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Sammanfattning 
 
För att underlätta situationen för småföretag som vill arbeta systematiskt med miljöfrågor har 
man inom Göteborgs Stad, som ett alternativ till t ex ISO 14001, arbetat fram ett enklare 
diplomeringsverktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur förutsättningarna ser ut för 
småföretag att miljödiplomera sig enligt Göteborgs Stads kriterier. Mitt vetenskapliga an-
greppssätt grundar sig på ett utvärderingsperspektiv som fungerat som grund för övriga meto-
der. Dessa består i sin tur av erfarenheter och deltagande observationer av diplomeringspro-
cessen hos ett småföretag samt kvalitativa intervjuer med diplomerade småföretag och Göte-
borgs Stads miljöförvaltning. 
 
Resultaten av studien visar att de konkurrensfördelar som uppstår när man blivit diplomerad 
är en viktig drivkraft för småföretagen. Resultaten visar också att småföretagen upplever 
Göteborgs Stads miljödiplomering som ett enkelt och lättarbetat verktyg, ett faktum som 
underlättar för att miljöarbetet ska kunna bli en integrerad del av verksamheten. Några av de 
svårigheter som har identifierats med diplomeringsverktyget är företagens tidsbrist under 
diplomeringsprocessens gång, att de ekonomiska fördelarna kan vara svåra att mäta exakt och 
olika problem kring det fortlöpande arbetet med att identifiera nya miljöaspekter. Resultaten 
visar också att flera av de intervjuade företagen känner att det arbetsmaterial som används inte 
passar det egna företagets verksamhet. En annan aspekt som har studerats är på vilket sätt 
Göteborgs Stad ger stöd till de småföretag som arbetar med miljödiplomeringen. Det stöd 
småföretagen får präglas enligt studiens resultat av ett synsätt som går ut på att uppmuntra 
och peppa företagen, något som tycks vara av mycket stor betydelse för att småföretagen ska 
känna sig motiverade. 
 
Göteborgs Stads miljödiplomering är inte det enda förenklade verktyget som finns för miljö-
ledningsarbete i småföretag och vissa menar att dessa mindre system riskerar att skapa en 
situation som undergräver trovärdigheten för miljöledningsarbete i stort. Å andra sidan kan 
man konstatera att förenklade verktyg för miljöledning tycks vara av stor vikt för många 
småföretag, som utan dessa förenklade verktyg kanske inte skulle kunna åstadkomma miljö-
förbättringar så lätt. Frågor kring detta behandlas i studiens senare del. 
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1 Inledning 
 
Medvetenheten kring våra miljöproblem växer i samhället och de flesta är överens om att det 
krävs krafttag för att säkerställa en hållbar utveckling. Fokus riktas mer och mer mot företa-
gen och kraven att de tar sitt ansvar ökar. Många multinationella koncerner, däribland många 
svenska, arbetar numera systematiskt med miljöfrågor och sociala frågor av olika slag. Att 
arbeta med hållbarhetsfrågor är däremot inte något som bara berör de stora företagen. Även 
bland många småföretag blir det allt vanligare att införa något slags hållbarhets- eller miljöar-
bete. Ser man till hur stor andel av Sveriges företag som är just småföretag blir det också 
mycket tydligt att småföretagens insatser är viktiga. Enligt SCB är 99,3 procent av alla företag 
i Sverige småföretag.1 
 
Många verktyg inom miljöledningsområdet är dock tidskrävande och kan på så sätt lätt bli en 
stor börda för mindre företag.2 Inom Göteborgs Stad har man därför tagit fram ett enklare 
verktyg för att underlätta för relativt små verksamheter som vill arbeta systematiskt med 
miljöfrågor. Verksamheter som uppfyller ett antal kriterier samt kartlägger och börjar arbeta 
för att förbättra sin miljöpåverkan har möjlighet att bli miljödiplomerade, med rätt att använda 
detta i sin marknadsföring. Detta diplomeringsverktyg liknar i grunden den vanligt förekom-
mande och lite mer omfattande standarden ISO 14001, men har framförallt mindre verksam-
heter som målgrupp. 
 
Att även småföretag, utan att behöva offra alltför stora resurser, ska kunna styra sin verksam-
het mot en mer hållbar och miljösparande riktning är som vi kunnat konstatera viktigt. Hur 
lättillgängligt är då ett verktyg som miljödiplomering för småföretag? Vad anser de företag 
som tagit steget och startat upp en miljödiplomeringsprocess om detta sätt att arbeta med 
miljöfrågor? 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förutsättningarna ser ut för småföretag att miljö-
diplomera sig enligt Göteborgs Stads kriterier. 
 
Några konkreta frågeställningar jag söker svar på är: 
 

• Vilka incitament finns för småföretag att miljödiplomera sig enligt Göteborgs Stads 
kriterier? 

 
• Vilka svårigheter kan småföretag som väljer att arbeta efter Göteborgs Stads kriterier 

för miljödiplomering stöta på? 
 

• På vilket sätt ger Göteborgs Stad stöd till småföretag som vill miljödiplomera sig? 
 
Studien i stort har ett relativt empiriskt upplägg där jag exempelvis själv deltar i diplome-
ringsarbetet på ett företag. För att sätta in mina erfarenheter av Göteborgs Stads miljödiplo-
meringsverktyg i ett större sammanhang tar jag i den senare diskussionen hjälp av andra 
erfarenheter och kunskaper inom det aktuella området. 

                                                 
1 SCB:s Företagsregister, www.scb.se/foretagsregistret (Hämtad 2005-08-25) 
2 Se exempelvis Ammenberg (2004), s. 235 f. och Termén m fl (1996), s. 7. 
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Denna studie hoppas jag ska vara av intresse för småföretag som står inför utmaningen att 
starta upp ett miljöarbete med mål att bli miljödiplomerade enligt Göteborgs Stads kriterier. 
Min förhoppning är också att studien kan komma till nytta för de personer som inom Göte-
borgs Stad arbetar med diplomeringsverktyget. 
 
Enligt allmänt vedertagna definitioner brukar företag med färre än 10 anställda kallas mikro-
företag, mellan 10 och 49 anställda för småföretag och mellan 50 och 249 anställda för me-
delstora företag. Storföretag är då företag med 250 eller fler anställda.3 I min studie fokuserar 
jag på förutsättningarna för mikro- och småföretag. För att förenkla språkbruket kommer jag 
dock hädanefter använda benämningen småföretag för samtliga företag med upp till 49 an-
ställda. 
 

1.2 Disposition 

Nästa kapitel beskriver de metoder och tillvägagångssätt jag använder mig av. Därefter följer 
genom ett antal kapitel en redovisning av de resultat som skapats. Upplägget på resultatredo-
visningen följer de olika teman som frågeställningarna kretsar kring. En mer ingående diskus-
sion av resultaten sker mot slutet då jag kopplar samman mina resultat med litteratur och 
andra studier inom området. På så sätt möjliggörs en analys där teoretiska sammanhang kan 
identifieras. I det avslutande kapitlet sammanfattar jag studiens slutsatser och för in mina egna 
tankar och reflektioner i diskussionen. 
 
 

2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
I följande kapitel ges en fördjupad redogörelse av det angreppssätt jag valt att använda för att 
ta mig an studiens syfte och frågeställningar. Metoder och tillvägagångssätt beskrivs och 
diskuteras. 
 

2.1 Utvärdering som övergripande metod 

När en viss satsning har gjorts och denna i efterhand ska bedömas kan utvärderingsmetod vara 
ett lämpligt tillvägagångssätt. Vedung menar att utvärdering kan vara ett bra redskap för att 
kunna värdera speciella insatsers påverkan på resultatet.4 Som metoden presenteras ligger 
huvudsyftet i att analysera sambanden mellan mål och insats å ena sidan och uppnått resultat å 
andra sidan. Tanken kan därför sägas vara att det är resultatet och inte de goda avsikterna som 
räknas. Denna studie syftar till att studera hur förutsättningarna ser ut för småföretag att an-
vända sig av Göteborgs Stads miljödiplomeringsverktyg, ett enkelt verktyg som skapades för 
att förenkla ett systematiskt miljöarbete för mindre verksamheter. När syftet och de tillhöran-
de frågeställningarna ska besvaras blir det därför aktuellt att ta hjälp av utvärderingsmetoden. 
Visserligen är utvärdering som metod en tämligen omfattande process, men synsättet i sig 
innehåller enligt min mening flera intressanta aspekter, varför jag i min studie valt att stödja 
mig på de övergripande tankarna i denna metod. 
 

                                                 
3 Se exempelvis EU-kommissionens rekommendation 2003/361/EG. 
4 Vedung (1998), s. 51 f. 
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Figur 1 föreställer den process som ofta ligger till grund för en utvärdering. I ett tidigt skede 
har ett problem identifierats, exempelvis att möjligheterna för småföretag att införa ett syste-
matiskt miljöarbete är bristfälliga. För att komma tillrätta med detta görs en insats med målet 
att komma tillrätta med problemet. I mitt fall handlar det om att Göteborgs Stad har utvecklat 
ett miljödiplomeringsverktyg som är tänkt att underlätta för mindre verksamheter som vill 
arbeta systematiskt med miljöfrågor. De insatser och satsningar som görs får alltid ett utfall 
och resultat. Har man genom de insatser som gjorts lyckats lösa problemet? Det är här som 
utvärderingen kommer in i bilden. Utvärderingens uppgift blir således att undersöka vilket 
samband som finns mellan insatsen och det uppnådda resultatet. 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Den process en utvärdering grundar sig på.5 
 
Detta är det tankesätt jag stödjer mig på. Jag har på inget sätt för avsikt att genomföra en 
komplett utvärdering, men då jag kommer att utreda och studera hur Göteborgs Stads miljödi-
plomeringsverktyg fungerar för mindre företag blir det naturligt att på samma sätt som i en 
utvärdering relatera det uppnådda resultatet till insatsen. Utvärderingsperspektivet blir således 
övergripande för studien. 
 

2.2 Utvärderingsmatris 

För att sammanställa vilka studiens grundläggande teman är har en utvärderingsmatris ska-
pats. Matrisen har arbetats fram utifrån studiens syfte och frågeställningar och har sedan varit 
till stor hjälp när det vetenskapliga tillvägagångssättet utformats i detalj. När den insamlade 
informationen senare har analyserats har matrisen också varit ett stöd. På så sätt har ett hel-
hetsmässigt och systematiskt arbetssätt varit möjligt.6 (Se figur 2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvärderingsmatrisen, som återfinns i bilaga 1, består av en mängd påståenden kring använ-
dandet av Göteborgs Stads miljödiplomeringsverktyg, med såväl företagens som miljöförvalt-
ningens perspektiv i fokus. Påståendena är formulerade med utgångspunkt i teorier kring 

                                                 
5 Inspirerad av måluppfyllelsemodellen i Vedung (1998), s. 52. 
6 För liknande resonemang, se Yin (2003), s. 106. 

Resultat Insats Problem 

Figur 2. Utvärderingsmatrisens roll i studien som helhet. 

Utvärderingsmatris

Vetenskapliga metoder 

Analys

Syfte och frågeställningar 
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miljöledningssystem i allmänhet och utifrån syftet med Göteborgs Stads miljödiplomerings-
verktyg i synnerhet. Även min personliga förförståelse har kommit till uttryck. 
 
Exempel på teman som tas upp i matrisen är: 

- Företagens motivation inför diplomeringsprocessen 
- Anledningar till att företagen arbetar med miljödiplomering 
- Eventuella svårigheter under processens gång 
- Diplomeringsarbetets roll i företagens verksamhet som helhet 
- Miljöförvaltningens stöd till företagen 
- Verktygets form och material 

 
Avsikten har varit att de formulerade påståendena senare under analysens gång ska kunna 
bedömas som korrekta eller felaktiga. 
 

