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Förord 
Det här examensarbetet är den avslutande delen på civilingenjörsutbildningen 
Energi- Miljö- Management vid Linköpings universitet. De allt tydligare 
sambanden som finns mellan miljöfrågor och ekonomi är något som genomsyrat 
hela utbildningen. Därför tycker jag det är speciellt roligt att ha genomfört ett 
examensarbete som just handlar om hur företag genom förbättrat miljöarbete 
kan öka sina intäkter. 
 
Jag vill tacka min handledare Sara Gustafsson samt min examinator Olof Hjelm 
på Linköpings universitet för all hjälp, alla intressanta åsikter samt all 
återkoppling. Jag vill även rikta ett stort tack till mina handledare Maria 
Thorsson och David Skyborn på Combitech AB som hjälpt och stöttat mig under 
arbetets gång. Dessutom vill jag tacka andra medarbetare på Combitech och även 
kunder som ställt upp på intervjuer och som kommit med intressanta 
synpunkter.   
 
Stockholm, juni 2014 
 
Andreas Willman  
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Sammanfattning 
I takt med att miljökrav från olika intressenter till företag ökar, stärks 
incitamenten för företag att arbeta mer med miljöfrågor. Historiskt har kraven 
fokuserat på företag med direkta utsläpp från verksamheter. På senare tid har 
även miljöpåverkan som uppstår indirekt till följd av företags verksamheter 
blivit mer aktuell. Företag och organisationer som erbjuder service i form av 
exempelvis tjänster eller rådgivning har ofta en större indirekt än direkt 
miljöpåverkan. Detta beror på att de i någon form påverkar en tredje part som i 
sin tur har en miljöpåverkan. Teknikkonsultföretag är en typ av företag som till 
största del påverkar miljön indirekt genom att deras uppdrag och tjänster 
påverkar kunders verksamheter eller produkter vilka i sin tur ger upphov till 
miljöpåverkan. Således är det intressant att studera hur teknikkonsultföretag 
kan förbättra den indirekta miljöpåverkan som uppkommer i samband med att 
uppdrag genomförs mot kunder. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur teknikkonsultföretag kan öka sin 
positiva indirekta miljöpåverkan och samtidigt generera mer intäkter genom att 
erbjuda miljörelaterade tjänster.  
 
Combitech AB är ett teknikkonsultföretag verksamt inom flertalet områden. 
Sedan några år tillbaka har Combitech antagit en strategi med syfte att 
miljöprofilera företaget. Detta har medfört att Combitech bland annat har 
lanserat en miljöutbildning för alla anställda. Vidare har företaget framarbetat 
ett mål som innebär att 10 % av alla uppdrag som genomförs mot kunder ska 
leda till miljöförbättringar. För att uppfylla målet krävs det att företaget 
genomför fler miljöuppdrag mot kunder. Dock är detta inte så lätt för ett företag 
som historiskt inte erbjudit konsulttjänster inom miljöområdet i någon större 
utsträckning. Således är det intressant för Combitech att identifiera rätt strategi 
för att kunna sälja fler miljörelaterade tjänster och därför har företaget varit 
central i den fallstudie som detta examensarbete bygger på.  
 
Metoderna som har använts för att besvara examensarbetets syfte är av 
kvalitativ karaktär. Litteraturstudier har först genomförts för att studera tidigare 
forskning inom området. Därefter har dokumentstudier, intervjuer samt 
observationer genomförts internt på Combitech för att undersöka företagets 
nuvarande situation. Arbetets tyngdpunkt ligger i intervjuprocessen med 
Combitechs befintliga kunder där deras förhållningssätt till miljöarbete och 
miljötjänster identifieras. Utifrån en granskning av konkurrerande företags 
miljöprofiler, Combitechs nuvarande miljöarbete samt svaren från 
kundintervjuerna har aktiviteter och åtgärder för att sälja fler miljörelaterade 
tjänster analyserats. Därefter har resultaten diskuterats i ett större perspektiv 
för att studera resultatens generaliserbarhet till andra teknikkonsultföretag.  
 
Det finns en varierande inställning hos kunder angående miljöarbete. Samtidigt 
finns det ett kunskaps- och erfarenhetsgap hos Combitech inom miljöområdet. 
Genom utbildning och kompetensutveckling av personal inom miljö kan 
kompetensgapet reduceras. Säljare som innehar miljökompetens kan lättare 
upplysa kunder om vilka miljötjänster som passar den specifika kundens 
verksamhet. Combitech bör initialt fokusera på att sälja in miljötjänster till de 
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befintliga kunder som finns där ramavtal existerar och även till de kunder som är 
av mindre storlek där Combitech agerar som ensam eller en av få leverantörer av 
konsulttjänster. Nyckeln till att sälja fler miljörelaterade tjänster till kunder är 
att skräddarsy tjänster för kunders unika behov och samtidigt upplysa kunderna 
om vilka mervärden dessa tjänster medför. 
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Abstract 
As the environmental requirements on businesses increase from various 
stakeholders, the incentives for businesses to work more with environmental 
issues also increase. Historically, the requirements were focusing on companies 
with direct emissions from operations. Lately, the environmental impacts that 
occur indirectly as results of corporate activities have become more topical. 
Companies and organizations that mainly offer services often have a greater 
indirect than direct environmental impact. This is because they are affecting 
third parties, which in turn have a direct environmental impact. Technology 
consultancy companies are affecting the environment indirectly through their 
assignments and services that affect the customers' businesses or products 
which in turn cause environmental impact. Thus, it is interesting to study how 
technology consultancy companies can increase the positive indirect 
environmental impact. 
 
The purpose of this work is to study how technology consultancy companies can 
increase their indirect positive impact on the environment and at the same time 
generate more revenue by offering environmental services.  
 
Combitech is a technology consultancy company operating within many areas. 
Some years ago, Combitech adopted a strategy aimed at strengthening the 
environmental profile of the company. This has resulted in that Combitech have 
also launched an environmental education for all employees. Furthermore, the 
company has established a target implying that 10 % of all assignments towards 
customers will lead to environmental improvements. The objective requires that 
the company is accomplishing more environmental contracts with customers. 
However, this is not so easy for a company that traditionally has not offered 
environmental consulting services to any greater extent. Therefore, it is 
interesting for Combitech to identify the right strategy in order to sell more 
environmental services. This work is based on a case study that is focusing on 
Combitech. 
 
The methods implemented to answer the purpose in this work are of qualitative 
kind. Literature studies were first conducted for studying previous research in 
the area. This was followed by document studies, interviews, and observations 
internally at Combitech in order to investigate the company's current situation. 
The major part of this work was the interview process with Combitech’s 
customers to examine their approach to environmental management and 
environmental services. Based on a benchmarking of competing companies’ 
environmental profiles, Combitech’s current environmental work and responses 
from client interviews, an analysis was made to identify what activities and 
actions Combitech could implement in order to sell more environmental 
services. Then, the results were discussed in a broader perspective in order to 
distinguish how much that is generalizable to other technology consultancy 
companies.  
 
There are varying interests among customers regarding environment related 
issues. There is currently a great gap of knowledge and experience at Combitech 
regarding environment. By training the personnel within environmental related 
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issues the competence gap will be reduced. Sellers and business developers who 
hold environmental expertise can help educate customers about environmental 
services that suit the specific client's business. Combitech should initially focus 
on selling environmental services to existing customers where framework 
agreements exists and also to the customers of smaller sizes where Combitech 
acting as the single or one of the few consulting firms. This is because Combitech 
in these situations has an advantage over competing consulting firms which may 
not quote without a framework agreement or that do not have existing 
cooperation with a customer who is Combitech’s existing customer. The key for 
selling more environmental related services is to offer customers tailor made 
services that suits the unique demand of different customers.   
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion till uppsatsens ämne. Vidare presenteras syftet med 
uppsatsen samt de relaterade frågeställningarna. Avslutningsvis redogörs uppsatsens 
avgränsningar samt disposition.    
 

1.1 Bakgrund 
Trenden i utvecklade länder är att företag som erbjuder tjänster utgör en allt större 
del av bruttonationalprodukten (Eichengreen & Gupta, 2013). Generellt är utsläpp och 
avfall lägre per omsättningskrona för företag inom tjänstesektorn jämfört med 
tillverkande industriföretag. Med tanke på att den totala omsättningen ökar för 
företag inom tjänstesektorn har även dessa företag, totalt sett, en signifikant påverkan 
på miljön (Rosenblum m.fl, 2000). Ur ett historiskt perspektiv har miljöarbete i 
företag växt i omfattning i takt med att kunskap och medvetenhet har ökat i samhället. 
Detta har i sin tur medfört att fler av organisationers intressenter har börjat ställa 
krav. Media har dessutom satt press på företag genom att ge dessa dålig publicitet då 
bristande miljöarbete har kunnat påvisas. För att lättare bedriva och strukturera ett 
effektivt miljöarbete kan företag använda sig av miljöledningssystem. Med 
miljöledningssystem underlättas arbetet med att identifiera och hantera 
miljöaspekter, som ligger till grund för företags miljömål. Syftet med miljömålen är att 
förbättra företags miljöprestanda och reducera negativ miljöpåverkan (Ammenberg, 
2012).  
 
Företag som erbjuder service och tjänster har ofta en indirekt miljöpåverkan som är 
större än den direkta miljöpåverkan. Historiskt har det dock varit svårt att mäta och 
följa upp den indirekta miljöpåverkan vilket har medfört att företags miljömål istället 
har utformats utifrån direkta miljöaspekter (Rosenblum m.fl, 2000). Tjänsteföretag 
kan enligt Rosenblum m.fl. (2000) reducera sin negativa miljöpåverkan genom att 
erbjuda tjänster och lösningar som bidrar till minskad miljöpåverkan för företagens 
kunder. Vidare kan tjänsteföretag utbilda sina kunder gällande fördelarna med 
miljöarbete för att på så sätt förbättra kundens miljöprestanda (Rosenblum m.fl, 
2000).   
 
Konsultföretag kan klassificeras som tjänsteföretag och ger således upphov till 
indirekt miljöpåverkan. Den indirekta miljöpåverkan är ett resultat av kundens 
förändrade verksamhet, förhållningssätt eller agerande till följd av konsultföretags 
service och tjänster. Det är viktigt att påpeka att konsultföretag kan bidra till både 
positiv och negativ miljöpåverkan. 
 
Det finns en mängd olika typer av konsultföretag som är verksamma inom varierande 
områden vilket medför att varje företag är ett unikt fall med specifika förutsättningar. 
För att gå djupare in i ett specifikt fall har en fallstudie genomförts på 
teknikkonsultföretaget Combitech AB med avsikt att studera dess förutsättningar för 
att öka företagets miljöprestanda och konkurrenskraft. Combitech AB är ett 
dotterbolag till försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB (Combitech AB, 2013 A). 
Angående värdering av miljöaspekter framgår det att företaget är medvetet om att 
dess mest betydande miljöaspekt är relaterad till indirekt miljöpåverkan. Detta i form 
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av att Combitech AB påverkar sina kunder då företaget genomför uppdrag och projekt 
mot dessa (Combitech AB, 2012). Combitech AB har som övergripande miljömål att 
10 % av alla uppdrag som genomförs mot kunder ska vara av miljöförbättrande 
karaktär (Combitech AB, 2013 B). Samtidigt är Combitech AB ett vinstdrivande 
företag och därför är det väsentligt att uppdrag av miljöförbättrande karaktär skapar 
lönsamhet. Det är således intressant för konsultföretag att studera på vilket sätt de 
kan erbjuda mer miljörelaterade tjänster eftersom det finns en koppling mellan 
företags affärsverksamhet och en ökad miljöprestanda.  
 
Eftersom Combitech AB vill öka andelen miljöuppdrag krävs det att miljökompetens 
genomsyrar fler affärsområden inom företaget, för att dessa i sin tur ska kunna 
erbjuda miljötjänster till sina kunder. Det är en utmaning då företaget saknar 
erfarenhet inom området och därmed inte vet helt säkert hur omställningen skall gå 
till samt vilka kunder som miljötjänsterna först ska riktas till. Detta examensarbete 
kommer bidra till att vägleda Combitech AB genom att ge förslag på hur 
miljökompetensen inom företaget kan stärkas samt hur fler miljöuppdrag skall kunna 
erbjudas till kunder. 
 

1.1.1 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att studera hur teknikkonsultföretag med exponering 
mot industrisektorn kan öka sin positiva indirekta miljöpåverkan och samtidigt 
generera mer intäkter genom att erbjuda miljörelaterade tjänster till befintliga 
kunder. Detta görs med utgångspunkt från den fallstudie som är gjord på 
teknikkonsultföretaget Combitech AB. 
 

1.1.2 Frågeställningar 
Syftet har brutits ned i frågeställningar som är specifika för Combitech AB. 
Nedanstående frågeställningar har framarbetats med avsikt att undersöka hur 
Combitech AB kan genomföra fler miljörelaterade uppdrag och var behoven av 
miljörelaterade tjänster finns. Uppsatsens resultat diskuteras senare utifrån ett 
bredare perspektiv för att studera vilka generaliseringar av svaren som kan göras till 
andra teknikkonsultföretag för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 
 

 Var finns efterfrågan av miljötjänster inom ramen för Combitech ABs befintliga 
kunder och verksamhetsområden? 

 Hur kan Combitech AB utveckla sin verksamhet genom att ändra eller införa 
vissa interna aktiviteter eller åtgärder för att lättare kunna erbjuda kunder 
miljörelaterade tjänster samtidigt som företaget förblir konkurrenskraftigt?  
 

1.2 Avgränsningar 
Arbetet är avgränsat till att studera möjligheterna relaterat till att erbjuda 
miljötjänster till befintliga kunder på Combitech AB. Eftersom Combitech AB är ett 
diversifierat företag med många olika verksamhetsområden och kunder i olika 
branscher är uppsatsen avgränsad till att enbart beakta miljötjänster och kunder som 
innefattas i kundsegmentet ”Industri” (läs mer om Combitechs segment i avsnitt 
4.1.1). Arbetet genomfördes under vårterminen 2014 och eftersom tidsperioden varit 
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begränsad har detta speglat metoden då framförallt antalet genomförda intervjuer 
varit beroende av tidsramen.  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen består av åtta kapitel där andra kapitlet handlar om vilka metoder som 
använts vid arbetsprocessen. Det tredje kapitlet är ett teorikapitel som redogör för de 
tidigare och existerande förhållningssätt som finns inom områdena för indirekt 
miljöpåverkan, miljötjänster samt miljödriven affärsutveckling. I det fjärde kapitlet 
beskrivs Combitech AB och i det femte kapitlet presenteras resultatet från de 
dokumentstudier, observationer samt intervjuer som genomförts internt på 
Combitech AB. Vidare presenteras de intervjuer som genomförts externt med 
befintliga kunder samt information från konkurrenters hemsidor gällande 
miljöarbete. Resultaten från intervjuerna, konkurrentundersökningen samt 
Combitechs interna miljöarbete analyseras i det sjätte kapitlet där också en lämplig 
strategi för Combitech utkristalliseras. Det sjunde kapitlet består av en diskussion där 
perspektivet vidgas för att studera hur generaliserbara rekommendationerna är till 
andra teknikkonsultföretag. I det avslutande kapitlet presenteras examensarbetets 
slutsatser.  
 
Eftersom Combitech AB är ett aktiebolag innehåller namnet ändelsen AB men för att 
underlätta läsningen i uppsatsen kommer hädanefter Combitech AB att benämnas 
endast Combitech. 
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2 Metod  
Detta kapitel beskriver tillvägagångssätten som användes i uppsatsen samt motivering 
till varför dessa valdes. Vidare reflekteras kring svagheter och styrkor med den valda 
metoden. 
 

2.1 Övergripande metod 
En rad nyckelaktiviteter utgör metoden för hur detta arbete genomfördes samt för 
hur uppsatsen konstruerades. Initialt samlades data och information in från 
Combitech samtidigt som en litteraturstudie genomfördes i syfte att lägga en grund 
till ett avgränsat ramverk med teori som passade uppsatsens syfte och omfattning. 
Interna intervjuer genomfördes på Combitech följt av externa intervjuer med några av 
Combitechs kunder. Därefter genomfördes en konkurrentanalys där Combitechs 
konkurrenter granskades. Den information som samlades in från Combitech, dess 
kunder samt dess konkurrenter ligger till grund för uppsatsens resultatkapitel. 
Resultaten analyserades därefter med det teoretiska ramverket i beaktning. 
Avslutningsvis fördes en diskussion för att lyfta och se om resultaten och analysen 
från fallstudien kunde generaliseras till andra teknikkonsultföretag. Störst fokus för 
uppsatsen var nulägesbeskrivningen samt marknadsundersökningen som inkluderar 
observationer, dokumentstudier samt intervjuer av Combitech och dess kunder. Figur 
1 visar en tidslinje för de aktiviteter som varit mest väsentliga för arbetet samt grovt 
hur de förhåller sig till varandra. 
 
 

 
Figur 1. Tidslinje över viktiga aktiviteter som utgör detta arbetets struktur. 

 

2.2 Val av forskningsmetodik 
Det finns olika sätt att bedriva forskning. För att nå fram till resultat i forskning kan 
kvantitativ metodik eller kvalitativ metodik användas. Kvantitativ metodik avser de 
forskningsmetoder som bygger på mätning och kvantifiering med hjälp av matematik 
och statistik. Exempel på kvantitativa metoder är experiment, enkäter, frågeformulär, 
test m.m. Kvalitativ metodik kännetecknas av att mer icke-numeriska metoder 
används vilket resulterar i verbala formuleringar (Backman, 1998; Alvehus, 2013). 
Dock utesluter inte kvalitativa metoder kvantitativa element eftersom exempelvis 
antalet intervjusvar är relevant i en forskning som till större del präglas av kvalitativ 
metodik (Alvehus, 2013). 
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Inom den kvalitativa forskningen är fallstudier ett återkommande arbetssätt 
(Backman, 1998). Fallstudiemetodik är en strategi som bygger på att ett specifikt fall 
granskas. Med fall avses en empirisk enhet av en viss typ som det finns fler av. Fallet 
har en unik prägel med egen identitet som skiljer det från omgivningen. Syftet med att 
undersöka specifika fall är att kunna beskriva allmänt förekommande fenomen. Det är 
dock viktigt att inse att generaliseringar utifrån specifika fall inte alltid kan göras då 
det förekommer extremfall och andra skillnader mellan olika fall (Alvehus, 2013).  
 
Vid användning av fallstudiemetodik är triangulering en grundpelare som innebär att 
desto fler metoder som används för att studera ett fall, desto bättre bild skapas av 
studieobjektet. Metoder såsom observationer, intervjuer samt enkäter är alla metoder 
för att med olika tillvägagångssätt skaffa sig information om ett studieobjekt. De olika 
tillvägagångsätten ”angriper” studieobjektet från olika vinklar och kan därför ge en 
bättre och mer omfattande bild av objektet som har för avsikt att granskas i 
fallstudien. (Alvehus, 2013) 
 
Med ovanstående information i beaktning inspirerades samt utformades denna studie 
utifrån kvalitativ metodik. Fallstudien genomfördes med hjälp av triangulering på 
konsultbolaget Combitech. De metoder som användes för att studera fallet är 
intervjuer, dokumentstudier samt observationer. 
 

2.3 Insamling av data 
Datainsamlingen har hämtat information från litteraturstudier samt primärdata från 
de empiriska undersökningarna. 
 

