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Sammanfattning 
Kraven på att företag skall arbeta med att minska sin miljöpåverkan har blivit hårdare från samhällets sida. Ett verktyg för småföretag som vill 
jobba systematiskt med miljöfrågor är miljödiplom, där Stockholms stads miljödiplom är ett av dessa. Stockholms stads miljödiplom är uppbyggt i 
tre nivåer och det tar ett år att genomföra varje nivå.  
 
Syftet med denna studie är att studera vilka konsekvenser och förändringar som sker när företag diplomerar sig med Stockholms stads 
miljödiplom. Detta kommer att analyseras utifrån organisationsteori med tonvikt på förändringar. För att svara på syftet har diplomeringsansvariga 
för sex företag, fördelade på två per nivå i miljödiplomet, intervjuats om sitt arbete med miljödiplomeringen samt hur miljöarbetet påverkat den 
dagliga verksamheten inom företaget.  
 
Resultat och slutsatser visade att kundkrav var den främsta faktorn till varför företagen diplomerade sig med miljödiplomet. Företagen valde 
Stockholms stads miljödiplom då det är bättre anpassat för småföretag än ISO 14001. Miljödiplomet uppfattas dock inte som tillräckligt känt i 
företagskretsar, utan där framstår ISO 14001 som mest erkänt. Trots miljödiplomet har inte miljöarbetet blivit direkt integrerat i företagens 
verksamheter vilket kan bero på bristande kommunikation mellan de diplomeringsansvariga och övriga anställda. De anställda var inte delaktiga i 
diplomeringsarbetet vilket kan vara en orsak till att inga större förändringar i den dagliga verksamheten hade skett i majoriteten av företagen. 
Företagen i studien har behövt mycket hjälp från Miljöcentrum, som är ansvariga för Stockholms stads miljödiplom, vilket innebär att 
kompetensen om miljödiplomet inte alltid skapades eller fanns inom företaget. 
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Sammanfattning 
 
Kraven på att företag skall arbeta med att minska sin miljöpåverkan har blivit hårdare från 
samhällets sida. Ett verktyg för småföretag som vill jobba systematiskt med miljöfrågor är 
miljödiplom, där Stockholms stads miljödiplom är ett av dessa. Stockholms stads miljödiplom 
är uppbyggt i tre nivåer och det tar ett år att genomföra varje nivå.  
 
Syftet med denna studie är att studera vilka konsekvenser och förändringar som sker när 
företag diplomerar sig med Stockholms stads miljödiplom. Detta kommer att analyseras 
utifrån organisationsteori med tonvikt på förändringar. För att svara på syftet har 
diplomeringsansvariga för sex företag, fördelade på två per nivå i miljödiplomet, intervjuats 
om sitt arbete med miljödiplomeringen samt hur miljöarbetet påverkat den dagliga 
verksamheten inom företaget.  
 
Resultat och slutsatser visade att kundkrav var den främsta faktorn till varför företagen 
diplomerade sig med miljödiplomet. Företagen valde Stockholms stads miljödiplom då det är 
bättre anpassat för småföretag än ISO 14001. Miljödiplomet uppfattas dock inte som 
tillräckligt känt i företagskretsar, utan där framstår ISO 14001 som mest erkänt. Trots 
miljödiplomet har inte miljöarbetet blivit direkt integrerat i företagens verksamheter vilket 
kan bero på bristande kommunikation mellan de diplomeringsansvariga och övriga anställda. 
De anställda var inte delaktiga i diplomeringsarbetet vilket kan vara en orsak till att inga 
större förändringar i den dagliga verksamheten hade skett i majoriteten av företagen. 
Företagen i studien har behövt mycket hjälp från Miljöcentrum, som är ansvariga för 
Stockholms stads miljödiplom, vilket innebär att kompetensen om miljödiplomet inte alltid 
skapades eller fanns inom företaget. 
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1 Inledning 
 
Miljöfrågan har det senaste året öppnat ögonen för många människor då den blivit ett 
högprioriterat samtalsämne världen över. Genom att frågan lyfts så ställs även hårdare krav 
från samhället på företag att skapa miljövänligare produkter och tjänster (Hassan et al, 2006). 
För att företagen skall kunna uppfylla de krav som ställs på grund av den ökade 
miljömedvetenheten samt kunna signalera sitt miljöengagemang finns det olika verktyg att 
använda sig av. Ett av dessa är systematiserade ledningssystem som är ett hjälpmedel för 
företag att strukturera och utöka sitt miljöarbete. Majoriteten av stora företag använder sig av 
miljöledningssystemen ISO 14001 eller EMAS (Ammenberg, 2004). För småföretag är det 
dock problematiskt att använda sig av nämnda ledningssystem då de är anpassade för större 
företag, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Som ett bättre anpassat alternativ finns det olika 
mindre ledningssystem exempelvis olika former av miljödiplom (Strömberg et al, 2004), där 
Stockholms stads miljödiplom som denna studie baseras på är ett av dessa.  
 
Flera studier har tidigare gjorts om olika miljödiplom, dock så finns inte Stockholms stads 
miljödiplom representerat bland dessa varför denna studie kan ses som en ytterligare 
bekräftelse på vilka möjligheter och problem miljödiplom generellt kan generera. Vi vill med 
studien studera vilka förändringar som sker i småföretag när de arbetar med detta 
miljödiplom; hur stora förändringar i verksamheten blir det och vad beror dessa förändringar 
på? Det är även intressant att studera om miljödiplomet innebär en förändring som gör att 
miljöarbetet förankras i verksamheten eller om det bara blir ett nödvändigt ont. Viktiga 
faktorer som kan spela in är hur miljöarbetet kommuniceras till alla anställda i företaget, eller 
om kommunikationen inskränks till att det bara är diplomeringsansvarig som sitter på 
miljökunskapen. För att kunna undersöka detta har vi valt att intervjua representanter på 
företag som är diplomerade med Stockholms stads miljödiplom om hur de upplevt 
diplomeringsprocessen. Vi valde Stockholms stads miljödiplom eftersom deras 
diplomeringsprocess sker i flera nivåer under en längre tid, vilket gör det intressant att studera 
företagens förändringar under processen.  
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka konsekvenserna för småföretag att arbeta med 
Stockholms stads miljödiplom, utifrån organisationsteori med tonvikt på förändringar då vi 
förutser att förändringar sker i företagen vid implementering av miljödiplom. Följande 
frågeställningar har varit centrala i vår studie: 

 
• Vilka faktorer uppfattar de diplomeringsansvariga har påverkat implementeringen av 

Stockholms stads miljödiplom? 
 
• Vilka problem och möjligheter uppfattar de diplomeringsansvariga att det finns med 

det pågående arbetet med Stockholms stads miljödiplom? 
 

• Hur fördelas ansvaret i diplomeringsprocessen? 
 
För att se om problemen skiljer sig åt beroende på hur långt småföretagen har kommit i 
diplomeringsprocessen har vi valt att studera företag som befinner sig i olika skeden i arbetet 
med miljödiplomeringen.  

 
1.2 Avgränsningar 
I denna studie intervjuades sex företag fördelat på två företag per nivå av totalt tre nivåer i 
Stockholms stads miljödiplom. Vi har begränsats oss till detta antal för att intervjumaterialet 
annars skulle bli för stort och ohanterligt för att passa denna studiens storlek. Vi är dock 
medvetna om att ett större urval av intervjuer skulle ge en fördjupad bild av hur företagens 
arbete med miljödiplomet går till. Vi har även avgränsat oss till endast intervjua nivå 1, 2 och 
3 och har därmed uteslutit nivå 3 andra gången då denna nivå i princip bara är en upprepning 
på nivå 3. Varje företag intervjuades endast om deras senast genomförda nivå, det vill säga 
företagen yttrade sig bara om en nivå. Nivåerna kommer att beskrivas utförligare i 
bakgrunden under rubriken Stockholms stads miljödiplom. 
 
Vi blev tidigt informerade om att miljödiplomet hotas av nedläggning i sin nuvarande form då 
Miljöcentrum för företag läggs ner sommaren 2007. Intervjufrågorna berör dock inte denna 
fråga då vi ville fokusera på arbetet som bedrivits i företagen med miljödiplomeringen.  
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2 Bakgrund 
 
Denna bakgrund syftar till att ge en ökad förståelse för vår studie. Inledningsvis presenteras 
småföretag i koppling till miljöarbete och därefter beskrivs olika externt granskade 
miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS samt olika miljödiplom. Då denna studie 
inriktar sig på miljödiplom beskrivs även den gemensamma kravstandarden för miljödiplom, 
Svensk Miljöbas, och därefter följer en fördjupad beskrivning av Stockholms stads 
miljödiplom som vår studie fokuserar på.  
 
2.1 Småföretag och miljöarbete 
I Sverige räknas ofta företag som har upp till 250 anställda till kategorin små eller medelstora 
företag (Statskontoret, 2002). Om man ska utgå ifrån denna definition så tillhör ca 99 procent 
av Sveriges företag denna grupp men större delen av dem har färre än 20 anställda. Enligt 
Ammenberg (2004) definierar Europeiska kommissionen företag med färre än 10 anställda 
som mikroföretag och företag med 10 till 49 anställda som småföretag. Då antalet anställda 
varierar mellan 50 och 249 kallas företaget för ett medelstort företag. När man diskuterar 
frågor rörande småföretag ska man följaktligen ta hänsyn till att det finns olika definitioner 
(Statskontoret, 2002). I vår studie varierar företagens antal anställda mellan 6 och 75, vilket 
ger en blandning av mikro-, små- och medelstora företag. För att förenkla läsandet kommer vi 
i fortsättningen att benämna företagen i vår studie som småföretag eftersom flertalet av de 
studerade företagen räknas som små.  
 
Enligt Hillary (2003) är miljöpåverkan från småföretag inte helt kartlagd vare sig på nationell 
eller på regional nivå. Det är dock allmänt ansett att de små och medelstora företagens sektor 
bidrar med upp till 70 procent av all industriell miljöförstöring vilket får anses som rimligt 
eftersom småföretagen utgör en så stor del av näringslivets totala antal företag. Eftersom 
småföretagens miljöpåverkan anses vara stor, så är det viktigt att de har ett aktivt miljöarbete 
för att kunna hantera denna. Enligt rapporten Miljöarbete i småföretag – en ren vinst? 
(NUTEK, 2002) arbetar vart tredje småföretag med att sätta upp och nå miljömål för sin 
verksamhet. Motivationen till att arbeta med miljöfrågor i företag kommer oftast av att de kan 
vinna marknadsmässiga fördelar men även att andra företag (Ghisellini & Thurston, 2004) 
samt kommuner ställer krav på ett aktivt miljöarbete (Wedberg, 2002). Dessa krav stöds av 
småföretagarna själva då många av dem menar att det är viktigt att stat och andra offentliga 
aktörer ställer miljökrav och prioriterar miljöanpassade alternativ och leverantörer (Carlsson 
et al, 1999). Det är viktigt att dessa krav ställs för att småföretagen ska fortsätta med sitt 
miljöarbete.  
 