2.3 Erfarenheter och deltagande observationer 

Miljöbron är en ideell förening i Göteborg som genom studentprojekt skapar kontakter mellan 
studenter och näringsliv.7 Det var genom Miljöbron jag kom i kontakt med ett företag som 
befinner sig i startgroparna med att starta upp ett miljöarbete. Företaget är ett litet tillverkande 
företag inom reklam- och marknadsföringsbranschen och har som mål att bli miljödiplomera-
de enligt Göteborgs Stads kriterier. Jag har hos detta företag fått möjlighet att delta i diplome-
ringsprocessen och därmed fått möjlighet att inhämta kunskaper om hur Göteborgs Stads 
miljödiplomering fungerar i praktiken. Mitt uppdrag har i första hand gått ut på att genomföra 
den obligatoriska miljöutredning som alltid måste göras av företag som vill bli diplomerade. 
Förutom miljöutredningen har jag också deltagit i och fått erfarenhet av det övriga arbete som 
utförs under diplomeringsprocessen. 
 
Arbetet med miljöutredningen har bedrivits genom ett antal besök hos företaget, där jag först 
blivit informerad om verksamheten och därefter fått möjlighet att samla in den information 
som behövs för att kunna kartlägga verksamhetens miljöpåverkan. Som stöd har jag också 
haft den pärm med all nödvändig information som företaget har till sin hjälp under diplome-
ringsarbetet.8 
 
Genom arbetet med miljöutredningen har jag alltså fått viktiga erfarenheter av hur Göteborgs 
Stads miljödiplomeringsverktyg fungerar i praktiken. Jag har även fått möjlighet att ställa 
frågor och på andra sätt observera och skapa mig intryck av hur man inom ett mindre företag 
som arbetar för att miljödiplomera sig tänker och resonerar. Observation som metod beskrivs 
av bl a Merriam, som menar att observationer kan användas som vetenskaplig metod när de 
uppfyller vissa kriterier.9 Exempelvis ska de ha ett forskningssyfte, vara planerade och de ska 
också registreras systematiskt. Holme & Solvang slår fast att observationer går ut på att vi 
under en kortare eller längre period befinner oss i den situation som vi studerar.10 Forskaren 
befinner sig således i direkt kontakt med undersökningsenheterna. 
 
När observationer ska genomföras ställs vi inför ett flertal metodmässiga valsituationer. Ett 
första val som måste göras är om observationerna ska vara dolda eller öppna, dvs om forska-
                                                 
7 Miljöbron på Internet: www.miljobron.se 
8 För en mer ingående beskrivning av hur Göteborgs Stads miljödiplomering fungerar i praktiken, se kapitel 3 
nedan. 
9 Merriam (1994), s. 101. 
10 Holme & Solvang (1997), s. 110. 
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rens roll som observatör ska vara hemlig eller känd för de personer som befinner sig i den 
situation som studeras. Enligt metodlitteraturen är en klar fördel med öppna observationer att 
de ger observatören större frihet i sitt agerande, eftersom observatörsrollen är accepterad. 
Vidare kan man konstatera att det finns ett etiskt dilemma kring att bedriva dolda observatio-
ner. Rent forskningsetiskt är det ytterst problematiskt att observera personer som inte vet om 
att de är observerade.11 Bland de personer jag varit i kontakt med på företaget har det funnits 
en medvetenhet kring att jag samtidigt bedriver en vetenskaplig studie. Min roll som observa-
tör har därför varit känd och jag har kunnat bedriva öppna observationer. 
 
Ett annat val som måste göras är vilken roll i fråga om deltagande som observatören ska inta. 
Holme & Solvang skiljer mellan aktivt och passivt deltagande.12 I min studie har det blivit 
naturligt att jag använt mig av en mer aktiv form av deltagande. Jag har inte haft en särskilt 
tillbakadragen roll då det är jag som varit huvudansvarig för miljöutredningen. När vi fört 
diskussioner kring övriga aspekter av diplomeringsarbetet har jag också deltagit i diskussio-
nen, och inte bara observerat i tysthet. Att styra situationen man observerar för mycket kan 
naturligtvis vara förknippat med vissa tveksamheter. Om man vill studera en situation som 
den fungerar rent autentiskt blir det av naturliga orsaker svårt om man som observatör har en 
alltför aktiv roll.13 I mitt fall har jag dock bedömt att det skulle vara tämligen svårt att göra 
några givande observationer utan att själv delta i diverse diskussioner. 
 
Det går även att på ett något annorlunda sätt beskriva de förhållningssätt som observatören 
kan inta. Även om observatörsrollen är känd, vilket den varit i mitt fall, förhåller sig ändå 
observatörsrollen på något vis till graden av deltagande. Det går således att formulera två 
typer av relationer mellan observatören och de som observeras. Å ena sidan kan observatören 
fungera som observatör i första hand och som deltagare i andra hand, men det kan också vara 
tvärt om att den deltagande rollen är överordnad rollen som observatör.14 Det är inte alldeles 
enkelt att göra bedömningen av vilket förhållningssätt som jag intagit i mina observationer. 
Som jag konstaterat ovan har min roll som deltagare varit förhållandevis aktiv. På så sätt kan 
observatörsrollen ha varit underordnad mitt deltagande. Situationen har krävt att jag deltagit 
aktivt i arbetet i och med att jag ansvarat för miljöutredningen. Jag anser dock inte att det 
funnits svårigheter med att samtidigt fungera som observatör. 
 
Det är av vikt att observationer som görs registreras på ett systematiskt sätt. Som Holme & 
Solvang påpekar gäller människans sällsamma förmåga att glömma saker även för observatö-
rer.15 Frågan om hur mycket det är möjligt att registrera och anteckna under själva observa-
tionen är intressant. Det vanligaste tillvägagångssättet är att man i mån av tid och lämplighet 
kan göra vissa mindre noteringar under själva observationen, men att det sedan är vid dagens 
slut som man i lugn och ro sedan renskriver det som har observerats och upplevts under da-
gen.16 Jag har vid mina observationer arbetat efter denna modell, där jag vid behov gjort vissa 
mindre anteckningar vid mina besök på plats hos företaget och sedan skrivit mer utförliga 
anteckningar i lugn och ro vid dagens slut. Samtliga anteckningar från mina besök har samlats 
i en reflektionsbok som i efterhand fungerat som informationskälla och underlag för studiens 
analys- och diskussionsdel. 
 

                                                 
11 Holme & Solvang (1997), s. 111 ff. 
12 Holme & Solvang (1997), s. 115 f. 
13 Holme & Solvang (1997), s. 115. 
14 Merriam (1994), s. 106. 
15 Holme & Solvang (1997), s. 116. 
16 Merriam (1994), s. 109 f. 
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2.4 Kvalitativa intervjuer 

På samma sätt som en observation i vardaglig bemärkelse kan användas som en vetenskaplig 
metod om den uppfyller vissa vetenskapliga kriterier kan också ett samtal användas som en 
sådan. Även här har vi dock ett antal kriterier som måste följas, exempelvis kring vem vi 
väljer att prata med, hur samtalet planeras och genomförs samt hur materialet sedan bearbetas 
och analyseras. 
 
Rätt använt kan alltså ett samtal användas som en vetenskaplig metod. I vetenskapliga sam-
manhang brukar dock benämningen kvalitativ intervju användas. Som Lantz påpekar kan det 
nämligen vara viktigt att skilja på begreppen samtal och intervju i den mening att det under en 
intervju är den som intervjuar som styr dialogens utveckling, vilket vanligen inte sker under 
ett samtal då båda parter förutsätts ha ansvar för dialogen.17 Intervjun har på så sätt också en i 
förväg bestämd riktning. 
 
Jag har i min studie valt att använda mig av den kvalitativa intervjun för att få en bild av vilka 
erfarenheter som finns i arbetet med Göteborgs Stads miljödiplomeringsverktyg, både inom 
småföretagen och inom Göteborgs Stad. Mot bakgrund av hur studiens syfte och frågeställ-
ningar ser ut är det enligt min bedömning mycket värdefullt att få sitta ner och samtala med 
personer som utifrån sitt perspektiv har erfarenhet av och kunskap om att arbeta med diplome-
ringsverktyget. 
 
Som vi kunnat konstatera är det viktigt att använda kvalitativa intervjuer på ett medvetet och 
systematiskt sätt. Till att börja med vore det mycket olyckligt om personerna som intervjuas 
valdes ut i blindo. Precis som Holme & Solvang påpekar kan hela undersökningen bli värde-
lös om vi får fel personer i vårt urval.18 Urvalskriterier är därför något som måste arbetas 
fram. 
 
För att kunna välja ut lämpiga företag att intervjua har jag använt mig av den diplomeringslis-
ta som miljöförvaltningen inom Göteborgs Stad upprättat.19 Här finns dock samtliga miljödi-
plomerade verksamheter med, även offentliga. Eftersom jag i min studie intresserar mig för 
just företag är det således bland listans företag jag valt. Då Göteborgs Stad samarbetar med 
övriga kommuner för att låta företag miljödiplomera sig finns även många företag utanför 
Göteborgsregionen med på listan. När jag genomfört mitt urval har jag dock begränsat mig till 
företag inom Göteborgsregionen. 
 
De diplomerade verksamheterna är på listan indelade i olika branscher. För att få en bra bredd 
med företag inom olika typer av branscher har denna branschindelning använts. Jag har i den 
mån det varit möjligt valt ut ett företag inom varje bransch. I övrigt har inga andra specifika 
kriterier använts utan urvalet har annars skett slumpvis. I de fall där ett kontaktat företag inte 
haft möjlighet att ställa upp på intervju har ett annat företag inom samma branschkategori 
valts. 
 
De utvalda företagen fördelar sig så här: 

- En reklambyrå 
- Ett fastighetsförvaltningsföretag 
- Ett byggföretag 

                                                 
17 Lantz (1993), s. 12. 
18 Holme & Solvang (1997), s. 101. 
19 Hemsidan för Göteborgs Stads miljödiplomering, www.miljodiplom.se (Hämtad 2004-09-28) 
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- En grossist 
- Ett vandrarhem 

 
En intervju per företag har genomförts. Jag har velat att respondenten ska vara en person som 
är väl insatt i företagets miljöarbete och som har varit med under företagets diplomeringspro-
cess. Ett obligatoriskt krav för att få bli miljödiplomerad enligt Göteborgs Stads kriterier är att 
en person som ansvarar för miljöfrågorna måste utses, en miljöansvarig. När jag kontaktat ett 
företag har jag i första hand kontaktat den här personen. Den person som sedan blivit aktuell 
som respondent har i samtliga fall varit företagets miljöansvarige. 
 
När företagens förutsättningar att miljödiplomera sig ska utredas kan det vara av stor betydel-
se att också ta del av erfarenheter från de som arbetar med diplomeringsverktyget på miljö-
förvaltningen inom Göteborgs Stad. Jag har därför valt att också genomföra en kvalitativ 
intervju med en person härifrån. Med tanke på att olika personer inom miljöförvaltningen kan 
ha annorlunda perspektiv och erfarenheter kan man ställa sig kritisk till om en intervju är 
tillräcklig. Jag hade kunnat ha ambitionen att intervjua fler personer från miljöförvaltningen, 
men har ändå gjort bedömningen att det är rimligt med en intervju, inte minst mot bakgrund 
av studiens tidsbegränsningar. Om fler personer från miljöförvaltningen hade intervjuats hade 
detta medfört att inte lika många intervjuer med företag hade varit möjligt, något som inte alls 
skulle vara önskvärt. 
 
Ett krav jag hade var att personen från miljöförvaltningen skulle vara en person som har 
erfarenhet av diplomeringsverktyget samt att personen regelbundet har kontakt med företag 
som använder sig av verktyget. Personen som senare blev aktuell för intervju är diplomerings-
revisor. I samband med denna intervju fick jag också ta del av diverse skriftligt material kring 
diplomeringsverktyget. Detta material var av faktamässig karaktär och har fungerat som 
komplement till det material som jag kunnat ta del av i samband med genomförandet av mil-
jöutredningen. 
 
Bland olika typer av intervjuer kännetecknas den kvalitativa intervjun av en förhållandevis 
öppen karaktär. Den följer inte något förutbestämt manus, utan måste lämna utrymme för att 
frågornas ordning och innehåll kan komma att ändras under intervjuns gång. Att intervjuaren 
från början har formulerat ett antal teman med förslag på relevanta frågor är däremot av cen-
tral betydelse.20 En intervjuguide med ett antal frågor och följdfrågor har därför arbetats fram. 
Denna har fungerat som grund för intervjun men har inte nödvändigtvis följts in i minsta 
detalj. Intervjufrågorna har arbetats fram med utgångspunkt i den utvärderingsmatris som 
ligger till grund för studien som helhet. 
 