2.3.1 Litteratur 
Det huvudsakliga syftet med en litteraturstudie är att hitta relevant information för 
uppsatsens ämne. Vidare kan en litteraturstudie medföra identifiering av 
informationsgap inom ett visst område. Identifieringen underlättar processen att 
definiera en inriktning eller ett fokusområde med uppsatsen som bidrar till att i viss 
utsträckning täcka en del av informationsgapet (Booth, Papaioannou, & Sutton, 2012). 
En litteraturstudie har genomförts där information från böcker, forskningsartiklar, 
internet, samt andra publikationer använts för att skapa en förståelse samt fördjupad 
kunskap om teorier relaterat till indirekta miljöaspekter, miljötjänster förknippade 
med konsultverksamhet samt marknadens behov av dessa. Enligt Backman (1998) 
finns det varierande åsikter kring hur omfattande litteraturstudier ska vara inom den 
kvalitativa forskningsstrategin. Vissa menar att forskaren blir påverkad och kan skapa 
sig fördomar eller förutfattade meningar inom områden som studeras i 
litteraturstudien. Detta kan medföra att resultaten omedvetet kan bli vinklade eller att 
nya upptäckter kan förbises. Andra menar att en måttlig beläsenhet inom området är 
att föredra (Backman, 1998). I denna studie granskades litteratur från ett 
övergripande perspektiv där strategin hellre var att läsa igenom mycket litteratur 
översiktligt än att fördjupa sig i lite. Den främsta orsaken är att teori relaterat till flera 
typer av områden studerades vilket gjorde det svårt att fördjupa sig i allt. 
Huvudområdena som beaktades i litteraturstudien var indirekt miljöpåverkan, 
miljötjänster kopplade till konsultbranschen samt teori gällande marknadsanalys och 
marknadsföring. Litteraturen söktes främst fram via databaserna Scopus, Business 
source Premier samt Web of Science. Andra kanaler som användes för att finna 
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litteratur var sökmotorer på internet, Stockholms bibliotek samt rekommendationer 
från handledare på Linköpings universitet. Genom att granska referenslistan i böcker 
och artiklar hittades ytterligare nya källor med kompletterande information. Även 
studentuppsatser på kandidat- och magisternivå studerades för att lättare hitta 
relevanta referenser. Typiska sökord som användes självständigt eller i kombination 
vid litteratursökningen var miljöpåverkan, indirekt miljöpåverkan, miljötjänster, 
miljöarbete, och kundvärde. Sökorden matades även in på engelska och i vissa fall 
kompletterades de med adderande ord för att precisera sökträffarna. Exempel på 
kompletterande sökord är industri, tjänstesektor, konsult och miljöprestanda. 
 

2.3.2 Dokument 
Som en del i fallstudien gjordes en nulägesbeskrivning av företaget utifrån ett 
kvalitativt perspektiv. Genom att studera Combitechs intranät och söka efter interna 
dokument samlades information in för att beskriva nuläget gällande miljöarbete. 
Denna typ av data klassas ofta som sekundärdata men Alvehus (2013) har valt att 
även benämna den som ”naturligt förekommande data” som är motsatsen till 
”fabricerade data”. Fabricerade data är det empiriska material som skapats av 
forskarens egna aktiviteter, exempelvis genom intervjuer eller enkätundersökningar. 
Viss kritik riktas mot fabricerade data eftersom det inte finns några garantier för att 
resultatet från en intervju speglar den praktiska verkligheten. Det som avses med 
naturligt förekommande data är material som finns tillgängligt oavsett forskarens 
inblandning (Alvehus, 2013). De dokument som studerades i denna studie är 
relaterade till Combitechs organisation, affärsprocesser och miljöarbete. Det skapade 
en bättre insikt i hur företaget är organiserat, hur företaget arbetar med miljö samt 
hur arbetsprocesserna ser ut i bolaget.  
 
Information hämtades senare in från konkurrerande företags hemsidor för att kunna 
jämföra deras miljöarbete och miljöprofil med Combitech. Konkurrenterna jämfördes 
utefter olika parametrar för att lättare kunna identifiera skillnader mellan företagen. 
De konkurrenter som studerades valdes ut i samråd med handledare på Combitech. 
Tanken var att jämföra Combitech med de största konkurrenterna men samtidigt med 
de konkurrenter vars arbete ligger i framkant inom miljöområdet. Mindre, och mer 
nischade konsultföretag inom miljöområdet valdes bort eftersom de till följd av sina 
begränsade tjänsteutbud inte är renodlade konkurrenter till Combitech. Detta beror 
på att de har svårt att vinna större upphandlingar och ingå ramavtal.  
 

2.3.3 Intervjuer 
Alvehus (2013) definierar primärdata som ”sådant material som skapats just för den 
undersökning som ligger för handen”. Med detta menas att primärdata är den data 
som någon tagit fram med hjälp av att planera, genomföra och sammanfatta 
exempelvis intervjuer och enkäter. Intervjuer är starkt förknippat med kvalitativ 
forskningsmetodik och är ett bra sätt för den som bedriver forskningen att ta reda på 
hur folk känner, tänker och handlar i olika situationer (Alvehus, 2013). I detta arbete 
genomfördes bland annat intervjuer med anställda på Combitech för att komplettera 
data från dokumentstudierna. Intervjuerna genomfördes parallellt med 
dokumentstudierna och litteratursökningarna. Syftet var tvådelat då det dels 
handlade om att skapa en uppfattning om hur anställda arbetar med miljörelaterade 
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frågor och följer upp rutiner, samt dels om att få en ännu bättre bild av företagets 
organisation och verksamhet.  
 
Eftersom intervjuerna skedde parallellt med litteratursökningarna samt 
dokumentstudierna påverkade den funna informationen onekligen intervjufrågornas 
upplägg då intervjuaren skaffade sig en större förståelse under arbetets gång. Om 
intervjuer skulle genomförts senare skulle förmodligen mer relevanta frågor kunnat 
ställas men samtidigt hade intervjuaren i större grad påverkats, influerats och formats 
av det rådande klimatet på företaget vilket kan vara en nackdel. Intervjuer 
genomfördes senare mot Combitechs kunder som en del i nulägesbeskrivningen med 
syfte att skapa en förståelse för kundernas inställning till miljö och behov av 
miljötjänster. 
 
Innan intervjuprocessen inleddes var det viktigt att bestämma vilken sorts struktur 
det skulle vara på intervjuerna. Alternativen är att genomföra en strukturerad, 
semistrukturerad eller ostrukturerad intervju (Alvehus, 2013). Skillnaden är att en 
strukturerad intervju innehåller mer förutbestämda frågor och är mindre interaktiv 
än en ostrukturerad intervju som mer kan liknas en diskussion där egentligen bara 
samtalsämnet är definierat. En semistrukturerad intervju är en blandning av de 
beskrivna metoderna och innebär mer öppna frågor än från en strukturerad intervju 
men samtidigt finns en ändå ramar att hålla sig inom (Alvehus, 2013). Intervjuerna 
som genomfördes med Combitech och företagets kunder var av semistrukturerad 
karaktär eftersom mer utrymme gavs till respondenterna att svara på frågorna. 
Vidare är det svårt att veta om alla relevanta frågor är identifierade och därför är det 
bra att använda sig av en semistrukturerad strategi så att följdfrågor kan ställas vid 
behov. Innan intervjuerna skickades frågor ut i förväg till respondenterna för att ge 
dem tid till att fundera och tänka igenom frågorna innan de ställdes. I bilaga 1 
återfinns de frågor som ställdes till anställda på Combitech och i bilaga 2 återfinns de 
frågor som ställdes till Combitechs kunder. Under intervjuerna fördes anteckningar. 
Vidare spelades intervjuerna in för att inte undgå information som inte hann 
antecknas. Efter varje intervju transkriberades svaren med hjälp av inspelningarna 
och svaren skickades sedan ut till respondenterna som fick möjlighet att kommentera 
eller bekräfta svaren. 
 
Eftersom många olika perspektiv är bra att förhålla sig till när någonting ska 
analyseras så intervjuades personer på olika positioner inom Combitech. Detta beror 
på att medarbetares miljöarbete inom en organisation varierar beroende på tidigare 
kunskap, erfarenhet samt titel. Intervjuer genomfördes med vd, mellanchefer, 
anställda i miljögruppen samt slutligen med konsulter som jobbar operativt mot kund. 
Lokaliseringen för intervjuerna var främst på plats hos respondenternas kontor men 
några få intervjuer genomfördes även via telefon. Utformningen av frågorna varierade 
till viss del beroende på vem som intervjuades men majoriteten av frågorna var 
samma. Skillnaden var att frågor riktade mot vd och personer i ledningsgruppen var 
av mer strategisk karaktär medan frågor till konsulter var mer kundorienterade. Med 
hänsyn till uppsatsens avgränsningar intervjuades endast kunder till Combitech inom 
segmentet Industri. Anledningen till att industrisegmentet valdes framför andra 
segment är att det är stort och innehåller kunder av olika storlek vars produkter har 
en miljöpåverkan som är någorlunda lätt att förstå. Exempelvis kan det vara svårare 
att förstå miljöpåverkan från segmenten Verk & Myndigheter samt Telekom då 
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uppdragen mot dessa segment ofta är kopplade till mjukvara och systemlösningar. 
För att skapa en förståelse av marknadens behov av miljötjänster valdes kunder ut för 
intervjuer i samråd med personer från Combitech med målet att täcka in många typer 
av kunder som möjligt med avseende på storlek och verksamhetsinriktning. Totalt 
intervjuades sex kunder men förfrågningar om deltagande gick ut till fler kunder. Av 
olika anledningar avböjde några kunder till Combitech att ställa upp på intervju. 
Intervjufrågorna som användes fokuserade mest på att undersöka kundernas 
förhållningssätt till miljö samt kundvärdet och behoven av miljötjänster. Intervjuerna 
skapade ett underlag som tillsammans med dokumentstudierna och observationerna 
ligger till grund för uppsatsens analys- och diskussionskapitel. 
 

2.4 Analys av resultat 
När nulägesbeskrivningen av företagets verksamhet samt dess kunders preferenser 
angående miljörelaterade frågor var genomförd analyserades kundernas svar. 
Därefter gjordes en gapanalys utifrån resultatet från dokumentstudierna, intervjuerna 
och observationerna. Gapanalysens syfte var att studera nuläget på Combitech 
gällande miljöarbete och jämföra denna med företagets önskade situation där fler 
miljötjänster genomförs mot kunder. Konkret resulterade gapanalysen i att lämpliga 
interna aktiviteter eller åtgärder identifierades för att kunna sälja fler miljörelaterade 
tjänster. Vidare analyserades vilka kundtyper som lämpade sig bäst för Combitech att 
initialt fokusera på gällande försäljning av miljörelaterade tjänster. I samband med 
detta analyserades Combitechs konkurrenter för att kunna göra Combitechs 
erbjudande av miljörelaterade tjänster unikt och mest tilltalande för marknaden. 
 

2.5 Metodkritik 
Det finns risk för att de sökord som användes vid litteraturstudierna inte var många 
nog alternativt inte tillräckligt omfattande för att täcka all relevant information som 
finns inom ämnet. Vidare var det svårt att införskaffa sig information om kopplingen 
mellan miljötjänster och indirekta miljöaspekter relaterat till konsultföretag. Därför 
studerades information från forskning som separat beaktade indirekta miljöaspekter i 
servicesektor samt trender inom verksamhetsutveckling hos konsultföretag. 
 
Alvehus (2013) pratar om vikten med att beakta reliabiliteten och validiteten av 
forskningen eftersom dessa är mått på kvalitet i vetenskapliga sammanhang. 
Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från forskningen är upprepningsbara eller 
inte. Detta är viktigt att undersöka eftersom det säger om en liknande undersökning 
kommer leda till samma resultat. Validitet syftar till att visa hur bra en forskning 
lyckats mäta det som avsikten var att mäta. Exempelvis är validiteten ganska låg i 
enkätundersökning som har för avsikt att undersöka hur goda bilförare som finns på 
de svenska vägarna eftersom de flesta troligen kommer överskatta sin förmåga. 
Samtidigt kan reliabiliteten vara hög då liknande undersökningar som bygger på 
enkäter sannolikt kommer att komma fram till samma resultat. Dock riktar Alvehus 
(2013) viss kritik mot att enbart se till reliabilitet och validitet som mått på kvalitet i 
en forskning som bedrivs utifrån ett kvalitativt förhållningssätt. Givetvis kommer 
omöjligen två personer som genomför två oberoende intervjuer med samma frågor få 
exakt samma svar av en och samma respondent. Dessutom utgör tolkningsarbete en 
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stor del av forskning som bedrivs utefter ett kvalitativt angreppssätt och då blir det 
”meningslöst att hävda att verkligheten kan frikopplas från uttolkarens roll”.  
 
Under arbetet med uppsatsen beaktades informationen i föregående stycke för att på 
ett så effektivt sätt som möjligt, kunna nå en hög validitet men givetvis var detta svårt 
att fastställa i intervjuprocesserna och dokumentstudierna. Vidare, gällande 
dokument och intervjuer är det mycket möjligt att ett annat resultat skulle kunnat 
erhållas då intervjuer med andra personer eller granskning av andra dokument skulle 
genomförts. Fler intervjuer och mer omfattande dokumentstudier skulle medfört en 
bättre återspegling av verkligheten men på grund av tidsaspekten och den begränsade 
omfattningen av examensarbetet har detta varit svårt att förverkliga.  
 
Angående fallstudiemetodik riktar Alvehus (2013) kritik mot triangulering eftersom 
olika metoder som används i empirin kommer generera olika resultat som 
tillsammans kan bli svåra att analysera då de möjligen inte kan ge en enhetlig bild. I 
detta arbete genomfördes intervjuer, observationer och dokumentstudier för att 
studera fallet. Eftersom resultatet kan skilja sig mellan vad en respondent säger i en 
intervju och vad som kommer upp till ytan under en observation var det viktigt att ha 
detta i åtanke då informationen sedan skulle analyseras. I detta arbete vägde de 
genomförda intervjuerna tyngst i jämförelse med de andra undersökningsmetoderna 
när det gäller att vikta dessa sinsemellan. Det beror på att intervjuerna innefattade 
fler områden och information samlades in från dessa som inte var möjlig att hämta 
från observationer och dokumentstudier. Dock är det viktigt att, som tidigare 
beskrivits, inse att olika personer kan ge olika svar på intervjufrågor. Genom att ha 
intervjuat flera personer internt på Combitech reducerades troligtvis risken för att 
tillgodoräkna sig fel information. Även hos vissa kunder intervjuades ibland flera 
personer. Gällande vilken undersökningsmetod som hade störst risk för fel eller 
avvikelser jämfört med den verkliga situationen är det troligtvis dokumentstudierna 
eftersom det inte var säkert att olika policys och dokument följdes i praktiken.  
 
Konkurrentanalysen som genomfördes studerade endast andra teknikkonsultföretags 
hemsidor vilket kan återge en felaktig bild över konkurrenternas verkliga miljöarbete 
och miljötjänster. Detta medför i sin tur att jämförelsen mellan Combitech och dess 
konkurrenter kan innehålla fel eller brister eftersom mer än Combitechs hemsida har 
beaktats och därmed har en bättre bild av Combitechs verksamhet erhållits jämfört 
med konkurrenters dito. Anledningen till att endast konkurrenters hemsidor 
studerades och inte intervjuer med företagen genomfördes var på grund av tidsbrist.  
 
Avslutningsvis gjordes mer eller mindre oavsiktliga observationer till följd av att 
examensarbetet genomfördes samt skrevs på Combitechs kontor i Sundbyberg. Detta 
påverkade och influerade troligen utformningen av intervjufrågorna. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras teori relaterat till företags olika förhållningssätt till 
miljöarbete, sambanden mellan miljö och företags kärnverksamhet, barriärer mot 
proaktivt miljöarbete samt avslutligen affärsstrategier relaterat till miljöarbete. 
 

3.1 Miljöarbete i företag  
Begreppet the triple bottom line myntades på 1970-talet och syftar till agerande och 
tänkande utifrån vad som är miljömässigt riktigt, ekonomiskt realistiskt och socialt 
ansvarsfullt. Med tiden har företag anammat detta tankesätt för hållbar utveckling och 
begreppet CSR (corporate social responsibility) har vuxit fram som en samlingsterm 
för företags hållbarhetsarbete (Almgren m.fl, 2008).  
 
Skillnaderna avseende miljöarbete mellan 1970-talets företag och dagens är stora. 
Idag jobbar många, framförallt stora företag, aktivt med miljö då de ser ett värde i att 
sträva mot en sund miljöorganisation på lång sikt. Till följd av ökad efterfrågan på 
miljörelaterad information, miljöanpassade verksamheter och produkter, har företag 
tvingats framarbeta strategier samt ta konkreta beslut för att anpassa sig till de nya 
förutsättningarna (Ammenberg, 2004; Almgren m.fl, 2008). Trots att 
hållbarhetsfrågor idag diskuteras mer på lednings- och styrelsenivå i globala företag 
är det fortfarande så att ansvariga personer för hållbarhet jobbar isolerat från den 
andra verksamheten. De jobbar mer projektorienterat än brett i organisationen och 
saknar ofta tillgång till viktiga resurser (Smith, 2013). 
 
Tidigare var det mestadels myndigheter som efterfrågade miljöarbete men idag är det 
desto fler intressenter, exempelvis banker, försäkringsbolag, anställda, kunder, 
konsumenter, branschorganisationer m.fl. Banker och försäkringsbolag är måna om 
att deras företagskunder bedriver ett miljöarbete som minskar risken för att 
kostnader uppstår relaterat till bristande miljöarbete i form av exempelvis utsläpp av 
farliga ämnen och olyckor. Anställda kan i många fall ställa krav på sina arbetsgivare 
gällande arbetsmiljö. Betraktande lokala miljöfrågor kan anställda ofta känna större 
ansvar jämfört med globala problem då de globala problemen känns mer avlägsna. 
Vissa anställda trivs bättre i ett företagsklimat där miljöfrågor är aktuella då de 
upplever arbetsgivaren som mer ansvarsfull (Ammenberg, 2012). Detta innebär att 
företag som har ett aktivt miljöarbete kan ha lättare att rekrytera kompetent 
personal. Kunder och konsumenter ställer även de krav relaterat till miljö. De är måna 
om att minska farliga ämnen i produkter de köper och konsumerar. Om inte företaget 
lever upp till kundernas och konsumenternas miljökrav finns risken att dessa väljer 
att köpa produkter eller tjänster från andra företag. Gemensamt för många av dessa 
intressenter är att de efterfrågar att företaget i fråga använder sig av 
miljöledningssystem för att organisera och strukturera sitt miljöarbete (Ammenberg, 
2004; Almgren m.fl, 2008). 
 

3.1.1 Miljöledningssystem 
Miljöledningssystem (MLS) är ett verktyg som företag kan använda sig av för att 
kunna strukturera sina miljöarbeten. I ett MLS ingår vanligtvis aktiviteter såsom 
dokumentation av mål och policy, planering, implementering, mätning, uppföljning 
och förbättring. Att använda MLS kan utöver att förbättra miljöarbetet även stärka ett 
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företags trovärdighet mot intressenter (Ammenberg, 2004; Almgren m.fl, 2008; 
Govindarajulu & Daily, 2004). Eftersom denna uppsats fokuserar på hur konsultbolag 
kan bidra till en mer positiv miljöpåverkan är det framförallt delen om miljöaspekter 
inom MLS som är intressant att granska.  
 