2.2 Miljöledningssystem 
Allt fler företag väljer att bedriva ett systematiskt miljöarbete genom att implementera ett 
miljöledningssystem i verksamheten (Ammenberg, 2004). Miljöledningssystem är ett verktyg 
som tagits fram som ett hjälpmedel för företag och andra organisationer för att strukturera sitt 
miljöarbete, det vill säga för att kunna jobba systematiskt och uppnå effektivitet. Att frivilligt 
använda sig av miljöledningssystem och standarder är framförallt grundat i en tanke om att 
miljöarbete kan leda till kommersiell lönsamhet. Det innefattar även att skapa en effektivitet 
gällande användandet av materiella resurser och energiförbrukning.  
 
De mest kända miljöledningssystemen utgörs av standarden ISO 14001 och EU-förordningen 
EMAS (Ammenberg, 2004). ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem 
som syftar till att hjälpa företag att vara pro-aktiva med sitt miljöarbete samt minska den 
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negativa miljöpåverkan som deras verksamheter kan ha (Link & Naveh, 2006). Standarden 
har inga speciella bestämmelser för vad och hur mycket företagen skall utföra i sitt 
miljöarbete, utan riktar in sig mer på organisatoriska frågor (Ammenberg, 2004). Målen med 
miljöarbetet sätts upp av företagen själva och på så sätt förbinder de sig att arbeta med att 
eftersträva dessa mål.  Standarden innehåller dock kravelement med drygt 50 stycken skall- 
krav (Ammenberg, 2004) där det exempelvis krävs att miljöledningssystemet skall 
implementeras för att minska företagens negativa miljöpåverkan och för att arbeta med 
kontinuerlig förbättring av miljöprestanda (Link & Naveh, 2006). Dessa krav måste uppfyllas 
för att företagets miljöledningssystem skall kunna bli certifierat. EU-förordningen för 
miljöstyrning och miljörevision; EMAS, skiljer sig enbart på ett fåtal punkter från ISO 14001 
(Ammenberg, 2004). Den största skillnaden är att EMAS bara gäller i EU medan ISO 14001 
gäller internationellt, vilket har lett till att de flesta företag som använder miljöledningssystem 
valt ISO 14001. Som tidigare forskning visar så är både ISO 14001 och EMAS dåligt 
anpassade för småföretag, delvis beroende på att systemen är för stora och kostsamma för 
dem, och därför har många av småföretagen avstått från att certifiera sig (NUTEK, 2004).  
För att även småföretagen ska kunna ha möjligheten att bedriva systematiskt miljöarbete har 
olika miljödiplomeringsprogram utvecklats av flera kommuner, där Stockholms stads 
miljödiplom är ett utav dessa.   
 
2.3 Miljödiplom 
En miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem i förhållande till ISO 14001 och 
EMAS och finns i ett flertal olika varianter (Strömberg et al, 2004). Kommuner och branscher 
har skapat sina egna kriterier för hur en miljödiplomeringsprocess skall genomföras då det i 
dagsläget inte finns någon generell standard för detta. Utformandet av diplomeringen liknar 
ofta varandra eftersom flertalet bygger på en checklista, där man ska uppfylla en viss andel av 
punkterna för att bli diplomerad, eller på förenklade versioner av ISO 14001. Enligt 
Ammenberg et al (1999) är det viktigt att ta i beaktning att de enklare miljöledningssystemen 
inte blir en för förenklad och sämre kopia av ISO 14001 utan att de fortfarande innehåller alla 
viktiga delar som finns i ett standardiserat miljöledningssystem. Från slutet av 90-talet har det 
utvecklats flera olika slags miljödiplomeringar runt om i Sverige, där några av de mest aktiva 
miljöledningssystemen är: 
  
Stockholms stads miljödiplom – Framtaget och drivs av Stockholms stads Miljöcentrum för 
företag som ligger under miljöförvaltningen (Stockholms stad A, 2007). Miljödiplomets 
upplägg bygger på ISO 14001/EMAS och införs etappvis i tre nivåer under tre år. Efter att en 
nivå blivit avklarad utförs en revision och företaget tilldelas ett diplom. 
 
Göteborgs Stads miljödiplom – Har skapats av Göteborgs miljöförvaltning som även utför 
diplomeringen i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund och Svensk Miljöbas 
(Göteborgs Stad, 2007). Diplomeringens upplägg utgår från en checklista där 75 procent av 
punkterna ska vara uppfyllda för att ett företag ska bli certifierat och få ett diplom (Strömberg 
et al, 2004).  
 
Järfälla kommuns MiljöDIPLOM – Diplomeringen är framtagen och kontrolleras av Järfällas 
miljö- och bygglovsnämnd (Järfälla kommun, 2007). Miljödiplomets upplägg bygger på ISO 
14001/EMAS och finns i tre valörer; brons, silver och guld. När företaget uppnått det krav på 
miljöanpassning, som finns inom respektive valör, tilldelas de ett MiljöDIPLOM.  
 
Företagarnas Riksorganisations certifiering FR2000 – Är utvecklad av Företagarnas 
Riksorganisation tillsammans med anslutna branschförbund (Strömberg et al, 2004). FR2000 
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utför en certifiering som tar fasta på en kombination av kvalité, miljö, hälsa, 
kompetensförsörjning och säkerhet (FR2000, 2007). Certifieringen bygger bland annat på ISO 
9001 och ISO 14001. När företaget uppnått kraven certifieras de och tilldelas ett diplom.  
 
2.4 Svensk Miljöbas  
Då det fanns ett behov av att tydliggöra vad de många olika småföretagsanpassade 
miljölednings/diplomerings- systemen innebär har den gemensamma kravstandarden Svensk 
Miljöbas utarbetats av föreningen med samma namn (Svensk Miljöbas, 2007). I 
kravstandarden läggs vikten på att företagen skall kunna redovisa faktiska miljöförbättringar, 
en dokumenterad miljöutredning och identifikation av betydande miljöaspekter. Företagen 
skall även ha en dokumenterad handlingsplan och miljöpolicy. Efter varje avslutat arbetsår 
skall de genomförda miljöförbättringarna sammanställas i en miljöberättelse. I dagsläget är de 
redan nämnda miljödiplomen Stockholms stad, Göteborgs Stad, FR2000 samt Stiftelsen Håll 
Sverige Rent anslutna eftersom de har reviderats mot Svensk Miljöbas och blivit godkända. 
 
2.5 Stockholms stads miljödiplom 
Stockholms stads Miljöcentrum för företag är en del utav Stockholms stads miljöförvaltning 
(Stockholms Stad B, 2007). Miljöcentrum har haft som syfte att verka som en projektresurs 
och metodutveckling för att stödja små och medelstora Stockholmsföretag i deras miljöarbete 
samt vidare arbete med miljöprestanda. Det vidare arbetet innefattar bland annat 
miljödiplomet Stockholms stads miljödiplom. Miljödiplomet startades som ett projekt 
finansierat av Stockholms lokala investeringsprogram (LIP) år 1999, med fokus på företag i 
Älvsjö och Hägersten (Miljöbarometern, 2006). Det har därefter även finansierats av EU och 
är nu inte längre bara projektbaserat utan ingår i den ordinarie verksamheten på 
miljöförvaltningen med fyra kontaktpersoner på Miljöcentrum för att täcka Stockholm och 
dess kringliggande kommuner. Fram tills år 2007 har ca 120 företag och verksamheter tagit 
emot Stockholms stads miljödiplom (Johansson, personlig kommunikation, 2007).  
 
Miljödiplomet bygger på tre nivåer där företaget revideras och diplomeras efter varje 
genomförd nivå (Miljöcentrum, 2006). En nivå tar vanligtvis ett år att genomföra och efter 
avslutad nivå gäller diplomet under ett år, undantaget efter fjärde och sista revisionen, nivå 3 
andra gången, då det är giltigt i två år. Nivå 3 andra gången innebär inga större förändringar 
utöver att all dokumentation skall revideras igen samt att nya medarbetare skall utbildas i 
miljökunskap. I tabell 1 är det mest centrala i arbetet med miljödiplomeringen illustrerat. 

   10 
 

 



 
Tabell 1. Översikt över arbetet med information, utbildning, nivåspecifika frågor samt dokumentation i 
nivå 1- 3 i Stockholms stads miljödiplom 
 
 Information Utbildning Nivåspecifikt  Dokumentation 
Nivå 1 Medarbetare och 

underentreprenörer 
informeras om 
företagets 
miljöarbete 

3 obligatoriska 
utbildningar om 
miljöledningssystem, 
miljökunskap och 
miljölagstiftning. 
Minst 1 anställd skall 
närvara vid varje 
utbildning 

Miljöutredning: 
kartlägg 
verksamhetens 
miljöpåverkan och 
företagets betydande 
miljöaspekter 

Upprätta miljöpolicy, 
miljömål och 
handlingsprogram 

Nivå 2 Medarbetare och 
underentreprenörer 
informeras om 
företagets 
miljöarbete 

Minst 1 anställd skall 
medverka i någon 
miljöutbildning under 
året 

Miljölagkrav: 
upprätta en 
förteckning över 
rättsregler inom 
miljöområdet 
gällande den egna 
verksamheter 

Revidera miljöpolicy, 
miljömål och 
handlingsprogram 

Nivå 3 Medarbetare och 
underentreprenörer 
informeras om 
företagets 
miljöarbete 

Samtliga anställda 
skall gå en utbildning 
i miljökunskap. En 
utbildningsplan skall 
upprättas 

Miljöberättelse: 
upprätta ett samlat 
dokument över 
företagets miljöarbete 
samt beskriv de 
miljöeffekter som 
uppnåtts 

Revidera miljöpolicy, 
miljömål och 
handlingsprogram. 
Uppdatera 
miljölagkrav-
förteckningen. Stäm 
av mot Svensk 
Miljöbas krav 

 
I februari delas diplomen ut till alla företag som klarat av en nivå. Denna ceremoni hålls 
under högtidliga former i Blå hallen i Stockholms stadshus. Kostnaderna för att diplomera ett 
företag enligt Stockholms Stads miljödiplom ligger för närvarande på 10 000 kronor för nivå 
1 och 5000 kronor per nivå för de resterande nivåerna (Johansson, personlig kommunikation, 
2007). I denna kostnad ingår stöd till företagen från Miljöcentrum när så önskas.  
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3 Teori 
 
I detta avsnitt tar vi upp de teorier som används i diskussionsavsnittet. Teorierna innefattar 
förändringar i organisationer och hur det är att arbeta med förändringar. Centrala begrepp som 
vi har valt att lyfta fram ur teorierna är kommunikation, verktyg samt tidsperspektiv för 
förändringar. 
 
