fråga om kunderna är villiga att betala för de miljöinvesteringar som görs inom 
Sandvik får vi inget rakt svar. Magnus tror dock att om det behövs för att fortsätta eller inleda 
en ny relation med en kund, är det tänkbart att kunden är med och betalar den enskilda 
investering en särskild miljöaktivitet kräver. Något verkligt fall finns inte att jämföra med. 
Däremot har det hänt att andra typer av aktiviteter som inte varit miljörelaterade krävt 
särskilda investeringar som kunden varit med och betalat. Vanligtvis genom högre styckepris 
på produkten.
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Gävle Energi har jobbat utefter ISO även innan de tog beslutet att certifiera sig. De ser i Nöjd 
– Kund - Indexundersökningar att det är viktigt att de jobbar med att miljöprofilera sig. 
Certifieringen var dock mest ett eget beslut för att få ett kvitto på att de uppnått sina mål.

”Eftersom vi är ett företag som säljer tjänster så är det inte lika naturligt att vi har kraven 
från våra kunder att vara certifierade, som att man är i en industri där man mer gör 
produkter som ska kvalitetssäkrade på något sätt” (Jessica Söderblom, Gävle Energi)

4.4 Miljöinvesteringar

De investeringar och inköp som Företag X gör med hänsyn till miljön är främst inköp av 
blyfritt lod till produktion och inköp av miljömärkta varor i allmänhet. Vid inköp av nya bilar 
väljs främst miljöbilar. Investeringen i miljöbilar anser de är dyrare än att investera i, än icke 
miljövänliga bilar. Någon uppdelning av kostnaden med hänsyn till miljöinvesteringen görs 
dock inte. Vid inköp av maskiner tänker de på att den ska vara så miljövänlig som möjligt 
men det ”beror lite på” hur mycket extra de är beredda att betala för ”miljödelen” av en 
investering. Vad som styr valet av miljömedvetenhet vid nyinvesteringar är främst vad 
kunderna begär. Kunderna tar ofta för givet att vissa miljöinvesteringar redan görs. De är 
dock inte villiga att betala något extra för miljöinvesteringarna. Enligt intervjupersonen på 
företag X märks det mer och mer att det är det billigaste alternativet som kunden väljer.

Gävle Hamn gör medvetna investeringar i miljö. De anser att det är svårt att definiera vad en 
miljöinvestering är, eftersom investeringen kan vara både för miljön och något annat. Inget 
utarbetat system finns idag för att hantera eller ”fånga upp” den merkostnad ett miljövänligare 
alternativ kan innebära. Linda tror dock att det är något som kommer mer och mer, särskilt 
om de blir ISO-certifierade inom 2 år som de räknar med. Om ett system ska utarbetas för att 
hantera miljöaspekterna vid investeringar måste det utvecklas till företagets eget system för 
att det ska fungera. Vid en investering idag utgår de ofta från hur mycket pengar de har att 
röra sig med när de väljer hur miljövänlig en investering ska vara.

”Det är inget vi satt upp i en kalkyl och jämfört med, utan vi ser till vilket utrymme skulle vi 
kunna ha här, kan vi fråga efter ekonomiska medel för att täcka det här” (Linda Astner, 
Gävle Hamn)

En annan anledning till att miljöarbetet fortfarande är ”i sin linda” är att Gävle Hamns 
verksamhet är komplex. Den innefattar så många olika verksamhetsområden att det är svårt 
att få ett helhetsgrepp om allt. Ett flertal olika verksamheter inom olika områden bedrivs på 
området. 

När Gävle Hamn gör investeringar tas också hänsyn till framtida lagkrav som t.ex. när de 
köpte en oljeavskiljare till ett bergrum där de antagligen ”kommit undan” med ett billigare 
alternativ men valde det dyrare, för att kunna använda oljeavskiljaren under en längre period. 
Vid en investering kan man säga att lagkraven utgör hälften av beslutsunderlaget och 
miljökrav och den egna säkerheten gentemot de själva utgör den andra halvan. Vid 
upprättandet av en kalkyl definieras inte miljökostnaden specifikt. Istället undersöks vilket 
utrymme som finns för en investering och en analys görs, för att se om de kommer att tjäna på 
investeringen i framtiden. 
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Sandviks större investeringar kräver ofta Länsstyrelsens tillstånd. I samband med 
investeringar har projektledaren en skyldighet att internt undersöka om det finns några 
miljöaspekter att beakta. Detta rapporteras till miljöavdelningen som i sin tur rapporterar in 
till länsstyrelsen vilka miljöaspekter som finns vid en eventuell investering. Möjliga 
miljöaspekter kan vara utsläpp till luft eller minskad energiförbrukning. 