3.1.2 Miljöaspekter 
Ett av syftena med företags MLS är att hantera miljöaspekter. Miljöaspekter är starkt 
knutna till organisationers produkter och/eller tjänster som i MLS-termer benämns 
som aktiviteter. Begreppet miljöaspekt definieras enligt ISO 14001 som ”de delar av 
organisationens aktiviteter/verksamhet, produktion eller tjänster som kan inverka på 
miljön”. Andra ord för att beskriva inverkan kan i detta sammanhang vara 
miljöpåverkan, miljökonsekvens eller miljöeffekt. Genom att identifiera miljöaspekter 
kan en organisation se vilka aktiviteter som innebär en påverkan på miljön. Detta 
leder i sin tur till en bättre förståelse inom organisationen för vad som orsakar 
miljöpåverkan samt vilka konsekvenser och effekter som detta för med sig på miljön. 
(Ammenberg, 2012) 
 
Kopplingen mellan aktivitet, miljöaspekt, miljöpåverkan, miljöeffekt och 
miljökonsekvens redovisas i följande exempel. Transporter är en vanlig aktivitet hos 
organisationer och denna kan kategoriseras som en miljöaspekt. Aktiviteten ger 
upphov till utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft och kallas för miljöpåverkan. 
Miljöeffekter är att pH blir lägre vilket ger en surare miljö. Miljökonsekvenser är att 
exempelvis vissa arter kan slås ut. (Ammenberg, 2012) 
 
I samband med organisationens miljöutredning då miljöaspekter identifieras, är det 
även viktigt att försöka analysera och kvantifiera dessa. Analys syftar till att studera 
var i organisationen miljöaspekten återfinns, varför den existerar samt vilken typ av 
miljöpåverkan den har. Kvantifiering handlar i sin tur om att försöka sätta fingret på 
storleken och omfattningen relaterat till miljöaspekten. (Ammenberg, 2012) 
 
När miljöaspekterna är identifierade, analyserade samt kvantifierade ska de värderas 
i syfte att urskilja de miljöaspekter som kan anses vara mest betydande. Enligt ISO 
14001 är en betydande miljöaspekt något ”som har eller kan ha en betydande 
miljöpåverkan”. Eftersom en organisation oftast har många olika miljöaspekter är det 
viktigt att sortera ut de mest betydande för att med MLS börja hantera dessa 
miljöaspekter. (Ammenberg, 2012) 
 
Miljöaspekter kan delas in i de två kategorierna direkta och indirekta. Direkta 
miljöaspekter avser de aspekter som organisationer kan påverka eller kontrollera 
medan indirekta miljöaspekter är svårare för en organisation att kontrollera 
(Ammenberg, 2012; Procopé & Axelsson, 2003). Anledningen till att det finns både 
direkta och indirekta miljöaspekter är, enligt Europeiska Kommissionen, att fler 
aktörer än traditionella industriföretag skall innefattas av regelverk kring 
miljöförbättringar (Testa m.fl, 2011). Exempel på direkta miljöaspekter är 
kemikalieanvändning hos städföretag samt material- och energianvändning hos 
tillverkningsföretag. Indirekta miljöaspekter uppstår främst utanför en organisations 
anläggning och inte direkt i organisationens processer (Procopé & Axelsson, 2003). 
Testa m.fl. (2011) beskriver att miljöpåverkan från en aktör via en indirekt 
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miljöaspekt kräver deltagande eller inblandning från en tredje part. Den tredje parten 
kallas för intermediär (av engelskans ”intermediate”) och kan ses inneha en position 
som är mellan aktören som ger upphov till en indirekt miljöaspekt och den faktiska 
miljöpåverkan (Testa m.fl, 2011).  
 

3.2 Miljö: ett krav eller en affärsmässig fördel? 
Idag är det många som anser att ett aktivt miljöarbete i företag lönar sig men 
företagare är inte helt övertygade eftersom det är svårt att kvantifiera och räkna på 
resultaten från en investering som har positiv miljöpåverkan (Garcés-Ayerbe m.fl, 
2011; Reinhardt, 1999; Milstein & Hart, 2003). Enligt Milstein & Hart (2003) har 
aktieägarna en betydande roll inom företags miljöarbete eftersom de sätter upp 
ramarna som det specifika företaget får lov att verka inom. Det är därför viktigt att 
operativa chefer inom företaget strävar efter att påvisa korrelationen mellan företags 
hållbarhetsarbete och värdet för aktieägarna. Detta kallas på engelska för ”sustainable 
value for the firm” och innefattar ökat värde för aktieägare samtidigt som det bidrar 
till en bättre värld (Milstein & Hart, 2003).  
 
Enligt Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) kan företag delas in på en skala beroende på hur de 
förhåller sig till miljöarbete. De företag som ligger längst fram använder sig av 
avancerade och proaktiva strategier för att handskas med frågor gällande miljö. 
Längre ned på skalan återfinns passiva företag som jobbar mer reaktivt med 
miljöfrågor (Garcés-Ayerbe m.fl, 2011). I avsnitt 3.3 beskrivs de barriärer som hindrar 
vissa företag från att använda sig av mer proaktiva miljöstrategier. 
 

3.2.1 Integration av miljö i det affärsmässiga arbetet 
Eftersom det inte är helt lätt att identifiera om en miljöinvestering är lönsam är det 
därför viktigt att företagare beaktar miljöproblem på samma sätt som affärsmässiga 
problem. Miljörelaterade investeringar ska genomföras på samma grunder som mer 
vanliga och affärsorienterade investeringar eftersom även dessa investeringar kan 
medföra positiv avkastning eller reducerad risk för ett företag. Istället för att svara ja 
eller nej på frågan om miljöarbete lönar sig bör företagare istället ställa sig frågan: 
”under vilka omständigheter kan miljörelaterade investeringar generera positiva 
resultat?” (Reinhardt, 1999). Enligt Reinhardt (1999) finns det fem tillvägagångssätt 
att integrera miljö i företagets affärsverksamhet: 
 

1. Urskilja sig från konkurrenter genom att differentiera sina erbjudanden eller 
produkter och därmed kunna höja priserna. 

2. Påverka ramen för vilka konkurrenterna agerar inom genom att införa nya 
riktlinjer eller att hjälpa myndigheter att forma reglementet.  

3. Skära kostnader och samtidigt bidra till en positiv miljöpåverkan. 
4. Förbättra riskhantering som i sin tur ger upphov till lägre kostnader. 
5. Omdefiniera konkurrensen på marknaden genom att ändra spelreglerna via 

systemförändringar. 
 
Dessa fem tillvägagångssätt kommer ge olika resultat beroende på vilken tidshorisont 
som avses och likt affärsmässiga investeringar för att lösa problem är 
miljöinvesteringar som ger upphov till positivt resultat snabbt inte nödvändigtvis bäst 
ur ett långsiktigt perspektiv. En långsiktig strategi för att jobba med miljörelaterade 
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frågor är därför att föredra eftersom miljöinvesteringar har en tendens till att leda till 
positiva resultat på längre sikt. De fem tillvägagångssätten är bra sätt för företag att 
applicera traditionella strategier, för att förbättra affärsverksamheter, på 
miljöproblem. I slutändan kan dessa tillvägagångssätt leda till ökade värden för 
aktieägarna då miljöprestandan höjs men det vill till att företaget har rätt ledarskap 
och har en stark position jämfört med sina konkurrenter. (Reinhardt, 1999) 
 

3.2.1.1 Differentiera produkter eller erbjudanden 
Genom att erbjuda produkter eller erbjudanden som har en större positiv 
miljöpåverkan jämfört med konkurrerande alternativ kan företag nå större 
marknadsandelar, sätta högre priser eller båda delarna. För att lyckas med att 
differentiera sina produkter eller erbjudanden med avseende på miljö, krävs att tre 
kriterier uppfylls. Först och främst är det viktigt att företaget i fråga har identifierat 
kunder som kan tänka sig att betala extra för en produkt eller ett erbjudande som ger 
upphov till positiv miljöpåverkan. Det andra kriteriet handlar om att företaget måste 
kunna kommunicera de miljöförbättringar som uppkommer till följd av produkten 
eller erbjudandet. Avslutningsvis gäller det att företaget kan skydda sig mot 
konkurrenters plagiat länge nog så att investeringen betalar tillbaka sig och genererar 
vinst. (Reinhardt, 1999) 
 

3.2.1.2 Styra konkurrenter 
För vissa företag finns möjligheten att förändra spelplanen där även konkurrenter är 
verksamma för att på så sätt påverka så att situationen förändras till företagets fördel. 
Detta kan medföra ökade kostnader då företaget jobbar mot att uppfylla miljökrav 
som man satt upp tillsammans med konkurrenter i branschen men om omställningen 
kostar än mer för konkurrenterna kan fördelar för företaget uppstå. Genom att sätta 
tryck på myndigheter angående att instifta nya regler alternativt skärpa befintliga, 
kan företaget påverka så att de nya förutsättningarna passar företaget bättre än 
konkurrenterna. (Reinhardt, 1999) 
 

3.2.1.3 Reducera kostnader 
Istället för att fokusera på konkurrenter kan företag se till de interna processerna för 
att försöka reducera kostnader. Vissa organisationer lyckas att höja sin 
miljöprestanda samtidigt som kostnader reduceras. Det är viktigt att resultatet av 
investeringar i miljöförbättrande åtgärder överstiger kostnaderna som de ger upphov 
till i form av administrativa kostnader som uppstår då nya strategier tas fram och 
implementeras. Ledande personer i organisationer bör därmed se sig om efter 
möjligheter att genomföra förändringar som leder till monetära och samtidigt 
miljömässiga vinster. Det är dock viktigt att det inte tar upp allt för mycket tid eller 
kräver mer resurser utöver det vanliga arbetet. (Reinhardt, 1999) 
 

3.2.1.4 Hantera risker relaterat till miljö 
Miljöfrågor är för många organisationer starkt kopplat till riskhantering där fokus är 
att reducera risken för att olyckor eller andra oegentligheter relaterat till miljö 
uppstår. Detta eftersom det oftast ger upphov till merkostnader vid exempelvis 
miljöolyckor eller rättsliga processer. Därför kan ett aktivt miljö- och 
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riskhanteringsarbete medföra konkurrensfördelar. Samtidigt är det svårt att definiera 
konkreta fördelar av investeringar i miljöarbetet och risken finns alltid att för stora 
investeringar inte betalar tillbaka sig. Det är därför viktigt att organisationer beaktar 
investeringar i miljöarbete på samma sätt som investeringar i mer vanliga 
affärsrelaterade problem och möjligheter som till viss del också innefattar risk. 
(Reinhardt, 1999) 
 

3.2.1.5 Omforma marknaden 
Vissa företag agerar utanför de uppsatta ramar som finns på en viss marknad för att 
på så sätt förändra marknaden och dra fördel av försprånget. Ett exempel är företaget 
Xerox som tidigare tillverkade och sålde kopiatorer och skrivare men som gjorde om 
affärsmodellen till att fokusera på att sälja skriv- och kopieringstjänster. Genom att 
äga de kopiatorer och skrivare som står ute hos kund tar Xerox ansvar för 
produkterna under hela dess livscykel. När produkterna blivit gamla demonteras de 
för att sedan uppgraderas med exempelvis ny teknik och mjukvara som förpackas i 
det gamla skalet. Resultatet är att tillverkningskostnaderna för Xerox minskar vilket 
gör att de blir mer konkurrenskraftiga gentemot konkurrenter. Det ökade kundvärdet 
är i form av att kunderna slipper ta ansvar för kopiatorer och skrivare den dag det är 
dags att byta ut dem eller uppgradera dem. Att omforma marknaden på det sätt som 
Xerox gjort kan inte appliceras på alla företag eftersom modellen fungerar olika bra 
på vissa marknader eller branscher. Detta eftersom risker förknippat med marknader, 
regelverk och teknik påverkar företag i olika branscher på varierande sätt. De som har 
tendensen till att lyckas med denna omställning är företag inom de branscher som 
upplever ökade krav relaterat till miljö. Det beror på att dessa företag har vana av att 
forska och utveckla nya tekniker för att ständigt bli bättre och leverera större värden 
till kunder. Dessutom ökar chansen att attrahera nyckelkompetens när företag 
utstrålar en vision om att de arbetar för en lönsam och miljömässigt hållbar framtid. 
(Reinhardt, 1999) 
 
De slutsatser som Reinhardt (1999) drar är att alla tillvägagångssätten lämpar sig 
olika bra på olika företag och därför är det viktigt att se till det specifika företaget och 
dess kunder när strategier för ökad konkurrenskraft ska göras. Han fortsätter med att 
trycka på att utmaningarna företag står inför gällande miljö ska beaktas på samma 
sätt som vanliga affärsrelaterade problem och därför kan de fem nämnda 
tillvägagångssätten även tillämpas på miljörelaterade frågor (Reinhardt, 1999). En 
bra sammanfattning av hur företag borde jobba med miljöstrategier kan hämtas från 
Ammenberg (2004); 
 

”Det är mer angenämt att arbeta med att förebygga bränder än att släcka dem”. 
 

3.3 Barriärer mot proaktivt miljöarbete i företag 
Trots myndigheters ökade press på företag angående reducerad miljöpåverkan samt 
de affärsmässiga fördelarna som kan uppstå relaterat till miljöarbete, finns det en hel 
del barriärer som hindrar vissa företag mer än andra att jobba aktivt med 
miljörelaterade frågor. Som beskrevs tidigare i avsnitt 3.2, kan företag placeras på en 
skala beroende på hur de jobbar med miljöfrågor och hur den relaterande strategin 
ser ut. Personer som har studerat området har klassat in strategier för miljöarbete på 
olika sätt. Vissa delar upp företags miljöstrategier i kategorierna reaktiva, defensiva, 
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anpassande samt proaktiva. Andra använder sig av kategorierna reaktiv strategi, 
förhindrande av förorening samt miljöorienterat ledarskap. Ett tredje synsätt är att se 
till företags förhållningssätt mot förändringar inom miljöområdet som kan klassas 
som passiv respons, uppmärksamhet till lag- och regelförändringar, uppmärksamhet 
till aktieägares respons eller avslutningsvis respons för att hela tiden maximera sin 
miljöprestanda. Gemensamt för alla typer av skalor är att företag som ligger långt ned 
på skalan är de företag som har passiva miljöstrategier som kan beskrivas som 
reaktiva då de endast strävar efter att uppfylla de krav, lagar och regler som gäller för 
tillfället. De företagen som ligger högst upp på skalan är de vars strategier är mer 
avancerade och präglas av ett proaktivt synsätt på miljöfrågor (Garcés-Ayerbe m.fl, 
2011). Sharma & Vredenburg (1998) definierar ett företags proaktiva miljöarbete 
som: 

 
”a consistent pattern of environmental practices, across all dimensions relevant 
to their range of activities, not required to be undertaken in fulfillment of 
environmental regulations or in response to isomorphic pressures within the 
industry as standard business practices”.  
 

Sammanfattningsvis betyder det att de aktiviteter eller åtgärder som vidtas i 
organisationen är baserade på egna initiativ och inte på tryck utifrån. Anledningen till 
att inte alla företag jobbar proaktivt med miljöstrategier är komplex då det finns en 
mängd barriärer som på olika sätt hindrar miljöarbete (Garcés-Ayerbe m.fl, 2011).  
 
Under 1990-talet började artiklar beskriva hinder kopplade till företags miljöarbete 
ur ett teoretiskt perspektiv. Fokus låg på att identifiera, klassificera och analysera de 
barriärer som hindrar företag att miljöanpassa verksamheten. Under de senaste åren 
har intresset för att identifiera barriärer relaterade till miljöstrategier, genom 
empiriska studier, vuxit (Garcés-Ayerbe m.fl, 2011). Altman & Post (1994) delar in 
dessa olika barriärer i de två grupperna branschspecifika barriärer samt 
organisatoriska barriärer. Branschspecifika barriärer är som namnet antyder, 
barriärer som existerar inom en viss typ av industri eller bransch. Barriärerna är flest 
i de sektorer som ger upphov till mycket utsläpp. Angående organisatoriska barriärer 
är dessa ej kopplade till specifika branscher eller sektorer. De handlar istället om 
barriärer relaterat till exempelvis ledarskap, anställdas attityder och bristande 
kommunikation (Altman & Post, 1994). Andra författare har en annan syn på 
benämningen av dessa barriärer. Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) kallar de 
branschspecifika barriärerna för externa barriärer eftersom företagen inte kan 
påverka dessa. De organisatoriska barriärerna benämns som interna barriärer 
eftersom företagen kan påverka dessa barriärer genom att fördela resurser rätt och 
på så sätt möjliggöra implementering av miljörelaterade strategier (Garcés-Ayerbe 
m.fl, 2011).  
 
De största externa barriärerna för att företag ska bli mer proaktiva i sitt miljöarbete 
är enligt Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) följande: 
 

 Dyrt att köpa in miljöteknik eller miljötjänster. 
 Andra externa angelägenheter prioriteras framför miljöarbete (bibehålla 

konkurrenskraft, uppfylla andra regler och lagkrav). 
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 Bristfälligt regelverk inom branscher (byråkratiska hinder samt knapp 
information). 

 Otillräckligt utbud av utrustning och information som krävs för omställning till 
ett mer miljömässigt hållbart arbetssätt (långsam utveckling av miljöteknik, 
bristfällig information om befintlig teknik, osäkerhet kring resultat av satsade 
resurser på miljöförbättringar). 

 
Angående de interna barriärerna mot att företag ska bli mer proaktiva i sitt 
miljöarbete har Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) identifierat följande olika typer: 
 

 Bristande organisatoriska förutsättningar (låg motivation bland anställda, 
anställdas icke delaktighet, bristfälligt ledarskap). 

 Bristande förmåga att arbeta fram strategier (få eller bristande åtaganden 
bland chefer, ingen forskning och utveckling, kortsiktigt synsätt). 

 Begränsade finansiella möjligheter (avsaknad av tillgängliga resurser, hög 
alternativkostnad för miljöinvesteringar, substitution av teknik eller processer 
som fortfarande genererar vinst). 

 
Barriärerna är av olika svårighetsgrad att överkomma. Generellt är de flesta överens 
om att interna barriärer är mer problematiska jämfört med externa barriärer. Externa 
barriärer försvårar processen för företag att höja sin miljöprestanda medan interna 
barriärer i vissa fall helt hindrar utvecklingen. Två interna barriärer som visat sig vara 
extra svåra att överkomma för att avancera med företagets miljöstrategier är 
budgetmässiga och organisatoriska begränsningar samt motviljan att via innovationer 
förändra dagens teknikstandard och processer. (Garcés-Ayerbe m.fl, 2011) 
 
Av de 240 spanska industriföretag som Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) studerade går det 
inte säga att företag som verkar inom sektorer med medelmåttliga utsläpp har ett mer 
proaktivt miljöarbete jämfört med företag i sektorer som har höga utsläpp. Däremot 
visar det sig att företagens storlek spelar roll när det gäller arbetet med 
miljöstrategier. De stora spanska företagen har en tendens till att bedriva ett mer 
proaktivt arbete gällande miljöstrategier jämfört med de mindre företagen. Detta 
beror på att de mindre företagen står inför fler utmaningar angående att införa 
avancerade åtgärder för att öka sin miljöprestanda. Den viktigaste slutsatsen Garcés-
Ayerbe m.fl. (2011) drar från de spanska företagen är att de största svårigheterna 
som finns relaterat till att utveckla proaktiva miljöstrategier är interna och kopplade 
till organisationen. Detta innebär att situationen ligger i företagets händer och 
beroende på vilka åtgärder som tas och hur resurser fördelas kan företaget arbeta 
mot att bli mer proaktivt gällande miljöarbete.  
 