3.1 Förändringar i organisationer 
Förändringsprocesser i organisationer kan ske på flera olika sätt (Bakka et al, 2001). De kan 
till exempel genomföras långsamt i etapper utan att någon medvetet drivit förändringen eller 
upptäckas först när förändringen genomförts. Drivkrafterna för förändringen kan i dessa fall 
bero på samhällspåverkan i form av exempelvis opinion och trender. Inom 
managementforskningen fokuserar man dock ofta på att förändringsprocesser är något som 
kräver styrning i de fall processerna utlöses av oförutsägbara förändringar i omvärlden (Bakka 
et al, 2001). I nyare organisationsteori poängteras starkt att organisationer förhåller sig 
medvetet till osäkerheten som dessa oförutsägbara förändringar skapar. Detta innebär att 
organisationerna ständigt måste vara beredda att förändra och finjustera sin verksamhet i 
förhållande till omvärldens förändringar, så kallade löpande förnyelse.  
 
Förändringar i företag kan enligt Ahrenfelt (2001) ske på två olika sätt, antingen framväxande 
kontinuerlig av organisationen själv eller påtvingat utifrån av till exempel styrelser, olika 
omständigheter i omvärlden eller kunders krav. Dessa förändringar kallar han för förändring 
av första och andra ordningen. Förändring av första ordningen innebär att det sker en 
förändring i en del av ett system utan att själva grundsystemet; arbetsorganisationen, 
förändras. Förändringen kan till exempel innebära att en gammal maskin i ett företag byts ut 
mot en nyare modell. Det har således skett en förändring men arbetet fortsätter att utföras på 
liknande sätt som före förändringen, alltså har en vardagsförändring skett och dessa pågår 
ständigt i företag (PU-Konsult, 1997). Vid en förändring av andra ordningen förändras 
däremot något grundläggande i systemet vilket innebär nya arbetsuppgifter eller rutiner 
(Ahrenfelt, 2001). Efter att förändringen är genomförd kan till exempel arbetsorganisationen 
se annorlunda ut - företaget tillverkar nya produkter eller har ett förändrat förhållningssätt till 
sina kunder (PU-Konsult, 1997). Förändringar av andra ordningen möter ibland motstånd 
inom företaget eftersom förändringen många gånger kommer från ett tryck eller krav utifrån, 
till exempel vad omvärlden kräver av företaget. Ju mer i fas ett företag är med omvärlden 
desto större fördelar har man gentemot konkurrenterna. Är organisationerna inte 
uppmärksamma på detta kan de behöva göra så pass stora kursändringar i verksamheten att 
deras överlevnad hotas (Bakka et al, 2001).  
 
För att nå en riktig framgång i förändringsarbetet menar Angelöw (1991) och Ahrenfelt 
(2001) att det är betydelsefullt att använda den kunskap och erfarenhet som finns inom 
företaget och att det därför är viktigt att engagera så många anställda som möjligt i 
förändringen. Angelöw (1991) menar att det är individen som är den verkliga källan till 
förnyelse i ett företag. När denna sporras av företaget att uttrycka sig är det svårt för individen 
att inte förändra sig och förnyas. 
 
En förändringsfaktor som gör sig alltmer påmind i omvärlden är miljöfrågan. Företagens 
miljöarbete har enligt Ammenberg (2004) utvecklats från att lagstiftare och opinion tvingat 
fram det, till dagsläget då allt fler företag självmant börjar arbeta med miljöfrågor. Som 
Ammenberg  själv uttrycker det - ”det är mer angenämt att arbeta med att förebygga bränder 
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än att släcka dem” (Ammenberg, 2004, s.142) – visar på att de företag som inte satsar på ett 
aktivt miljöarbete kan i framtiden behöva göra stora kursändringar för att kunna hålla sig kvar 
på marknaden. 
 
3.2 Att arbeta med förändringar  
Förändringar på en arbetsplats kan, trots en tanke om förbättring och utveckling, leda till 
motstånd. Motståndet kan ske både individuellt och kollektivt (Ahrenfelt, 2001) och kan 
enligt Bakka et al (2001) visa sig i form av bristande engagemang, motvilja att arbeta men 
även så långt som att medarbetare önskar förflyttning inom organisationen eller till och med 
lämnar den helt. Motståndet kan komma av att förändringarna gett de anställda en känsla av 
att de håller på att tappa kontrollen över sitt arbete och sin arbetsplats (Ahrenfelt, 2001), men 
även av att de mister kontroll och inflytande (Bakka et al, 2001). Det vill säga, förändringen 
överraskar och de anställda kan bli osäkra på sin kompetens. Det kan även bildas motstånd 
om förändringarna kräver mer arbete i form utav möten, tid och nya arbetsuppgifter.   
 
Kommunikation/information 
Enligt Bakka et al (2001) bygger en grundläggande kommunikationsstruktur på att en sändare 
skickar ett budskap till en mottagare. En sådan struktur kallas för envägskommunikation och 
kan likställas med en monolog, till skillnad från kommunikation som fungerar som en dialog. 
Envägskommunikation kan vara problematisk då sändaren inte vet om mottagaren har förstått 
budskapet på rätt sätt. Om det visar sig att mottagaren inte har förstått budskapet är det vanligt 
att man försöker informera mera istället för att ta reda på vad som var oklart i det första 
budskapet (Ahrenfelt, 2001). Istället för att ge samma information en gång till borde sändaren 
analysera hur informationen skall kommuniceras, och inte informeras, så att alla mottagare 
förstår.  
 
Verktyg för förändringar 
Som ansvarig för en förändring i en organisation är det viktigt att se till att förändringen når ut 
i hela företaget (Ahrenfelt, 2001). Att arbeta med systemgrupper kan då vara ett effektivt 
verktyg om företaget har tillräckligt många anställda inom olika områden som inte har en 
daglig kontakt med varandra. Syftet med systemgrupper är att koppla samman människor från 
olika arbetsområden inom företaget som då bildar en slags miniorganisation. Denna grupp 
kan på ett effektivt sätt ta fram idéer, förslag och åtgärder på problem vilket kan hjälpa till att 
driva förändringar i företaget framåt.  
 
Tidsperspektiv 
Förändringar är något som ofta ses som något tidsbegränsat med en tydlig början och slut, 
något som Ahrenfelt (2001) anser vara felaktigt då han menar att förändring är ett tillstånd; 
något som är kontinuerligt pågående. Tid kopplat till förändringar kan ses ur tre olika 
perspektiv (PU-konsult, 1997):  
 

• Vilka tidsramar som förändringsarbetet har. För kort tidsperspektiv kan göra att 
förändringen blir dåligt förankrad och den stressas fram. För långt tidsperspektiv kan 
göra att man håller för långsamt tempo, vilket kan leda till minskat engagemang, 
ineffektivitet och i värsta fall att förändringen avstannar helt. 

• Arbetsorganisationen måste ta ställning till den faktiska tiden det tar att få till stånd en 
verklig förändring. Oftast tar det längre tid än man tror.  

• Att det är rätt timing. När det är tidsmässigt rätt att genomföra åtgärden och olika 
moment.  
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4 Metod 
 
I detta avsnitt beskriver vi vilken metod vi använt oss av samt övriga val som gjorts i studien. 
Avsnittet behandlar även urvalet av intervjuade företag, praktiskt tillvägagångssätt samt hur 
materialet har analyserats.  
 
4.1 Val och motivering av metod 
För att samla in det empiriska materialet till denna studie har vi använt oss av kvalitativ 
intervjumetodik med ett semistrukturerat frågeformulär. En intervju kan vara styrd med 
färdigformulerade frågor eller så kan den vara öppen med frågeområden som ska besvaras 
(Kylén, 2004). Vi valde att göra en styrd intervju då vi ansåg att vi behövde få svar på 
specifika frågor. Hade vi skickat ut frågorna som enkät istället hade vi kunnat få ett bredare 
urval av företag men vi ville att företagen skulle kunna ha möjlighet att utveckla sina tankar 
om arbetet med miljödiplomet, något som inte är möjligt i enkätsvar men i intervjuer. Enligt 
Kvale (1997) är en intervju ett bra verktyg för att få reda på en persons synsätt, upplevelser 
och åsikter. Intervjun ger även en möjlighet att se problematiken ur den intervjuade personens 
perspektiv och därmed förväntar vi oss att få en bredare förståelse för såväl möjliggörande 
som problematiska faktorer i miljödiplomeringsarbetet. 
 
4.2 Urval av företag 
För att uppnå syftet med denna studie valde vi att intervjua sex företag diplomerade med 
Stockholms Stads miljödiplom, fördelat på två företag per diplomeringsnivå, från nivå 1 till 3.  
Inledningsvis identifierade vi vilka företag som i dagsläget befann sig på respektive nivå. 
Denna information fick vi från Miljöcentrum för företag på Stockholms Stad. För att komma i 
kontakt med företagen och få en överblick över deras organisationsstruktur ser ut angående 
diplomeringen med Stockholms stads miljödiplom formulerades en enkät med sju frågor 
bland annat angående hur många anställda företaget har samt vem som är ansvarig för 
miljödiplomeringen och vad dennes befattning är (se bilaga 1). I denna enkät frågade vi även 
om företagen var intresserade av att medverka i vår studie, genom att delta i en intervju. 
Syftet med dessa enkäter var att vi skulle kunna göra ett urval av företagen baserat på antalet 
anställda och deras grad av delaktighet i diplomeringsprocessen. Vår förhoppning var att 
kunna intervjua företag som hade en likartad struktur för att få ett jämförbart resultat. Detta 
gick tyvärr inte att göra eftersom svarsfrekvensen var alltför låg då vi bara fick in 10 svar. Vi 
valde då ut de företag som hade störst åtskillnad i antal anställda för att få ett diversifierat 
resultat. Antalet anställda varierade mellan 6 och 75 och även ansvarsfördelningen varierade 
mellan företagen gällande hur många som stod som ansvariga för miljödiplomeringen. Efter 
att vi fått in svaren från företagen kontaktade vi dem och bestämde tid och plats för intervju. 
Intervjuerna utfördes sedan i Stockholm under vecka 17 år 2007. För att inte hänga ut något 
av företagen har vi valt att avidentifiera dem genom att inte skriva ut vare sig företagens eller 
respondenternas namn i studien. Att skriva ut namnen på företagen och respondenterna skulle 
heller inte tillföra något relevant för vår studie.  
 