”Dels finns det ju formella krav via lagar, förordningar, miljödomar etc. dom är vi ju 
skyldiga att följa sen får det kosta vad det kommer att kosta ungefär(…)med ett sånt krav på 
sig behöver man inte ens bekymra sig om att i förväg beräkna ut någon lönsamhet på det  
här(…)men i ett så kallat fritt val är det upp till den aktuella enheten att själv bestämma, vi 
har ju delegerat ansvar väldigt mycket” (Magnus Björklund, Sandvik)

En miljöinvestering som är på gång inom Sandvik just nu är en anordning som tar till vara 
överskottsvärme från stålverket och för över den till fjärrvärmenätet i Sandviken och sen föra 
tillbaka värmen därifrån, för att kunna värma upp Sandviks lokaler. Detta skulle kräva ett 
antal investeringar av Sandvik och Sandvikens energibolag skulle behöva gör ett antal 
investeringar. För tillfället råder dock investeringsstopp till följd av den ekonomiska krisen. 

Om investeringen i fjärrvärmeanläggningen skulle genomföras har den inte en 
återbetalningstid enligt effektiviseringsnormen. Det måste också tas med i beräkningen att de 
skulle slippa byta ut de oljepannor som finns idag. En sådan investering skulle däremot ge 
”lite pluspoäng i allmänhetens ögon”. 

”Ser man det här rent krasst företagsekonomiskt kan man ju tycka att avbetalningstiden blir 
lång på investeringen, istället ska man ju se det här som ett mer strategiskt beslut om man ska 
genomföra projektet eller inte. Det har ju en långsiktig effekt istället” (Magnus Björklund, 
Sandvik)

Effektiviseringsinvesteringar inom Sandvik kräver vanligtvis korta återbetalningstider, ofta 3 
år. En utbyggnad av kapacitet har mer strategiska aspekter att beakta exempelvis framtida 
efterfrågan och ökade marknadsandelar. Rent formellt görs lönsamhetsberäkningar alltid på 
dessa typer av investeringar. För olika typer av projekt kan de tillåta sig att ha olika långa 
återbetalningstider. Miljöinvesteringar när det gäller den yttre miljön är ofta ganska 
kostsamma.

Det görs många miljöinvesteringar inom Sandvik där de inte ens tittar på lönsamhetsfrågan 
eftersom det kan vara tvingande från i första hand Länsstyrelsen. ”Frivilliga” 
miljöinvesteringar rör främst den ”inre miljön” och handlar främst om att bygga bort farliga 
moment inom verksamheten. Det handlar dock om betydligt mindre summor än andra 
påtvingade miljöinvesteringar. Magnus har ingen personlig synpunkt på om de skulle välja att 
göra en billigare investering för att undvika en miljöinvestering. Han tror dock att 
miljömedvetandet vuxit sig så starkt inom organisationen och att den allmänna opinionen runt 
miljöproblematiken lett till att de är aktsamma för att medvetet satsa på saker som inte är bra 
för miljön. Däremot kan han tänka sig att de skulle kunna betala mer för en miljöinvestering.

”Jag vill nog påstå att med dom miljömål vi har och annat så är vi inte ett dugg främmande 
för att välja något som skulle vara marginellt dyrare om det nu är bra för miljön, men det är 
klart, visst har pengarna en viss betydelse” (Magnus Björklund, Sandvik)
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Sandvik gör årligen en sammanställning på nya beviljade investeringar för miljön. Den 
innehåller alla miljörelaterade projekt exempelvis, arbetsmiljö, skydd och säkerhet, 
förbrukning, utsläpp till luft m.m. I sammanställningen finns uppställt hur mycket pengar 
varje enskilt projekt spenderat fram till dagens datum. Flera av projekten handlar om 
kostnader på flera miljoner. Många av projekten har ingen som helst återbetalning men måste 
genomföras. Sammanställningen skickas till miljöavdelningen som grupperar och redigerar 
om en del av kostnaderna för projekten som sedan ingår i miljöredovisningen. 

Inom Gävle Energi är det framförallt konverteringen till biobränslen som är de stora 
investeringarna just nu. Hela fjärrvärmeutbyggnaden anser Jessica Söderblom har både en 
ekonomisk besparing och en miljöeffekt för kunderna. Gävle energi är ett kommunalt bolag 
som står under Gävle Stadshus, som ägare också ställer krav på hur verksamheten ska 
bedrivas. Detta påverkar även vilka miljöinvesteringar som ska göras. 