3.4 Vikten av engagemang bland anställda för ökad miljöprestanda 
Strategier och mål från ledningsnivå är lönlöst så länge anställda inom en 
organisation inte berörs, delges information eller förstår dessa. Detta gäller även för 
företags ambitioner att jobba mer med miljöarbete. Govindarajulu & Daily (2004) 
beskriver fyra kriterier som är viktiga för att uppmuntra och motivera anställda för 
att åstadkomma ett bättre miljöarbete. Det handlar om åtagande och engagemang från 
företagets ledning, anställdas delaktighet och inflytande, belöningssystem samt 
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återkoppling. Dessa fyra kriterier, framförallt i kombination, är viktiga för att stärka 
företags miljöprestanda  (Govindarajulu & Daily, 2004). 
 
Det första kriteriet handlar om företagsledningens engagemang och åtagande att styra 
företaget mot ett starkare miljöarbete. Vilka strategier och mål som en ledning väljer 
kommer till stor del att definiera de ramar som de anställda har möjlighet att verka 
och arbeta inom. Utan en genomtänkt plan för policyutformning, utbildningar och 
kommunikation är det föga troligt att anställda blir motiverade till att bidra till målen 
och visionerna. Kulturen i företag spelar en viktig roll vid förändringsarbete där 
strävan mot ökad miljöprestanda är en typ av förändring. Toppstyrda och 
byråkratiska organisationer har svårare att hantera förändringar jämfört med mer 
flexibla och platta organisationer. Ledningen bör kommunicera miljömål, 
miljöprogram och miljöutbildningar som en del i att motivera och engagera anställda 
till miljöarbete. En annan viktig del för befattningshavare i ledande positioner att 
fundera kring är utbildning av anställda eftersom detta medför förbättringar då 
anställda skapar sig en förståelse och bli mer engagerade vilket medför ett mer 
proaktivt förhållningssätt till miljöarbete. Risken är överhängande att anställda som 
inte genomgår relevanta utbildningar och övningar inom miljö inte klarar av eller är 
motiverade till att delta i miljöförbättrande projekt och arbeten. Att genomföra 
utbildningar och övningar för anställda kräver finansiella och organisatoriska 
resurser och det är viktigt att ledningar i företag är medvetna om detta samt är 
beredda att satsa de resurser som krävs för att höja miljöprestandan. (Govindarajulu 
& Daily, 2004) 
 
Det andra kriteriet berör anställdas delaktighet och inflytande som är av stor vikt i 
förändringsarbete. Om de anställda betraktas som viktiga intressenter när strategier 
eller projekt ska genomföras kommer detta med största sannolikhet påverka 
resultatet på ett positivt sätt då de anställda börjar känna mer ansvar. Det är inte helt 
lätt för alla företag att delge anställda mer ansvar och inflytande eftersom det ofta 
kräver omorganisationer. Företag kan genom att bli en mer platt och öppen 
organisation, främja anställdas delaktighet och inflytande. Anställda har större 
möjlighet att bidra till ett stärkt miljöarbete om ansvar och beslutsfattande flyttas ned 
från ledning till de anställda. Genom att sätta ihop speciella grupper med anställda 
som driver, arbetar och beslutar kring vissa frågor, ökar detta sannolikheten för att 
organisatoriska förbättringar påvisas. Vidare kan miljöförbättringar uppnås och 
lättare spridas i företaget om anställda från olika arbetsområden och avdelningar 
ingår i dessa grupper. (Govindarajulu & Daily, 2004) 
 
Belöningssystem är det tredje kriteriet som är viktigt för att stimulera och motivera 
anställda till att förbättra företags miljöprestanda. Studier har visat att 
belöningssystem kan motivera anställda till att bli miljömässigt mer ansvarstagande 
eftersom de känner ett större anförtroende och åtagande då det är lönsamt. Det är 
viktigt att belöningsprogram relaterat till miljöarbete speglar företagets hängivelse 
och mål gällande miljö. Därför bör företag som värdesätter miljöarbete högt även låta 
detta avspeglas i de befintliga bonussystemen. Forskning har visat att anställda 
uppskattar beröm från chefer, kollegor och familj för genomfört arbete och i vissa fall 
kan denna belöning väga tyngre än monetära belöningar. I slutändan är alla individer 
unika och uppskattar olika saker vilket medför att företag inte kan använda sig av 
generella belöningssystem för att uppnå bäst miljöprestanda. Fokus bör ligga på att 
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utveckla belöningssystem som kan utformas och anpassas till olika medarbetare. 
(Govindarajulu & Daily, 2004) 
 
Det fjärde och avslutande kriteriet är återkoppling och utvärdering som är viktigt för 
anställda att få tillgång till för att kunna förbättra sin prestation. Återkoppling 
säkerställer att anställda är medvetna om vad som förväntas av dem samt hur deras 
prestation förhåller sig till positiva resultat relaterat till miljö. Utan återkoppling till 
anställdas prestationer riskerar företaget att komma till en situation där de anställdas 
driv och strävan efter förbättringar stagnerar. (Govindarajulu & Daily, 2004) 
 

3.5 Affärsstrategier, marknadsföring och miljötjänster 
Avsnitten som följer är av affärs- och företagsmässig karaktär då de fokuserar på 
affärstrategier, vilka miljörelaterade tjänster som kan erbjudas samt hur dessa ska 
marknadsföras. 
 

3.5.1 Kundvärde – förutsättning för efterfrågan 
En av de största utmaningarna som företag kontinuerligt står inför är att förädla 
produkter och tjänster genom att addera resurser och kompetens för att bibehålla 
kunders lojalitet och förtroende (Gertner, 2013). Företags kanske mest väsentliga mål 
är att tillfredsställa kunders behov och det är detta synsätt som marknadsföring 
grundar sig på. För att bedriva effektiv marknadsföring är det viktigt att företag ställer 
sig de båda frågorna; Vilka fördelar får kunderna? Vilka fördelar skapas för företaget 
jämfört med konkurrenter? Utifrån dessa frågor kan företag skapa unika erbjudanden 
mot kunder som särskiljer sig från konkurrenters alternativ (Kubr m.fl, 1998). Det 
monetära värdet som skapas då företag säljer nischade produkter och tjänster har 
också en kostnad i förädlingsprocessen i form av anställda, material, energi m.m. 
Värdekedja är ett begrepp som bland annat innefattar dessa förädlingsprocesser och 
aktiviteter samt hur de är sammankopplade. Företag som har bra insikt i värdekedjan 
kan lättare utforma strategier och identifiera möjligheter att erbjuda kunder värde 
(Gertner, 2013). Entreprenören Branco Weiss säger enligt Kubr m.fl. (1998) att  
 

”Om du inte vet vilken kundnyttan är har du ingen chans”.   
 
En utmaning för företag är att kunders förväntningar och krav på kvalité ständigt 
trissas upp i takt med att ny teknik utvecklas och att den globala konkurrensen i 
världen ökar. Begreppet kallas för kvalitetsinflation och innebär att priset kunder är 
beredda att betala är lägre än vad det var tidigare. Faktorer såsom att effektivt 
utnyttja resurser samt att skapa nya resurser är viktiga för företag då det främjar 
utvecklandet av unika kunderbjudanden. Genom att studera värdekedjan kan olika 
aktiviteter och processer identifieras och analyseras med avseende på kostnader och 
vilka värden de ger upphov till. Företag kan bli mer konkurrenskraftiga om kostnader 
i värdekedjan reduceras. Alternativt kan konkurrenskraften stärkas om ändringar 
genomförs i värdekedjan som därmed höjer värdet för kunderna. Samtidigt som det är 
viktigt att höja befintliga kundvärden är det också viktigt att genom innovation, skapa 
nya värden för kunder (Gertner, 2013). 
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3.5.2 STP - segmentation, targeting, positioning 
Kubr m.fl. (1998) beskriver tre viktiga steg som är viktiga att gå igenom vid 
framställandet av en marknadsplan vars syfte är att identifiera potentialen för en 
marknad samt vilka intäkter som kan genereras från denna. Det första steget handlar 
om att undersöka marknaden för produkten eller tjänsten samtidigt som 
konkurrenters styrkor och svagheter analyseras. I steg två väljs en målmarknad ut där 
de kundgrupper, som företagets produkter och tjänster riktar sig till, finns. I samma 
steg är det även viktigt att se till att företagets erbjudande är mer fördelaktigt och 
tilltalande än konkurrenternas. Det sista och avslutande steget handlar om att 
fastställa en marknadsstrategi där åtgärder såsom produktutveckling, 
marknadskommunikation och prissättning ingår. 
 
En annan metod som inkluderar ovanstående tre steg fast är utformad på ett annat 
sätt är STP. STP står för segmentation, targeting and positioning och på svenska 
innebär det att företag delar in kunder i olika segment, identifierar och väljer 
målmarknad samt positionerar företaget i förhållande till konkurrenter (Fennell & 
Allenby, 2004). Segmentering av kunder innebär att kunder delas in i grupper efter 
olika kriterier. Syftet med kriterierna är att samla liknande kunder i samma segment 
samtidigt som segmenten ska vara stora nog att kunna betjänas effektivt (Kubr m.fl, 
1998). Ordet segment kan tolkas och uppfattas på olika sätt. Vissa menar att 
segmentering avser kunders olika förhållningssätt till ett definierat utbud av 
produkter och tjänster. Andra menar att segment består av olika demografiska 
grupper, exempelvis äldre, barnfamiljer eller båtägare. Trots olika synsätt på vad ett 
segment är går det övergripande att säga att segmentering handlar om den analytiska 
processen att försöka identifiera grupper eller individer som liknar varandra på olika 
typer av sätt (Fennell & Allenby, 2004). En väl genomförd kundsegmentering 
underlättar förståelsen för vilken marknad som är mest attraktiv för företagets 
produkter eller tjänster. Skulle kundsegmenteringen vara bristfällig leder detta ofta 
till en över- eller underskattning av behovet från marknaden (Kubr m.fl, 1998). 
 
Nästa del i STP-modellen är att utse de segment som är mest attraktiva ur ett 
affärsmässigt perspektiv. De kallas för målsegment och syftet med att identifiera 
dessa är att företag inte kan lansera samma produkter eller tjänster med samma 
tillvägagångssätt i alla segment. Målsegmenten är de segment som troligen kommer 
stå för de största vinsterna till företaget. Viktiga parametrar och aspekter att beakta 
när målsegment ska identifieras är storleken på och tillväxten i segmentet samt 
överensstämmandet mellan produkt eller tjänst och kundbehovet i segmentet. 
Avslutningsvis är det viktigt att se till differentieringsgraden på produkt eller tjänst 
jämfört med konkurrerande alternativ inom segmentet. (Kubr m.fl, 1998) 
 
Den sista delen inom STP-modellen handlar om hur företaget i fråga ska positionera 
sig på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. Anledningen till att kunder 
väljer en produkt eller tjänst från ett företag framför konkurrerande alternativ är att 
det ger kunden större sakliga eller emotionella mervärden. Inom marknadsföring 
finns ett begrepp som heter USP och står för unique selling point och innebär att ett 
företags kunderbjudande är unikt. Det är viktigt att kunna formulera och pränta in det 
unika erbjudandet till kunder och det är då marknadskommunikation kommer till 
användning (Kubr m.fl, 1998). Det centrala är att positionera produkter, tjänster, ett 
varumärke eller ett företag för att skapa goda associationer hos kunder. Här är det 
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viktigt att underlätta för kunder att komma ihåg den information som företaget vill 
influera kunderna med. Resultatet är att chansen för att kunderna ska välja en specifik 
tjänst eller produkt ökar då kunderna associerar och förknippar dessa med ett 
mervärde (Kubr m.fl, 1998; Fennell & Allenby, 2004). 
 
Det är viktigt att analysera hur lätt affärsidén är att kopiera av konkurrenter eftersom 
det är avgörande för hur länge företaget kan vara ensamt om att erbjuda vissa 
specifika produkter eller tjänster. Dessutom bör det undersökas hur mycket resurser 
som krävs av konkurrenterna för att kopiera affärsidén. Vidare är det viktigt att 
försöka uppskatta hur snabbt konkurrenter kan göra intrång på marknaden med 
liknande produkter eller tjänster samt vad detta har för inverkan på affärsresultatet. 
(Kubr m.fl, 1998) 
 

3.5.3 Gapanalys 
Gapanalys syftar till att identifiera de gap som existerar mellan nuvarande prestanda 
och önskad prestanda. Det innebär att nuläget måste jämföras med en vision eller den 
förväntade potentialen. Resultatet av gapanalysen identifierar förhoppningsvis de 
åtgärder och aktiviteter som bör genomföras för att fylla gapet och därmed prestera 
så bra som möjligt (Salin, 2012). Att sträva efter så hög lönsamhet som möjligt är en 
regel för företag. Vanligtvis brukar problem som uppstår i verksamheten åtgärdas 
med att träna på problemen då detta har varit det mest allmänt vedertagna sättet att 
åtgärda dessa. Dock är det viktigt för företag att verkligen förstå vilka parametrar det 
är som påverkar företags totala prestanda då kunskapsbrist inte alltid ligger till grund 
för ett problem (Jaenke, 2013). 
 
Jaenke (2013) har tagit fram fem frågor som är viktiga för en ledningsgrupp och 
utvalda ämnesexperter på ett företag att svara på för att höja företagets prestanda och 
effektivitet. Dessa frågor bör besvaras för att underlätta förståelsen för vilka 
grundproblemen på företaget är samt vilka möjligheter som existerar.  
 

1. Finns det ett kunskapsgap? 
2. Är det tydligt att anställda förstår företagets förväntningar? 
3. Ligger anställdas prestationer i linje med företagets mål? 
4. Har anställda upplevt missöden i verksamhetsprocesser? 
5. Jobbar anställda med rätt uppgifter med hänsyn till deras kompetens? 

 
Den första frågan brukar företag ta för givet att den är orsak till de flesta problem men 
det är viktigt för företag att studera situationen djupare så att de därmed kan vara 
säkra på att så verkligen är fallet. Kunskapsgap brukar uppstå då nya uppgifter, 
rutiner eller procedurer införs inom organisationer. Om ett koncept eller en process 
är helt ny är det troligtvis mest effektivt att strategier gällande utbildning och 
kommunikation är att föredra för att reducera kunskaps- och prestandagapet. Samma 
strategi gäller då företag gör om befintliga rutiner och arbetssätt radikalt men om det 
visar sig att problemet troligtvis inte beror på ett kunskapsgap är det då läge att gå 
vidare med de andra frågorna för att identifiera orsaken till prestandagapet. (Jaenke, 
2013) 
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Genom att beakta nästa fråga är det lättare att få svar på om anställda verkligen har 
förstått förväntningarna som de ansvarar för att uppfylla. Det har visat sig att 
förvirring angående vad som förväntas av de anställda har varit orsaker till 
prestandagap i företag. Om det är fallet, kan företag höja sin prestanda genom att 
framarbeta kommunikationsstrategier som bygger på att anställda återkopplar i en 
större utsträckning som då påvisar att de har förstått vad som förväntas av dem. 
Skulle det visa sig att kommunikationen som förmedlar förväntningar på de anställda 
är bra fast de har svårt att ta till sig och förstå den bör företaget ta fram en utbildning 
för att åtgärda problemet. (Jaenke, 2013) 
 
Den tredje frågan som är viktig att fundera kring är huruvida utbildningar och träning 
verkligen stärker medarbetares prestationer. Finns det inga tydliga incitament för 
anställda att leverera kommer heller inte utbildningar och kurser medföra en ökad 
prestation. Prestandagap kan också bero på att anställda upplever störningar i 
processer och därför är det viktigt att studera detta i den fjärde frågan. Om anställda 
upplever strul relaterat till de verktyg som de använder sig av i deras arbete leder 
detta förståeligt till ett prestandagap. Problemet kan åtgärdas genom att eliminera de 
defekter som finns i verktyg, processer och system som används. Detta görs bäst 
genom att kontinuerligt bedriva kvalitetsuppföljningar och observationer. Den femte 
och sista frågan handlar om anställda är placerade för att lösa rätt uppgifter med 
tanke på deras kompetens och profil. Det kan vara så att en anställd av olika orsaker 
inte är lämpad för en viss roll eller för ett visst arbete. Genom kontaktsamtal där 
dialog förs kan företag lättare matcha kompetenser med rätt uppgift och problem 
vilket höjer företags prestanda. (Jaenke, 2013)  
 

3.5.4 Miljörelaterade verktyg och tjänster för ökad miljöprestanda 
I avsnitt 1.1 beskrevs att konsultföretag ger upphov till indirekt miljöpåverkan då 
konsultföretags kompetensspridning och uppdrag mot kunder oftast medför en 
förändrad miljöpåverkan hos dessa. Ekodesign, livscykelanalys, 
miljökonsekvensbeskrivning samt riskhantering är exempel på tjänster och verktyg 
som konsultföretag kan erbjuda kunder för att minska negativ miljöpåverkan. 
Ingående information om dessa återfinns i bilaga 3.  
 

3.6 Tidigare forskning om utvecklingen inom konsultbranschen kopplat till 
indirekta miljöaspekter 

I metodkritiken (avsnitt 2.5) nämns svårigheten med att finna tidigare forskning som 
behandlar indirekta miljöaspekter hos teknikkonsultföretag samt hur dessa aspekter 
är sammankopplade med konsultföretagens tjänster och affärsmässiga verksamhet. 
Därför har perspektivet i detta avsnitt utvidgats till att även innefatta tidigare 
forskning om indirekta miljöaspekter i andra branscher inom tjänstesektorn.  
 

3.6.1 Utvecklingen i teknikkonsultbranschen 
Gross (2012) har studerat den globala ingenjörsbaserade konsultmarknaden där 
fokus framförallt legat på situationen i industrialiserade länder. Eftersom 
förutsättningarna är olika för mindre och stora konsultföretag är det naturligt att 
varierande strategier ska tillämpas för dessa. Stora företag har ofta verksamhet i 
flertalet länder och därför är det vanligt att projekt är gränsöverskridande.  
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Affärsplaner och strategier är viktiga för företag då de beskriver hur företagen ska 
verka och inom vilka ramar. Kostnadsdriven och värdedriven är två olika 
beskrivningar på hur företag kan välja att betona sina affärsplaner eller strategier. 
Kostnadsdriven handlar om att reducera företagets kostnader och slimma 
organisationen. I en värdedriven affärsplan eller strategi är inte fokus att reducera 
kostnader. Istället handlar det om att att skapa och generera ett så stort värde som 
möjligt för kunden (Osterwalder & Pigneur, 2009). Gross (2012) har applicerat dessa 
teorier på konsultföretag och menar att de stora konsultföretagen antingen kan 
fokusera på en kostnadsorienterad strategi eller en värdeskapande strategi. Den 
kostnadsorienterade strategin fokuserar på att reducera kostnader i organisationen 
gällande löner eller utvecklingsarbete. Den värdeskapande strategin är beredd att 
lägga mer resurser på kompetens för att kunna rekrytera experter inom områden som 
agerar i olika projekt och länder. Gross (2012) anser att de mindre konsultföretagen 
ofta antar den kostnadsorienterade strategin då de inte har råd att anlita centrala 
experter eftersom mindre företag i större utsträckning är beroende av att debitera 
kunder arbetstimmar jämfört med större konsultföretag. För att mindre 
konsultföretag ska kunna anlita experter som kan timdebitera kunder är det viktigt 
att dessa företag specialiserar sig inom vissa områden samt att de vänder sig mot 
nischade marknader. 
 