4.3 Intervju 
För att kunna ställa likadana frågor till alla respondenter i studien använde vi oss av ett 
semistrukturerat frågeformulär. För att kunna formulera relevanta frågor läste vi in oss på 
områdena Stockholms stads miljödiplom samt organisationsteori med inriktning på 
förändringar. Efter inläsning formulerades intervjufrågorna som varierade mellan 15-17 
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stycken, beroende på vilken nivå företagen intervjuades om. Frågorna (se bilaga 2) berörde 
områdena: 
 

• Varför företagen valt att diplomera sig med Stockholms stads miljödiplom 
• De anställdas delaktighet och motivation 
• Specifika frågor kring arbetet i respektive nivå (dessa frågors antal skiljde sig mellan 

nivåerna) 
• Problem och vinster miljödiplomet gett företagen 

 
Praktiskt genomförande 
Intervjuerna utfördes på plats hos de olika företagen och tidslängden på intervjuerna varierade 
mellan 25 och 60 minuter beroende på hur utförliga svar respondenterna gav. Då vi är två 
författare till denna studie hade vi möjligheten att dela upp arbetet mellan oss så att en 
intervjuade och en förde anteckningar. Dock hjälpte antecknaren till med följdfrågor när hon 
kände att det behövdes. För att komplettera anteckningarna användes även en bandspelare. 
Bandspelare har en nackdel då den kan hämma den intervjuades svar (Kylén, 2004) men vi 
ansåg att den ändå kunde vara en bra hjälp för att kunna stödja anteckningarna på vid 
oklarheter. Vid varannan intervju bytte vi arbetsuppgift för att vi skulle få en jämn 
delaktighet.  
 
Under intervjun följdes inte frågorna strikt då en del svar från respondenten svarade på flera 
av våra frågor. Vid vissa tillfällen gavs inget tydligt svar på frågan vi ställt vilket gjorde att vi 
fick omformulera frågan så att respondenten skulle förstå vad vi egentligen menat. Vi ställde 
även följdfrågor som inte stod nedskrivna när så behövdes. När de förutbestämda 
intervjufrågorna avklarats avslutade vi intervjuerna med att låta respondenten tala fritt om 
miljödiplomeringen i allmänhet och vilka vinster de ansåg att företaget haft i och med 
diplomeringen. Efter att varje intervju genomförts gick vi igenom anteckningarna och 
kompletterade och utvecklade svaren från det vi mindes. Senare utökades anteckningarna 
ytterligare en gång med hjälp av bandinspelningen.  
 
Två av respondenterna var inte huvudansvariga utan delansvariga för diplomeringen vilket 
innebar att en komplettering behövde göras till ett av företagen då vi fick bristfälliga svar från 
denna respondent då hon inte arbetat med alla delar i diplomeringsprocessen. 
Kompletteringen utfördes genom att vi via e-post skickade intervjufrågorna till huvudansvarig 
som fick skriva ner sina svar och skicka tillbaka till oss. Den andra intervjuade delansvarig 
hade så pass bra inblick i diplomeringsarbetet att vi ansåg att svaren inte behövde 
kompletteras av huvudansvarig.  
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4.4 Analys 
För att lättare kunna se och analysera vad de olika företagen svarat på våra intervjufrågor 
sammanställdes frågor och svar i en matris, som enligt Kylén (2004) är ett bra verktyg för att 
få en överblick över intervjusvaren. Materialet reducerades till att bara innehålla 
kärnpunkterna i intervjusvaren och för att komplettera dessa lyssnade vi på 
bandinspelningarna på de punkter där oklarheter fanns. Övriga synpunkter som 
respondenterna hade om miljödiplomet nedtecknades även de i matrisen. Utifrån denna matris 
kunde nu de olika svaren från företagen jämföras mot varandra och på detta sätt identifiera 
likheter och olikheter. Matrisen användes sedan som underlag till presentationen av 
resultaten. I tabell 2 visas en förenkling av matrisen. 
 
Tabell 2. Förenklad matris för analys av intervjuer 
 
 Företag A1 Företag A2 Företag B1 Företag B2 Företag C1 Företag C2 
Fråga 1       
Fråga 2       
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5 Presentation av företagen 
 
Nedan följer en kort presentation av de företag som intervjuats. Företagens namn är inte 
utskrivna utan är istället benämnda med vilket område de är verksamma inom. Bokstavs- och 
sifferkombinationen syftar till att förenkla läsandet i resultatet då bokstaven representerar 
vilken nivå företaget blev intervjuad angående (A = nivå 1, B = nivå 2, C = nivå 3). Siffran 1-
2 uttrycker att vi intervjuat två företag i varje nivå. 
 
Nivå 1 
Rekryteringsföretag A1 – Rekryteringsföretag för bemanning av tjänster inom näringslivet. 
Antalet anställda är 25 personer. Respondenter arbetar som receptionist och VD- assistent och 
är delansvarig för miljödiplomeringen. Huvudansvarig, som inte närvarade vid intervjun, 
arbetar som säljare och chefsrekryterare. Respondenten intervjuades om nivå 1. Företagets 
betydande miljöaspekter är enligt dem själva förbrukning av papper och emissioner från 
taxiresor.  
 
Budföretag A2 – Budföretag inom Stockholmsområdet som enbart kör med miljöbilar. Detta 
skedde således innan diplomeringen påbörjades. Antalet anställda är 13 personer. 
Respondenten arbetar som VD och intervjuades om nivå 1. Företagets betydande 
miljöaspekter är enligt dem själva emissionerna från fordonen. Övrigt: Företagets verksamhet 
har funnits i flera år men har sedan 2004 bara kört med miljöbilar. 
 
Nivå 2 
Säljföretag B1 –Företag som säljer ljusskyltar, infosystem och parkeringssystem. Företaget 
utför även service av neonskyltar. Antalet anställda är 75 personer. Respondenten arbetar som 
försäljningschef och intervjuades om nivå 2. Företagets betydande miljöaspekter är enligt dem 
själva emissionerna från transporter. 
 
Fastighetsföretag B2 – Fastighetsbolag som hyr ut kontor-, lager- och industrifastigheter. 
Antalet anställda är 35 personer. Respondenten arbetar som uthyrnings- och 
marknadsassistent och är delansvarig för miljödiplomering. Huvudansvarig, som inte 
närvarade vid intervjun, arbetar som teknikchef. Respondenten intervjuades om nivå 2. 
Företagets betydande miljöaspekter är enligt dem själva energiförbrukning. Övrigt: 
Respondenten poängterade att företaget har sedan flera år tillbaka bedrivit ett aktivt 
miljöarbete innan de påbörjade diplomeringen.  
 
Nivå 3 
Grossistföretag C1– Grossistföretag som levererar städ-, papper- och cateringprodukter. 
Företaget har även en verkstad samt lager och butiksförsäljning. Antalet anställda är 26 
personer. Respondenten arbetar som vice VD samt är miljö- och kvalitetsansvarig. 
Respondenten intervjuades om nivå 3. Företagets betydande miljöaspekter är enligt dem 
själva emissioner från transporter, energi och emballage.  
 
Tvättföretag C2 – Gardin- och mattvättsföretag som främst vänder sig till företag och 
förvaltningar. Förutom tvätt så utförs även hämtning och nertagning av gardiner samt 
hushålls- och kemtvätt. Antalet anställda är 6 personer. Respondenten arbetar som 
kundansvarig och intervjuades om nivå 3. Företagets betydande miljöaspekter är enligt dem 
själva energiförbrukning. Övrigt: Respondenten poängterade att 3 personer är invandrare med 
vissa språksvårigheter med det svenska språket. 
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6 Resultat  
 
Resultaten av intervjuerna presenteras nedan genom att varje ämnesområde sammanfattas 
med några korta punkter som därefter förklaras i löpande text.  
 
6.1 Bakgrund och drivkrafter till införande av Stockholms stads 
miljödiplom 
Motiven till att företagen valt att implementera ett externt granskat miljöledningssystem 
berodde på:  
 

• krav på miljöcertifiering/diplomering för att kunna vara med i upphandlingar  
• ekonomiska faktorer: krav från kunder och ekonomisk vinning genom marknadsföring 
• att de ville strukturera sitt befintliga miljöarbete 

 
Majoriteten av företagen valde att diplomera sig på grund av att allt oftare så krävs det att 
företag måste vara miljöcertifierade för att få vara med i upphandlingar. Enskilda kunder har 
även krävt miljöcertifiering för fortsatt samarbete. Budföretag A2 var det enda företaget som 
uppgav att de enbart valde att diplomera sig för att det skulle ge dem bra reklam. 
Fastighetsföretag B2 skiljde sig från de övriga företagen genom att de redan innan de började 
diplomera sig hade ett aktivt miljöarbete. Anledningen till varför de valt att diplomera sig är 
främst att strukturera sitt redan befintliga miljöarbete, samtidigt som diplomet även ger 
positiv reklam för företaget då det enligt respondenten ”ger tyngd åt det de redan gör”.   
 
6.2 Företagens val av Stockholms stads miljödiplom 
Företagen valde att diplomera sig med Stockholms stads miljödiplom och inget annat 
ledningssystem på grund av att: 
 

• de blev kontaktade av Miljöcentrum om miljödiplomet och fann detta intressant 
• de letade efter ett alternativ till ISO 14001 
• ISO 14001 är för stort och dyrt för dem 

 
Tre av företagen visste inte om något annat diplomerings- eller ledningssystem än ISO 14001. 
Dessa respondenter blev kontaktade av Miljöcentrum genom telefonsamtal, e-post eller 
personligt besök på arbetsplatsen. Det var sedan dessa respondenter som tog initiativet till att 
deras företag skulle diplomera sig och är i dagsläget även de som är ansvariga för 
diplomeringen. Tvättföretag C2 skiljer sig dock på den punkten eftersom deras VD tog 
initiativet till diplomeringen men direkt delegerade ansvaret till en anställd. De tre övriga 
företagen letade aktivt efter en enklare variant av ISO 14001 och stötte då på Stockholms 
stads miljödiplom; Tvättföretag C2 uppmärksammade konceptet genom att en kund som höll 
på att diplomeras med Stockholms stads miljödiplom tipsade dem om diplomet. 
Diplomeringsansvarig i Fastighetsföretag B2 uppmärksammade Stockholms stads 
miljödiplom genom att deras systerbolag är diplomerade med Göteborgs Stads miljödiplom. 
Han letade då efter något liknande diplom i Stockholmstrakten och fann Stockholmsvarianten. 
Diplomeringsansvarig i Rekryteringsföretag A1 fick höra talas om miljödiplomet via en 
kollega som hade arbetat med det under en tidigare anställning i ett annat företag. Flera 
respondenter uttryckte dock att det kan innebära problem i exempelvis upphandlingar med att 
vara diplomerad med Stockholms stads miljödiplom, då diplomet inte är lika känt och erkänt 
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som ISO 14001. Respondenten i Tvättföretag C2 uttryckte det som att ”det låter fint att vara 
miljödiplomerad men jag tror inte att kunderna alltid förstår vad det innebär”. 
 