Respondenterna fick i förväg inte ta del av några fullständiga frågor, men fick däremot veta 
studiens syfte samt i stora drag vilka teman som intervjun planerades kretsa kring. Samtliga 
intervjuer skedde på plats på respondentens arbetsplats och beräknades i förväg ta mellan 30 
och 45 minuter. I verkligheten tog intervjuerna mellan 20 och 40 minuter. Vissa enklare 
anteckningar gjordes under intervjuernas gång, men den huvudsakliga hjälpen för analysen 
har bestått i att intervjuerna bandats. Som Kvale redogör för är det av stor betydelse att det 
som framkommit under intervjun finns i permanent form så att intervjuaren senare kan åter-
vända till det som sades. Att som intervjuare kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun istället för att memorera alla detaljer är något som lyfts fram som en viktig poäng 
med att banda.21 

                                                 
20 Kvale (1997), s. 121. 
21 Kvale (1997), s. 147. 
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Att överföra en intervju från talad till skriven form är ingen lätt uppgift, men underlättar 
mycket för den kommande analysen. Det finns inga bestämda regler för hur transkriberings-
momentet skall gå till, men ett antal val ställs man även här inför.22 Givetvis har all informa-
tion som framkommit under intervjuerna används, men jag har valt att inte transkribera hela 
intervjuerna från första till sista ord, ordagrant. Man skulle kunna kalla förfaringssättet selek-
tiv transkribering, där de delar av intervjun som syftar till att samla in enklare faktauppgifter 
bara har sammanfattats och inte skrivits ned ord för ord. På så sätt har fokus i transkriberingen 
kunnat riktas mot de delar som behandlar mer djupare och analysinriktade frågor. Vidare har 
jag valt att inte notera speciella betoningar, pauser, emotionella uttryck och liknande. Som 
Kvale påpekar beror graden av noggrannhet på hur utskriften sedan kommer användas.23 Då 
syftet med mina intervjuer inte är att göra djupa tolkningar av respondenternas sätt att beskri-
va sina upplevelser har jag gjort bedömningen att mitt tillvägagångssätt kring transkriberingen 
ger ett fullgott material inför analysskedet. 
 
För att mer effektivt kunna använda sig av de transkriberade intervjuerna är det en fördel att 
ha ett genomtänkt tillvägagångssätt för hur den ofta stora mängden material som skapats bäst 
bör hanteras.24 Som jag nämnde tidigare i detta kapitel spelar den framtagna utvärderingsma-
trisen en central roll i studien, så även när det gäller att bearbeta det insamlade materialet. De 
olika påståenden som ställs upp i matrisen har sin bas i studiens syfte och frågeställningar. 
Vidare utgör intervjuer tillsammans med erfarenheter och observationer metoderna som in-
formation samlats in med hjälp av. På så vis faller det sig naturligt att i analysskedet återvän-
da till matrisen för att hitta stöd i hur den insamlade informationen lämpligast bör användas. 
Detta är det tillvägagångssätt jag arbetat efter. 
 
 

3 Göteborgs Stads miljödiplomeringsverktyg 
 
Innan resultaten från de olika metoderna presenteras och diskuteras följer i detta kapitel en 
mer ingående beskrivning av hur Göteborgs Stads miljödiplomeringsverktyg är uppbyggt.25 
 

3.1 Allmänt om verktyget 

En vision inom Göteborgs Stad har varit att Göteborgsregionen ska utvecklas till en av värl-
dens mest miljöanpassade regioner. Det var 1995 som arbetet med att miljöanpassa företag i 
Göteborgsregionen via miljödiplomering startade. En stor anledning var VM i friidrott som 
det året hölls i Göteborg och de verksamheter som i ett första skede bedömdes som lämpliga 
för miljödiplomering var hotell, restauranger och butiker. 1995 blev ett 70-tal verksamheter 
diplomerade. Till 1996 sjönk antalet diplomerade verksamheter, men har sedan dess fram till 
idag ökat stadigt. I dagsläget är närmare 200 verksamheter miljödiplomerade enligt Göteborgs 
Stads kriterier.26 Värt att notera är att man sedan starten etablerat kontakt med ett antal övriga 
kommuner, såväl inom Göteborgsregionen som runt om i landet, och tillsammans bildar man 
                                                 
22 Kvale (1997), s. 155 f. 
23 Kvale (1997), s. 155. 
24 Kvale (1997), s. 161 ff. 
25 Om inget annat anges kommer informationen i detta kapitel från hemsidan för Göteborgs Stads miljödiplome-
ring, www.miljodiplom.se. (Hämtad 2004-10-28) 
26 Dokument från Göteborgs Stads miljöförvaltning: ”Miljödiplomering – Metod för miljöanpassning av små och 
medelstora verksamheter” 



 12

ett nätverk. I dagsläget består detta nätverk av totalt 29 kommuner, som alla diplomerar verk-
samheter enligt samma kriterier. Pga detta ligger flera av de i dagsläget diplomerade verk-
samheterna inte bara i Göteborgsregionen. 
 
Miljödiplomeringen har som mål att vara ett lättillgängligt verktyg för små och medelstora 
verksamheter som vill bygga upp ett miljöledningssystem. Göteborgs Stad nämner själva 
alternativen ISO 14001 och EMAS, men pekar på det faktum att dessa många gånger är för 
omfattande och kostsamma för mindre verksamheter.27 
 

3.2 Kraven för att bli diplomerad 

För att bli godkänd ska verksamheten uppfylla ett antal obligatoriska punkter och därutöver 
arbeta igenom en checklista där 75 procent av punkterna måste uppnås. Vissa av checklistans 
punkter kan för en del verksamheter vara inaktuella och får därför räknas bort. 
 
Enligt de obligatoriska punkterna ska verksamheten: 

- Utse en miljöansvarig 
- Ha en dokumenterad miljöutredning 
- Anta en miljöpolicy 
- Arbeta fram en miljöplan med detaljerade miljömål 
- Miljöutbilda personalen 
- Upprätta en förteckning över samtliga kemikalier som används 
- Skapa en skriftlig inköpsrutin 
- Granska leverantörer och entreprenörer efter ett dokumenterat förfrågningsunderlag 
- Ha en dokumenterad redovisning över hur avfall sorteras 
- Regelbundet informera personalen om företagets miljöarbete 

 
I samband med omdiplomering finns ytterligare obligatoriska krav: 

- Skriftlig internrevision 
- Uppföljande vidareutbildning (vart tredje år) 

 
Exempel på punkter ur checklistan är: 

- Miljöstyrande resepolicy 
- Snålspolande toaletter 
- Miljöansvarig har genomgått fördjupad miljöutbildning 
- Lågenergilampor används 
- Fordonen tvättas i tvätthall som uppfyller naturvårdsverkets krav 
- Miljömärkta skriv- och kopieringspapper används 
- Årlig personalaktivitet för att höja intresset för miljöfrågor 

 
I dagsläget har ett antal varianter av checklistan arbetats fram. Förutom standardvarianten 
finns också en speciellt utformad lista för skolor och även en som gäller för tillverkande 
företag. Också en särskild variant anpassad för restauranger och liknande livsmedelsverksam-
heter är under utveckling. Detta har gjorts för att standardvarianten på olika sätt inte varit 
tillräckligt relevant för alla olika typer av verksamheter.28 

                                                 
27 Material från miljöförvaltningens informationspärm om miljödiplomering, permversion 6 (uppdaterad 2004-
01-15) 
28 Intervju med miljöförvaltningen 
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Allt material som behövs för att ta sig igenom processen finns samlad i en pärm som miljö-
förvaltningen har satt ihop. Denna pärm får alla verksamheter som anmäler sig för miljödi-
plomering. Här finns de olika punkterna förklarade och man hittar också konkreta exempel på 
hur miljöutredningen, miljöpolicyn, inköpsrutinen osv kan se ut i verkligheten. 
 

3.3 Miljöförvaltningens roll under processens gång 

Grundtanken är att de verksamheter som väljer att arbeta för att bli miljödiplomerade ska 
klara av processen på egen hand och att kunskaperna på så sätt ska stanna inom den egna 
verksamheten. Miljöförvaltningens roll är att finnas som stöd för att hjälpa till att lösa de 
diverse problem och motgångar som kan dyka upp. 
 
När en verksamhet anmält sig för att arbeta med miljödiplomering kommer miljöförvaltning-
en ut på ett informationsbesök och presenterar allt material. Därefter arbetas allt material 
igenom med miljöförvaltningen som ”bollplank” och när allt material tillslut är inskickat och 
godkänt kommer miljöförvaltningen återigen ut för att genomföra revisionen. Då gås arbets-
platsen igenom för att se så att allt stämmer. Lever verksamheten upp till kraven är diplome-
ringen godkänd. Diplomet gäller då i 12 månader och därefter anmäler sig verksamheten för 
omdiplomering, varpå en ny revision sker. 
 

3.4 Utvärdering av verktyget 

En gång årligen utvärderar Göteborgs Stads miljöförvaltning diplomeringsverktyget och ser 
över om det är något som behöver förbättras. Även de nätverkskommuner som man samarbe-
tar med, och som också diplomerar företag med hjälp av verktyget, är med och utvärderar 
årligen. Då träffas de ansvariga för att gå igenom kriterierna och om exempelvis checklistan 
behöver förändras kan man diskutera detta tillsammans. Även revisionsövningar ute på före-
tag genomförs med personer från nätverkskommunerna för att säkerställa att alla revisioner 
sker på samma grund.29 
 
Efter att vi nu har fått en tydligare bild av hur Göteborgs Stads miljödiplomeringsverktyg är 
konstruerat har det blivit dags att påbörja resultatpresentationen. Det är studiens tre frågeställ-
ningar som utgör grunden för upplägget i de tre kommande kapitlen och i det första av dessa 
kapitel är det frågeställningen kring de incitament och fördelar som småföretag upplever med 
diplomeringsverktyget som står i fokus för analys. 
 
 

                                                 
29 Intervju med miljöförvaltningen 
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4 Incitament och fördelar med Göteborgs Stads mil-
jödiplomering i småföretag 
 
Av de företag jag intervjuat verkar alla ha känt sig motiverade inför diplomeringsprocessen. 
Motivationen verkar vidare hänga ihop med vilka drivkrafter man har inför projektet. Finns 
tydliga incitament ökar också motivationen. Frågor kring detta område är något som jag tagit 
upp med de företag jag intervjuat och nu följer en redogörelse över några av de, som jag 
tolkat det, viktigaste incitamenten som småföretag har inför och under arbetet med Göteborgs 
Stads miljödiplomeringsverktyg. 
 