”Jag kan inte säga konkreta förslag men om kommunen säger att det här är ett krav, det här 
är en sak ni ska investera i, då pytsar väl dom in mer pengar såklart och då kan miljön kosta 
lite mer, men oftast så går det hand i hand” (Jessica Söderblom, Gävle Energi. På frågan om 
de skulle tänka sig att se mindre till lönsamhet vid en investering om den är mer miljövänlig 
än en alternativ investering)
 
En investering de kallar miljöinvestering som gjorts nyligen är skapandet av ett nytt 
affärsområde som heter energimarknad. Trots att de säljer el pågår ett omfattande arbete att 
energieffektivisera. Ett syfte med att energieffektivisera är att få in fler kunder under samma 
underlag. De behöver därmed inte bygga upp fler anläggningar för att producera elen. Detta 
eftersom anläggningar är dyra att bygga. De har ingen direkt uppdelning av miljöinvesteringar 
och andra investeringar. Istället görs en värdering vid varje enskild investering. Sen kommer 
miljöbitarna in på annat sätt. En längre återbetalningstid på en investering skulle kunna tillåtas 
om den har en miljöeffekt. Särskilt om investeringen är ett krav från ägaren Gävle kommun.

”Dels hjälper vi kunder att göra energideklarationer eftersom det är ett lagkrav, sen hjälper 
vi dom att titta på deras verksamhet och se vad vi skulle kunna göra för att energieffektivisera 
och då har vi verkligen både ekonomi och miljö, vi hjälper dom att energieffektivsera och då 
har vi det här övergripande målet då vinner vi på det, liksom att dom sänker sin förbrukning, 
alltså ekonomi, och vi säljer ju den här tjänsten så att där liksom går hjulet runt på något 
sätt, så det är väl en investering kan man väl också säga, att vi har startat den här nya 
verksamheten” (Jessica Söderblom, Gävle Energi)

Gävle Energi har för tillfället ett antal miljöbilar som används inom verksamheten. 
Miljöbilarna är ett typiskt exempel på investeringar som är dyrare, som de måste satsa lite mer 
pengar på. Det ingår även i deras miljömål att minska koldioxidutsläpp. Huruvida extra 
pengar avsätts till den ”extrainvestering” dessa miljöbilar ger upphov till är Jessica osäker på. 
Vid en investering i exempelvis miljöbilar finns redan ett beslut att få in miljöbilar så långt 
det är möjligt i verksamheten. Därför ser de mestadels till att efterfråga förbättringar gentemot 
de bilar de redan har vid en kalkylberäkning på nya miljöbilar.

”Men visst skulle det vara dyrare om vi bara struntade i våra miljömål och bara körde med 
vanliga bilar(…)vi vill ju vara ett miljöföretag också i det här, så där har vi väl något vi 
satsat mer på” (Jessica Söderblom, Gävle Energi)
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4.5 Värdering av miljöinvesteringar

Företag X har inte något nedskrivet när det gäller hur de värderar olika miljöinvesteringar i 
monetära termer. Ingenting miljörelaterat finns med i årsredovisning eller bokslut utöver det 
som är lagstadgat. På vår fråga om miljöinvesteringar beräknas annorlunda gentemot övriga 
investeringar är svaret nej. 

Ofta ser Gävle Hamn på helhetsbilden vid en upphandling. Anlitar de en entreprenör för t.ex. 
ett byggnadsarbete kan de välja ett dyrare alternativ som ger en större energibesparing i 
framtiden. Det har både en ekonomisk och miljömässig vinning där miljön inte alltid är det 
primära men kommer på köpet. Inget system finns idag för att värdera olika miljöaspekter vid 
en investering. Däremot tar de hänsyn till miljön vid olika investeringsbeslut. Linda Astner 
tror att de skulle tjäna många gånger på att göra en mer strikt uppdelning vad olika 
investeringar ska bära. Linda tror dock att det är svårt att beräkna miljöfaktorer i en kalkyl. En 
massa faktorer måste vägas in som är svåra att värdera i monetära termer. Alla värderingar 
kommer i slutändan bli en undervärdering.

”Vi gör ingen värdering men om du frågar mig om miljö kan värderas, ja det är klart man 
kan göra kalkyler men jag tror aldrig man göra någon som blir helt rättvisande, jag tror att 
man alltid kommer att glömma poster, för det är ju väldigt komplext, dels har du minskade 
risker för negativ publicitet, du har positiv publicitet, du har att andra aktörer tycker att du 
är ett tryggt alternativ, goodwill från allmänheten, från närboende, det är jättesvårt, hur ska 
du kunna sätta pengar på allt det här?” (Linda Astner, Gävle hamn)

”Det är samma sak med CSR eller Corporate Social Responsibility, det är jättesvårt att sätta 
pengar på men viktigt för ett företag att man har någon slags image” (Linda Astner, Gävle 
Hamn)

Även Magnus Björklund på Sandvik anser att det är svårt att värdera miljöarbetet i monetära 
termer fullt ut. Problemet är likt det hos Gävle Hamn då antaganden måste göras om okända 
faktorer.