Samtliga respondenter ansåg att ISO 14001 var för stort, kostsamt och tidskrävande. Jämfört 
mot ISO 14001 fann respondenterna att Stockholm stads miljödiplom var bättre anpassat för 
deras företags verksamheter. Flertalet nämnde att med ISO 14001 skulle det krävas en 
heltidstjänst vilket inte var ekonomiskt rimligt. Trots detta håller Grossistföretag C1 just nu på 
att certifiera sig med ISO 14001 och Budföretag A2 har för avsikt att certifiera sig inom några 
år. De menar båda två att eftersom Stockholms stads miljödiplom baseras på Svensk Miljöbas 
krav i nivå 3 så är steget inte så långt för att gå vidare med ISO 14001.  
 
6.3 Diplomeringsansvariga 
Anledningarna till att respondenterna tog på sig arbetet med miljödiplomeringen inom 
företagen beror på: 
 

• arbetsuppgifterna och diplomeringen stämde väl överens 
• ingen annan var intresserad av arbetsuppgiften 
• delegering/övertagande av arbete 
• genuint miljöintresse 

 
De respondenter som arbetade som VD, säljansvariga och kundansvariga blev 
diplomeringsansvariga då det allt oftare krävs av företag att vara 
miljöcertifierade/diplomerade för att kunna vara med i upphandlingar och vinna kunder. Att 
det just är dessa personer som står som ansvariga är föga förvånande då deras arbetsuppgifter 
går ut på att vinna kunder och miljödiplomet ger dem en större möjlighet till detta. För 
Säljföretag B1 spelade det även in att ingen annan i ledningsgruppen hade tid eller lust att ta 
på sig ännu en arbetsbörda. Respondenten tyckte dock att miljöarbete är så pass viktigt i 
säljprocessen att han tog på sig uppgiften. Eftersom Fastighetsföretag B2s största 
miljöpåverkan är energiförbrukning föll det sig naturligt att teknikchefen, som arbetar med 
energifrågor, tog på sig arbetet som diplomeringsansvarig. Diplomeringsansvarig i 
Tvättföretag C2 övertog diplomeringsarbetet från en tidigare anställd då hon har ett genuint 
miljöintresse. Om hon inte tagit över arbetet hade diplomeringsprocessen i företaget avslutats 
efter nivå 1. 
 
6.4 Tidsperspektivet 
Gällande tidsperspektivet på att varje nivå sker under ett år och att hela 
diplomeringsprocessen tar fyra år ansåg respondenterna att: 
 

• det långa tidsperspektivet för diplomeringen är bra 
• ettårsperspektivet var stressigt  
• ettårsperspektivet var problemfritt  
 

Samtliga respondenter tyckte att det är bra att diplomeringsprocessen sker under flera år 
eftersom det enligt respondenten i Fastighetsföretag B2 blir ”en röd tråd och arbetet inte blir 
liggande”.  Respondenten i Budföretag A2 menar även att ”det tar tid att få in miljötänket”. 
Däremot tyckte två företag; Rekryteringsföretag A1 och Säljföretag B1, att ettårsarbetet i varje 
nivå är stressigt eftersom det tar tid från deras vanliga arbetsuppgifter. Däremot menar 
respondenten i Säljföretag B1 att om det bara fanns tid att avsätta för diplomeringen skulle 
arbetet med detta inte vara så betungande. På grund av den stressade situationen menar 
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respondenten att ”möjligtvis är jag fel person att ha hand om detta”. Respondenten i 
Tvättföretag C2 betonade att hon satte av tid för att jobba enbart med diplomeringen. Detta 
sker dock endast under lågsäsong då högsäsong inte tillåter övrigt arbete utöver de dagliga 
arbetsuppgifterna. 
 
Gällande ettårsperspektivet så tyckte respondenten i Budföretag A2 att det inte hade varit 
stressigt trots att de utförde arbetet på ett halvår, jämfört mot normal tid som är ett år. Dock 
fick de mycket hjälp ifrån Miljöcentrum i sitt arbete. 
  
6.5 Andra förändringar 
Under tiden diplomeringsprocessen har pågått så har: 
 

• övriga förändringar skett i alla företag 
• övriga förändringar ej påverkat de anställda 
• de nyanställda haft lättare för att anpassa sig till miljöarbetet 

 
Samtidigt som diplomeringen pågått har även andra förändringar skett i företagen. 
Förändringarna har bland annat inneburit omstruktureringar i organisationen, nya chefer, 
införande av ny teknik samt tillväxt i företagen med ökat antal nyanställda som följd. 
Respondenten i Rekryteringsföretag A1 menar att det är lättare att få de nyanställda att 
anpassa sig till rutinerna som kommit av miljödiplomeringen, exempelvis sopsortering, än för 
de som har jobbat på företaget en längre tid. Som respondenten uttryckte sig – ”det är svårt 
att lära gamla hundar att sitta”. Samtliga respondenter menar att personalen inte berörts 
nämnvärt av de förändringar som skett i företagen, med undantag för Budföretag A2 som 
berättade att införandet av ny teknik i form utav handdatorer väckte en del missnöje till en 
början. Missnöjet minskade dock när de anställda lärt sig tekniken och såg vilka fördelar detta 
gav dem i deras arbete. 
 
6.6 Delaktighet och nya arbetsuppgifter 
I arbetet med miljödiplomeringen har: 
 

• arbetet enbart skötts av huvud- och delansvariga 
• de anställda inte varit delaktiga 

 
Arbetet med miljödiplomeringen har i alla företag koncentrerats till dem som är huvud- och 
delansvariga för diplomeringen. Övriga anställda i företagen har inte varit mer delaktiga än att 
de har gått de kurser om miljökunskap som varit obligatoriska i de olika nivåerna. 
Respondenterna i Rekryteringsföretag A1 och Säljföretag B1 påpekade att det hade varit 
önskvärt att fler personer varit involverade i diplomeringsarbetet då arbetsbördan skulle bli 
lättare att bära. 
 
De anställda i företagen som har påverkats har berörts på olika sätt av arbetet med 
miljödiplomeringen, men generellt för alla företag är att inköpsansvariga får lägga mer tid vid 
inköp då det ställs miljökrav på produkterna de köper in. Den största förändringen som införts 
i Rekryteringsföretag A1 och Grossistföretag C1 har varit sortering av avfall medan 
Budföretag A2s och Tvättföretag C2s förare har fått omlagda kör-rutter vilket medfört mer 
planering för dem. Budföretag A2s förare måste även tanka oftare då tanken för biogas är 
mindre än bensindrivna fordons.  
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6.7 De anställdas motivation 
De anställdas motivation till de nya rutiner och arbetsuppgifter som miljödiplomet inneburit 
har varierat i de olika företagen. Variationen har visat sig genom:  
 

• motstånd till nya rutiner 
• motivationen pendlar beroende på arbetsbördan 
• de anställda rättar sig in i ledet 
• diplomeringsansvarig måste se till att de anställda utför de nya rutinerna 
• motivationen varierar mellan de anställda 
• hög motivation till nya rutiner 
 

I Rekryteringsföretag A1 infördes sopsortering på arbetsplatsen vilket de anställda tog emot 
med ett stort motstånd. Motståndet finns fortfarande kvar och diplomeringsansvariga känner 
att det är svårt att motivera de anställda att sortera rätt. Diplomeringsansvarig menar att 
motivationen pendlar beroende på hur mycket det dagliga arbetet tar i anspråk. Trots detta 
motstånd är de anställda positiva till arbetet som de diplomeringsansvariga lägger ner. De 
anställda i Säljföretag B1 rättar sig enligt respondenten in i ledet och miljöarbetet påverkar 
inte deras dagliga arbetsuppgifter. Samtidigt säger respondenten att han måste hålla koll på de 
anställda så att de utför de nya rutinerna på rätt sätt. Om Grossistföretag C1 berättar 
respondenten att om tid finns är motivationen hög men miljöarbetet är inte prioritet ett hos de 
anställda. Motivationen varierar mellan de anställda då en del har svårt att förstå varför en del 
rutiner skall utföras. Respondenten berättar att ”man måste hela tiden förklara varför saker 
ska göras” vilket vi tolkar som om att de anställda inte vill förstå de nya rutinerna. 
Respondenten menar emellertid att de anställda har blivit mer positiva med tiden.  
 
I Tvättföretag C2 har det inte varit några problem med de anställdas motivation – de har gjort 
det som krävts av dem och inte visat några tecken på missnöje. I Budföretag A2 är de 
anställdas motivation i dagsläget hög men då det största miljöarbetet skedde före 
diplomeringen, då alla fordon byttes ut mot miljöfordon, var motståndet stort och en av de 
anställda sa upp sig i protest mot förändringarna. Miljöarbetet i Fastighetsföretag B2 är sedan 
länge väl integrerat i det dagliga arbetet och ingen av de anställda ifrågasätter varken 
miljöarbetet eller miljödiplomeringen enligt respondenten. För att inspirera vidare arbete hos 
en grupp anställda, fastighetsskötarna, har företaget i dagsläget anordnat en tävling om vem 
av dem som kör mest miljövänligt. Företaget anordnar även kurser på arbetstid i EcoDriving 
för alla anställda. När utbildningar ges av Miljöcentrum informeras även de anställda om detta 
om de också vill närvara.  
 
6.8 Utbildning 
Gällande de obligatoriska utbildningarna som Miljöcentrum erbjudit tyckte respondenterna 
att: 
 

• de var intressanta på ett personligt plan 
• de inte har tillfört mycket för diplomeringsarbetet 
• fler anställda borde få närvara vid utbildningarna om tid fanns 
 

Majoriteten av respondenterna tyckte att de obligatoriska miljöutbildningarna Miljöcentrum 
hållit har varit intressanta och lärorika för dem personligen men inte alltid gett så mycket för 
själva arbetet med diplomeringen. Respondenten i Tvättföretag C2 tyckte dock att 
utbildningarna inte har gett henne så mycket nytt då hon redan har stora kunskaper om miljö. 
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Flera respondenter tyckte att alla anställda borde få närvara vid utbildningarna, som är 
begränsade till 3 personer per företag, dock så tillade de att det ändå inte skulle vara möjligt 
med tanke på förlorad arbetstid. Respondenten i Fastighetsföretag B2 berättade att innan varje 
utbildningstillfälle brukar hon skicka e-post till samtliga anställda och erbjuda två personer att 
följa med. Hitintills har endast en person följt med vid ett tillfälle. Säljföretag B1 och 
Grossistföretag C1 hyrde in konsulter som var knutna till företagen sedan tidigare för att 
föreläsa om miljö för de anställda på plats på företagen. Enligt kraven i nivå 3 ska samtliga 
anställda i företaget gå en utbildning om grundläggande miljökunskap. Detta har dock 
Tvättföretag C2 fått dispens för då hälften av företagets anställda är invandrare med bristande 
kunskaper i det svenska språket. Dispensen gäller tills Miljöcentrum kan erbjuda 
utbildningarna på de anställdas respektive hemspråk.   
  