Enligt Gross (2012) är de största utmaningarna för konsultföretag att rekrytera 
relevant kompetens samt att attrahera nya kunder och bibehålla befintliga kunder. En 
trend är att flera konsultföretag kan gå samman inom specifika projekt för att vinna 
de upphandlingar som hade varit omöjliga att ro hem som ensam aktör. Detta gäller 
både stora som små konsultföretag. De viktigaste faktorerna för att ingenjörsbaserade 
konsultföretag ska lyckas är enligt Gross (2012) att på ett effektivt sätt sprida 
kunskap inom företaget, stärka företagets rykte och varumärke, sätta priser och buda 
på uppdrag på ett smart sätt, samt avslutligen stärka samarbetet och relationerna 
med kunder.   
 
Boult & Hoo Na (2010) har studerat utvecklingen av konsultföretag i Storbritannien 
som framförallt arbetar med produktutveckling och design. Företagen som studerats 
har ofta haft en historia där den första och inledande verksamheten har varit 
ingenjörsorienterad. Dessa företag har under årens lopp utvecklat och breddat sina 
produkt- och tjänsteutbud vilket medfört att det idag är vanligt att de själva ser sig 
som innovativa eller multidisciplinära konsultföretag. 
 
Boult & Hoo Na (2010) studerade hur traditionella produktutvecklingskonsultföretag 
kan stärka sin konkurrenskraft genom att integrera ett affärsmässigt tänk i samband 
med företagens befintliga, kreativa arbetssätt. Att komplettera de traditionella 
kärnkompetenserna inom design och produktutveckling med kompetenser inom 
exempelvis varumärkesuppbyggnad, prognostisering och hållbarhet medför att 
företags konkurrenskraft kan stärkas. 
 
Trenden inom konsultföretagen som Boult & Hoo Na (2010) granskade i 
Storbritannien, som också troligtvis gäller andra konsultföretag i västvärlden, är att 
de flesta går mot att erbjuda mer strategiska och innovativa tjänster relaterat till 
design och produktutveckling. Det första steget i omställningsprocessen är att 
konsultföretagen börjar lägga mer resurser på forskning. Därefter försöker företagen 
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hitta nya samarbetsmöjligheter med befintliga kunder. Avslutligsvis försöker 
konsultföretagen, genom kunskap och tidigare erfarenheter, påverka kundens 
strategiska beslut. Nyckeln till att kunna påverka och hjälpa till att utveckla kunders 
strategier är att vid sidan av konsultföretagens kärnkompetenser inom design och 
produktutveckling, även inneha andra kunskaper och kompetenser som 
exemplifierades tidigare i detta avsnitt. Detta medför att fler innovativa lösningar kan 
erbjudas vilket höjer kundvärdet som i sin tur är en förutsättning för att 
konsultföretagen skall vara konkurrenskraftiga på marknaden. 
 
Kraven från intressenter på konsultföretag växer gällande hållbar utveckling vilket 
medför att medarbetare måste kunna kommunicera detta på ett effektivt sätt (Meese 
& McMahon, 2011). Genom social network analysis har Meese & McMahon (2011) 
studerat hur ett konsultföretag inom samhällsbyggnationsbranschen (på engelska 
”civil engineering”) internt kommunicerar hållbar utveckling. Analysen byggde på att 
kartlägga hur information och kunskap överfördes i organisationen samt hur detta 
kommunicerades. Även viktiga noder (nyckelpersoner) identifierades för att kunna 
kartlägga informationsflöden.  
 
Trots att verksamhetssystem och intranät ständigt utvecklas är det ofta via sociala 
nätverk eller personliga kontakter som medarbetare först letar efter kunskap och 
information. I kompetensintensiva branscher, där ofta konsultföretag inkluderas, är 
detta speciellt förekommande. Vilja och förmåga är två faktorer som är avgörande för 
att kunskap och information ska kunna överföras inom olika delar av företag. (Meese 
& McMahon, 2011) 
 
Meese & McMahon (2011) diskuterar vikten av kopplingar mellan noderna, alltså 
banden mellan olika personer i organisationer. Svaga band innebär att kontakten 
mellan personer är liten i omfattning och detta leder i sin tur till låga 
underhållskostnader. Dessa typer av band är bra då information och kunskap söks 
utanför det allra närmsta kontaktnätverket. Problemet är dock att de svaga banden 
inte klarar av att överföra stora eller komplexa mängder information och kunskap, 
vilket vanligtvis hållbarhetsarbete i en organisation innebär. Genom att bygga fler 
band mellan olika nätverksgrupper kan information och kunskap spridas på ett 
effektivare sätt. Vidare är det nyttigt för organisationer att kartlägga och förstå 
anställdas beteenden när det gäller informationssökande, kommunikation och 
problemlösning då detta är en förutsättning för att kunna bedriva hållbarhetsarbete 
på ett effektivt sätt. 

3.6.2 Indirekta miljöaspekter 
Indirekta miljöaspekter förekommer givetvis även utanför konsultbranschen och 
detta avsnitt handlar om tidigare forskning relaterat till indirekta miljöaspekter både 
inom men också utanför konsultbranschen. Testa m.fl. (2011) har undersökt indirekta 
miljöaspekter med anknytning till myndigheter och andra offentliga aktörer. Zhang 
m.fl. (2012) har studerat indirekta miljöaspekter inom hotellbranschen samt hur 
miljöarbete påverkar hotellföretagens ekonomiska prestanda.  
 
Sambanden kring hur företags miljöprestanda kan höjas samtidigt som 
konkurrenskraften inte reduceras är av stort intresse för företag och forskare. Hos 
företag existerar det idag kunskapsgap gällande hur miljöarbete påverkar den 
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ekonomiska prestandan (Zhang m.fl, 2012). Genom att titta på de aktörer i 
hotellbranschen som har det mest framstående miljöarbetet samt har bäst ekonomisk 
prestanda, har Zhang m.fl. (2012) försökt studera vilka parametrar som är avgörande. 
Det är allmänt känt att reducering av avfall eller minskad resursanvändning är 
aktiviteter som både har reducerad negativ miljöpåverkan samt minskade kostnader. 
I hotellbranschen vill aktörer gärna minska kostnader genom att exemplevis tvätta 
färre handdukar och använda mindre el. För att uppnå detta är de dock beroende av 
att deras kunder, nämligen hotellgästerna, samarbetar för att de ekonomiska och 
miljömässiga förbättringarna ska uppnås. Hotells påverkan på kunder kan därför leda 
till positiv indirekt miljöpåverkan (Zhang m.fl, 2012). 
 
Bland lokala myndigheter och andra statligt styrda instutitioner förekommer givetvis 
direkta miljöaspekter men det är framförallt indirekta miljöaspekter relaterade till 
service, planering och beslutstagande som har störst påverkan på miljön. Dock är det 
en stor utmaning för myndigheter och instutitioner att på ett korrekt sätt identifiera, 
mäta samt påverka de indirekta miljöaspekterna som uppstår tillföljd av de aktiviteter 
eller policys som dessa aktörer genomför eller instiftar. Begreppet intermediär 
introducerades i avsnitt 3.1.2 och betecknar den tredje part som kan påverkas av en 
organisation (myndighet eller annan statligt styrd instutition) vilket leder till att den 
tredje partens direkta miljöaspekter förändras. En intermediär påverkar aktivt hur en 
organisation interagerar med miljön. Ett exempel kan vara att en myndighet påverkar 
ett företags (intermediärs) ledningsarbete genom lagar och regler gällande 
exempelvis utsläpp. Detta medför att intermediären, till viss grad, influeras av 
myndigheten men i slutändan är det ändå intermediären som styr sitt eget 
ledningsarbete och sina utsläpps omfattning (Testa m.fl, 2011). 
 
För myndigheter och andra statligt styrda instutitioner är indirekta miljöaspekter 
starkt kopplade till kunskapsbaserade aktiviteter (Testa m.fl, 2011). Likt Zhang m.fl. 
(2012) anser även Testa m.fl. (2011) att kunskapsgapet är det stora problemet som 
hindrar olika aktörer från att förstå indirekta miljöaspekter och vad som ger upphov, 
påverkar samt förändrar dessa. Det är lättare för kommuner att identifiera, värdera 
och övervaka indirekta miljöaspekter jämfört med myndigheter som verkar mer 
övergripande över större områden. Detta beror på att svårigheten ökar ju större det 
geografiska området är (Testa m.fl, 2011).  
 
I takt med att utvecklade länders näringsliv blir mer service-orienterade växer också 
miljöpåverkan från företag inom tjänstesektorn. Historiskt har tjänsteföretags 
miljöpåverkan inte varit huvudmålet vid utformningen av policys och regler gällande 
reducerande miljöpåverkan från företag. Fokus från lagstiftare och myndigheter har 
legat på att minska utsläpp och miljöpåverkan relaterat till kvantitet, alltså antalet 
producerade enheter, och därför har tendensen varit att tjänsteföretag ignorerats då 
de i deras kärnverksamhet inte bedriver produktion (Rosenblum m.fl, 2000). 
Konsultföretag har ofta störst miljöpåverkan i form av indirekta miljöaspekter då 
deras informations- och kompetensspridning har inverkan på kunders miljöpåverkan 
(Procopé & Axelsson, 2003). Rosenblum m.fl. (2000) beskriver fyra sätt för hur 
företag inom tjänstesektorn kan förbättra sin egen, leverantörers samt kunders 
miljöpåverkan: 
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1. Påverka underleverantörer så att dessa erbjuder produkter och tjänster som 
har mindre negativ miljöpåverkan. 

2. Minska företagets användning av resurser genom exempelvis 
energibesparingsåtgärder och färre antal resor. 

3. Utbilda kunder angående olika tjänsters och erbjudandens miljöfördelar. 
4. Minska resursanvändningen hos kunder genom att erbjuda tjänster som leder 

till bättre miljöprestanda 
 

Till följd av att konsultföretags miljöaspekter är av mjuk och indirekt karaktär 
innebär det oftast att de är svåra att identifiera och hantera. Samtidigt kan det vara 
svårt att påvisa ständig förbättring i enlighet med MLS för organisationer vars 
betydande miljöaspekter är indirekta då dessa är svåra att mäta och följa upp. Detta 
har i vissa fall resulterat i att företag har en tendens till att exkludera indirekta 
miljöaspekter för att istället fokusera på direkta miljöaspekter (Procopé & Axelsson, 
2003; Rosenblum m.fl, 2000).  
 
Sammanfattningsvis innefattar det teoretiska ramverket information från olika 
forskningsområden så som: 
 

 Indirekt miljöpåverkan inom tjänstesektor 
 Integration av miljö i företags affärsmässiga verksamhet 
 Barriärer mot miljöarbete i företag 
 Vikten av engagemang bland anställda för ökad miljöprestanda 
 Affärstrategier och marknadsföring 

 
Att kombinera ovanstående forskningsområden är en förutsättning för att senare i 
uppsatsen kunna analysera arbetets resultat med utgångspunkt från det teoretiska 
ramverket för att på så sätt kunna uppfylla uppsatsens syfte.  
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4 Combitech 
Detta kapitel handlar om företaget i fallstudien och inkluderar en beskrivning av 
företaget, dess verksamhetsområden samt industrisegmentet. 
  
Combitech har cirka 1400 anställda, omsätter ungefär 1,6 miljarder SEK (2013) och 
blev år 2014 ett nordiskt konsultbolag då företaget förvärvade Saab Systems Oy och 
har nu verksamhet i Sverige, Norge och Finland (Skyborn, 2014; Combitech AB, 2014). 
Företagsnamnet Combitech kommer från engelskans Combined Technologies och 
syftar på förmågan att kombinera olika teknikdiscipliner och erfarenheter för att förse 
kunder med innovativa lösningar. Företaget erbjuder tjänster inom mekanik, logistik, 
systemintegration, systemutveckling, systemsäkerhet, informationssäkerhet och 
kommunikation. Combitech strävar efter att växa genom att kombinera teknik, miljö 
och säkerhet (Combitech AB, 2013 A; Risberg & Öhrwall Rönnbäck, 2009). Bilaga 4 
beskriver Combitechs historia som ligger till grund för hur företaget ser ut idag. 
 

4.1 Organisation 
Combitech är uppdelad i de tre divisionerna Systems Engineering, Security Solutions 
samt Technical Information Solutions. Divisionerna är i sin tur uppdelade i 
affärsområden vars chefer är ansvariga för det specifika affärsområdet samt den 
relaterade affärsutvecklingen. Divisionen Systems Engineering består av 
affärsområdena Flyg, Design & Logistik, Industri och Telekom samt utvecklingscenter 
Trollhättan och resultatenhet Combitech Training Institute (Combitech AB, 2013 C). 
Technical Information Solutions är den andra divisionen som är uppdelad i 
affärsområdena Väst, Mitt, Syd, Öst samt System. Den tredje divisionen är Security 
Solutions som innefattar affärsområdena Kommunikation, Systemintegration, 
Informationssäkerhet samt Verksamhetsutveckling (Lepp, 2014 A). 
 
Combitech kan liknas vid en matrisorganisation där divisionerna och dess 
affärsområden jobbar mot Combitechs kunder som är kategoriserade i olika segment. 
De sju olika kundsegmenten är Flyg, Försvar, Telekom, Industri, Fordon, 
Försvarsindustri, samt Verk & myndigheter. Varje segment har en ansvarig vars 
främsta uppgift är att framarbeta strategier för de kommande åren relaterat till 
segmentet. Vanligtvis är det affärsområdeschefer som är ansvariga för ett visst 
kundsegment (Lepp, 2014 A). Figur 2 visar en schematisk bild över Combitechs 
organisation.  



28 
 

 
Figur 2. Combitechs tre divisioner är uppdelade i en mängd affärsområden som erbjuder tjänster till 
kunder i alla olika segment. 

 

4.1.1 Industrisegmentet 
Industrisegmentet innefattar många kunder som återfinns inom olika branscher. 
Totalt finns det cirka 200 kunder av olika storlek inom industrisegmentet. En 
anledning till att det är så många är att de kunder som inte kan placeras inom något 
av de andra segmenten istället hamnar inom industrisegmentet. Combitech strävar 
efter att skapa nya segment då tillräckligt stor omsättning mot kunder inom en viss 
bransch har uppnåtts. (Åström, 2014) 
 
Det är stor skillnad inom industrisegmentet gällande omsättning från olika kunder. De 
största kunderna är Siemens, Gambro, Kapsch, Bombardier, ABB och Husqvarna. 
Generellt efterfrågar Combitechs kunder inom detta segment liknande kompetenser 
och den största delen av uppdragen som genomförs mot kund är relaterat till 
mjukvara och mekanik. Andra kompetenser som efterfrågas av kunder är relaterade 
till konstruktion, teknisk dokumentation samt informationssäkerhet. (Åström, 2014) 
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5 Resultat 
Detta kapitel redogör resultaten från dokumentstudier, observationer samt interna 
intervjuer på Combitech relaterat till företagets nuvarande miljöarbete och 
miljörelaterade tjänster. Vidare presenteras resultaten från de intervjuer som 
genomförts med några av Combitechs kunder angående deras preferenser gällande 
miljörelaterade frågor. Därefter redovisas resultaten från konkurrentanalysen där 
Combitechs konkurrenters miljöarbete har granskats. 
 

5.1 Nulägesbeskrivning av Combitech 
I detta avsnitt redogörs företagets strategier, aktivitetsprocesser och praktiska arbete 
samt hur miljö är relaterat till dessa. 
 

5.1.1 Ramavtals betydelse för försäljning 
Combitech har i dagsläget cirka 100 ramavtal med kunder i olika segment och 
branscher. Ett ramavtal är en överenskommelse mellan två parter som ger den ena 
parten rätt att köpa produkter eller tjänster från den andra parten. Information kring 
priser, leveranstider, juridiska följder m.m. brukar definieras i ramavtal och de 
förnyas vanligen på årsbasis under förhandlingar mellan parterna. Huvudsyftet med 
ramavtal är att underlätta samarbetet mellan köpare och säljare då beslut kring 
generella villkor gjorts upp tidigare vilket medför att de kontinuerliga och vanligt 
förekommande orderna kan hanteras snabbare då större delen av 
förhandlingsprocessen redan är gjord och innefattas i ramavtalet. Detta medför att 
ramavtal är en förutsättning för långsiktigt samarbete mellan olika parter. (Vitulic, 
2014) 
 
Bland Combitechs större kunder går trenden mot att dessa vill skapa ramavtal mot 
leverantörer. Gällande tekniska konsulttjänster, där Combitechs tjänster vanligen 
innefattas, är det vanligt att Combitechs kunder har 3-8 ramavtal med olika 
leverantörer. Ramavtal ger stor volym vilket medför bättre priser, men anledningen 
till att kunder har fler ramavtal är att de då kan få bättre priser genom att 
leverantörer lämnar offerter på en konkurrerande marknad. (Vitulic, 2014) 
  
Förtroende mellan parterna är en förutsättning för att skapa ramavtal. Combitech vill 
gärna ingå i ramavtal med större företag då chansen är större att dessa kunder är 
benägna att se sig om efter fler konsulttjänster inom fler områden vilket gör att 
konsultföretag kan sälja fler tjänster ur sortimentet. Mindre företag som är kunder till 
Combitech har en tendens till att inte gå in i ramavtal. Istället har de för vana att köpa 
”strökonsulter” inom ett visst specifikt område där de saknar intern kompetens. 
(Vitulic, 2014) 
 

5.1.2 Processer för affärsverksamhet 
Combitech är verksamma inom områdena systemintegration, kommunikation, 
informationssäkerhet, systemsäkerhet, mekanik, systemutveckling, teknisk 
produktinformation samt logistik (Combitech AB, 2013 A; Risberg & Öhrwall 
Rönnbäck, 2009). Inom dessa områden erbjuder Combitech sina kunder varierande 
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tjänster som sträcker sig från utbildningar, stöd vid krav och upphandling, genomföra 
studier till modellerings- och simuleringstjänster samt tester (Combitech AB, 2013 C).  
  