4.1 Ekonomiska fördelar 

Resultaten av mina undersökningar visar att ett av de tydligaste skälen till att småföretag 
väljer att arbeta med miljödiplomering är att de ser ekonomiska fördelar med att vara diplo-
merad. De ekonomiska aspekterna kan delas upp i åtminstone två olika kategorier – rena 
vinster i form av besparingar av energi, råvaror etc (beroende på bransch) och konkurrensför-
delar. Det verkar dock som att konkurrensfördelarna, och därmed möjligheter att få en bättre 
position på marknaden, är den ekonomiska aspekt som spelar störst roll. Ett av företagen jag 
intervjuat beskriver hur det gick till när de bestämde sig för att påbörja diplomeringsarbetet: 
 

Då hade miljöförvaltningen en annonskampanj på spårvagnarna där de gick ut 
och på ett lite fräckt sätt utmanade alla småföretag i Göteborg. De hade en rubrik 
som fastnade i huvudet på mig, och den var ”vissa är lite bättre”. Och sen hade 
de en kvinna som stod och städade med en gloria över huvudet. Och då tänkte jag 
att vår ambition är ju att vara bäst i stan, så det är väl bara att köra då.30 

 
Bilden av det ansvarstagande företaget som bryr sig om miljön är alltså helt klart en viktig 
drivkraft till att småföretag tar sig an uppgiften att bli miljödiplomerade. En annan utgångs-
punkt som de flesta av de tillfrågade företagen också tar upp i samband med konkurrensförde-
lar är det ökade trycket på marknaden som finns om att ha någon form av dokumenterat mil-
jöarbete. Ett av de intervjuade företagen säger så här om varför de bestämde sig för att arbeta 
med miljödiplomering: 
 

Det är ju omgivningen, beställarna. Det kommer ju sakta ett krav kan man väl 
säga. Vi har ju alla våra upphandlingar där de frågar hur vi jobbar.31 

 
Göteborgs Stad väger i sina egna upphandlingar in huruvida företagen har någon form av 
miljöledningssystem och även bland företag sinsemellan är det vanligt att ett kriterium för att 
bli godkänd som kund är att man kan uppvisa någon form av dokumenterat miljöarbete.32 
 

4.2 Den goda viljan 

Förutom möjligheten till förbättrad ställning på marknaden uppger en majoritet av de företag 
jag varit i kontakt med att en annan drivkraft till att miljödiplomera sig är att man bryr sig om 
                                                 
30 Intervju med vandrarhem 
31 Intervju med byggföretag 
32 Intervjuer med företagen, observationer hos projektföretaget samt intervju med miljöförvaltningen. 
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miljön och att det känns som en bra grej att arbeta med.33 Så här svarade ett av företagen på 
frågan om varför de började arbeta med miljödiplomering: 
 

Jag tror att det var så att flera kunder frågade om vi var miljödiplomerade. Och 
det var vi inte då. Och sen vill man ju jobba så bra man kan för miljön, göra så 
bra som möjligt ifrån sig. Men jag tror att den största anledningen var att flera 
kunder efterfrågade oss som leverantör och efterfrågade att vi hade någon form 
av miljöarbete dokumenterat.34 

 
Man kan slå fast att miljöfrågor är något man bryr sig om och att den goda viljan finns där. 
Om man däremot ska väga vilka incitament som väger tyngst och alltså spelar störst roll när 
det gäller att hitta motivation för att diplomera sig verkar dock de ekonomiska aspekterna ha 
en större betydelse. Det är dem man nämner först och verkar lägga störst vikt vid. Omvänt 
kan man alltså konstatera att om företagen inte skulle haft de ekonomiska incitamenten skulle 
troligtvis inte lika många ta sig an uppgiften att miljödiplomera sig. Mina undersökningar 
pekar således på att den goda viljan ensam inte är en tillräckligt stor drivkraft för att kunna 
motivera företagen. 
 

4.3 Enkelt verktyg med fokus på konkreta åtgärder 

Något som gång på gång kommit upp när jag intervjuat företag, och som jag också kunnat 
notera själv eftersom jag deltagit i en diplomeringsprocess, är att Göteborgs Stads miljödi-
plomering är ett väldigt enkelt verktyg som inte upplevs som så byråkratiskt, speciellt i jämfö-
relse med andra verktyg som kan användas för att bygga upp ett systematiskt miljöarbete 
(såsom den internationella standarden ISO 14001). De flesta företag jag intervjuat uppger att 
de inför valet av arbetsmetod tagit andra verktyg i beaktande. När jag frågade ett av företagen 
om de funderade på något annat verktyg än diplomering när de startade sitt miljöarbete fick 
jag till svar: 
 

Det var ISO-certifiering i så fall, men det är alldeles för omfattande för att funge-
ra på ett litet företag. Så det var egentligen inget alternativ. Vi tittade naturligtvis 
på det, men insåg att det var kört och att det här var en enkel och bra väg att 
gå.35 

 
ISO 14001 är utan tvekan den mest välkända standarden inom miljöledningsområdet idag och 
en majoritet av de intervjuade företagen har gjort avvägningar mellan Göteborgs Stads miljö-
diplomering och ISO 14001 och då kommit fram till att miljödiplomering är ett mer lämpligt 
alternativ, både utifrån ett storleksmässigt och kostnadsmässigt perspektiv. En vanlig stånd-
punkt är att man inte vill ha en massa pärmar för pärmarnas skull. Man vill att verktyget man 
arbetar med ska fokusera på konkreta åtgärder istället för dokumentation. Utifrån småföreta-
gens synvinkel framstår alltså miljödiplomering som ett lämpligt val och de företag jag varit i 
kontakt med beskriver det som ett lätthanterligt, verklighetsanpassat och storleksmässigt 
rimligt verktyg.36 
 
Om ett verktyg som syftar till att styra upp och organisera miljöarbetet i ett företag ska kunna 
fungera väl är en central aspekt att det kan integreras i verksamheten, så att det inte lever sitt 
                                                 
33 Intervjuer med företagen samt observationer hos projektföretaget. 
34 Intervju med reklambyrå 
35 Intervju med grossist 
36 Intervjuer med företagen samt observationer hos projektföretaget. 
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egna liv.37 Tack vare att miljödiplomering relativt sett är ett enkelt och konkret verktyg är min 
bedömning att verktyget också lättare kan integreras i det dagliga arbetet. Flera av de inter-
vjuade företagen uppger att det blivit ett naturligt sätt att arbeta på och att arbetet med omdi-
plomering efter några år löper på bra.38 T ex säger ett företag: 
 

Nu när man har jobbat med det ett par år så har det blivit såpass naturligt så det 
är nästan svårt att tänka sig hur det var innan. Sen är man inte någon jättemiljö-
nisse för det, men man tänker ju mer på det.39 

 
Av betydelse för att företagen själva lätt ska kunna hantera verktyget är den pärm som miljö-
förvaltningen sammanställt och som ska fungera som hjälp genom diplomeringsprocessen. 
Det tycks ändå finnas företag som, exempelvis av tidsbrist, upplever svårigheter med att klara 
av det fortlöpande arbetet med diplomeringen. Denna studies resultat visar dock att enkelhe-
ten, och därmed möjligheten till hög egen delaktighet, generellt sett skapar goda förutsätt-
ningar för att både engagera och i slutänden integrera verktyget i verksamheten som helhet. 
 
Som en viktig del av processen har företagen också möjlighet till stöd från handledare på 
miljöförvaltningen som fungerar som ”bollplank” när t ex policy och mål ska formleras. 
Resonemang kring detta behandlas mer ingående i kapitel 6 nedan. Innan dess kommer jag i 
det följande kapitlet kartlägga och resonera kring vilka svårigheter som ett småföretag kan 
stöta på under arbetet med Göteborgs Stads miljödiplomering. 
 
 

5 Svårigheter och potentiella fallgropar med Göte-
borgs Stads miljödiplomering i småföretag 
 
Även om de flesta företag som väljer att arbeta med miljödiplomering har tydliga drivkrafter 
och speciella motiv är det inte ovanligt att motivationen ibland sjunker eller att svårigheter av 
andra slag kan uppstå. Nu följer en analys av några av de problem som de företag jag varit i 
kontakt med stött på. 
 

5.1 Tidsbrist 

En vanlig orsak till att det i de företag jag studerat har uppstått problem när de arbetat med 
diplomeringsverktyget är att detta arbete ibland kommit i skymundan pga tidsbrist. I små 
företag med små resurser har man sällan möjlighet att ha en heltidsanställd miljöansvarig, 
utan detta ansvar sköts som regel i anknytning till övriga arbetsuppgifter, såsom inköpsansva-
rig eller ekonomiassistent. Det är heller inte ovanligt att VD:n är den som ansvarar för miljö-
arbetet.40 Att miljöarbetet kan komma i kläm verkar därför vara en situation som ibland kan 
uppstå, trots verktygets enkelhet. Miljöförvaltningen noterar att det för de företag som upple-
ver svårigheter med verktyget ofta är just bristen på tid som är problemet: 
 

                                                 
37 Se exempelvis Ammenberg (2004), s. 255 ff. 
38 Intervjuer med företagen 
39 Intervju med grossist 
40 Intervjuer med företagen samt observationer hos projektföretaget. 
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Vi har ju vissa som tycker att det är jättekrångligt och jättesvårt att göra. Ofta 
har de inte tid eller inte fått uppgiften av sin chef att göra det här, eller fått tiden 
att göra det. De upplever det väldigt tidspressat.41 

 
Miljöförvaltningen pekar också på att företagen själva upplever att arbetet troligtvis skulle gå 
lättare om de hade haft mer avsatt tid att utföra det på.42 
 

5.2 Svårt att mäta de ekonomiska fördelarna 

Som jag tog upp i avsnitt 4.1 ovan ser många företag de ekonomiska fördelarna med miljödi-
plomering som en viktig drivkraft, dels i form av besparingar av de resurser som används, 
men framförallt ekonomiska fördelar i form av bättre förutsättningar på marknaden. Det kan 
därför vara läge att fråga sig hur och överhuvudtaget om det går att mäta den ekonomiska 
effekt som miljödiplomeringen kan ha för ett företag. 
 
Som jag förstått det kan det vara knepigt att veta säkert om man gjort någon vinst genom att 
diplomera sig. Några av de företag jag intervjuat nämner att diplomeringen varit lyckad rent 
affärsmässigt, att kunder anlitat dem tack vare att de varit diplomerade. Någon exakt siffra 
verkar däremot vara svårt att ta fram. Detta med tanke på att man i efterhand inte kan veta hur 
det skulle ha gått om man hade fortsatt som förut. Något som i vilket fall går att konstatera är 
att inget av de företag jag fått möjlighet att intervjua tycks uppleva att de förlorat något på att 
vara diplomerade.43 
 
Mina resultat visar därför att konkurrensfördelarna är ett incitament för diplomeringen som 
verktyg men att det i efterhand kan vara svårt att veta exakt hur mycket man tjänat på att vara 
diplomerad. På så sätt är detta en svårighet och något som företag som tänker börja arbeta 
med miljödiplomering kan behöva ha i åtanke. 
 

5.3 Inga snabba förändringar 

Det är få av de företag jag varit i kontakt med som upplevt påtagliga svårigheter eller allvarli-
ga hinder under den tid de arbetat med miljödiplomering. Något som dock flera upplever är 
att de tycker att det går långsamt och att de inte alls är färdiga, trots flera års arbete med verk-
tyget.44 Ett av företagen berättar: 
 

Det är ju väldigt trögt. Det tar ju tid att byta ut om det nu är miljövänliga däck 
och miljövänliga lysrör och allt vad det nu är. Man kan ju inte bara gå och 
slänga och köpa nytt.45 

 
Dessa lite större inköp och andra större omställningar som man skulle vilja åstadkomma, men 
inte har möjlighet till, kan uppenbarligen upplevas som något som drar ner på tempot och gör 
att man känner att det går långsamt att förändra. Det är dock viktigt att lyfta fram att en grund-
läggande poäng med ett miljöledningssystem, oavsett storlek och karaktär, är att man aldrig 
blir helt färdig med sitt arbete. Det centrala när man arbetar med ett verktyg för miljöledning 

                                                 
41 Intervju med miljöförvaltningen 
42 Intervju med miljöförvaltningen 
43 Intervjuer med företagen 
44 Intervjuer med företagen 
45 Intervju med byggföretag 
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är att gå fram i lugn takt och sakta men säkert systematiskt arbeta mot ständiga förbättringar,46 
en inställning som jag också noterat hos några av de företag som inte upplever att systemet 
går trögt. När jag frågade ett av företagen om något gått snett fick jag till svar: 
 

Nej, vi har valt att välja ut ett antal arbetspunkter så att vi uppfyller 75 procent av 
den här listan. Och så har vi jobbat med dem och vi har försökt att förbättra oss, 
och jag tycker vi har gått fram i en lugn och bra takt. Jag tycker det känns bra.47 

 
Som jag tolkar studiens resultat beror problemet som vissa företag upplever med att föränd-
ringarna inte sker tillräckligt snabbt på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Inom tillverk-
ningsinriktade företag, eller företag som på annat sätt har en tydlig miljöpåverkan, finns det 
generellt sett fler aspekter att ta itu med och det blir därför svårt att göra allt på en gång. 
Vidare stöd för denna förklaring fås om vi ser till situationen hos de mer tjänsteinriktade 
företagen som jag intervjuat. Dessa tycks nämligen vara förskonade från den här typen av 
svårigheter. 
 

5.4 Problem att uppnå ständiga förbättringar 

Som en motsättning till det jag nu tog upp står ett problem som åtminstone två av de intervju-
ade företagen upplever, nämligen att det efter några års arbete med diplomeringsverktyget tar 
stopp och nya områden där förbättringar kan uppnås inte kan identifieras.48 Så här beskriver 
ett av företagen det: 
 

Nu sista gången i juni, när vi blev omdiplomerade, då kände vi att nu kan vi inte 
göra mer grejer. Vi kan inte hitta på mer grejer för att utveckla vårt arbete.49 

 
Jag tolkar situationen som att det är vanligare att detta upplevs inom tjänsteföretag eller före-
tag som inte i lika stor utsträckning har typiska miljöstörande aktiviteter som leder till större 
mängder avfall, utsläpp av olika slag, omfattande transporter osv. Det handlar alltså om före-
tag som skiljer sig från den kategori jag beskrev i föregående avsnitt. 
 