6.9 Information 
Information är något som krävs i alla nivåer i Stockholms stads miljödiplom. Information om 
det pågående arbetet med miljödiplomeringen förs vidare till de anställda genom: 
 

• formella möten (varierande från en gång i veckan till en gång i månaden) 
• informella möten vid fikabordet 
• skriftligt i personalhandbok  

 
 Alla respondenter uppger att de har antingen formella eller informella möten då arbetet med 
diplomeringen är en stående punkt på dagordningen. I Grossistföretag C1 informerade man 
även genom att sätta in dokument i de anställdas personalhandböcker. Flera respondenter 
berättade att intresset hos de anställda inte var stort när diplomeringsarbetet informerades på 
företagens vecko-/månadsmöten. 
 
6.10 Specifika nivåfrågor 
Vår ambition var att undersöka vilka svårigheter som respondenterna haft med arbetet i de 
olika nivåerna eftersom vi förutsatte att arbete med något nytt i företagen, i detta fall 
miljödiplomering och de olika kriterierna i nivåerna, borde generera vissa problem. Detta 
visade sig emellertid inte då majoriteten av respondenterna har fått hjälp av Miljöcentrum. 
Denna hjälp har samtliga respondenter varit väldigt nöjda och tacksamma över. Miljöcentrum 
har således spelat en stor roll i diplomeringsarbetet vilket kommer diskuteras vidare under 
rubriken diskussion. Fastighetsföretag B2 och Grossistföretag C1 har även använt sig av hjälp 
från externa konsulter som är knutna till företagen sen tidigare. Nedan följer en presentation 
av vad respondenterna ansåg om de nivåspecifika uppgifterna. 
 
Nivå 1: miljöutredning och handlingsprogram 
Respondenten i Rekryteringsföretag A1 gjorde miljöutredningen tillsammans med 
Miljöcentrum eftersom företaget expanderar så mycket, vilket gör det svårt för dem att 
beräkna hur mycket som går åt av olika produkter samt hur de påverkar miljön. Respondenten 
fick även hjälp av Miljöcentrum när handlingsprogrammet skulle skrivas vilket gjorde 
uppgiften lätt att lösa.  
 
Respondenten i Budföretag A2 gjorde även han miljöutredningen och handlingsprogrammet 
tillsammans med Miljöcentrum. Respondenten berättade att han knappt behövt göra något 
själv utan Miljöcentrum stöttade honom genom hela arbetet. Han tror knappast att han hade 
klarat sig utan deras hjälp, särskilt eftersom företaget diplomerade sig på endast ett halvår. 
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Nivå 2: miljölagkrav 
Respondenten i Säljföretag B1 hade inga problem med att ta reda på vilka miljölagkrav som 
berörde verksamheten utan använde sig av informationspärmen med dokument från 
Miljöcentrum. Att sedan få ned miljölagkraven på papper upplevde han som enkelt. Frågor 
som dök upp avklarade han med Miljöcentrum på telefon.  
 
Respondenten i Fastighetsföretag B2 tyckte att uppgiften var svår då hon och huvudansvarig 
för diplomeringen inte var säkra på vilka miljölagkrav som berörde företagets verksamhet. De 
letade i gamla dokument och i miljöbalken men fick till slut hjälp av en miljökonsult ansluten 
till företaget med att ta fram alla miljölagkrav som berörde.  
 
Nivå 3: Svensk Miljöbas krav och miljöberättelse 
Respondenten i Grossistföretag C1 uppfattade inga svårigheter med att följa upp kraven i nivå 
3, som innebär att kraven i Svensk Miljöbas ska uppfyllas. När miljöberättelsen skulle skrivas 
tog respondenten hjälp av en extern konsult som samtidigt var i företaget för att 
kvalitetscertifiera företaget med ISO 9001. Därför stötte respondenten inte på några större 
hinder med att skriva miljöberättelsen. 
 
Respondenten i Tvättföretag C2 hade en bra dokumentation sedan tidigare till följd av att hon 
gjort ett grundligt arbete under åren. Den goda dokumentationen gjorde det enkelt att se om 
företaget hade uppfyllt kraven enligt Svensk Miljöbas eller ej. Dokumentationen underlättade 
även för arbetet med att skriva miljöberättelsen, även om Miljöcentrum fick hjälpa henne lite i 
början gällande tillvägagångssätt. Respondenten menade att om dokumentationen inte hade 
varit så bra som den nu var så hade hon inte orkat göra miljöberättelsen. Hon tyckte även att 
miljöberättelsen var bra då den kunde synliggöra hur mycket de faktiskt gjort i sitt miljöarbete 
under de tre år diplomeringen pågått.  
 
6.11 Vad anser företagen att de vunnit med miljödiplomet? 
Samtliga respondenter uppger att det känns bra på ett personligt plan att de gör något för 
miljön. De har därmed en personlig motivation. Fyra av sex respondenter menar även att 
företagen dels har vunnit nya, stora kunder men även behållit gamla kunder som kräver någon 
form av miljöcertifiering. De två övriga företagen har sett andra fördelar med miljödiplomet; 
den ena respondenten tycker att det mest positiva med diplomeringen är att företaget har fått 
ett uppstrukturerat miljöarbete medan den andra respondenten ser att miljödiplomet har varit 
en bra språngbräda för att gå vidare till en certifiering med ISO 14001. 
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7 Diskussion 
 
Utifrån resultaten av vår analys har vi tagit ut två teman som enligt oss visat sig vara centrala 
för studien; krav utifrån samt kommunikation, kunskap och motivation. Under dessa teman 
diskuterar vi resultaten kopplat till organisationsteori om förändringar samt vetenskaplig 
forskning inom området.  
 
7.1 Tema: Krav utifrån – ISO 14001 vs Miljödiplom 
För att småföretagen i vår studie skulle påbörja miljöarbete krävdes i första hand krav från 
omvärlden. Kraven innebar att småföretagen förväntades införa miljöledningssystem, vilket 
varit svårt när det mest kända för dem var ISO 14001. Att det fanns ett bättre anpassat 
miljöledningssystem, Stockholms stads miljödiplom, var mindre känt. Nedan följer en 
diskussion om kraven kopplade till de båda miljöledningssystemen. 
 
Drivkrafter för förändringar i ett företag, i det här fallet att införa ett miljöledningssystem, kan 
många gånger bero på omvärldsfaktorer så som opinion och trender (Backa et al 2001). 
Företag måste därför vara öppna och mottagliga att uppfylla omvärldens krav. Kraven på att 
företagen skall införa miljöledningssystem har i denna studie främst visat sig komma från 
kunder och i upphandlingar där det många gånger krävs en miljöcertifiering av något slag. 
När vi förhåller våra resultat mot tidigare forskning finns det stora likheter med att det ofta är 
just kundkrav som är den största drivkraften för att småföretag ska använda sig av ett 
miljöledningssystem (Hillary, 2003). I NUTEKs undersökning Miljöarbete i småföretag – en 
ren vinst? (2002) visar även de att kundkrav är den största drivkraften för miljöarbete i 
småföretag tillsammans med eget engagemang, något som respondenterna uppvisade i vår 
studie. Vi förutsatte att införandet och arbetet med miljödiplomeringen skulle innebära 
förändringar av vad Ahrenfelt (2001) kallar andra ordningen, det vill säga stora förändringar, 
eftersom kraven på att diplomeras kom från omvärlden. Från våra tolkningar av 
intervjuresultaten har det inte skett några större förändringar i företagen för de anställda mer 
än exempelvis nya kör-rutter och sopsorteringssystem. De förändringar som har skett har 
istället främst påverkat personen som är huvudansvarig för miljödiplomet, då denna har fått 
fler arbetsuppgifter, medan den övriga organisationen arbetar på som vanligt.  
 
Kraven från omvärlden har gjort att företagen har diplomerat sig med miljödiplom. 
Miljödiplomet har varit ett alternativ till ISO 14001 för företagen då respondenterna menade 
att ISO 14001 var för kostsamt, tidskrävande och omfattande för deras småföretag. Åsikterna 
är inte unika för just dessa Stockholmsföretag utan är en allmänt spridd åsikt hos 
småföretagare runt om i världen. Ett exempel på detta är studien A Study of the 
Implementation of ISO 14001 Environmental Management Systems in Hong Kong (Chan & 
Li, 2001) som visar att småföretagare tycker att ISO 14001 är problematiskt med tanke på den 
stora kostnaden vid implementeringen samt småföretagens begränsade resurser i kunskap och 
ekonomi. I studien Environmental Management Systems and the Smaller Enterprise från 
Storbritannien påvisar Hillary (2003) att även den höga kostnaden för revidering av 
miljöledningssystem en stor källa till irritation för småföretagarna.  
 
Med tanke på svårigheterna för småföretagarna att använda sig av ISO 14001 så kan det 
tyckas orimligt att omvärlden ställer krav på dem att certifiera sig med detta. Miljödiplom är 
således ett rimligt alternativ till ISO 14001 för småföretagen då det är bättre anpassat till deras 
verksamheters storlek samt är betydligt billigare i drift. Samtidigt så nämnde några 
respondenter att miljödiplomet inte är tillräckligt känt i företagsvärlden när det handlar om 
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upphandling vilket medför att det i några fall har hänt att småföretagens miljöarbete 
ifrågasatts och setts på med misstänksamhet. ISO 14001 ses som det riktiga 
miljöledningssystemet och övriga alternativ, som Stockholms stads miljödiplom, är inte 
tillräckligt kända och därmed inte heller erkända. Som exempel på detta så visade det sig vid 
tillfrågning under intervjun att flertalet av respondenterna var omedvetna om andra 
miljödiplom än Stockholms stads. Ifrågasättandet av miljödiplomet understryks ytterligare 
genom att två företag i vår studie antingen har eller planerar att påbörja en certifiering med 
ISO 14001, enligt dem själva för att få bättre marknadsföring. Dock menar respondenterna att 
Stockholms stads miljödiplom lägger en bra grund för att kunna gå vidare till en certifiering 
med ISO 14001.  
 
Enligt intervjuresultaten tyder det på att Stockholms stads miljödiplom inte är tillräckligt känt 
på marknaden. Detta kan härledas till det faktum att Miljöcentrum kontaktat flera av företagen 
i vår studie och informerat om att Stockholms stads miljödiplom finns till för dem och 
intresserat dem för det. Av detta kan man utläsa att miljödiplomet inte är känt hos 
småföretagen, trots att diplomet är utformat för dem. Däremot är ISO 14001 välkänt hos 
samtliga respondenter även fast flera av dem anser att en certifiering med det 
miljöledningssystemet inte är anpassat för deras företags storlek. Enligt vår kontakt på 
Miljöcentrum arbetas det med att skapa en småföretagsanpassning av ISO 14001; ISO 14005 
(Johansson, personlig kommunikation, 2007). ISO 14005 kommer inte att vara en standard 
man kan certifiera sig mot utan kommer istället vara en vägledning för hur man stegvis kan 
uppfylla kraven i ISO 14001.  
 