Inom Combitech finns en rad processer för att styra företagets verksamhet. Begreppet 
affärsstyrning används för att beskriva den huvudprocess för hur en affär hanteras 
från det att kundens förfrågan inkommer till att uppdraget avslutas. Affärsstyrningen 
innefattar en rad beslutspunkter eller milstolpar vars syfte är att säkerställa att 
uppdraget ligger inom ramen för Combitechs affärsverksamhet samt att erbjudandet 
uppfyller kundens förväntningar. De andra två huvudprocesserna är kopplade till 
kunduppdragen och om dessa genomförs i egen regi eller i kundens regi. Parallellt 
med dessa tre huvudprocesser bedrivs ledningsprocesser och stödprocesser. 
Ledningsprocesser handlar om att styra verksamheten samt genomföra ständiga 
förbättringar. Stödprocesser är de resurser som finns i företaget som är nödvändiga 
för att kunna bedriva huvudprocesserna, exempelvis personal, rekrytering, 
kompetensutveckling, inköp och dokumenthantering. (Combitech AB, 2006)  
 

5.1.3 Konsultuppdrag i egen eller i kunds regi 
Uppdragen mot kund genomförs med utgångspunkt från en styrmodell och en 
produktionsmodell. Med hjälp av styrmodellen kan uppdrag planeras, följas upp samt 
styras. Produktionsmodellen används för att ta fram resultat samt verifiera dessa. 
Styrmodellen väljs efter den risknivå som speglar uppdraget. Combitech genomför 
uppdrag som är i egen eller kunds regi. Uppdrag i egen regi innebär att Combitech är 
ansvariga för planering, uppföljning och styrning av ett uppdrag samt verifiering av 
det resultat som produceras. Figur 3 och figur 4 visar processflödet för uppdrag i egen 
regi. Figur 4 är en påbyggnation av figur 3 som visar de aktiviteter som sker då 
beställningen ägt rum eller då avtalet har blivit påskrivet. Uppdrag i kunds regi 
innebär att uppdrag genomförs där kunden ansvarar och leder. Combitech fungerar 
då som en kompetensresurs och ansvarar endast för att konsulten utför sitt arbete på 
ett kompetent sätt inom kundens ställda ramar (Combitech AB, 2006). Figur 5 visar 
processflödet för uppdrag i kundens regi. Uppdrag i egen regi medför större risk 
eftersom konsultföretaget utvecklar en helhetslösning som säljs till en klumpsumma. 
Att sälja konsulttimmar medför mindre risk eftersom företaget erbjuder kunden 
kompetent personal som blir en del i kundens projekt. Generellt är det högre 
vinstmarginaler på uppdrag i egen regi jämfört med att sälja konsulttimmar (Lepp, 
2014 B). 
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Figur 3. Processflöde för uppdrag i egen regi som börjar med att en förfrågan om uppdrag inkommer till 
att ett avtal skrivs med kunden. BP står för beslutspunkt och visulerar de skeden där företaget har möjlighet att 

välja hur projektet ska fortlöpa. (Combitech AB, 2006) 

 
Figur 4. Processflöde som visualiserar de aktiviteter som existerar från att avtal skrivits till att ett uppdrag 
avvecklats. BP står för beslutspunkt och visulerar de skeden där företaget har möjlighet att välja hur projektet 

ska fortlöpa. (Combitech AB, 2006) 

 
Figur 5. Processflöde som beskriver uppdrag som genomförs i kunds regi. (Combitech AB, 2006) 

 
Som en del i affärsprocessen är det den uppdragsansvariges skyldighet att analysera 
huruvida ett uppdrag ger upphov till positiv miljöpåverkan eller inte. Det finns rutiner 
som beskriver hur uppdragsansvariga ska ange om ett uppdrag kan klassas som 
miljöförbättrande eller inte i affärssystemet LIME. Genom att bokföra vilka uppdrag 
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som är miljöklassade får Combitech statistik gällande hur antalet miljöuppdrag 
förändras (Combitech AB, 2008). Figur 6 visar processen för hur uppdrag analyseras 
och hanteras beroende på om de klassas som miljöuppdrag eller inte. 
 

 
Figur 6. Processflödet beskriver hur ett uppdrag analyseras ur miljöhänseende för att eventuellt skapa ett 
miljöerbjudande (Combitech AB, 2008). 

 

5.1.4 Kompetensutveckling – Combitech Learning Lab 
Combitech har sedan många år tillbaka ett samarbete med KTH som handlar om hur 
konsulter snabbare kan skaffa sig erfarenhet samt stärka kompetenser. Konceptet 
kallas för Combitech Learning Lab (CLL) och är ett ramverk för kunskapsutveckling 
med syfte att konsulter snabbt ska kunna tillgodogöra sig erfarenhet samt överföra 
kunskap till andra (Combitech AB, 2013 D). Stommen i CLL utgörs av Combitech 
Talent Program (CTP) samt Combitech Training Institute (CTI). CTP fokuserar på att 
tillgodogöra nyutexaminerade talanger seniora konsulters erfarenheter och 
arbetssätt. CTI är Combitechs utbildningsverksamhet med cirka 40 schemalagda 
kurser där de egna konsulterna är kursledare. Allt från specifika kurser för interna 
konsulter till hela utbildningspaket för externa företag och kunder erbjuds. 
Fördelarna med CTI är att kursledarna varvar utbildning med egna uppdrag som leder 
till att de alltid har praktisk erfarenhet av det som lärs ut (Combitech AB, 2013 D). 
Exempel på områden som kursutbudet omfattar är systemutveckling, riskhantering, 
produktutveckling, kommunikation, krisberedskap, logistik och miljö (Combitech AB, 
2013 E).  
 

5.1.5 Combitechs interna miljöarbete 
Combitech har i sin verksamhetsmanual uttalat att miljö är en viktig del i 
verksamheten. Företaget säger sig värna om miljön genom att erbjuda kunden 
lösningar för att minska miljöpåverkan i projekt där miljöpåverkanspotentialen är 
hög. Utöver detta jobbar man internt med att välja helhetslösningar för att minska 
belastningen på miljön gällande resor, lokaler och utrustningar. (Combitech AB, 2006) 
 
 
 
 



33 
 

Combitech är certifierat enligt SS EN-ISO14001:2004 av Det Norske Veritas (DNV) och 
företagets miljöpolicy är följande (Combitech AB, 2006; Combitech AB, 2013 B): 
  

”Våra uppdrag ska utföras på ett sådant sätt att belastningen på miljön 
minimeras. Detta uppnås genom att: 

 i våra uppdrag aktivt verka för lösningar som minskar belastningen på 
miljön och där så är möjligt verka för positiv miljöpåverkan. 

 ha miljömässigt medvetna och ansvarsfulla medarbetare beakta 
miljöaspekten vid val av resesätt och vid köp av varor och tjänster. 

 säkerställa att uppfyllande av tillämpliga miljölagar ingår som en 
integrerad del av verksamheten. 

 tillhandahålla verksamhetssystem och verktyg för att stödja vårt arbete”.  
 

Som en del i ISO 14001 -certifieringen har Combitech tagit fram ett övergripande 
miljömål som innebär att 10 % av alla uppdrag som Combitech genomför mot kunder 
ska bidra till positiv miljöpåverkan. För att fördela, kommunicera och konkretisera 
det övergripande miljömålet har Combitech tagit fram detaljerade miljömål för 
företagets olika affärsområden (Combitech AB, 2013 B). 2012 var andelen 
miljöförbättrande uppdrag 2,2 % och 2013 hade andelen stigit till 7,1 %. Dock beror 
den stora ökningen enligt miljöchefen på att ett uppköpt företags alla uppdrag 
inkluderades i statistiken och alla dessa uppdrag miljöklassades. Detta var felaktigt 
och speglar därmed ej verkligheten. 
 
Combitechs VD anser att det är fel att fokusera på att reducera intern 
energianvändning och minska antalet utskrivna papper m.m. Istället anser VD att det i 
större utsträckning är företagets affärer och uppdrag mot kunder som påverkar 
miljön. 10 % -målet växte fram på grund av detta resonemang och VD säger att målet 
kan komma att höjas i framtiden. (Bredberg, 2014) 
 
Interna styrdokument på Combitech visar att företaget är väl medvetet om dess 
indirekta miljöaspekter eftersom företaget har klassat miljöaspekter i kategorin 
”Produkter och Tjänster” som deras mest betydande. Eftersom Combitech är ett 
konsultbolag är det framförallt företagets tjänster som ger upphov till både negativa 
och positiva miljöeffekter beroende på typ av uppdrag. (Combitech AB, 2012) 
 
Enligt VD och en av företagets divisionschefer förankras de miljömål som ledningen 
satt upp genom informationsspridning i organisationen där kommunikation är viktigt 
för att exempelvis kunna lyfta fram vissa miljöuppdrag för att skapa förståelse och ge 
inspiration till medarbetare. Vidare är det viktigt att förmedla att faktiska 
miljöförbättringar uppkommer från Combitechbaserade projekt. Genom att bryta ned 
ledningens miljömål får olika affärsområden ansvar att uppfylla målen för det 
specifika affärsområdet. Även en miljöutbildning är en åtgärd som genomförts för att 
förankra Combitechs miljöarbete. (Bredberg, 2014; Fock, 2014) 
 
Enligt miljöchefen togs beslut 2012 att införa en intern miljöutbildning för anställda 
på Combitech eftersom kunskap anses vara avgörande för att kunna öka företagets 
positiva miljöpåverkan. En webbaserad intern miljöutbildning lanserades under 
hösten 2013 för att anställda ska få tillgång till grundläggande kunskap inom 
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miljöområdet (Lindroth, 2014). Utbildningen inom miljö är influerad av Det Naturliga 
Stegets (DNS) koncept för hållbarhet (Thorsson, 2014). 
 
Combitech har ett samarbete med DNS som har sitt ursprung i att ledningen 
genomgick en utbildning inom hållbarhet som anordnades av DNS. Idag erbjuder DNS 
en grundläggande kurs inom hållbarhet som en del i den obligatoriska kursveckan för 
Combitechanställda som anordnas två gånger om året. Kursveckan är en vecka med 
kurser inom en rad områden där anställda själva får välja vad de vill utbilda sig inom. 
Framöver finns planer på att alla anställda på Combitech även kan få genomgå 
ytterligare en webbutbildning som denna gång är helt i DNS regi. Vidare ska alla 
chefer få möjlighet att genomgå DNS nischade utbildning om hållbarhetsarbete för 
chefer. (Thorsson, 2014) 
 
För att stärka miljökompetensen inom företaget har Combitech infört en Community 
of Practice, CoP som heter Gröna lösningar. Företagets CoP är ett internt nätverk med 
medarbetare från olika orter och verksamhetsområden på Combitech som träffas med 
jämna mellanrum för att driva interna projekt. Syftet med Gröna lösningar är att 
utveckla och paketera befintliga och nya affärer inom miljö för att öka antalet 
miljöförbättrande uppdrag och jobba mot Combitechs 10 % -mål. På så sätt kan 
miljöprestandan på företaget förbättras vilket leder till att Combitechs varumärke 
stärks. (Thorsson, 2014) 
 
Inom ramen för Gröna lösningar har ett förslag tagits fram att utbilda en specifik 
grupp konsulter inom hållbarhet och miljö. Förslaget gäller till en början konsulter 
inom främst produktutveckling då miljökraven är tydliga inom området och det 
omfattar en stor del av Combitechs verksamhet som är inom mekanik och 
elektronikkonstruktion. (Thorsson, 2014) 
 
Förslaget omfattar en utbildningstrappa som består av ett antal steg där första steget 
innefattar bredare grundkunskaper om hållbarhet och miljö. De efterföljande stegen 
innebär mer specialiserade och skräddarsydda utbildningar för att matcha konsultens 
specifika kompetensområde. (Thorsson, 2014) 
 

5.1.5.1 Ledningens miljömedvetenhet 
Sedan 2007 har Combitech antagit de tre ledorden teknik, säkerhet och miljö. Miljö är 
även en del i företagets affärsidé som kommuniceras till allmänheten (Combitech AB, 
2013 A). 
 

”Combitech är ett konsultföretag som med kontinuitet och hög kompetens skapar 
kundnytta genom att erbjuda värdehöjande och innovativa lösningar som 
kombinerar teknik, miljö och säkerhet.” 

 
Combitech anser att kunskap är en viktig del för att miljöarbete ska lyckas. Visionen 
är att alla anställda ska ha generell kunskap om globala miljöhot och företagets egen 
miljöpåverkan. Genom att minska företagets belastning på miljön då miljöarbete 
integreras i verksamheten, stärks företagets trovärdighet och varumärke (Combitech 
AB, 2013 F). 
 



35 
 

Combitechs ledning vill enligt VD skapa förutsättningar för Combitech att genomföra 
miljöaffärer och miljörelaterade uppdrag. För att kunna genomföra miljörelaterade 
uppdrag arbetar företaget med att konsulter ska ha grundläggande kunskaper inom 
miljö och hållbarhet. VD påpekar att affärsperspektivet, det vill säga att tjäna pengar, 
är det mest centrala för Combitech. Vidare menar VD att miljöarbete medför goodwill 
vilket är viktigt då efterfrågan och krav på miljörelaterade frågor troligtvis kommer 
öka från kunder och medarbetare i framtiden. (Bredberg, 2014) 
 
En av Combitechs divisionschefer säger att företagets ledning kan förbättra 
miljöarbetet på ledningsnivå. Ledningen har satt upp strategier men kan bli bättre på 
att jobba operativt genom att ta upp och diskutera miljöfrågor på ledningsmöten. 
(Fock, 2014) 
 
Gällande miljötjänster har Combitech en enhet med miljökonsulter som dagligen 
jobbar med projekt relaterat till miljö och där miljöchefen på Combitech även är 
ansvarig för miljökonsulterna. På frågan varför det endast är ett fåtal miljökonsulter 
på Combitech, ett företag med 1400 anställda och som har miljö som ett av de tre 
ledorden i företaget, svarar VD att:  
 

”miljö är så mycket mer än bara miljökonsulter”. 
 
VD anser att miljökonsulterna är en del av Combitechs miljösatsning och målet är att 
dessa ska kunna bidra till att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet i organisationen. 
Andelen miljökonsultuppdrag ska inte bli allt för stor. Huvudsyftet för Combitech är 
att sprida miljötänk i organisationen för att kunna erbjuda miljörelaterade tjänster till 
fler kunder. Detta kräver då intern miljökompetens. (Bredberg, 2014) 
 

5.1.5.2 Medarbetares miljömedvetenhet 
För att studera hur väl ledningens miljöarbete är förankrat samt genomsyrar 
organisationen genomfördes även interna intervjuer med personer utanför 
ledningsgruppen. Främst intervjuades miljökonsulter, affärsutvecklare1 samt 
segmentsansvariga.  
 
Gemensamt för alla intervjuer är att de intervjuade medarbetarna har genomgått den 
obligatoriska grundläggande miljöutbildningen. Därefter skiljer sig svaren rejält 
gällande hur medarbetarna jobbar med miljö i praktiken samt hur viktigt de uppfattar 
att miljö är. 
 
Segmentsansvarig 1 är inspirerad av DNS grundare och säger att om Combitech ska 
väga in miljöaspekter och erbjuda kunder miljötjänster är det viktigt att kunder tjänar 
pengar på det. Det måste vara ekonomiskt lönsamt för att miljöförbättrande tjänster 
ska få genomslag. Idag är segmentsansvarig 1 av uppfattningen att det inte finns 
någon efterfrågan på miljötjänster från kunder.  
 

                                                        
1 Affärsutvecklare är en roll som främst syftar till att utveckla samarbeten med kunder för att generera 
nya affärsmöjligheter för Combitech.  
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På frågan vilken funktion Combitechs miljöpolicy har inom ansvarsområdet hos 
segmentsansvarig 2 svarar denne: 
 

”behöver inte tänka på miljö eftersom i princip allt jobb handlar om miljö”.  
 
Vidare säger segmentsansvarig 2 att företagets miljömål är förankrade i dennes 
ansvarsområden och att säljare inom segmentet är medvetna huruvida de genomför 
miljöförbättrande projekt eller uppdrag. Dock säger segmentsansvarig 2 att 
Combitechs konsulter som genomför det faktiska arbetet troligtvis inte alltid är 
medvetna om miljö. Segmentsansvarig 2 anser att det är nödvändigt att Combitech 
genomför fler projekt i egen regi för att kunna stärka projektens eller uppdragens 
miljöprestanda. Samtidigt tror segmentsansvarig 2 att det inte går att upplysa större 
kunder om miljö, för att i sin tur kunna erbjuda dessa miljötjänster, då dessa redan är 
pålästa och har god kännedom om miljörelaterade frågor.  
 
En resultatenhetschef som även arbetar med en del försäljning säger att denne är 
medveten om Combitechs miljömål men att det inte förekommer och tas i beaktning i 
dennes dagliga arbete. Vidare säger resultatenhetschefen att GreenTech, som är 
Combitechs benämning på produkter, tekniker, tjänster eller lösningar som leder till 
minskad miljöpåverkan, handlar mer om affärer än miljö. Dessutom var det mer fokus 
på GreenTech tidigare jämfört med idag. Gällande att rapportera in om ett projekt 
eller uppdrag har positiv miljöpåverkan i affärssystemet LIME säger 
resultatenhetschefen att det är ytterst sällan denne miljöklassar ett uppdrag eller 
projekt. Motiveringen är att denne tycker det är svårt att identifiera vilken indirekt 
miljöpåverkan ett uppdrag eller projekt har. En affärsutvecklare på Combitech svarar 
tvärtom och denne brukar ofta beakta miljöpåverkan när ett uppdrag eller projekt ska 
klassificeras. Vidare anser affärsutvecklaren att det är lätt att bestämma på vilket sätt 
ett uppdrag eller projekt har en positiv indirekt miljöpåverkan men samtidigt påpekar 
affärsutvecklaren problemet med att medarbetare tolkar miljö relaterat till uppdrag 
på olika sätt. Om Combitech kommunicerar miljö på samma sätt mot kunder tror 
affärsutvecklaren att företaget skulle kunna uppfattas som mer proffsigt av kunder. 
Affärsutvecklaren känner att Combitech i dagsläget inte profilerar sig som ett 
miljöföretag. Denne ser att Combitech kan profilera sig som ett miljöföretag först när 
företaget kombinerar fler miljörelaterade kompetenser vilket innebär att företaget 
skulle kunna erbjuda kunder ett större spektrum av tjänster. Vidare säger 
affärsutvecklaren att trots att denne, enligt egen utsago, är miljömedveten så är det 
svårt att sälja miljörelaterade tjänster till kund eftersom affärsutvecklaren inte vet 
vilka miljörelaterade kompetenser som finns inom Combitech. 
 
Miljökonsulterna på Combitech har en hög miljömedvetenhet vilket är naturligt med 
tanke på deras arbete. Konsultenhetschefen för miljökonsulterna säger att målet är att 
antalet miljökonsulter ska växa i framtiden vilket är nödvändigt för att öka 
omsättningen från miljötjänster samt att kunna sprida miljökompetens i 
organisationen. 2011 jobbade endast två miljökonsulter på Combitech vars 
huvudsakliga kund för miljötjänster var Saab. Idag är uppdragen fler och mer 
varierade (Lindroth, 2014). Enligt en miljökonsult är Combitech unikt då de är 
ensamma att kunna erbjuda krishantering, säkerhet och miljö i kombination. Många 
andra miljökonsultföretag har svårt att leverera tjänster då alla dessa kompetenser 
efterfrågas (Haugli, 2014). 
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Sammanfattningsvis har Combitech en tydlig vision om att företaget vill förbättra 
miljöarbetet samt öka andelen miljöuppdrag. Combitech har ett relevant miljömål 
som handlar om att företaget vill öka andelen miljöuppdrag och Combitech har 
vidtagit åtgärder för att stärka miljökompetensen i organisationen. Trots dessa 
strategier och åtgärder känner inte alla medarbetare till företagets miljöpolicy och 
uppföljningen av miljömålet har varit bristande vilket innebär att miljöarbetet inte 
fullt ut har genomsyrat företaget. 
 

5.2 Kunders miljöarbete och inställning till miljöfrågor 
I detta avsnitt följer resultatet från de intervjuer som genomförts med nyckelpersoner 
hos Combitechs kunder. Resultatet presenteras per företag där först en kort 
introduktion ges som innefattar en beskrivning av företaget och det befintliga 
samarbetet med Combitech. Efter introduktionen följer en beskrivning av företagets 
förhållningssätt till miljöarbete, konsulter samt miljörelaterade tjänster. 
 

5.2.1 Företag 1 
Företag 1 är en global koncern med verksamhet i cirka 100 länder och antalet 
anställda uppgår till ungefär 150 000. I Sverige har Företag 1 runt 9 200 medarbetare 
fördelade på 30 orter. De största verksamhetsområdena är produkter och system för 
kraftöverföring samt industri- och processautomation. Företag 1 är en av de största 
kunderna inom Combitechs industrisegment och ett ramavtal finns mellan de två 
företagen. Samarbetet omfattar konsulttjänster inom exempelvis beräkning, 
processteknik och teknisk dokumentation. Tabell 1 summerar de viktigaste resultaten 
från intervjuerna med representanter från Företag 1.   
 
Tabell 1. Sammanfattat resultat från intervjuer med representanter från Företag 1. 