Som vi kunnat konstatera tidigare bygger systemet med diplomering, precis som övriga sy-
stem för miljöledning, på tanken att ständiga förbättringar ska uppnås. Att hela tiden hitta nya 
områden där mål kan formuleras och uppnås, för att på så sätt bli bättre och bättre, gäller alla 
företag. Den typ av företag som har svårt att uppnå ständiga förbättringar kan därför bli 
tvungna att tänka mer fritt och inte fastna i samma tankesätt som tillverkande företag ställs 
inför. De intervjuade företagen uppger att detta också är vad de försöker med, även om det 
många gånger kan vara svårt. 
 

5.5 Svårt för alla företag att arbeta med samma material 

I kapitel 3 ovan nämndes att de verksamheter som påbörjar arbetet med miljödiplomering till 
sin hjälp får en pärm full med information och material som rör diplomeringsprocessens olika 
steg. Denna samling material är central för ett företag som har ambitionen att bli miljödiplo-
merad och för ett småföretag med knappa resurser blir det om möjligt än mer viktigt att det 
                                                 
46 Se exempelvis Ammenberg (2004), s. 160 ff. 
47 Intervju med fastighetsförvaltningsföretag 
48 Intervjuer med företagen 
49 Intervju med reklambyrå 
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material som finns är till verklig hjälp i processen. Med stöd av mina undersökningar har jag 
kunnat bilda mig en uppfattning om hur detta material fungerar i praktiken ute hos företagen. 
 
Man kan konstatera att vissa av åsikterna om detta pärmmaterial skiljer sig åt mellan de olika 
företagen jag varit i kontakt med. På en punkt är dock de flesta eniga och det handlar om att 
materialet inte alltid passar det egna företagets verksamhet, antingen pga företagets storlek 
eller bransch. Ett av de företag jag intervjuat ger en lite mer utförligare beskrivning när vi 
kommer in på vilka åsikter de har om pärmen: 
 

Egentligen är den nog naturligtvis bra, sen så passar den inte riktigt för ett så li-
tet företag som vi är. Många grejer snuddar bara vid oss, så där kan jag tycka att 
den känns lite dum. Men det är klart att den kan ju inte träffa alla, det går inte. 
Hade vi varit tio anställda hade den nog varit mycket mer använd och mer utnytt-
jad, men visst använder man den då och då och tittar i.50 

 
Det är alltså inte ovanligt att företagen känner att materialet, på det sätt det är utformat, inte 
alltid träffar mitt i prick och att många exempel inte berör det egna företaget. De flesta är 
också eniga kring att materialet för det mesta är väldigt mastigt och kan vara svårt att ta sig 
igenom, speciellt i början. Samtidigt påpekar dock några av företagen att materialet väl be-
skriver hur systemet fungerar och att pärmen i sin helhet ändå fyller sin funktion när det gäller 
att ha något att arbeta efter. Lite delade åsikter tycks därför finnas. Trots detta verkar det som 
att alla företag ändå har hjälp av arbetsmaterialet. Som ett företag menade, när man väl ger sig 
in och letar efter något brukar man hitta det mesta.51 
 
Pärmen är utformad för att kunna användas i olika typer av verksamheter. Med tanke på hur 
mycket olika företag kan skilja sig åt i karaktär är det egentligen inte förvånande att företagen 
tycker att den många gånger slår lite snett och inte berör just den egna verksamheten. Också 
miljöförvaltningen intygar att materialet inte alltid passar helt perfekt till det enskilda företa-
gets förutsättningar, men att det också är just därför som olika varianter av checklistan arbe-
tats fram.52 
 
 

6 Stöd från Göteborgs Stads miljöförvaltning till 
småföretagen 
 
Som vi varit inne på utgör pärmen med arbetsmaterial och diverse exempel vägledning för 
företagen. Det är nu läge att ytterligare fördjupa diskussionen kring vilket stöd i övrigt miljö-
förvaltningen kan erbjuda företag som väljer att miljödiplomera sig. Detta belyser jag nu, 
både utifrån företagens och miljöförvaltningens perspektiv. 
 

6.1 Behovet av stöd 

De flesta företag behöver någon form av stöd under processens gång. Det verkar vara ytterst 
få företag som inte hör av sig till miljöförvaltningen med frågor från det att de påbörjar di-
plomeringsarbetet tills de fått sitt första diplom. Det vanligaste är att de t ex behöver hjälp 
                                                 
50 Intervju med grossist 
51 Intervjuer med företagen 
52 Intervju med miljöförvaltningen. Se också kapitel 3 ovan. 
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med att välja ut de betydande miljöaspekterna, behöver vägledning i hur miljöpolicyn bäst 
kan formuleras och liknande.53 Miljöförvaltningen konstaterar: 
 

Det är nog väldigt få företag som jag inte har kontakt med under vägen. De kan 
fråga kanske på en checklista eller de behöver bolla sin miljöplan, och det ingår 
ju härifrån oss som handledare att vi bollar alla dokument med dem.54 

 
Det är inte heller ovanligt att företag som arbetat med systemet några år söker upp miljöför-
valtningen inför omdiplomering för att få hjälp, t ex med hur de kan gå vidare och hitta nya 
områden att formulera mål kring.55 Av allt att döma är alla företag vid något stadium i behov 
av stöd och vägledning. 
 

6.2 Förmågan att ge stöd 

Ibland vill företag att miljöförvaltningen ska skriva vissa av dokumenten åt dem. Tanken med 
verktyget är dock att företagen själva ska formlera sina dokument och rutiner och den hjälp 
miljöförvaltningen kan ge är att ge företagen nya synvinklar, tipsa om områden som kan vara 
lämpliga att titta närmare på osv. När det handlar om denna hjälp känner miljöförvaltningen 
själva att det är något de har tid med och klarar av.56 
 
Även de företag jag intervjuat uppger att de alltid får svar på sina frågor och bemöts av hjälp-
samhet. Detta oavsett om det rör sig om enkla frågor som kan besvaras direkt över telefon 
eller om man behöver hjälp i processen att arbeta fram en miljöpolicy, inköpsrutin eller lik-
nande. Då har miljöförvaltningen fungerat som ett bollplank mot företaget som kunnat skicka 
sitt dokument via e-post och på så vis fått vägledning och tips på förbättringar.57 Ett företag 
beskriver hur de fått stöd från miljöförvaltningen: 
 

Jag har alltid fått svar på mina frågor och de har varit jättehjälpsamma, så jag 
har inte haft några problem alls. Om det är något jag inte förstått så har jag ringt 
dit, så det har funkat jättebra.58 

 
Ett område som jag stött på och fått inblick i, både genom miljöförvaltningen men också 
genom de intervjuade företagen, är den typ av hjälp som handlar om kemikalier och om vilka 
alternativa (mer miljöanpassade) kemikalier som finns och som kan vara lämpliga att ersätta 
de gamla med. Här har miljöförvaltningen ibland svårt att ge konkreta råd utan måste hänvisa 
företaget till deras leverantör.59 
 

6.3 Miljöförvaltningens inställning och synsätt 

Samtliga företag som jag genomfört intervjuer med berättar på olika sätt om hur de blivit 
bemötta av miljöförvaltningen i samband med den hjälp och det stöd de fått. Enighet verkar 
råda om att den inställning och attityd man möts av från miljöförvaltningen klart präglas av 

                                                 
53 Intervju med miljöförvaltningen 
54 Intervju med miljöförvaltningen 
55 Intervjuer med företagen 
56 Intervju med miljöförvaltningen 
57 Intervjuer med företagen 
58 Intervju med reklambyrå 
59 Intervju med miljöförvaltningen samt intervjuer med företagen. 
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dialog och förståelse. Förvaltningen verkar ha ett synsätt som går ut på att uppmuntra och 
peppa företagen, något som man också själva lyfter fram som en viktig del av det stöd man 
ger till företagen.60 Så här beskriver ett av företagen det synsätt som de mötts av från miljö-
förvaltningen: 
 

De har varit tillmötesgående. Det har inte varit några pekpinnar, utan tvärt om 
har det varit ett samarbete så att det ska bli så bra som möjligt.61 

 
Då miljödiplomering fullt ut är ett frivilligt verktyg att använda är naturligtvis miljöförvalt-
ningens roll i detta sammanhang inte att agera myndighet och komma med pekpinnar. Utifrån 
de intervjuer jag genomfört kan man dock fastställa att det också i verkligheten tycks fungera 
på detta sätt. 
 
Genom en av företagsintervjuerna fick jag extra inblick i att den attityd man möts av faktiskt 
har väsentlig betydelse för resultatet ute på företaget: 
 

Det är en bra attityd för mig som småföretagare att det inte är pekpinne, att det 
inte är uppifrån – ”Nu ska vi tala om för er hur ni ska göra” – utan de håller det 
på en bra nivå. De har en väldigt bra attityd som gör att jag istället känner att vi 
ska klara av det här.62 

 
När intervjusvar inom detta område tolkas måste man givetvis vara medveten om att företa-
gen, medvetet eller omedvetet, kan välja att framställa relationen med miljöförvaltningen med 
vänliga ord för att inte skada samarbetet. Den framställning som skett i detta avsnitt är den 
som framkommit under de intervjuer som genomförts och min bedömning är att det är så här 
den verkliga bilden ser ut. Att förvaltningen själva betonar vikten av den typ av bemötande 
som företagen upplever bör lämpligen ses som ett ytterligare stöd i att situationen som den 
beskrivs stämmer väl överens med verkligheten. 
 
 

7 Mina erfarenheter i ljuset av andra studier 
 
I de tre föregående kapitlen har resultaten från mina undersökningar presenterats. Som jag 
tidigt nämnde i avsnitt 1.1 ovan har denna studie ett förhållandevis empiriskt upplägg och 
hittills har mina resultat inte ställts i förhållande till andra studier. Genom att vänta med detta 
har mina resultat från de empiriska undersökningarna getts eget utrymme. Åsikter och tankar 
från litteraturen och från andra studier inom området som rör miljöanpassning av småföretag 
kommer nu tillämpas på mina resultat och erfarenheter för att på så sätt hitta teoretiska sam-
manhang. 
 

7.1 System för miljöledning 

Det övergripande området som denna studie hör hemma i är området som rör miljölednings-
arbete och system för sådant arbete. Begreppet miljöledningssystem är idag välkänt inom 

                                                 
60 Intervjuer med företagen samt intervju med miljöförvaltningen. 
61 Intervju med byggföretag 
62 Intervju med vandrarhem 
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näringslivet. Vi kommer senare att utforska det specifika området kring miljödiplomering, 
men innan dess följer nu en beskrivning av miljöledningssystem i allmänhet. 
 