På er fråga om miljö kan värderas överhuvudtaget? Ja och nej(…) man kan ju anta det mesta 
och utifrån sitt antagande göra beräkningar(…)det beror alldeles på vilka antaganden man 
gör, och det är klart i vissa fall är det fullt möjligt att krasst ekonomiskt göra en kalkyl på 
lönsamhet, andra gånger är det väldigt svårt(…)det är en svår fråga att besvara väldigt rakt 
men det är klart att i vissa lägen kan man naturligtvis värdera miljö men det beror ju på vilka 
kriterier man väljer, det är precis som när man ska göra antaganden om något som är okänt. 
Ska jag investera i kapacitet, ja då måste jag ju ha ett marknadsscenario, kommer efterfrågan 
öka? Blir potentialen större? Vågar jag satsa? Vågar jag inte satsa? Det är lite så också med 
miljö när det gäller att värdera” (Magnus Björklund, Sandvik)

Angående lönsamhetsberäkningen på miljöinvesteringar har Magnus Björklund följande syn:

”Men man kan väl säga att stora miljöinvesteringar(…)det tar längre tid att återbetala en 
sån investering, men det kanske inte är meningen heller att man för strategiska beslut på 
olika sätt och på sånt som kanske har långsiktiga effekter, att man ska ha kortsiktiga 
lönsamhetskriterier på det” (Magnus Björklund, Sandvik)
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Inom Gävle Energi anser de likt Sandvik och Gävle Hamn att det är svårt att sätta ett pris på 
miljöinvesteringar. De ser dock en lösning på problemet genom att jobb efter olika nyckeltal 
inom verksamheten. De anser också att det är viktigt att kunna värdera olika mål i monetära 
termer. Eftersom många av de mål som satt upp inom organisationen är miljörelaterade 
uppfattar vi det som att nyckeltalen är det som kommer att användas för att koppla miljön till 
ekonomin.

”Det här med att värdera miljöinvesteringar jag tror att det är ju ganska svårt på ett sätt,  
man måste ta fram ganska konkreta nyckeltal för att komma fram till det här med miljö och 
värdering (…)om man bollar det mot vilka mål vi har så vill man ju såklart sätta upp mål som 
man kan värdera, alltså som man kan få ut ett resultat av, annars är dom ju värdelösa som 
mål, och jag tror att där har vi nog mer att jobba på, att finna fler nyckeltal för miljö, att  
kunna värdera miljö” (Jessica Söderblom, Gävle Energi)

På vår fråga om den miljömässiga delen av en investering kan värderas anser Jessica att de
inom Gävle Energi gör en värdering från gång till gång. De värderar inte det ena före det 
andra vid en investering när det gäller ekonomiska och miljömässiga effekter. Det går ofta 
hand i hand. Vägningen de gör baseras ofta på vilka mål de har för verksamheten. 
Anledningen till att de väljer en dyrare investering kan bero både på yttre krav och de egna 
uppsatta målen.

”Ibland blir det ju litegrann på köpet, att gör vi det här, det är en investering vi gör, men vi  
tjänar ju på det också såklart, men det blir även för kunden en bättre deal ekonomiskt och sen 
överlag så blir det bättre för miljön” (Jessica Söderblom, Gävle Energi)
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5 Reflektion

I föregående kapitel redovisades resultatet av de intervjuer vi utfört hos de studerade 
företagen. I detta kapitel tolkar vi resultaten av intervjuerna med hjälp av den teoretiska 
referensramen.

Inledningsvis vill vi poängtera att syftet med detta arbete endast varit att belysa hur olika 
företag ser på miljöinvesteringar. Vi har inte haft möjlighet att fördjupa oss i de enskilda 
företagen för att få hela bilden av hur miljöarbetet bedrivs och värderas. För att få den totala 
bilden anser vi att det skulle behövas intervjuer med personer inom flera funktioner på 
företaget. Ett utmärkt förslag till vidare forsknings skulle alltså kunna vara en fallstudie där 
man studerar flera avdelningar eller funktioners arbete med miljöinvesteringar. De funktioner 
som bör studeras vid en eventuell fördjupning är ledningen för att få en bild av hur strategiska 
ledningsbeslut fattas. Ekonomiavdelning för att få grepp om hur dessa ledningsbeslut hanteras 
administrativt. Självfallet bör också miljöavdelningens syn på miljöinvesteringar tas med i en 
sådan studie.