Snabbfakta Företag 1 

Bransch Kraft- och automationsindustri 

Intervjuade personer Miljöchef, chef för 
energieffektivisering samt inköpare 
med ansvar för ramavtal med 
Combitech 

Ramavtal med Combitech Ja 

Miljöledningssystem Ja 
Miljömedvetenhet bland kunder till 
Företag 1 enligt respondent 

Varierande men generellt medel eller 
hög medvetenhet 

Efterfrågade miljötjänster enligt 
respondent 

Miljödriven produktutveckling 

 

5.2.1.1 Företagets miljöarbete      
Företag 1 har en global hållbarhetsstrategi som handlar om att vara ledande och ligga 
i framkant gällande hållbarhet. Koncernen har satt upp miljörelaterade mål som de 
strävar efter att ha uppnått tills år 2020. Målen påverkar bland annat 
energieffektivisering, kemikalier samt leverantörskedjor. Företag 1 är certifierat 
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enligt ISO 14001 och miljöledningssystemet används som ett stöd för att uppfylla de 
uppsatta målen.  
 
Eftersom Företag 1 tillverkar produkter som möjliggör ett hållbart samhälle vill 
företaget att miljöarbete ska integreras på alla nivåer i organisationen. Företag 1 
anser enligt miljöchefen att det är förödande med toppstyrt miljöarbete och därför 
arbetar företaget med att integrera miljö och stärka hållbarhetsprestandan i hela 
organisationen. Vidare strävar Företag 1 efter att integrera företagets affärsstrategi 
med hållbarhetsstrategin. Företag 1 har en VD i Sverige som anser att hållbarhet är 
viktigt och det återkommer ständigt på ledningens agenda. Miljöchefen på företaget 
anser att Företag 1 vinner fler affärer tack vare gott hållbarhetsarbete. 
 
Företag 1 fokuserar i dagsläget miljöarbetet till energieffektiviseringar där företaget 
har interna konsulter som gör energikartläggningar samt effektiviseringar av 
företagets anläggningar. Andra fokusområden är arbetsmiljö, materialflödesanalyser 
och kemikalieutfasning. Många av de konferenser som Företag 1 blir inbjudna till 
handlar mer om kemi idag jämfört med tidigare. Företaget har även en 
kemikaliestrategi som går ut på att fasa ut farliga kemikalier och ämnen under en 
femårsperiod. Företag 1 arbetar även med förorenade områden där företagets 
anläggningar ligger. Vidare vill Företag 1 reducera avfallet genom att effektivisera 
materialflöden kopplade till företagets produkter. Företag 1 strävar efter att se till den 
dagen då företagets produkter ska demonteras och återvinnas för att på så sätt 
reducera den negativa miljöpåverkan. Företaget har en modell för produktutveckling 
som tar hänsyn till miljöpåverkan från produkter.  
 
I framtiden tror miljöchefen att det kommer bli vanligare för företag att se till 
ekosystemtjänster som handlar om att företag borde betala för att naturen tar hand 
om exempelvis koldioxidutsläpp. Det innebär att begreppet ”förorenaren betalar” 
kommer utvecklas. Vidare kommer mycket handla om att även utbilda kunder så att 
dessa förstår mervärdet av produkter som exempelvis har miljövarudeklaration eller 
högre verkningsgrad jämfört med konkurrerande alternativ som kan ha lägre 
inköpspris och lägre miljöprestanda. 
 
Företag 1 har en rad verksamhetsområden och anläggningar som omfattas av olika 
lagkrav beroende på typ av verksamhet och inom vilket land verksamheten bedrivs. 
Vissa delar av Företag 1 agerar bland hårda krav från kunder och lagar medan andra 
delar av företaget inte berörs av så stora krav. Företag 1 började runt år 2000 göra 
livscykelanalyser (LCA) på produkter. På den tiden ställde inga kunder krav på vad 
produkterna skulle innehålla men idag kräver alla kunder att få reda på vad 
produkterna innehåller och efterfrågar miljövarudeklarationer. Till följd av detta har 
Företag 1 gjort miljövarudeklarationer på alla kärnprodukter. Miljöchefen tror att det 
är tack vare lagkrav som kunderna har blivit mer medvetna och kräver tydligare 
beskrivningar av produkterna de köper. Vidare säger miljöchefen att: 
 

”Vissa frågor som ställs idag i samband med upphandlingar ställdes inte för 10 
år sedan.”  

 
Tidigare handlade frågor om att kunna säkerställa att produkterna inte innehöll några 
förbjudna eller farliga ämnen. Idag vill kunder ha information om exakt vad 
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produkterna innehåller. Ett problem som har uppstått i samband med redovisning av 
produkternas innehåll är att kunder i olika länder, i olika branscher, vill att Företag 1 
ska deklarera innehåll samt energiprestanda på olika sätt. Inköparen säger att kraven 
från kunder till Företag 1 måste återspeglas och föras vidare till företagets 
leverantörer. Det är viktigt att kommunicera till leverantörer vilka krav det är som 
kommer från kunder till Företag 1 så leverantören får vetskap om slutanvändarnas 
krav. 
 
I framtiden tror miljöchefen att det kommer bli än mer skärpta regelverk kring vad 
företag får använda i sina produkter och fler ämnen kommer förbjudas. Vidare säger 
miljöchefen att det troligtvis kommer att komma skärpta krav gällande 
energieffektivisering.  
 

5.2.1.2 Företagets syn och krav på underleverantörer 
När leverantörer väljs ser Företag 1 till leverantörers hållbarhetsarbete. Kraven kan 
exempelvis gälla att material och komponenter som köps in ska innehålla mindre 
miljöfarliga ämnen. Företag 1 kan också sända ut tredjepartsaktörer för att studera 
leverantörers verksamheter och göra revisioner av dessa. Företag 1 kräver att 
underleverantörer innehar certifikat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 18001.  

 
På frågan hur Företag 1 ser på underleverantörer som har ett proaktivt miljöarbete, 
som även förbättrar miljöpåverkan från Företag 1 till följd av projekt eller mer 
miljövänliga komponenter som underleverantörerna erbjuder, svarar miljöchefen 
följande:  
 

”Företag 1 jobbar mycket med att sprida miljötänk i organisationen och vill ha 
på agendan att leverantörer med bra miljötänk bör prioriteras men det är inte 
säkert att alla linjechefer som köper de faktiska tjänsterna tänker på detta. Dock 
förekommer ett stort hållbarhetstänk inom organisationen.” 
 

Personligen tycker miljöchefen att ett proaktivt miljötänk hos underleverantörer är 
jätteviktigt men det är i slutändan linjechefer som köper in tjänsterna. Liknande svar 
erhölls på frågan gällande hur underleverantörers miljöarbete som genomsyrar 
projekt vägs i förhållande till övriga aspekter, exempelvis kvalitet, pris, 
leveranssäkerhet m.fl. Miljöchefen vill gärna se att miljö ska väga tyngre vid 
upphandling av tjänster från konsulter och att det ska bli mer viktigt. Dock är det 
tyvärr svårt att göra uttalande om hur linjechefer som köper tjänster tänker kring 
detta. Inköparen säger att när Företag 1 tittar på konsulter då tjänster ska köpas in är 
inte miljö det som står högst upp på agendan. Han säger att det är positivt om 
konsulter driver ett proaktivt miljöarbete som påverkar Företag 1 men erkänner att 
detta inte väger tyngst vid inköp av konsulter idag. Dock ser inköparen att detta 
kommer bli viktigare i framtiden. Vidare säger han att i framtiden kan Företag 1 inte 
täcka upp all miljökompetens internt och måste således anlita konsulter med 
miljökompetens. Miljö kommer troligtvis följa utvecklingstrenden som kvalitetfrågor 
har haft de senaste åren.  
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5.2.1.3 Miljörelaterade konsulttjänster 
Tidigare har Företag 1 haft ungefär 200 leverantörer av diverse teknikkonsulttjänster 
på olika verksamhetsorter i Sverige. Företaget arbetar nu med att reducera antalet 
leverantörer och ingå ramavtal med de kvarvarande för att effektivisera 
inköpsarbetet. 
 
Företag 1 har en forskningsenhet för bland annat miljövarudeklarationer samt LCA 
och därmed besitter företaget god kompetens inom dessa områden. Företaget köper 
konsulter för mer traditionella miljökonsultuppdrag, exempelvis 
markundersökningar och provtagningar. Även vid tillståndsprövning då en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska genomföras hyr de in konsulter. Företag 1 
har idag 10 enheter runt om i Sverige som är tillståndspliktiga och måste därmed göra 
MKB vid förändringar av verksamheten. På några orter har de även i vissa fall inhyrda 
konsulter som lokala miljöchefer.  
 
Det är vanligt att konsultföretag hör av sig till Företag 1 för att sälja in olika koncept 
relaterat till miljö men Företag 1 jobbar väldigt operativt ute i linjerna med 
miljöfrågor och efterfrågar inte konsulttjänster av strategisk karaktär. Många av 
tjänsterna som konsulter försöker sälja är kopplade till CSR och därmed inte enbart 
miljö. Eftersom Företag 1 helst sköter strategier och visioner kopplat till miljö och 
hållbarhet internt är det inte aktuellt att köpa in externa konsulttjänster relaterat till 
dessa områden. Dock är företaget öppet för att även i framtiden ta in konsulter som 
jobbar med mer traditionella och operativa miljötjänster såsom markprovning, MKB 
m.m. 
 
På frågan angående inom vilka områden Företag 1 behöver kompetens gällande 
miljörelaterade frågor svarar miljöchefen att Företag 1 har mycket kvar att göra inom 
miljödriven produktutveckling för att öka produkters miljöprestanda. Att väga in 
miljöpåverkan redan i produktutvecklingsstadiet är viktigt eftersom detta ofta bidrar 
till kostnadsbesparingar. Miljöchefen vill att de lokala cheferna ska prioritera miljö i 
bland annat produktutvecklingsarbetet och då kan det krävas att konsulter med miljö- 
och hållbarhetskompetens används för detta. Dock är det, likt tidigare svar, upp till 
linjecheferna att avgöra eftersom de köper in konsulttjänsterna. Chefen för 
energieffektiviseringsenheten säger att Företag 1 har all relevant kompetens inom 
energieffektivisering och att de endast använder sig av konsulter då det råder 
resursbrist internt. I de fallen söker Företag 1 konsulter som förstår hur ekonomi, 
miljö och problemlösning relaterat till energieffektivisering hänger ihop. 
 
Miljöchefen säger att det handlar om en mognadsgrad internt i organisationen 
gällande hur ett företag ser på konsultföretag som kommer med förslag kring hur 
verksamheten eller produkternas miljöpåverkan kan minska. Ett moget företag är en 
kompetent köpare som förstår mervärdet av att konsulter bidrar till 
miljöförbättringar för kunden. Där är Företag 1 inte just nu men det går mer och mer 
åt det hållet. Det finns ett mervärde då förslag från konsulter bidrar till att 
verksamheten eller produkternas miljöpåverkan kan minska men det är de lokala 
cheferna som styr och har sista ordet i upphandlingar. Chefen för 
energieffektiviseringsenheten säger att de ser stort värde i att konsultföretag förstår 
helheten och är miljömässigt medvetna. 
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I framtiden tror inköparen att det kommer utkristalliseras ett ”A- och B-lag” bland 
företagets ramavtalsleverantörer av konsulttjänster. A-laget kommer vara de 
konsulter som är duktiga på att hantera projekt i egen regi till fast pris där projekten 
bedrivs i enlighet med konsultföretagens verksamhetssystem och policys. Därav 
måste konsultföretagens verksamhetssystem och policys bland annat uppfylla de krav 
på miljö och hållbarhet som Företag 1 ställer för att de ska kunna leverera tjänster. 
 
Avslutningsvis ser Företag 1 att mervärde genereras då de kan miljömärka sina 
produkter och kommunicera företagets miljöprofil till sina kunder. Företag 1 har 
vunnit upphandlingar på grund av att deras hållbarhetsarbete varit bättre än 
konkurrerande företags alternativ som har varit billigare.  
 

5.2.2 Företag 2 
Företag 2 är ett industriföretag som huvudsakligen tillverkar produkter för 
uppvärmning av speciella utrymmen. Företaget har cirka 120 anställda och ungefär 
75 % av produktionen går på export till något av de 80 länder där produkter från 
Företag 2 återfinns. Combitech utvecklar idag en plattform med elektronik till Företag 
2 som ska ligga till grund för kontrollpanelerna i produkterna. Projektet innebär att 
Combitech bistår med kompetens inom framförallt elektronik och konstruktion. 
Tabell 2 summerar de viktigaste resultaten från intervjun med representanten från 
Företag 2. 
 
Tabell 2. Sammanfattat resultat från intervjun med representant från Företag 2. 

Snabbfakta Företag 2 

Bransch Tillverkning av uppvärmningssystem 
för offentlig sektor, privatpersoner 
samt företag. 

Intervjuade personer Chief Operating Officer (platschef) 

Ramavtal med Combitech Nej 

Miljöledningssystem Nej 
Miljömedvetenhet bland kunder till 
Företag 2 enligt respondent 

Obefintlig 

Efterfrågade miljötjänster enligt 
respondent 

Utbildningar 

 

5.2.2.1 Företagets miljöarbete 
Företag 2 har ingen uttalad miljöstrategi på företags- eller organisationsnivå. 
Miljöarbete förekommer dock i samband med produkternas utformning och 
utveckling men ofta som en bieffekt av att företaget jobbar med att höja 
verkningsgraden på produkterna för att reducera driftskostnader. Företag 2 är inte 
certifierade enligt ISO 14001 och har inte ett proaktivt miljöarbete. Vidare är 
miljöfrågor något som inte diskuteras och inte förekommer på ledningens möten. 
 
På frågan hur platschefen kan beskriva miljöarbetet på Företag 2 är svaret att: 
 

”vi är inte särskilt aktiva med miljöarbete”.  
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Dock är detta svar lite missvisande då det senare framkommer att företaget faktiskt 
jobbar med vissa miljörelaterade frågor. Platschefen på Företag 2 säger att de inte 
verkar under några speciella miljökrav från lagar och regler. Däremot förekommer 
det mycket större krav på produkten gällande att den är kontrollerad, testad och 
säker. Exempelvis förekommer det elsäkerhetskrav som produkten måste uppfylla för 
att erhålla CE-märkning. 
 
Miljöarbetet på Företag 2 är mestadels produktorienterat då företaget framförallt 
fokuserar på att höja verkningsgraden på produkterna i utvecklingsarbetet. Vidare 
jobbar företaget med effektiv styrning av produkterna för att minska 
energianvändningen. Företaget är månt om att uppfylla krav angående att inte 
använda virke som kommer från regnskog eller andra områden där virke avverkas på 
ett icke hållbart sätt. På grund av ett svårt och omfattande arbete att säkerställa att 
hela företagets leverantörskedja inte använder dessa virkestyper är Företag 2 ej 
certifierade enligt FSC2 (Forest Stewardship Council) men företaget strävar efter att 
använda virke som innehar denna certifiering. 
 
Företag 2 ger råd till kunder gällande hur produkterna ska användas för att vara mest 
effektiva ur ett energi- och komfortperspektiv. Vidare arbetar företaget internt med 
REACH och RoHS som handlar om att fasa ut farliga ämnen. Företag 2 har valt att inte 
bearbeta träslaget ceder då detta kan medföra arbetsmiljöskador när farliga partiklar 
frigörs. Företagets kunder har svårt att förstå detta då de gärna efterfrågar produkter 
med ceder. Företag 2 försöker då erbjuda kunder andra, liknande träslag för att 
undvika arbetsmiljöskador i samband med tillverkning.  
 
Några av företagets ingående material är klassade som farligt gods och genom att 
försöka fasa ut och hitta substitut till dessa ämnen kan Företag 2 spara pengar. Det är 
dock snarare ur ett transport- och kostnadsperspektiv än ur ett miljöperspektiv som 
företaget försöker fasa ut farliga ämnen.  
 
Det finns ingen tydlig efterfrågan på mer miljövänliga produkter eller miljökrav från 
kunder. Trenderna i branschen handlar mer om design samt att integrera och erbjuda 
fler funktioner i produkten. Dock finns det möjlighet att efterfrågan och krav på 
miljövänligare produkter kan komma att öka i framtiden då marknaden kan ändras 
och bli mer miljömedveten. Även nya lagkrav och riktlinjer kan komma att påverka 
verksamheten men platschefen tycker det är svårt att spekulera kring detta. Vidare 
säger platschefen att idag är företagets största exportmarknad Ryssland där kunder 
framförallt är rika privatpersoner och dessa  

 
”bryr sig överhuvudtaget inte om miljö”. 
  

Företag 2 har fler exportmarknader och framöver är det möjligt att kunder kan 
komma att ställa hårdare krav på produkternas energiprestanda och att virke 
kommer från förhållanden där det producerats på ett hållbart sätt.   
 

                                                        
2 FSC är en internationell organisation som strävar efter ett ansvarfullt bruk av världens skogar. (Forest 
Stewardship Council, u.å) 
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5.2.2.2 Företagets syn och krav på underleverantörer 
Inköpsavdelningen ställer krav på att underleverantörer uppfyller REACH och RoHS 
men detta omfattar främst underleverantörer som levererar material eller produkter 
till Företag 2. Företaget har inga krav på deras underleverantörer gällande 
miljöledningssystem vilket även inkluderar konsultföretag. Generellt är miljö inte 
prioriterat men Företag 2 försöker välja leverantörer som uppfyller FSC och de ser 
mest till andra hållbarhetsfrågor, exempelvis om leverantörer är seriösa och ej 
använder sig av barnarbete. 
 
Överlag försöker Företag 2 använda sig av så lite konsulter som möjligt. Krav från 
företagets ägare har medfört att konsulter med kompetens inom produktions- och 
processeffektivisering har anlitats vid några tillfällen. Dock är detta, enligt 
platschefen, inte alltid så genomtänkt att ägarna bestämmer att konsulter ska 
användas inom en viss verksamhet. Platschefen anser att det är bättre med konsulter 
som utbildar anställda inom olika områden men att det praktiska arbetet och 
implementeringen sker internt.  
 

5.2.2.3 Miljörelaterade konsulttjänster 
Företag 2 köper inga miljötjänster relaterade till produktutveckling. De miljötjänster 
som förekommer är kopplade till företagets lokaler där energieffektiviseringsuppdrag 
genomförts.  
 
På frågan hur Företag 2 ser på konsultföretag som har ett proaktivt förhållningssätt 
till miljö och försöker komma med förbättringsförslag till projekt mot kund säger 
platschefen att det kan vara ett mervärde. Detta eftersom säljargumenten stärks för 
Företag 2 genom att vissa produkter är utvecklade med hänsyn till miljön. Dock är det 
viktigt att dessa miljöförbättrande förslag kommer i ett tidigt skede i 
produktutvecklingsfasen. Skulle det vara med tidigt i ett projekt kommer 
miljöförbättringar troligtvis inte att medföra extra kostnader eftersom 
utvecklingsarbetet idag är så pass effektivt i företag. Miljöförbättringar och ekonomi 
kan dra åt samma håll då miljöförbättringar inte nödvändigtvis är en kostnad. 
Platschefen poängterar att det inte är säkert att marknaden är mogen för att köpa 
miljömärkta produkter. Dock ser Företag 2 ändå ett värde i att anlitade konsulter med 
miljökompetens kommer med konstruktiva förslag som kan förbättra företagets 
produkter ur ett miljöperspektiv. Att vara först bland konkurrenter gällande ett 
omfattande och seriöst miljöarbete, som sedan kommuniceras till marknaden, kan ge 
en konkurrensfördel.  
 