7.2 Tema: Kommunikation, kunskap & motivation – något som kräver tid 
Kommunikation, kunskap och motivation kan ses som centrala begrepp utifrån resultaten av 
intervjuerna, och de är nära länkade till varandra. Med en god kommunikation kan kunskapen 
om miljödiplomeringen föras vidare, och med en ökad kunskap kan även motivationen att 
arbeta med förändringarna öka. Emellertid går det även att vända på det – en dålig 
kommunikation kan leda till en lägre kunskapsnivå och därmed lägre motivation. 
Tidsperspektivet visade sig även vara en viktig påverkansfaktor på diplomeringsarbetet, vilket 
vi senare återkommer till. Nedan följer en diskussion kring dessa centrala begrepp. 
 
Som vi tolkat intervjusvaren har diplomeringsansvariga i stor grad informerat, istället för att 
ha fört en dialog med, de anställda om det pågående arbetet. En sådan envägskommunikation 
kan innebära att de anställda inte förstår vad de diplomeringsansvariga informerar om (se 
Bakka et al, 2001). Respondenterna berättade att intresset hos de anställda inte var stort när 
diplomeringsarbetet informerades på företagens vecko-/månadsmöten. I ett av företagen sattes 
informationen även in i personalhandböckerna vilket inte följdes upp om de anställda läst 
eller ej. Detta är ett typexempel på en envägskommunikation där sändaren inte följer upp om 
mottagaren har förstått eller ens tagit del av informationen. Informationen kopplat till det låga 
intresset som de anställda visar angående miljödiplomeringen kan tyda på att 
envägskommunikationen inte går fram till de anställda, men även att sättet informationen förs 
fram på inte är engagerande. Det går även att vända på resonemanget och se det som att det 
låga engagemanget hos de anställda driver fram en bristande envägskommunikation från de 
diplomeringsansvariga. Det finns då en risk att diplomeringsansvarig känner att ingen 
intresserar sig för vad han/hon jobbar med och således blir informationen ej inspirerande för 
de anställda. Det bör noteras att ovan nämnda problem med engagemang inte är unika för 
diplomeringen med Stockholms stads miljödiplom; liknande studier, dock utförda på 
småföretag som arbetar med ISO 14001 och EMAS, visar att det ofta saknas engagemang hos 
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de anställda gällande företagens miljöledningsarbete (Hillary, 2003; Chan & Li, 2001). Vad 
problemen beror på berörs dock inte i studierna.  
 
En annan aspekt av kommunikation och motivation som kan ses som en orsak till det låga 
engagemanget kan vara att de anställda inte är involverade i diplomeringsarbetet vilket därför 
gör att informationen inte känns relevant för dem i deras dagliga arbete. Arbetet med 
miljödiplomeringen har i alla företag enbart koncentrerats till dem som är huvud- och 
delansvariga. Flera respondenter tyckte att det kunde vara önskvärt om ett större antal 
anställda från företagen skulle få möjlighet att gå på utbildningarna som Miljöcentrum 
anordnar. På detta sätt kunde fler anställda involveras i arbetet med diplomet och 
arbetsbördan för respondenterna minskas. I dagsläget är varje utbildning öppen för tre 
anställda från varje företag. Att utbildningsplatserna är begränsade ställer sig mot vad 
Ammenberg et al (1999) fört fram, nämligen att förståelse för miljöfrågor och motivation för 
att arbeta med dem i ett miljöledningssystem är beroende av att alla anställda i ett företag har 
fått utbildning inom området. I Nivå 3 i Stockholms stads miljödiplom ska samtliga anställda 
i företagen gå en grundläggande miljöutbildning. Vi ser denna obligatoriska utbildning som 
en tillgång men anser även att företagen skulle kunna vinna på att utbildningen kom i en 
tidigare nivå i diplomeringen då miljöarbetet snabbare skulle förankras hos de anställda. 
Respondenterna påpekade att det är svårt att skicka iväg de anställda på utbildningar då det tar 
för mycket tid i anspråk från deras dagliga arbete. En lösning på detta skulle kunna vara att ta 
in en konsult i företagen som föreläser om miljö, något två företag redan gjort, men frågan är 
om två timmars föreläsning är tillräckligt för att skapa intresse och engagemang för ett 
diplomeringsarbete som sträcker sig över flera år? I studien Joint EMS and group certification 
gjord av Ammenberg et al (1999) har de anställda i företagen som certifierar sig med ISO 
14001 fått 30 utbildningstimmar var, vilket lett till ett ökat engagemang inom miljöarbetet 
men även inom andra områden. Detta är emellertid väldigt kostsamt och tidskrävande vilket 
gör att det inte är direkt överförbart till diplomeringen inom Stockholms stads miljödiplom.       
 
Som vi tolkat resultaten har intresset hos de anställda för att gå på miljöutbildning inte varit 
stort, då det enda företaget som aktivt erbjöd de anställda att delta vid Miljöcentrums 
miljöutbildningar inte fått någon större respons. En möjlig faktor som skulle kunna öka 
engagemanget är att inrätta incitament, som exempelvis beröm och belöning, för att de 
anställda skall bli mer intresserade av miljöfrågor överhuvudtaget och miljödiplomeringen i 
företaget specifikt. De diplomeringsansvariga får i dagsläget belöning för sitt arbete i form av 
att de vinner kunder till företaget och att det i slutet av varje diplomeringsår hålls en bankett i 
Blå Hallen i Stockholms Stadshus där diplomen delas ut under högtidliga former. 
 
Den mest genomgripande och snabbaste förändringen i en organisation sker i de fall där man 
lyckas engagera så många medarbetare som möjligt då dessa kan delta med sina kunskaper 
och erfarenheter (Angelöw, 1991; Ahrenfelt, 2001). I denna studie har det visat sig att 
företagen inte har lyckats med detta. Eftersom de flesta anställda inte är delaktiga i 
diplomeringsprocessen, kan ett alternativ vara att skapa en systemgrupp inom företaget för att 
engagera de anställda till miljöarbete (Ahrenfelt, 2001). Systemgruppen kan hjälpa till att 
driva förändringen, i detta fall miljödiplomeringen, genom att fler personer i företaget blir 
involverade i arbetet men även genom att dessa personer kan förankra arbetet vidare bland 
övrig personal. Dock är en systemgrupp kanske inte relevant för de två företagen i vår studie 
som har lägst antal anställda eftersom de anställda ändå har en daglig kontakt med varandra. 
 
Utifrån analysen av resultaten kunde vi se att kunskaperna om miljö och 
diplomeringsprocessen varierade mellan respondenterna då det visade sig att en del av dem 
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behövde mycket hjälp från Miljöcentrum. De flesta respondenter berättade att de obligatoriska 
miljöutbildningarna har varit intressanta och lärorika för dem på ett personligt plan och att de 
fungerat som en väckarklocka gällande miljöfrågor och engagemanget för att arbeta med 
diplomeringen. Emellertid har utbildningarna inte höjt kunskapen om diplomeringsarbetet hos 
respondenterna vilket de själva inte såg som något större problem då de vid behov kunde få 
snabb hjälp av Miljöcentrum. Hjälpen från Miljöcentrum har använts i stor utsträckning av 
företagen vilket Biondi et al (2000) talar om då de menar att det kan vara nödvändigt med 
hjälp utifrån då expertisen sällan finns inom organisationer med få anställda. Vi menar dock 
att för mycket hjälp utifrån kan leda till att det finns en risk för att kompetensen och 
kunskapen om miljöledningssystemet aldrig skapas och försvinner ut ur företaget när 
Miljöcentrums representant lämnat företagets byggnad. För att höja kompetensen hos den 
diplomeringsansvarige kan ett ytterligare stöd, utöver det befintliga stödet från Miljöcentrum 
och en av oss föreslagen systemgrupp, kanske vara en diskussionsgrupp med andra 
diplomeringsansvariga ledd av en person från Miljöcentrum. Ett exempel att inspireras av är 
Hackeforsmodellen, som är en gruppcertifiering av småföretag med miljöledningssystemet 
ISO 14001 (Ammenberg et al, 1999). Gruppcertifieringen gör det möjligt för småföretagen att 
certifiera sig då de hjälper varandra med arbetet och även kostnaderna. Diskussionsgrupperna, 
som vi föreslår, skulle kunna vara ett liknande verktyg för de diplomeringsansvariga för att ge 
råd och stöd till varandra men i detta fall utan en gemensam certifiering/diplomering. I 
dagsläget finns det informella grupper för diplomeringsansvariga som skapas vid 
utbildningstillfällena, men vi anser att formella grupper skulle kunna vara effektivare för att 
hjälpa diplomeringsansvariga i deras arbete. Genom att tillsammans med andra diplomerings 
ansvariga diskutera problem och även sådant som fungerat bra skulle kunskapen om 
miljödiplomet hos de diplomeringsansvariga kunna höjas ytterligare. 
 
Förändring är inte något som är tidsbegränsat utan det är en pågående process (Ahrenfelt, 
2001). För att kunna driva en förändringsprocess är tidsperspektivet en starkt bidragande 
faktor – det tar tid att få en förändring att ske. Miljöcentrum har tagit fasta på detta när de 
utformade Stockholms stads miljödiplom på tre nivåer med ett års arbete i varje nivå. För att 
diplomeringsarbetet skall ske på bästa sätt har samtliga respondenter insett att det krävs att tid 
avsätts till detta, något som ändå inte görs i alla företag. De respondenter som inte tidsmässigt 
prioriterat miljödiplomeringen upplevde ettårsperspektivet som stressigt, dock menade de att 
själva diplomeringsarbetet i sig inte är så betungande men att det blev hektiskt när 
diplomeringsarbetet lagts ovanpå deras andra arbetsuppgifter. Detta skulle kunna underlättas 
om diplomeringsansvaret delades upp på fler personer. I tidigare studier har denna betydelse 
belysts av att det för småföretagen inte är de ekonomiska resurserna som är det största hindret 
vid implementering och det vidare arbetet med ett miljöledningssystem (Hillary 2003). Istället 
kan det vara de mänskliga resurserna som saknas då anställda många gånger får ta på sig flera 
olika arbetsuppgifter vilket kan leda till svårigheter med att upprätthålla ledningssystemet. Ett 
förändringsarbete kan, beroende på storlek ta flera år (Ahrenfelt, 2001). Det är viktigt att 
förändringen får ta den tid som krävs och att den inte stressas fram, vilket överensstämmer 
med att samtliga respondenter tyckte att det var bra att hela diplomeringsprocessen sträcker 
sig över flera år. 
 