Den administrativa hanteringen av miljöinvesteringar har vi inte lyckats fördjupa oss i. Det 
kan dels bero på val av intervjupersoner och dels på att några av företagen inte haft någon 
särskild administration av miljöinvesteringar specifikt. Sandvik är det enda av företagen som 
vi uppfattar har en klar uppdelning av kostnaderna för sina miljörelaterade projekt. Hur dessa 
kostnader senare hanteras i miljöredovisningen är något vi inte studerat närmare.

Vi vill i första hand inte ställa företagen mot varandra utan mer belysa hur olika typer av 
verksamhet också påverkar synen på miljöinvesteringar. Hur sofistikerad syn de har på sitt 
miljöarbete anser vi inte har någon direkt relation till hur väl de tar hand om miljön. Detta är 
helt och hållet beroende av vilken verksamhet som bedrivs. 

Som vi nämnde i teorin kan miljöinvesteringar vara frivilliga initiativ eller föreskrivna från 
myndigheter. Som vi ser det gör samtliga studerade företag frivilliga miljöinvesteringar. 
Dessa frivilliga investeringar är inte verksamhetsberoende på samma sätt som de av 
myndigheter föreskrivna investeringarna. Ett allmänt miljötänk gör att företagen satsar på 
miljön i den mån det finns ekonomiskt utrymme. För företag X som inte verkar påverkade 
överhuvudtaget av myndighetskrav rör det sig nästan enbart om frivilliga investeringar.

Det görs både offensiva och defensiva miljöinvesteringar. Offensiva miljöinvesteringar är 
tänkta att ge framtida betalningsöverskott på produktmarknaden. Exempel på dessa är 
Sandviks fjärrvärmeinstallation och Gävle energis satsning på affärsområdet energimarknad. 
Defensiva miljöinvesteringar motiveras med att företaget slipper göra stora investeringar i 
framtiden eller tvingas lägga ner verksamheten. Exempel på defensiva miljöinvesteringar är 
Gävle Hamns investering i oljeavskiljaren till bergrumsanläggningen.
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Det som företagen uppfattar som miljöinvesteringar har enligt oss, en ytterst liten koppling till 
den traditionella investeringskalkylen. Representanten för Företag X hade ingen uppfattning 
om kalkyleringen av miljöinvesteringarna överhuvudtaget. Övriga representanter ansåg att det 
var problematiskt när olika antaganden måste göras vid värderingen. Problemet enligt teorin 
ligger i att mjuka variabler grundar sig på vad omvärlden har för syn på företaget och dess 
produkter. Vi anser att detta är anledningen till att miljöinvesteringarna inte kan beräknas på 
samma sätt som andra investeringar. Detta stämmer också överens med det vi nämnt i teorin 
när mjuka värden ska beräknas. 

Samma problematik kan tänkas uppstå när andra mjuka värden ska beräknas, exempelvis 
investeringar i marknadsföring, utbildning m.m. Som vi angav i teorin blir dessa mjuka 
värden allt mer betydelsefulla för företagen. Det verkar också finnas en efterfrågan hos 
företagen att ta fram metoder för att kunna göra dessa beräkningar. Ett ytterligare problem 
som vi nämnt i teorin är att det kan anses oetiskt att värdera miljö i monetära termer. 
Eventuellt skulle det kunna leda till problem för företag om de gick ut offentligt med hur de 
värderar sin miljöpåverkan. Linda Astner vid Gävle Hamn var lite inne på det när hon ansåg 
att alla värderingar i slutändan skulle bli en undervärdering.

Då företagen redan jobbar med miljöfrågor i relativt stor omfattning anser vi inte att 
problematiken ligger i huruvida det är värt att investera i miljö eller inte. Samtliga företag 
anser att det på lång sikt är ekonomiskt fördelaktigt att göra miljöinvesteringar. Det är därför 
mindre intressant att studera kopplingen mellan ekonomisk prestanda och miljöprestanda. En 
vilja att göra mer än vad intressenterna kräver verkar också finnas. Därför blir det mer 
intressant att utarbeta konkreta metoder för hantering och värdering av miljöinvesteringar, än 
att studera om de ska göras överhuvudtaget. Då kraven på miljöengagemang antas öka i 
framtiden kommer även företagens miljöinvesteringar att öka. Det är ytterligare en anledning 
till att metoder för att värdera miljö behövs. Mycket finns idag att läsa om uppdelningen av 
miljöinvesteringar men mindre finns att läsa om företagsekonomiska beräkningar.