Med miljöledningssystem menas ett verktyg som fungerar som ett hjälpmedel för företag (och 
även andra organisationer) att strukturera sitt miljöarbete. Det är ett frivilligt verktyg och 
fungerar därmed som ett komplement till den tvingande lagstiftningen. Syftet är att ständiga 
förbättringar av miljöprestandan inom organisationen ska åstadkommas genom ett integrerat 
och systematiskt arbete.63 
 
Den internationella standarden ISO 14001 är den mest välkända standarden för miljölednings-
system. Om ett företag önskar kan det efter att ha arbetat fram ett miljöledningssystem utefter 
denna standard välja att certifiera sitt system. För att erhålla en sådan certifiering skall ett 
antal krav i standarden uppfyllas. Kraven anger inte några absoluta utsläppsnivåer eller andra 
värden för den miljöprestanda företaget ska ha utan handlar istället om hur organisationen 
skall byggas upp kring miljöanpassningen. Det är sedan upp till varje enskilt företag att i 
detalj bestämma hur man vill arbeta. Standardens syfte är således att fungera som ett stöd i 
denna process och företaget har stor möjlighet att själv anpassa miljöledningssystemets upp-
byggnad efter det egna företagets karaktär och förutsättningar. På så sätt blir standarden till-
lämplig på många olika typer av verksamheter oberoende av storlek eller branschinriktning.64 
 
Vad ett företag som väljer att införa ett miljöledningssystem vill uppnå kan skilja sig åt mel-
lan olika företag. I litteraturen nämns ofta några grundläggande motiv, exempelvis krav från 
kunder, effektivare resursanvändning, bättre relationer med omgivningen samt ett förbättrat 
arbetssätt för att kunna säkerställa att miljölagstiftningen följs.65 
 
Detta är den utgångspunkt som företag som väljer att arbeta systematiskt med miljöfrågor 
genom ett miljöledningssystem har. Göteborgs Stads miljödiplomering är på flera sätt en 
förenklad variant av ISO 14001 och ett företag som väljer att arbeta efter Göteborgs Stads 
kriterier för miljödiplomering bygger upp ett miljöledningssystem efter dessa riktlinjer istäl-
let. Initiativet med miljödiplomering kan ses som ett resultat av den diskussion som förs inom 
området som rör miljöledningsarbete i småföretag, nämligen att ISO 14001 som standard är 
alldeles för omfattande för småföretag, även ur en ekonomisk synvinkel.66 
 
Innan vi fördjupar denna diskussion och kopplar resonemangen till denna studies resultat kan 
det vara lägligt att först resonera kring vilka drivkrafter som enligt litteraturen rent generellt 
finns för systematiskt miljöarbete i företag. Hit hör även begreppet hållbart företagande som 
avser ett medvetet sätt att styra ett företag mot en mer hållbar riktning. 
 

7.2 Generella drivkrafter för hållbart företagande och systematiskt 
miljöarbete i företag 

Jag har genom mina undersökningar kunnat identifiera ett antal incitament och drivkrafter 
kring arbete med miljödiplomering i småföretag. I detta avsnitt följer nu en redogörelse över 
vilka de generella drivkrafterna som lyfts fram i litteraturen är när det gäller systematiskt 
miljöarbete i företag och det hållbara företagandet. Jag kommer också att redovisa hur väl 
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dessa generella drivkrafter stämmer överens med mina erfarenheter kring arbete med miljödi-
plomering i småföretag. 
 
Karin Kronstam resonerar i sin skrift Det hållbara företaget om betydelsen av att företag styrs 
med hjälp av värderingar. I den tid vi lever i har det blivit viktigare för varje enskilt företag att 
uppfattas som ett ansvarstagande företag. Utifrån detta perspektiv spelar enligt Kronstam 
värderingarna och företagskulturen en stor och betydelsefull roll. Det är genom att styra med 
goda värderingar som framgång för företaget skapas.67 
 
Att som företag arbeta med värderingar och styra mot tydliga riktlinjer om hur man vill bli 
uppfattat tycks enligt Kronstam vara av betydelse i den värld vi lever. Som jag ser det är detta 
perspektiv dock mer inriktat på större företag, där man oftare har en mer utarbetad företags-
kultur, men självklart går detta synsätt att tillämpa även på småföretag som också har intresse 
av att framstå som ett ansvarstagande företaget med goda värderingar. 
 
Vidare är en vanlig uppfattning inom litteraturen att en grundsten inom hållbart företagande är 
förenandet av ekonomiska och ekologiska aspekter. Linnanen m fl påpekar exempelvis att 
beslut kring miljöfrågorna inte kan leva isolerat från det övriga beslutsfattandet. Med miljöle-
darskap, som är det begrepp författarna använder, menas således att företaget målinriktat 
arbetar med miljöskyddsåtgärder utifrån ett perspektiv där både minskad miljöbelastning och 
en god ekonomisk utveckling kan säkerställas.68 Även Persson & Persson kommer in på en 
diskussion om ekologiskt företagande och tar upp ett antal exempel på framgångsaspekter 
som företag kan åstadkomma med hjälp av ett tydligt ledarskap kring hållbarhetsfrågor. Ex-
empelvis nämns reducering av energikostnader, reducering av kostnader tack vare effektivt 
utnyttjande av råvaror (vilket också innebär minskade kostnader för avfallshantering) samt 
ökning av omsättning och vinst tack vare marknadsföring av nya miljösparande produkter.69 
Även här finns alltså tydliga kopplingar till hur det hållbara företagandet på ett framgångsrikt 
sätt kan hantera ekologiska och ekonomiska aspekter parallellt. 
 
Av resonemangen ovan står det klart att miljöanpassningen och beslutsfattandet kring detta 
bör fungera väl i samklang med företagets verksamhet och bör inte hanteras isolerat. Att 
miljöanpassningen i sig innebär ekonomiska fördelar är något som också betonas. Båda dessa 
aspekter stämmer väl överens med mina erfarenheter av Göteborgs Stads miljödiplomerings-
verktyg. Som jag kunnat slå fast i den tidigare resultatredovisningen är de ekonomiska driv-
krafterna viktiga för de småföretag som väljer att arbeta med miljödiplomering. Att det är av 
stor betydelse att det verktyg man använder kan fungera smidigt i relation till övriga funktio-
ner inom företaget är också något som jag kunnat konstatera. Göteborgs Stads miljödiplome-
ring är ett relativt enkelt och lätthanterligt verktyg och möjliggör en situation där verktyget 
kan användas utan utomstående konsulters hjälp, vilket sannolikt ökar motivationen och 
möjligheten att integrera verktyget i företagets övriga verksamhet och beslutsfattande. 
 

7.3 Förenklade verktyg 

Som jag nämnde mot slutet i avsnitt 7.1 ovan kan Göteborgs Stads miljödiplomering ses som 
ett resultat av den diskussion och debatt som förts om att småföretagens behov av enkelhet 
inom miljöledningsområdet inte kunnat tillgodoses med den internationella och mer omfat-
tande standarden ISO 14001. I detta avsnitt följer nu en mer utförlig redogörelse över vad 
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andra studier på området kunnat konstatera kring behovet av förenklade verktyg för miljöled-
ning i småföretag. Som tidigare görs även här kopplingar till mina egna erfarenheter. 
 
Birkenheim m fl lyfter fram uppfattningen att miljöledningssystem enligt ISO 14001 (och 
EMAS) många gånger anses som problematiska för småföretag. Som en utgångspunkt till sin 
studie tar man fasta på den förståelse som vuxit fram kring de mindre företagens behov och 
man anser att det intresse som ändå finns bland småföretag att utveckla ett miljöledningsarbe-
te är viktigt att ta fasta. 
 
Även Strömberg m fl beskriver en situation där det i dagsläget är över 1500 små- och medel-
stora företag som påbörjat ett strukturerat miljöarbete genom att arbeta fram ett miljöled-
ningssystem med någon form av förenklat verktyg som grund. De flesta av dessa företag, 
menar man, hade sannolikt inte påbörjat sitt miljöarbete om dessa förenklade verktyg inte 
hade funnits som stöd.70 
 
I min studie har jag kunnat konstatera att miljödiplomering tycks vara ett betydelsefullt verk-
tyg för många småföretag och de flesta företag jag varit i kontakt med uppger att de valt 
mellan olika verktyg men funnit miljödiplomering mest lämpligt. Som Strömberg m fl tar upp 
fyller de förenklade verktygen en stor och viktig roll för de mindre företagen. Även min 
bedömning är att många småföretag troligtvis inte skulle arbeta systematiskt med att miljöan-
passa sin verksamhet om inte något förenklat alternativ till ISO 14001 hade funnits. 
 

7.4 Kritik mot de förenklade verktygen 

Av allt att döma framstår miljödiplomering som ett resurseffektivt och lätthanterligt verktyg 
som förbättrar förutsättningarna för småföretag att kunna arbeta systematiskt med miljöfrågor. 
Däremot förekommer vissa invändningar mot denna typ av mindre diplomeringssystem och 
denna kritik ska vi nu undersöka närmare. 
 
Almgren & Brorson tar i sin bok om miljörevision i förbifarten upp alternativa verktyg till 
ISO 14001 och EMAS när en genomgång av olika miljöledningsstandarder gås igenom. Alm-
gren & Brorson betonar att dessa mindre och förenklade alternativ, såsom miljödiplom och 
miljöintyg av olika slag, är just förenklingar av exempelvis ISO 14001 och man menar att de 
fördelar som följer av internationellt erkända standarder inte kan åstadkommas med enklare 
diplomeringssystem eller liknande. Vidare hävdar man att den trovärdighet som ett miljöled-
ningssystem utarbetat efter en internationellt erkänd standard har inte till fullo kan uppnås när 
ett företag istället tar hjälp av ett mindre och inte lika välkänt verktyg.71 
 
Författarna pekar enligt min mening på en viktig detalj, nämligen att de mindre och enklare 
verktygen har svårt att mäta sig med ISO 14001 och EMAS när det gäller graden av hur väl-
kända de är. Då konkurrensfördelar är en viktig anledning till varför många småföretag väljer 
att miljödiplomera sig riskerar syftet med arbetet att försvagas om företaget vid ett senare läge 
märker att övriga aktörer på marknaden inte känner till vad deras diplomeringsstatus innebär. 
Om denna beskrivning skulle vara en korrekt beskrivning av verkligheten har Almgren & 
Brorson en klar poäng i det resonemang de för fram. En annan aspekt som författarna tangerar 
vid är att också trovärdigheten för standardiserade miljöledningssystem i stort på längre sikt 
riskerar att urholkas när floran av olika miljödiplom, miljöintyg och övriga förenklade verk-
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tyg för miljöledning arbetas fram. Också Birkenheim m fl betonar risken med en utveckling 
med alltför många verktyg på marknaden. Detta, menar man, kan på sikt leda till att trovär-
digheten för alla typer av certifieringar och diplomeringar skadas.72 
 
Detta är en diskussion som inte är helt sällsynt inom området och min uppfattning är att man 
absolut måste vara vaksam så att man inte skapar en situation med en mängd olika varianter 
av småverktyg som inte har någon vidare spridning eller kvalitetsgranskning. En sådan situa-
tion vore inte bra för någon, allra minst för småföretagen själva, då trovärdigheten för deras 
sätt att arbeta inte skulle vara lika högt som det skulle kunna vara om det istället fanns ett mer 
enhetligt och välkänt system. 
 
En större frågeställning som nu tar form är vilken väg vi i så fall bör gå för att skapa de bästa 
förutsättningarna för alla inblandade. Någon kanske hävdar att vi bör fortsätta bejaka småföre-
tagens speciella behov av enkelhet och att vi då bör satsa på att göra diplomeringen mer väl-
känd. Ett annat förslag skulle kunna vara att det istället är bättre om alla företag, även småfö-
retag, använder sig av samma enhetliga system, i så fall ISO 14001. Vilka olika vägar är då 
möjliga att gå och hur kan de erfarenheter som vuxit fram genom denna studie användas för 
att bidra till denna diskussion? Om detta handlar nästa avsnitt. 
 

7.5 Diplomering eller ISO-certifiering? 

Som vi har märkt tycks miljödiplomeringen fylla en viktig funktion för småföretag genom att 
vara ett enkelt och resurseffektivt verktyg för miljöanpassning, samtidigt som det också kan 
finnas nackdelar med en litet och förhållandevis okänt verktyg. I föregående avsnitt skissade 
jag på två tänkbara vägar som utvecklingen skulle kunna ta. Något som jag anser att man först 
och främst måste notera är att många småföretag som idag arbetar med att miljöanpassa sin 
verksamhet sannolikt inte skulle bedriva detta arbete om inte miljödiplomering fanns som ett 
alternativ. Detta är en rimlig bedömning utifrån denna studies undersökningar. Den kritik som 
förts fram mot miljödiplomering och andra förenklade verktyg förefaller dock ha gett resultat, 
eftersom man från vissa håll nu arbetar med att ta fram underlag och undersöka möjligheterna 
för att kunna skapa ett större gemensamt diplomeringssystem. IVL Svenska Miljöinstitutet 
AB genomför ett omfattande projekt där man har kartlagt de förenklade verktyg som finns 
inom miljöledningsområdet, med syfte att i framtiden kunna bana väg för en mer samordnad 
utveckling. Fördelarna med detta är att det kan ske en kvalitetssäkring av dessa flertalet mind-
re system, däribland Göteborgs Stads miljödiplomering.73 Enligt min åsikt är detta en bra väg 
att gå för att öka trovärdigheten bland de mindre systemen. Med ett större enhetligt system 
förbättrar man förutsättningarna för företagen i och med att man kan erbjuda dem ett verktyg 
att arbeta med som fler intressenter kommer känna till, vilket troligtvis kommer leda till mer 
gynnsamma förutsättningar på marknaden. 
 