Ett annat perspektiv på tid som vi sett utifrån intervjuerna var att några av respondenterna 
hade så ont om tid för diplomeringen att det inte fanns utrymme för reflektion. Att inte 
reflektera över vad som egentligen sker och bör göras ser vi som en nackdel som kan leda till 
att arbetet blir ännu mer stressigt och att Miljöcentrum kopplas in oftare än vad som behövs. 
Företagens vinst genom att låta Miljöcentrum ta ansvar för arbetet med miljödiplomet är både 
tidsmässig och ekonomisk då företagen kan lägga mindre tid på att leta lösningar på 
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problemen och således inte ta så mycket övrig arbetstid i anspråk. Eftersom Miljöcentrums 
hjälp ingår i priset för diplomeringen, till skillnad från om företagen använt sig av en konsult, 
kan även detta medföra att Miljöcentrum tas in oftare än om företagen använt sig av annan 
extern hjälp. Hade det funnits tid att avsätta hade sannolikt många av de 
diplomeringsansvarigas frågor kunnat lösas utan hjälp utifrån. Samtidigt måste det poängteras 
att utan Miljöcentrums hjälp hade det funnits risk för att Stockholmsföretagens miljöarbete 
inte hade varit av den kvalitet det är idag. 
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8 Slutsatser 
 
Med denna studie ville vi undersöka vilka konsekvenser som uppstår när småföretag 
implementerar och arbetar med Stockholms stads miljödiplom. I detta avsnitt presenteras 
slutsatserna av diskussion och resultat. 
 
Anledningen till att småföretagen i vår studie implementerade ett miljöledningssystem beror i 
huvudsak på att krav ställts på småföretagen i upphandlingar och från kunder. Kraven gällde 
att företagen måste kunna uppvisa någon form av strukturerat miljöarbete i form av en 
miljöcertifiering/diplomering. Att företagen valde att diplomera sig med Stockholms stads 
miljödiplom istället för det mer kända miljöledningssystemet ISO 14001 berodde på att 
miljödiplomet var billigare, enklare och således bättre anpassat för deras verksamheters 
storlek. Ett problem som vi har uppfattat av resultaten är dock att miljödiplom i allmänhet, 
och i denna studie specifikt Stockholms stads miljödiplom, inte är tillräckligt kända eller 
erkända i företagsvärlden. En lösning på detta problem kan vara den småföretagsanpassade 
vägledning till ISO 14001-standarden som är under utveckling. Detta skulle kunna tydliggöra 
småföretagens miljöarbete på ett bättre sätt än miljödiplom eftersom ISO är ett välkänt 
internationellt begrepp. Om krav ifrån omvärlden skall ställas på småföretagen om att ha en 
miljöcertifiering så bör det finnas anpassade och erkända system för detta.  
 
Arbetet med miljödiplomet har, enligt våra tolkningar, inte lett till så stora förändringar i de 
studerade företagen, något som vi från början trodde att det skulle bli i form av en 
genomsyrning av miljöarbete i hela verksamheterna. De förändringar som har skett har inte 
berört organisationernas dagliga verksamhet nämnvärt då vi vill mena att en förändring 
innebär att man gör ett arbete på ett annorlunda sätt. De tydligaste förändringarna som ägt 
rum är att det blivit ett merarbete för diplomeringsansvariga utan att det förankrats i 
verksamheterna som helhet. Att miljöarbetet inte har förankrats kan bero på bristande 
kommunikation mellan de diplomeringsansvariga och övriga anställda, vilket kan ha lett till 
det svaga engagemang och intresse som nu är för miljödiplomeringen. Utbildningarna som 
Miljöcentrum anordnar har gett inspiration för miljöfrågor och fortsatt miljöarbete för de 
diplomeringsansvariga, men har inte alltid varit så stor hjälp till själva arbetet med 
miljödiplomeringen. Förändringar och nya sätt att tänka på tar tid att införa, därför är det bra 
med en lång diplomeringsprocess vilket Stockholms stads miljödiplom har. Det bör påpekas 
att det trots allt har skett förändringar i företagen och ju längre tid som går, desto lättare går 
det att införa förändringarna. 
 
Företagen i denna studie har behövt mycket hjälp från Miljöcentrum i arbetet med 
miljödiplomet. Miljöcentrum tar ett stort ansvar för företagens miljöarbete då de alltid finns 
till hands för rådgivning. Företagen i vår studie har till stor del använt sig av denna hjälp 
vilket vi anser vara en risk för att miljökompetensen aldrig får fäste i företagen. Om inte 
Miljöcentrums hjälp erbjudits finns det dock en risk för att företagen inte hade haft något 
miljöledningssystem eller miljöarbete alls.  
 
Våra slutsatser av denna studie kan tyckas vara irrelevanta då Stockholms stads miljödiplom 
går mot en osäker framtid då Miljöcentrum för företag läggs ner 1 juni, 2007. Vi anser 
emellertid att det går att använda våra slutsatser generellt i koppling till arbete med andra 
miljödiplom. Denna studie kan då vara till stöd för vidareutveckling av andra miljödiplom.  
 
Några retoriska frågor att fundera på kan vara vem det egentligen är som bär ansvaret för en 
bättre miljö, kopplat till Stockholms stads miljödiplom. Är det de diplomeringsansvariga i 
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företagen, de anställda i organisationerna eller är det Miljöcentrums representanter som bör 
ansvara för miljöförbättringarna? En respondent uttryckte att ”under resans gång har vi blivit 
gröna i själen”; ett citat som vi valde att använda som titel för denna studie. Uttrycket går inte 
att använda generellt för de intervjuade företagen men det går ändå att koppla det till att ett 
ökat miljöintresse har påvisats hos de intervjuade respondenterna.  
Stockholms stads miljödiplom öppnar således ögonen för miljöfrågor men miljön är 
fortfarande, efter att miljödiplomet implementerats, bara en liten del av företagens 
verksamhet.  
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Bilaga 1. Enkätfrågor 
 
1. Vi har sett att Erat företag är diplomerat enligt nivå 1/2/3, stämmer detta?  
 
2. Hur många personer i företaget är ansvariga för arbetet med 
miljödiplomeringen?  
 
3. Vilken befattning har denna/dessa personer i företaget?  
 
4. Är övriga anställda i företaget aktivt involverade i arbetet med 
miljödiplomeringen?  
 
5. Hur många anställda är det i företaget?  
 
6. Vilken vecka (eventuell dag och tid?) passar Er bäst för intervju?  
 
7. Vilket telefonnummer kan vi nå Er på?  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 
Inledningsvis presenteras de allmänna frågorna som ställdes till alla respondenter. Därefter 
presenteras de nivåspecifika frågorna. Frågorna och förslagen inom parentes var avsedda för 
om respondenterna inte uppfattade grundfrågan på rätt sätt.  
 
Allmänna frågor om diplomeringsarbetet 
 
Personen som jobbar med diplomeringen 

• Som vi förstått från er hemsida så arbetar ni med X? Är det något övrigt att tillägga? 
 

• Av vilken anledning är det du/ni som är ansvarig för arbetet med miljödiplomeringen? 
(eget intresse, delegering, ingen annan som ville?)  

 
Varför miljödiplom?  

• Vem/vilka tog initiativet till att erat företag skulle diplomera sig?  

 
• Av vilken/vilka anledningar valde ni just Stockholm stads miljödiplom? (varför inget 

annat diplom eller ledningssystem?) 
 

• Av vilken/vilka anledningar valde ni att diplomera er med miljödiplomet? (kundkrav, 
ekonomiskt, marknadsföring?)  

 
• Har ni haft något stöd utifrån i diplomeringsarbetet, och i så fall av vem/vilka? Hur har 

det fungerat?  
 

• Hur har ert arbete påverkats av ettårsperspektivet på varje nivå i 
miljödiplomeringsprocessen? (motivation/tappa sugen, stressigt, en del av det dagliga 
arbetet?) 

 
Frågor om de anställda  

• Har det pågått andra förändringar i företaget, samtidigt som ni miljödiplomerat er? 
Hur har personalen påverkats av dessa? 

 
• Kan du beskriva på vilket sätt de anställda har varit delaktiga i miljödiplomeringen? 

Om inte, varför har de inte varit det? Beskriv vilka hinder ni stött på. 
 

• På vilket sätt har olika personalgrupper påverkats av diplomeringen? (nya 
arbetsuppgifter, mer att göra, nya rutiner ex sopsortering, transporter, nya 
samtalsämnen, förändringar i hemmen?)  

 
• Hur har motivationen varit hos de anställda under den tid diplomeringen pågått? (på 

vilket sätt har det yttrat sig; vad beror det på?)  
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Utbildning (obligatoriska utbildningar) 

• Hur har du (som ansvarig) haft nytta utav utbildningarna i ditt vidare arbete med 
miljödiplomeringen? Borde fler i företaget fått ha möjligheten att närvara? 

 
 
Information (informera anställda och underentreprenörer om miljöarbetet) 

• Hur informeras de anställda om företagets pågående miljöarbete? Hur tas 
informationen emot av de anställda? (vilka problem finns med informationsprocessen? 
Vad fungerar bra?) 

 
• Sammanfattningsvis skulle vi vilja veta vad ni har upplevt som mest positivt i arbetet 

med diplomering i nivå 1/2/3? (vad tycker ni att ert företag har vunnit på att diplomera 
sig?) 

 
Specifika frågor  
 
Nivå 1 

• När ni började ert arbete i nivå 1 skulle ni genomföra en miljöutredning där ni 
identifierade företagets miljöpåverkan och betydande miljöaspekter. Kan du beskriva 
hur det fungerade i praktiken när ni skulle göra denna miljöutredning, vilka problem 
stötte ni på, vad fungerade bra? 

 
• I nivå 1 skulle ni även upprätta ett handlingsprogram utifrån de betydande 

miljöaspekterna, kan du beskriva hur detta fungerade i praktiken, vilka problem stötte 
ni på, vad fungerade bra? Kan du beskriva hur det gick att genomföra punkterna i 
handlingsprogrammet? 

 
Nivå 2 

• När ni kom upp i nivå 2 skulle ni upprätta en förteckning om de miljölagkrav som 
berörde erat företag. Kan du beskriva hur det fungerade i praktiken när ni skulle göra 
denna förteckning, vilka problem stötte ni på, vad fungerade bra? (var det någon lag 
som ni inte visste om?) 

 
Nivå 3 

• När ni kom upp i nivå 3 skulle ni se till att ni uppfyllde Svensk Miljöbas krav. Kan du 
beskriva hur det fungerade i praktiken när ni skulle se till att dessa krav uppfylldes, 
vilka problem stötte ni på, vad fungerade bra? 

 
• I nivå 3 skulle ni även skriva en miljöberättelse, hade ni någon särskild strategi för att 

skriva den? Vilka problem stötte ni på, vad fungerade bra? 
 

• I nivå 3 skall samtliga i företaget ha deltagit i grundläggande utbildning om miljö. Har 
du märkt någon skillnad i de anställdas attityd till miljöarbetet före och efter att alla 
varit på utbildning? Hur har detta yttrat sig? 
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