Alla de studerade företagen bedriver miljöarbete i relativt stor omfattning. Miljöarbetet 
genom införande av miljöledningssystem i första hand, verkar vara resurskrävande men inte 
behandlas som olika typer av miljöinvesteringar, så som vi i den teoretiska referensramen 
uppfattat begreppet. Detta tolkar vi dock inte som att de inte bryr sig om miljön utan som att 
det helt enkelt är stor skillnad på verklighet och teori. De studerade företagen verkar överlag 
vara miljömedvetna och investera ”extra pengar” i exempelvis miljöbilar. Dessa ”extra 
pengar” fångas dock inte upp och beräknas. Det handlar oftast om överslag och vilket 
ekonomiskt utrymme som finns för tillfället. Svårigheter verkar också uppstå när en 
investering både leder till en kostnadsbesparing och har en positiv miljöeffekt. 

Både direkta och integrerade investeringar görs av företagen. De studerade företagen verkar 
dock inte göra den uppdelningen. Ofta kommer miljöinvesteringen på köpet vid en 
investering. Det verkar också vara de integrerade investeringar som är svårast att hantera. Det 
starka miljömedvetandet hos samtliga företag tyder dock på att de oftast väljer ett 
miljövänligare alternativ vid ett s.k. fritt val. I första hand är det Sandvik som gör direkta 
miljöinvesteringar, exempelvis i form av reningsanläggningar för att minska luftutsläpp och 
liknande. Integrerade eller ”end-of-pipe” investeringar är därför i första hand 
verksamhetsberoende. ”change-in-process” eller integrerade miljöinvesteringar verkar göras 
både medvetet och omedvetet av samtliga företag. 
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Den allmänna miljömedvetenheten gör att företagen kontinuerligt letar möjligheter att minska 
miljöpåverkan inom alla processer utan att se det som en typ av miljöinvestering. Skulle de 
vilja göra en uppskattning om hur stor miljödelen är för många av dessa investeringar finns 
enligt teorin svårigheter med att göra rättvisande uppdelningar. Frågan är också om det är värt 
att lägga resurser på att göra dessa uppdelningar. 

Historiskt sett är det lagkrav som påverkat miljöarbetet i störst omfattning. En övergång 
verkar dock ske inom alla företag mot att uppfylla kundernas krav och önskemål. Detta har 
också påverkat hur långt företaget kommit i sitt miljöarbete. Företag X är förberedda på ett 
utökat miljöarbete med en framtida certifiering, men gör det inte förrän kunderna kräver det. 
Vi tolkar detta som att pengarna är det som fortfarande styr. Alla företag verkar också överens 
om att omfattningen på miljöarbetet kommer att öka i framtiden. De tror också att ekonomin 
kommer att relateras mer till miljön i framtiden. 

Ett allmänt miljömedvetande hos företagen gör att de åtar sig mer än vad intressenterna 
kräver. Detta är särskilt tydligt hos Gävle Energi som anser sig ha ett systematiskt miljöarbete 
inom alla nivåer i verksamheten. Ett sätt att integrera miljöarbetet inom hela organisationen är 
att som vi tagit upp i teorin, använda sig av ett anpassat balanserat styrkort. Detta genom att 
införa ett modifierat balanserat styrkort där ett perspektiv innehåller alla miljöaktiviteter med 
dess investeringar. På så sätt skulle miljöinvesteringarna få en ökad koppling till övriga 
strategiska beslut som tas. Enligt forskaren Wagner leder denna integrering till förbättrad 
ekonomisk och miljömässig prestanda. 

Gävle Hamn och Gävle Energi är kommunägda vilket vi anser påverkar deras möjligheter att 
bedriva miljöarbete. Även om de har vinstkrav på sig så verkar det finnas lite extra utrymme 
att satsa på miljön, särskilt om det skulle vara ett krav från kommunen. Dessa två företag 
anser sig också ha ett samhällsansvar i egenskap av att de är kommunägda. I vår studie är det 
därför företag X som har de minsta resurserna till att investera miljö. Trots att det inte är det 
minsta företaget. Det beror delvis på att deras verksamhet inte påverkar miljön i samma 
omfattning som de övriga och att de måste se till lönsamheten för att kunna överleva. 