Göteborgs Stads miljöförvaltning ställer sig positiva till denna utveckling och man ser förde-
lar med att det istället för en stor flora av diplom av olika slag finns ett enhetligt system som 
varje mindre system då kan vara en del av.74 Målet med ett system som detta skulle enligt IVL 
vara att kunna erbjuda ett brett förankrat och samordnat system för miljöledningsarbete i 
tiotusentals småföretag för vilka miljöledning enligt ISO 14001 inte är ett reellt alternativ, 
åtminstone inte till att börja med.75 På så sett fångar man upp aspekten om att det för många 
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småföretag idag inte finns något lätthanterligt alternativ till ISO 14001 och EMAS, samtidigt 
som man också understryker att det är av stor betydelse att ett system för miljöanpassning är 
enhetligt och samordnat. 
 
En något rivaliserande inställning till den nyss beskrivna är metoden att istället förespråka 
ISO-certifiering även i småföretag. I detta fall skulle man då kunna tänka sig att insatser sätts 
in för att underlätta för småföretagen att hantera detta lite mer omfattande verktyg. NUTEK, 
Verket för näringslivsutveckling, menar att ISO 14001 bör anpassas till småföretagens behov. 
T ex bör standarden få ett enklare språk och en friare tolkning som är bättre anpassad till 
småföretagens behov (givetvis utan att äventyra standardens kvalitet). Man anser också att det 
finns skäl att närmare utreda om stegvis certifiering enligt ISO 14001 kan vara något att satsa 
på.76 
 
Det kan finnas flera fördelar med att även småföretagen använder ISO 14001, eftersom det är 
en välkänd och erkänd standard inom miljöledningsområdet. Precis som Almgren & Brorson 
tar upp är det svårt för något annat system att konkurrera med en såpass etablerad standard.77 
Många utmaningar återstår dock om de fördelar som följer av ett enkelt och mer lätthanterligt 
verktyg, såsom miljödiplomering, ska kunna erbjudas genom ISO 14001. 
 
En viktig detalj som är relevant i detta sammanhang är det faktum att Göteborgs Stads miljö-
diplomering är utvecklad i samma anda som ISO 14001,78 vilket gör att arbetssättet som 
diplomerade företag har på många sätt liknar det som ISO-certifierade företag har. Av detta 
följer att diplomerade företag har goda förutsättningar att gå vidare med ISO-certifiering om 
de så önskar. På så sätt kan miljödiplomering i vissa fall vara ett steg på vägen mot en senare 
ISO-certifiering och behöver därför inte bara ses som ett motstridigt verktyg. 
 
Mina intervjuer med företag som arbetar med Göteborgs Stads miljödiplomering och de egna 
lärdomar som jag fått av verktyget pekar på att företag som arbetar med detta verktyg ser det 
som naturligt att konkreta åtgärder står över dokumentation och byråkrati. Detta arbetssätt är 
naturligt inom diplomeringsverktyget. Om ett företag vant sig vid att arbeta efter denna prin-
cip kan detta vara av stor betydelse om företaget bestämmer sig för att gå vidare med ISO-
certifiering. Ett företag som är invant att fokusera på konkreta åtgärder för miljöförbättringar 
framför dokumentation har troligtvis lättare att tillämpa ISO 14001 än ett företag som inte har 
dessa erfarenheter i bagaget. Som Axelsson m fl framhåller finns det inget i själva utform-
ningen av ISO 14001 i sig som gör att fokus har kommit att hamna på dokumentation istället 
för faktiska förbättringar av miljöprestandan, utan detta är ett resultat av hur standarden har 
tillämpats.79 Rätt använt kan det således även för småföretag finnas potential i detta mer 
omfattande och välkända system. 
 
 

8 Avslutande diskussion 
 
I detta avslutande kapitel sammanfattar jag studiens slutsatser och för en diskussion kring 
dessa utifrån mina egna tankar och reflektioner. Jag gör återkopplingar till studiens syfte och 
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frågeställningar. Utvärderingsperspektivet, som har präglat studiens metodmässiga upplägg, 
tas också upp för att belysa miljödiplomeringens uppnådda resultat. 
 

8.1 Incitament och fördelar 

Ett område som har studerats närmare i denna studie har varit vilka incitament och fördelar 
som småföretag har i sitt arbete med Göteborgs Stads miljödiplomering. Resultaten har visat 
att ett tydligt incitament är de konkurrensfördelar som uppstår då man blivit diplomerad. Som 
jag tolkar det är denna drivkraft central. Om man som ett litet företag är progressiva och 
ligger långt framme på miljöområdet har man enligt min bedömning förbättrade förutsätt-
ningar att lyckas rent affärsmässigt. 
 
En annan aspekt som har analyserats närmare, och som också rör frågeställningen om vilka 
incitament som finns, är hur lättarbetat detta diplomeringsverktyg är. Resultaten har visat att 
de flesta av de företag jag intervjuat ser miljödiplomering som ett enkelt och lättarbetat verk-
tyg. Ett lättarbetat verktyg tycks också vara av vikt för att verktyget lättare ska kunna integre-
ras i företagets verksamhet som helhet. En aspekt som jag tror är av central betydelse när det 
gäller detta är att den egna delaktigheten i utarbetandet av exempelvis miljöutredningen, 
miljöpolicyn och miljömålen tack vare enkelheten kan hållas hög. Om ett företag behöver ta 
in en konsult för att utföra miljöutredningen och arbeta fram övriga dokument och rutiner tror 
jag att företaget lättare tappar engagemanget efter ett tag och att verktyget då mer ses som en 
isolerad del av verksamheten än som en hjälp. Diplomering är ett enkelt verktyg som ska 
kunna skötas av egen personal på företaget och en viktig poäng som jag ser med detta är att 
lärorika erfarenheter från det fortlöpande arbetet då stannar inom företaget istället för att 
lämna företaget i samma ögonblick som den inhyrda konsulten gör det. 
 
Göteborgs Stads miljödiplomering är tänkt att fylla behovet av ett enkelt och lättarbetat ar-
betssätt för miljöledning inom mindre företag. Detta har varit ett centralt område som jag med 
frågeställningar och utvärderingsperspektivet som bas har studerat närmare. Går man tillbaka 
och ser till vilket syfte verktyget har och vilket behov verktyget är tänkt att fylla kan man 
konstatera att det tycks uppfylla sitt syfte. Då småföretagen numera har ett enklare alternativ 
till större och mer omfattande verktyg inom miljöledningsområdet kan man konstatera att 
insatsen att utarbeta miljödiplomeringen har visat sig framgångsrikt i förhållande till det 
erhållna resultatet.80 
 

8.2 Svårigheter och potentiella fallgropar 

En svårighet som ett småföretag kan stöta på i sitt arbete med miljödiplomering är problemet 
med att tiden inte räcker till. Miljöarbetet verkar ibland komma i skymundan och detta är 
enligt studiens resultat beroende på att den person som ansvarar för miljöarbetet ofta också 
ansvarar för andra frågor inom företaget. Personligen tror jag att detta är en av de största 
svårigheterna som är förknippade med miljöledningsarbete i småföretag. Det är troligtvis så 
att miljöarbetet många gånger får stryka på foten om det sätts i konflikt med övriga frågor 
inom företaget. Stöd för detta återfinns också i en europeisk studie som undersöker små och 
medelstora företags svårigheter och drivkrafter att implementera standardiserade miljöled-
ningssystem, exempelvis enligt ISO 14001 eller EMAS. Där slår man fast att ett av de mest 
avgörande hindren för företagen handlar om de organisatoriska och mänskliga aspekterna i 
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form av brist på tid, engagemang och kunskap inom ledningen. Detta, menar man, märks 
tydligast i mikroföretag (företag med färre än 10 anställda) där de anställda i större utsträck-
ning utför många olika arbetsuppgifter och att det därför är vanligt att processen att miljöan-
passa företaget tvingas komma i andra hand.81 
 
Om man ser på aspekten med tidsbrist utifrån denna studies utvärderingsperspektiv verkar 
utfallet inte vara helt tillfredsställande. Många företag upplever att tiden inte räcker till. I 
jämförelse med andra mer omfattande miljöledningsverktyg såsom ISO 14001 framstår ändå 
Göteborgs Stads miljödiplomering som ett förhållandevis tidseffektivt verktyg, varför det 
ändå inte är helt orimligt att hävda att satsningen kan anses vara lyckad. 
 
Vad jag också vill lyfta fram i denna diskussion är att bristen på tid med största sannolikhet 
kan vägas upp och därmed spela mindre roll om det inom företaget finns ett starkt engage-
mang för miljöarbetet. Min bestämda uppfattning är att goda resultat trots tidsbrist kan åstad-
kommas om ett starkt engagemang finns hos de ansvariga och inblandade inom företaget. 
Drivs man av viljan att förbättra sin miljösituation blir arbetet sannolikt mer effektivt och tar 
mindre tid än om ett starkt ointresse skulle råda. Detta är något jag kunnat konstatera genom 
de observationer och intervjuer jag genomfört. 
 
Innan vi fortsätter behandla övriga resultat av studien vill jag först ta upp en vidare tanke 
kring det jag nu varit inne på. Eftersom studiens syfte är att undersöka hur förutsättningarna 
ser ut för småföretag att miljödiplomera sig enligt Göteborgs Stads kriterier vill jag resa en 
fråga som rör just svårigheter kontra fördelar med att vara ett litet företag i detta samman-
hang. Finns det bara nackdelar med att vara ett litet företag? Jag tror att småföretag i diplome-
ringsarbetet också kan ha fördelar av att vara små. Detta eftersom förändringar kan vara lätta-
re att driva igenom i en mindre organisation. När få är berörda underlättas kommunikationen 
och förutsättningarna för att alla medarbetare ska känna till förändringarna och det nya arbets-
sättet blir därmed större. Engagemang och intresse för miljöfrågor kan säkerligen också smitta 
av sig lättare i ett mindre företag. Min uppfattning är också att de anställda i ett mindre före-
tag i förhållandevis stor utsträckning bryr sig om företagets utveckling. 
 
För att återgå till summeringen av studiens resultat kan man vidare slå fast att en svårighet 
kring diplomeringen är att det i efterhand kan vara svårt för ett företag att mäta exakt hur 
mycket diplomeringen gett rent ekonomiskt. Det är emellertid inget av de intervjuade företa-
gen som upplever att de förlorat på att vara diplomerade, vilket jag tycker är positivt att kunna 
konstatera. Företag som tänker börja arbeta med miljödiplomering bör ändå vara medvetna 
om svårigheten att få fram en exakt siffra på de ekonomiska vinsterna. 
 
En annan fallgrop som småföretag kan stöta på under sitt diplomeringsarbete är problemati-
ken kring processen att åstadkomma miljöförbättringar. Flera av de intervjuade företagen 
upplever att denna process går långsamt, samtidigt som några av de andra menar att de tvärt 
om upplever att det går för fort att beta av det som går att förbättra. Min bedömning är att 
dessa olika problem upplevs i olika typer av företag. Ett företag som i stor grad är ett renodlat 
tjänsteföretag har annorlunda miljöaspekter att arbeta med jämfört med andra typer av företag, 
inte minst tillverkande företag. Typiska miljöstörande aktiviteter såsom avfall, utsläpp och 
tunga transporter är aspekter som tjänsteföretag inte berörs av i lika stor utsträckning. Detta är 
en förutsättning som tjänsteföretag måste anpassa sig efter och de måste därför vara beredda 
att identifiera miljöaspekter av mer indirekt karaktär, något som dock enligt studiens resultat 
kan vara svårt. Den förutsättning som företag med mer traditionella miljöstörande aktiviteter 

                                                 
81 Hillary (2004), s. 565 ff. 
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har, att det istället kan gå långsamt att åstadkomma miljöförbättringar, hanterar dessa företag 
enligt min mening bäst genom att vara medvetna om att det helt enkelt tar tid att genomföra 
större förändringar. 
 