För de företag som anser sig miljöinvestera medvetet dvs. Sandvik, Gävle Hamn och Gävle 
energi skulle samtliga kunna tänka sig en längre återbetalningstid för en miljöinvestering än 
en annan investering. Det motiveras främst av att miljöinvesteringar har långsiktiga effekter. 
Det är dock intressant att inget av företagen har några system för att uppskatta eller värdera 
dessa långsiktiga effekter. Sandvik har full koll på kostnaderna för miljöinvesteringar, men 
även de anser att det är för problematiskt att värdera dessa aspekter. Problemet togs också upp 
i teorin där miljörelaterade intäkter och kostnader ansågs ha längre tidshorisont än andra 
kostnader. 

Framtida ändringar i miljölagstiftning verkar också finnas i åtanke när företagen gör sina 
investeringar. Exempel på detta är Gävle Hamns investering i oljeavskiljaren. Problem verkar 
finnas att värdera detta både i teorin och i praktiken. Företagets storlek har som vi också tagit 
upp i teorin betydelse.  Sandvik som ett oerhört mycket större företag än de övriga har en klar 
uppdelning på vilka miljöinvesteringar de gör årligen. Vi uppfattar det som att det som kallas 
miljöinvesteringar hos Sandvik i första hand är kostnader för miljörelaterade projekt. 
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Gävle Hamn och Gävle Energi är övertygade om att miljöprofileringen kommer att användas 
som konkurrensverktyg i ännu större omfattning i framtiden. Sandvik anser sig redan ligga i 
framkant när det gäller miljöarbetet och tror att det de gör just nu är tillräckligt. Företag X 
däremot verkar påverkas mer av kundernas betalningsvilja och känner också av konkurrensen 
från utländska aktörer i större omfattning. 

Vi kan konstatera att författare till litteraturen på området har en syn på miljöinvesteringar 
som inte riktigt har genomslag hos de studerade företagen. Den uppdelning som författarna 
försöker göra för att definiera begreppet miljöinvesteringar känns inte alls igen hos företagen. 
Inget av företagen verkar heller påverkas av den forskning som bedrivs för att hantera 
miljöarbetet företagsekonomiskt.

Genom att vi inte kan identifiera att begreppet miljöinvestering används på det sätt som 
angivits i teorin har vi heller inte fördjupat oss i investeringsproblematiken för en 
miljöinvestering. Det är dock tydligt att det är svårigheter hos samtliga företag att göra 
ekonomiska beräkningar av olika miljöinvesteringar. Företag X gör ingen värdering av 
miljöaspekterna överhuvudtaget mer än det som behövs till årsredovisningen. De andra tror 
att det krävs för många antaganden för att samtliga miljöaspekter vid en investering ska kunna 
värderas i monetära termer.
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6 Slutsatser

För att återkoppla till arbetets syfte presenterar vi följande slutsatser:

• Samtliga företag bedriver ett omfattande arbete för att minska miljöpåverkan. Hur 
omfattande är beroende av vilka resurser som finns och vilken typ av verksamhet som 
bedrivs. Miljömedvetandet är integrerat i hela organisationen hos samtliga företag och 
ökar hela tiden. Alla resurser som läggs på minskad miljöpåverkan ses dock inte som 
miljöinvesteringar av företagen.

• Historiskt sett är det lagkrav som påverkat valet av miljöinvesteringar i störst 
utsträckning. En övergång sker mot att också tillgodose kundernas önskemål. 
Ekonomiskt utrymme avgör i hur stor utsträckning kundernas krav tillgodoses. 
Kunderna verkar dock inte vara villiga att betala för merkostnaden av företagets 
miljöinvesteringar. Hänsyn tas också till framtida miljökrav för att ligga steget före.

• Samtliga företag gör kontinuerligt miljöinvesteringar. Synen på vad som är en 
miljöinvestering skiljer sig mellan det som angivits i den teoretiska referensramen och 
intervjuerna. Oftast görs ingen uppdelning på vad som är en miljöinvestering och 
vanlig investering av företagen. Att dela upp alla investeringar kan också tänkas bli 
alltför resurskrävande, vilket skulle minska den ekonomiska effektiviteten. Det skulle 
också motverka syftet med att mer systematiskt hantera miljöinvesteringarna.

• Miljöledningssystem används av samtliga studerade företag. Hur långt de kommit i 
användandet av dessa varierar. De som kommit längst är också miljöcertifierade. 
Miljöcertifieringen kan ses som ett kvitto på att miljömålen uppnåtts inom den egna 
verksamheten. Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning miljöcertifierade 
produkter.

• Vilka miljöinvesteringar som görs av företagen är helt beroende av verksamhetstyp. 
Två av företagen är kommunägda och verkar också vara påverkade av detta i sitt 
miljöarbete. ”Extra pengar” verkar kunna skjutas till vid större miljöinvesteringar.

• Miljöinvesteringar med dess mjuka värden anses överlag svåra att beräkna. Allt för 
många aspekter måste beaktas för att kunna göra en rättvisande företagsekonomisk 
kalkyl. Det verkar också ses som en svårighet av bl.a. Gävle Hamn att få denna typ av 
beräkning accepterad av allmänheten. Detta då risken är att alla värderingar ses som 
en undervärdering. 

• Miljöinvesteringar behandlas ofta som långsiktiga strategiska beslut. Om en 
miljöinvestering beräknas, görs det på samma sätt som för övriga investeringar. 

• Vid miljöinvesteringar anser samtliga att de ibland betalar lite mer än vad de kunnat 
betala för ett mindre miljövänligt alternativ. De som anser att de gör medvetna 
miljöinvesteringar kan också tänka sig en längre återbetalningstid på investeringen om 
den har långsiktiga effekter.
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• Balanserat styrkort kan införas på företaget för att integrera beslut om 
miljöinvesteringar med andra strategiska beslut. Forskning styrker det positiva 
sambandet mellan ökad integrering av miljöledning och ekonomiskt resultat. Med 
tanke på att miljöinvesteringarna inte verkar vara ett eget område för strategiska 
beslut, kan detta vara ett lämpligt sätt att systematiskt hantera dessa. 

Fortsatt forskning 

Genom vår studie har vi inte haft möjligheten att fördjupa oss i de enskilda företagen och 
detta har lett till att vi inte har kunnat få den totala bilden av hur miljöinvesteringar hanteras 
och värderas. Det hade varit intressant om man hade genomfört en fallstudie, där flera 
avdelningar och funktioner hade undersökts genom att intervjua flera personer på företaget. 
Detta för att få den totala bilden av hur miljöarbetet bedrivs och hanteras. De avdelningar och 
funktioner som bör studeras vid en fallstudie är hur ledningen genomför strategiska beslut, få 
ett grepp om hur ekonomiavdelningen hanterade de administrativa vid ett ledningsbeslut, men 
även miljöavdelningens syn på miljöinvesteringar.     
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Bilagor 

Bilaga 1

Intervjuguide representant

Hur ser miljöarbetet ut idag? 

Är ni miljöcertifierade?

Upprättar ni någon miljöredovisning?

Gör ni medvetna investeringar i miljö?

Varför investerar ni i miljö? Kunder, miljö, certifiering etc.

Är kunderna villiga att betala för de miljöinvesteringar ni gör?

Kan miljö värderas?

Beräknas dessa investeringar på något annorlunda sätt mot övriga investeringar? Isåfall hur?

Tar ni hänsyn till icke ekonomiska faktorer vid bedömningen av miljöinvesteringar? Hur 
värderas dessa?

Finns svårigheter att avgöra hur stor del av en investering som är en miljöinvestering om den 
uppdelningen görs överhuvudtaget (integrerade investeringar)?



Bilaga 2

Intervjuguide intervjuare

Hur ser miljöarbetet ut idag? 

Är ni miljöcertifierade?
- Vilka certifikat?
- Resurser?

Upprättar ni någon miljöredovisning?

- Vem riktas den till isåfall?

Gör ni medvetna investeringar i miljö?

- Vilka typer?

Varför investerar ni i miljö? Kunder, miljö, certifiering etc.

- Annan orsak?
- Rangordning?

Är kunderna villiga att betala för de miljöinvesteringar ni gör?

- Hur vet ni det?

Kan miljö värderas?

- Finns koppling till vanlig redovisning (extern)?

Beräknas dessa investeringar på något annorlunda sätt mot övriga investeringar? Isåfall hur?

- Vilken kalkyleringsmetod används för investeringar generellt?

Tar ni hänsyn till icke ekonomiska faktorer vid bedömningen av miljöinvesteringar? Hur 
värderas dessa?

- Vilka faktorer påverkar investeringsval generellt?

Finns svårigheter att avgöra hur stor del av en investering som är en miljöinvestering om den 
uppdelningen görs överhuvudtaget (integrerade investeringar)?

- Vad ligger svårigheten i?
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Inledande e-mail företag

Hej!

Vi är två studenter vid högskolan i Gävle och vi skriver en D-uppsats om miljöinvesteringar 
ur en företagsekonoms synvinkel. Vi skulle vilja intervjua en person som har insyn i ert 
företags miljöarbete. Det som vi vill ha reda på är hur miljöinvesteringar beräknas och 
värderas.  

Mvh

Mattias Fredriksson & Joakim Tuvér

efk07mfo@student.hig.se
ef03jtr@student.hig.se 
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