De flesta av de företag jag varit i kontakt med uppger att det material de har att arbeta efter, 
med vägledning och exempel, inte alltid känns relevant i förhållande till företagets karaktär i 
fråga om storlek eller bransch. Förutsättningarna för småföretag att arbeta med Göteborgs 
Stads miljödiplomering kan alltså vara förknippade med vissa svårigheter även på detta områ-
de. När det gäller problemet med ett för brett och mastigt arbetsmaterial, som många av före-
tagen upplever som ett problem, är det enligt min uppfattning viktigt att som företag tänka på 
att pärmen med det material man arbetar med inte är anpassat helt och hållet efter det egna 
företagets förutsättningar. Genom mina intervjuer har jag kommit i kontakt med åsikten att 
materialet borde nischas mer och att exemplen borde vara mer anpassade efter det egna före-
tagets förutsättningar. Som jag bedömer det skulle detta inte vara realistiskt att genomföra 
fullt ut. Då skulle miljöförvaltningen i princip behöva specialanpassa varje pärm som lämnas 
ut. Lösningen ligger snarare i att varje företag måste vara medvetet om att materialet är brett 
och att man säkerligen kommer behöva sålla bort exempel och lösningar som inte är relevan-
ta. Metoden att ”översätta” det man läser och tänka ”Hur kan detta tillämpas på just vår verk-
samhet?” tror jag är en viktig metod för företagen att använda. Detta har blivit tydligt inte 
minst genom de erfarenheter jag fått efter att själv ha arbetat med diplomeringsverktyget. 
 

8.3 Stöd 

En ambition hos Göteborgs Stads miljöförvaltning är att ge de företag som arbetar för att bli 
diplomerade stöd under processens gång. Man har insett att småföretag, ofta utan personal 
med specialistkunskaper i miljöledning, behöver hjälp på vägen under arbetets gång. Detta är 
en detalj som jag formulerat en specifik frågeställning kring och studerat närmare. Studiens 
resultat visar tydligt att de allra flesta företag behöver någon form av stöd eller hjälp under 
arbetets gång. Vi kan också slå fast att miljöförvaltningen känner att de har tid och resurser att 
ge företagen den hjälp de behöver. Bland de intervjuade företagen råder det full enighet om 
att kommunikationen med miljöförvaltningen präglas av dialog och förståelse och inte av 
pekpinnar och tillrättavisanden. Denna inställning som miljöförvaltningen har tror jag är en av 
de enskilt viktigaste faktorerna för att småföretag ska känna sig motiverade att arbeta med 
miljödiplomering. 
 
Ser man till denna studies utvärderingsperspektiv är stödaspekten en central del där behovet 
är stort och där en medveten insats från miljöförvaltningen gjorts. När jag nu analyserar resul-
taten av studien kan jag konstatera att det råder en stor enighet hos de företag jag varit i kon-
takt med, att stödet de får från miljöförvaltningen är till stor hjälp. Utan tvekan finns det här 
ett positivt samband mellan insats och resultat. 
 

8.4 Göteborgs Stads miljödiplomering – nu och i framtiden 

En av slutsatserna i denna studie är att de flesta av de intervjuade företagen anser att arbets-
materialet inte alltid känns relevant med tanke på hur deras verksamhet ser ut. Detta är, som 
jag argumenterat för, en situation som på flera sätt är svår att helt komma ifrån. Åtminstone är 
det inte rimligt att verktyget nischas så mycket mer. Det handlar snarare om att företagen 
själva måste vara mer öppna för att verktyget faktiskt inte är specialanpassat. 
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Trots detta vill jag ändå lyfta fram ett förslag som skulle kunna förbättra situationen, utan 
alltför stora revideringar av verktyget. Göteborgs Stads miljödiplomeringsverktyg är avsett att 
fungera inom såväl små som medelstora företag. De företag jag intervjuat och det företag jag 
själv deltagit i arbetsprocessen hos är alla småföretag, i flera fall mikroföretag med färre än 10 
anställda. Om man ska se till dessa företags vilja, och inta deras perspektiv, skulle verktyget 
uppenbarligen kännas mer lättarbetat om exemplen låg mer på deras nivå. Kanske skulle 
miljöförvaltningen, i den mån det går att utveckla, kunna ha en större bredd av exempel. 
Samtidigt tror jag att tydligare klargöranden till företagen skulle vara önskvärt så att det med 
tydlighet framgår att hur de olika dokumenten och rutinerna utformas beror på företagets 
specifika förutsättningar. Detta skulle möjligtvis kunna få fler av de allra minsta företagen att 
inse vikten av att de själva måste anpassa arbetssättet efter företagets egna förhållanden. 
 
En ren kontorsverksamhet skiljer sig på många sätt från ett tillverkande företag, som i sin tur 
har andra miljöaspekter än vad exempelvis en skola eller en restaurang har. Enligt min me-
ning är det därför viktigt att bejaka de stora olikheter som finns mellan olika branscher och 
verksamheter. Att miljöförvaltningen arbetat fram ett antal varianter av checklistan för att 
bejaka olika branschers skilda förutsättningar är ett steg som tagits för att förbättra situatio-
nen. Att specialanpassa just checklistan ytterligare, som många företag skulle se som positivt, 
tycker jag däremot är att gå för långt. När det gäller checklistans punkter är det viktigt att 
betona det faktum att företagen får göra undantag. Punkter på checklistan som inte är relevan-
ta för den aktuella verksamheten får uteslutas och är då inte med i sammanräkningen. Kravet 
att 75 procent av listans punkter ska vara uppfyllda betyder alltså att 75 procent av listans 
relevanta punkter ska vara uppfyllda. På så sätt straffas inte företag som känner att mallen 
inte är relevant fullt ut och därmed finns det alltså en flexibilitet i systemet. 
 
Jag tror att det inför framtiden är av stor vikt att mindre fristående diplomeringssystem, där-
ibland Göteborgs Stads miljödiplomering, samarbetar mer med varandra. Det påbörjade IVL-
projektet som syftar till detta bör enligt min åsikt fortgå med kraft. Man kan inte nog betona 
fördelarna som kan åstadkommas av ett kvalitetssäkrat och mer välkänt system. Att istället 
underlätta för småföretag som vill certifiera sig enligt ISO 14001 är som vi kunnat konstatera 
en alternativ väg att gå. Jag skulle personligen vilja hävda att det inte handlar om antingen 
eller. Jag tror att ett förenklat men välkänt diplomeringssystem kan utgöra en utmärkt grund 
för ett småföretag som vill starta upp ett systematiskt miljöarbete. Att företaget med en di-
plomering i grunden sedan kan gå vidare till en ISO-certifiering är en lösning som sannolikt 
skulle fungera väl. Så länge diplomeringsverktygets arbetssätt liknar det som finns inom ISO 
14001 tror jag att förutsättningarna för detta förfaringssätt är mycket goda. 
 

8.5 Förslag till vidare studier 

Jag kommer nu att kort redogöra för några av de nya tankar och frågeställningar som vuxit 
fram under arbetets gång. Dessa kräver vidare undersökningarna varför de inte varit möjliga 
att utreda närmare inom ramarna för denna studie. 
 
En aspekt som skulle vara intressant att undersöka närmare är om det råder någon skillnad i 
konkurrenskraft mellan ett diplomerat och ett ISO-certifierat företag. Går det att dra någon 
slutsats kring om något av verktygen är att föredra ur konkurrenssynvinkel? 
 
En frågeställning som rör just Göteborgs Stads miljödiplomering är om detta verktyg skulle 
kunna utformas så att småföretag skulle ha lättare att uppnå ISO-certifiering. Om detta är 
önskvärt kan en möjlig väg att gå vara att ta fram material och vägledning som underlättar för 
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de småföretag som vill använda miljödiplomeringen som ett hjälpsteg inför en framtida ISO-
certifiering. (Se figur 3.) Som jag redogjort för tidigare är det inte otänkbart att Göteborgs 
Stads miljödiplomering i framtiden kommer vara en del av ett större diplomeringssystem. 
Detta är därför något som kan ha inverkan på den aktuella frågeställningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Något som kom upp i en av de företagsintervjuer jag genomförde var att pärmen med arbets-
material som företagen har till sin hjälp skulle kunna utvecklas till ett webbaserat system som 
skulle förbättra möjligheterna för företagen att alltid kunna ta del av uppdaterad information. 
Detta system, kan man tänka sig, skulle också kunna utvecklas till en interaktiv mötesplats för 
de verksamheter som är, eller är på väg att bli, miljödiplomerade. Utbyte av erfarenheter och 
chans att lära av varandra skulle säkerligen kunna vara till hjälp för många företag under 
arbetsprocessen. Konstruktion av ett sådant webbaserat system skulle också kunna vara före-
mål för ett framtida projekt. 

Diplomering

ISO 14001

Figur 3. Skiss över hur miljödiplomeringens roll tydligare 
skulle kunna utgöra ett hjälpsteg till en framtida certifiering 
enligt ISO 14001. 

Startläge 
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Kvalitativa intervjuer 

 Informant Datum Intervjuform 
Reklambyrå Miljöansvarig 2004-10-19 Genom personligt möte 
Fastighetsförvaltningsföretag Miljöansvarig 2004-10-20 Genom personligt möte 
Byggföretag Miljöansvarig 2004-10-21 Genom personligt möte 
Grossist Miljöansvarig 2004-10-27 Genom personligt möte 
Vandrarhem Miljöansvarig 2004-11-02 Genom personligt möte 
    
Göteborgs Stads miljöförvaltning Diplomeringsrevisor 2004-10-22 Genom personligt möte 
 

Deltagande observationer 

De deltagande observationerna genomfördes på plats hos projektföretaget vid tre tillfällen: 

2004-08-13 
2004-09-07 
2004-09-20 
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Bilaga 1: Utvärderingsmatris 
 

Utvärderingstema Kriterieuppfyllelse Typ av material* 
Motivationen är hög inför diplomeringspro-
cessen. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

O 
I (f) 
I (m) 

När diplomet väl erhålls för första gången 
sjunker motivationen inför arbetet med att 
upprätthålla diplomeringsstatusen. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I (f) 
I (m) 

Man räknar med att miljödiplomeringen 
kommer innebära ekonomiska vinster. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

O 
I (f) 

En betydande anledning till att man vill 
miljödiplomera sig är att man känner tryck 
från andra företag som arbetar systema-
tiskt med miljöfrågor. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

O 
I (f) 

En anledning till att man valt diplomering 
och inte ett mer avancerat system (exem-
pelvis certifiering enligt ISO 14001) är att 
diplomering är ett enkelt och resurseffektivt 
verktyg. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

O 
I(f) 

Arbetet med att miljödiplomera sig ses 
som en extra börda och kan ibland komma 
i skymundan pga tidsbrist. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

O 
I (f) 

Diplomeringsarbetet har blivit en naturlig 
och integrerad del av verksamheten. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I(f) 

De värdefulla kunskaperna som fås under 
arbetets gång stannar inom företaget och 
möjliggör en stabilitet i diplomeringsarbe-
tet. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I(f) 

Diplomerings-
arbetet utifrån 
företagens 
perspektiv 

Man känner att man får det stöd och den 
hjälp som behövs från miljöförvaltningen. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

O 
I (f) 

 
* Typ av material:  O – Observationer 
 I (f) – Intervjuer med företag 
 I (m) – Intervju med miljöförvaltningen
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Utvärderingstema Kriterieuppfyllelse Typ av material* 

Förväntningarna var höga när arbetet med 
miljödiplomering startade. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I (m) 

De förväntningar som fanns har infriats. • Ja 
• Nej 
• Oklart 

I (m) 

Man upplever att företagen känner sig 
motiverade inför diplomeringsprocessen. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I (m) 

Det kan ibland vara svårt för alla företag 
att arbeta efter samma mall och kriterier. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I (f) 
I (m) 

Det finns tillräckligt med resurser för att ge 
företagen den hjälp de behöver. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I (m) 

Diplomerings-
arbetet utifrån 
miljöförvaltning-
ens perspektiv 

Det kommer hela tiden upp punkter och 
detaljer kring miljödiplomeringsverktyget 
som man tar itu med och förbättrar. 

• Ja 
• Nej 
• Oklart 

I (m) 

 
* Typ av material:  O – Observationer 
 I (f) – Intervjuer med företag 
 I (m) – Intervju med miljöförvaltningen 
 