För att stärka företagets miljöarbete vill Företag 2 gärna bli inspirerade och skapa sig 
förståelse för hur andra företag gör inom området. Vidare ser Företag 2 att 
utbildningar från externa parter är nödvändiga för att stärka företagets miljöarbete 
och förbättra produkterna. På frågan angående inom vilka områden Företag 2 ser att 
det behöver hjälp med miljörelaterade frågor från konsultbolag säger platschefen att 
utöver utbildningar är en tredje part välkommen att studera verksamheten. Detta i 
syfte att med utomstående ögon, identifiera brister i miljöarbetet samt föreslå 
förbättringsåtgärder.  
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5.2.3 Företag 3 
Företag 3 är ett medicinteknikföretag med hela världen som marknad. Antalet 
anställda på företaget uppgår till omkring 8000 personer globalt. Företaget blev 
nyligen uppköpt av en global medicinteknikkoncern. Combitech säljer idag tjänster till 
Företag 3 inom en rad områden såsom systemutveckling, mekanik, test, logistik samt 
inköp. Gällande miljötjänster jobbar en konsult från Combitech med att Företag 3 ska 
uppfylla RoHS-direktivet. Tabell 3 summerar de viktigaste resultaten från intervjun 
med representanten från Företag 3.   
 
Tabell 3. Sammanfattat resultat från intervjun med representant från Företag 3. 

Snabbfakta Företag 3 

Bransch Medicinteknik 

Intervjuade personer Director Purchasing Global Sourcing 
(inköpschef) 

Ramavtal med Combitech Nej (konsulttjänster köps in via tredje 
part) 

Miljöledningssystem Ja 

Miljömedvetenhet bland kunder till 
Företag 3 enligt respondent 

Låg 

Behov av miljötjänster enligt 
respondent 

Extern konsult jobbar med RoHS 

 

5.2.3.1 Företagets miljöarbete 
Den rådande situationen på Företag 3 är att företagets lokala verksamheter är 
certifierade enligt ISO 14001 men hela företaget har inte ett gemensamt 
miljöledningssystem. Eftersom varje ort har sitt egna miljöledningssystem innefattar 
detta olika verksamhetsdelar av företaget på orten, exempelvis marknad, utveckling, 
inköp, och produktion. På en organisatorisk nivå istället för en geografisk nivå gäller 
krav såsom REACH och RoHS samt andra lagkrav som företaget omfattas av. Eftersom 
Företag 3 nyligen blev uppköpt är det bara en tidsfråga innan den ägande koncernen 
börjar integrera Företag 3 i koncernens miljöarbete. Den nye ägaren har en stark 
miljö- och hållbarhetsprofil men enligt inköpschefen kommer det troligen ta tid innan 
Företag 3 helt har integrerats i den nye ägarens miljöarbete.  
 
Eftersom Företag 3 är verksamt inom medicinteknikbranschen där det generellt råder 
stränga regler och krav, är det naturligt för företaget att arbeta med certifieringar och 
intressentkrav. Inom medicinteknik är ISO 13485 en standard som handlar om 
kvalitet på produkter inom sjukvård. De olika kraven och direktiven gör att nivån från 
början är ganska hög inom Företag 3 och generellt inom medicinteknikbranschen. 
Bland annat ska livscykelanalyser genomföras på alla produkter inom 
medicinteknikbranschen för att granska deras säkerhet. 
 
Inköpschefen hävdar att ju högre kraven på kontroll är i branschen desto högre 
kostnad leder det till för företagen. Medicinteknikbranschen går ut på att utveckla och 
tillverka produkter som ska ta hand om människor och därför är även miljöarbete 
naturligt för dessa företag. 
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Gällande vilka miljörelaterade frågor som är mest aktuella idag säger inköpschefen att 
det fortfarande, till viss del, är fokus på koldioxidminskning inom branschen. Trenden 
är att Företag 3 börjar fokusera mer på att minska förpackningsmaterial. Även ”grön 
el” är mer vanligt idag jämfört med för några år sedan. RoHS-direktivet är något som 
Företag 3 jobbar intensivt med i dagsläget eftersom medicinteknikbranschen tidigare 
har haft dispens från att leva upp till RoHS. Att jobba med REACH är ett kontinuerligt 
arbete för Företag 3. 
  
Inköpschefen beskriver miljöarbetet på Företag 3 som reaktivt när det handlar om att 
uppfylla lagkrav men företaget har ett proaktivt miljöarbete när det handlar om att 
minska kvantiteter på kartonger, transportoptimering, minskad elförbrukning m.m. 
Dessa förbättringar medför även kostnadsbesparingar vilket enligt inköpschefen är 
ett tecken på att miljö och ekonomi hänger ihop. 
 
Företag 3 får ibland krav på sig av kunder att med jämna mellanrum fylla i vissa 
formulär om och hur de jobbar med miljö för att kunna leverera produkter till 
marknaden. Inköpschefen tror att medicinteknikbranschen har detta som standard 
eftersom det finns så pass många lagkrav och direktiv i branschen. Angående framtida 
miljöarbete tror inköpschefen att globala händelser såsom nya klimatrapporter får 
genomslag som i sin tur påverkar kunder till Företag 3 och deras preferenser. 
 
Inköpschefen tror att det finns värde i att kommunicera företagets miljömedvetenhet 
till kunder. Dock är det inom medicinteknikbranschen viktigare med företags 
miljöprofil än produkters miljöprestanda då företag profilerar sig. 
 

5.2.3.2 Företagets syn och krav på underleverantörer 
På frågan hur Företag 3 ser på underleverantörer som arbetar proaktivt med 
miljöfrågor för att reducera miljöpåverkan från projekt som genomförs mot Företag 3 
säger inköpschefen att Företag 3 vill ha en konsult som adderar så mycket värde som 
möjligt för pengarna. Företaget vill gärna att konsulten kommer med nya perspektiv 
som medför att Företag 3 kan utvecklas vilket ibland, inom vissa områden, är svårt 
utan extern kompetens.  
 
Företag 3 har en handlingsplan för inköp som bland annat inkluderar miljö och 
arbetsmiljö. En del i handlingsplanen är miljöarbetet mot leverantörer. Företaget har 
två mål gällande miljö när de granskar leverantörer. Det första handlar om att en 
tredje part bekräftar att leverantören är certifierad enligt ISO 14001. Det andra målet 
handlar om hållbarhet och CSR där ett formulär med frågor skickas ut till potentiella 
leverantörer. Formulärets frågor handlar bland annat om certifieringar, miljöfrågor, 
lagefterlevnad samt hur underleverantörerna jobbar mot myndigheter m.m.  
 
Företagets anläggningar runt om i världen använder sig av olika formulär beroende 
på rådande situation och lagkrav i landet. På anläggningen i Sverige använder sig 
Företag 3 av ett formulär innehållandes en rad frågor av CSR-karaktär som de ställer 
till potentiella underleverantörer. Beroende på hur leverantörerna svarar är det den 
lokala verksamheten som godkänner ifall de är lämpliga leverantörer eller ej. På 
samma sätt ser det ut runt om på de orter i världen där Företag 3 är verksamt. 
Kommer en leverantör under den godkända nivån i formuläret måste miljöchefen i 
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kommunen godkänna leverantören skriftligt. Istället för att endast neka en leverantör 
som inte har nått upp till godkänd standard kan Företag 3 ge stöd och hjälpa 
underleverantörer att förbättra sitt miljö- och hållbarhetsarbete så att de uppfyller 
kraven. 
 
På frågan hur Företag 3 värderar underleverantörers miljöarbete i förhållande till 
övriga aspekter som genomsyrar projekt, exempelvis kvalitet, pris och 
leveranssäkerhet m.fl. när leverantörers tjänster analyseras säger inköpschefen att 
det är viktigt att leverantören tar sig över tröskeln för ett tillräckligt bra miljöarbete. 
Med tröskeln avser inköpschefen att leverantören har uppfyllt en godkänd nivå på 
frågorna från formuläret samt att de är certifierade enligt ISO 14001. Människors 
säkerhet är den viktigaste parametern då Företag 3 studerar leverantörer. Miljö är 
också viktigt i den utsträckningen att leverantören kommer över tröskeln, men 
därefter är de andra parametrarna så som kvalitet, pris och leveranssäkerhet m.fl. 
viktigare.  
 

5.2.3.3 Miljörelaterade konsulttjänster 
Företag 3 köper in konsulttjänster inom en rad olika områden såsom exempelvis 
produktutveckling, inköp, processutveckling och marknad vid tillfällen då företaget 
behöver specialkompetens. Företaget använder sig även av bemanningskonsulter. 
Angående miljötjänster jobbar en konsult på Företag 3 med RoHS-direktivet för att 
fasa ut ämnen som inte är tillåtna.  
 
På frågan hur Företag 3 kommer stärka sitt miljöarbete i framtiden säger 
inköpschefen att de först kommer att vända sig till sina nya ägare som ligger i 
framkant i branschen gällande miljö. Företag 3 vill ha ett minst lika bra miljöarbete 
som ägarna och eftersom miljö är så pass viktigt är det avgörande att kompetensen 
finns internt inom organisationen vilket medför att hjälp från konsulter inte kommer 
att prioriteras.  
 

5.2.4 Företag 4  
Företag 4 är en global industrikoncern vars kärnprodukter är motordrivna verktyg. 
Produkterna säljs till privatpersoner och professionella användare i cirka 100 länder. 
Omsättningen är cirka 30 miljarder kronor och antalet anställda uppgår globalt till 
cirka 14 000. Combitech bidrar med mjukvaruutveckling och har utvecklat ett nytt 
koncept för produktutveckling av mjukvara hos Företag 4. Att systematisera tester är 
också en del som Combitech hjälper Företag 4 med. Dels används resurskonsulter när 
företaget inte har tillräckligt med anställda för att utföra ett visst jobb men Företag 4 
anlitar också konsulter då företaget är i behov av ny specifik kompetens inom ett visst 
område. Combitech bidrar även med nya typer av arbetssätt och ett ramavtal finns 
mellan företagen. Tabell 4 summerar de viktigaste resultaten från intervjuerna med 
representanter från Företag 4.   
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Tabell 4. Sammanfattat resultat från intervjuer med representanter från Företag 4. 

Snabbfakta Företag 4 

Bransch Tillverkning av motordrivna verktyg 

Intervjuade personer Global miljöchef samt utvecklingschef 
av en produkttyp 

Ramavtal med Combitech Ja 

Miljöledningssystem Ja 

Miljömedvetenhet bland kunder till 
Företag 4 enligt respondent 

Generellt hög, varierar dock mellan 
länder 

Efterfrågade miljötjänster enligt 
respondent 

Utbildningar 

 

5.2.4.1 Företagets miljöarbete 
Miljöchefen beskriver miljöarbetet på Företag 4 som: 

 
”Vi har kommit en bra bit på vägen men har mycket kvar att göra”.  

 
Resonemanget utvecklas och miljöchefen säger att företaget aldrig är färdiga med 
miljöfrågor eftersom ambitionsnivåerna hela tiden höjs och Företag 4 vill hela tiden 
förbättra verksamheten. Nya lagstiftningar ska implementeras och intressenter såsom 
kunder och investerare kommer med nya krav vilket medför att företaget ständigt 
måste utvecklas. Ungefär 90 % av alla företagets fabriker är certifierade enligt ISO 
14001 men hela koncernen är inte centralt certifierad. På koncernnivå är det 
produkternas miljöbelastning som det är fokus på medan fabrikerna runt om i 
världen istället fokuserar på att reducera lokala emissioner från fabrikerna. 
 
Företag 4 har ett ”sustainability council” vilket är ett råd som med jämna mellanrum 
sammanträder för att diskutera hållbarhet. Rådet består av koncernens 
ledningsgrupp och miljöchefen presenterar företagets hållbarhetsprestanda fyra 
gånger per år till rådet. Koncernen har övergripande miljömål och ledningen har från 
och med 2014 även inkluderat miljö i deras ”operational review” där de intervjuar 
chefer för att se hur verksamheten fortlöper. Miljöchefen anser att företagets ledning 
är med på miljöarbetet då de vill sprida hållbarhet i hela organisationen. Även 
företagets fabriker är delaktiga i miljöarbetet då dessa jobbar utifrån 
miljöledningssystem. Dock anser miljöchefen att det framförallt är mellanchefer på 
produktsidan, inköp och R&D (Research and Development) som måste bli bättre på 
att arbeta med miljöfrågor inom deras verksamhetsområden. Det handlar om att 
integrera och systematisera miljöarbetet hos dessa mellanchefer vilket är en 
utmaning.  
 
Relaterat till produktutveckling säger utvecklingschefen att Företag 4 strävar efter att 
optimera produkterna för att minska energianvändningen. Genom att driva fler 
produkter med el uppkommer mindre direkta lokala emissioner. Företag 4 strävar 
efter att uppfylla REACH samt RoHS och företagets ”restricted material list” beaktas 
vid produktutveckling för att i så stor grad som möjligt undvika vissa farliga ämnen 
som inte beaktas i befintliga lagkrav och standarder. Visionen är att aldrig använda 
ämnen som finns beskrivna på listan med farliga ämnen, men det är inte alltid det går. 



48 
 

Det viktigaste är att framförallt uppfylla REACH och RoHS. Inom produktutveckling 
tittar även Företag 4 på ”end of life” som innebär att produkterna ska vara enkla att 
montera och därmed även enkla att demontera. Företag 4 strävar efter att inte gjuta 
in elektronik eftersom det då är svårare att återvinna elektroniken. Istället försöker 
företaget täta chassit för att undvika fuktskador. Företag 4 har valt att inte använda 
glasfiberfyllda plaster eftersom de inte går att återvinna eller bränna. Vidare försöker 
företaget att inte blanda för mycket olika plaster och dessa är även märkta med 
innehåll för att underlätta återvinning.  
 
Företag 4 genomför LCA på vissa produkter med jämna mellanrum. Ur ett 
livscykelperspektiv har företagets produkter större miljöbelastning under 
användningsfasen än under framställningen och tillverkningen. Ungefär 70 % av de 
totala utsläppen från produkternas livscykel uppstår under användningsfasen och 
därför är det viktigt för Företag 4 att höja verkningsgraden på produkterna. Företag 4 
är i inledningsfasen med att se till hur produkterna demonteras och fragmenteras i 
slutet av livscykeln med syfte att kunna utveckla produkter med så låg miljöbelastning 
som möjligt från demonteringsstadiet. Företag 4 har gjort beräkningar som visar på 
att en reducering med 5-10 % av bränslekonsumtionen i företagets produkter 
motsvarar de totala utsläppen från företagets fabriker under ett år.  
 
På frågan kring hur miljöchefen anser att miljörelaterade frågor är mer aktuella idag 
inom företaget jämfört med några år tillbaka svarar denne att miljöfrågor idag 
kommer högre upp på agendan i organisationen. Miljöchefens mål är att inkludera 
hållbarhet och miljö på agendan i koncernledningen. Vidare anser miljöchefen att 
Företag 4 bör visa på ledarskap och gå i bräschen för miljöprodukter då det ska vara 
naturligt eftersom produkterna används utomhus i naturlig miljö. Angående 
miljövänliga produkter säger miljöchefen följande: 
 

”Kan bilindustri sälja miljöbilar kan även Företag 4 sälja miljöprodukter 
utan att det blir greenwash.” 

 
Företagets kunder ställer en del krav på Företag 4 gällande bland annat det kemiska 
innehållet då kunderna ibland vill att vissa kemikalier ska fasas ut och kundernas krav 
är ibland hårdare än lagkraven. Det vanligaste är dock att företaget uppfyller REACH 
och RoHS. Företag 4 har två typer av återförsäljare som ställer krav och eftersom 
företaget inte säljer direkt till slutanvändare ställer dessa inte några direkta krav på 
Företag 4. De stora byggvaruhusen är en typ av kund som har väldigt hårda krav 
medan mindre och lokala fackhandlare inte alls har samma krav. De europeiska 
återförsäljarna har generellt strängare krav än andra återförsäljare i andra länder. 
Stora återförsäljare har ofta hårdare krav på grund av att de framförallt vill minimera 
risker eftersom de inte vill bli uthängda av media då fel begåtts. 
 
Lagkraven på Företag 4 inom miljö- och energiförbättringar av företagets fabriker har 
börjat plana ut och blir inte så mycket hårdare. Nu kommer istället strängare lagkrav 
som fokuserar på produkterna inom exempelvis ekodesign, framförallt i Europa, och i 
Kaliforninen förekommer det krav relaterat till energianvändning. I framtiden tror 
både utvecklingschefen och miljöchefen att lagkrav kommer öka relaterat till 
ekodesign av produkter. Kunder kommer förmodligen ställa hårdare krav gällande att 
företaget ska verka ansvarsfullt. Troligtvis kommer myndigheter att kräva att företag 
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ska följa upp i leverantörskedjan så att underleverantörer jobbar med miljö och 
hållbarhet. 
 

5.2.4.2 Företagets syn och krav på underleverantörer 
Enligt utvecklingschefen tillverkar Företag 4 mycket av komponenterna i produkterna 
internt men i de fall då komponenter köps in från leverantörer ställs krav på 
ekodesign. När det gäller huruvida Företag 4 väger leverantörers miljöarbete mot 
traditionella parmetrar såsom pris, kvalitet samt leveranssäkerhet säger 
utvecklingschefen att miljö är med i värderingen. Företag 4 ställer grundkrav enligt 
företagets Code of Conduct (uppförandekod) som innehåller vissa miljökrav. När 
leverantörer kommer över tröskeln gällande att de uppfyller miljökraven är det de 
andra aspekterna som är av större vikt. Företag 4 gör en undersökning av 
underleverantörer där bland annat miljörelaterade frågor ställs, och om 
underleverantörerna inte uppfyller dessa får de heller inte leverera. 
 
På frågan hur utvecklingschefen ser på underleverantörer som arbetar proaktivt med 
miljöfrågor för att reducera miljöpåverkan från projekt som genomförs mot Företag 4 
säger han att det inte är någon nackdel men heller inte avgörande. På samma fråga 
säger miljöchefen att det absolut finns ett mervärde. Ofta är det 
utvecklingsavdelningarna på företaget som först kommer i kontakt med leverantörer 
då de skriver kravspecifikationerna. Utvecklingsavdelningarna bryr sig inte så mycket 
om leverantörerna har bra miljöarbete eller om konsulterna har god 
hållbarhetskunskap. Däremot tror miljöchefen att miljörelaterade frågor relaterade 
till produkterna beaktas av utvecklingsavdelningarna.  
 

5.2.4.3 Miljörelaterade konsulttjänster 
Företag 4 använder konsulter i stor utsträckning inom flertalet områden på företaget. 
Dock gör Företag 4 väldigt mycket internt gällande miljö och använder således lite 
konsulter inom miljöområdet. Miljöchefen tycker personligen att det är bättre att 
stärka miljöarbetet genom interna satsningar och bygga upp kunskap hellre än att 
köpa in externa konsulter.  
 
Som exempel säger miljöchefen att det är lättare och mer förmånligt att köpa tjänster 
som exempelvis utbildningar inom miljöledingssystem hellre än utveckling av 
miljöstrategier. Det beror på att utbildningar stärker kompetensen internt i företaget 
medan utvecklingen av miljöstrategier medför en längre startsträcka för konsulter då 
de inte är insatta i företaget och dess verksamhet. Vidare stannar kompetensen hos 
konsulten som endast levererar en färdig produkt till kunden. Utvecklingschefen är av 
samma mening men säger ändå att det i vissa avseenden kan vara nödvändigt att 
anlita konsulter med unik kompetens inom specifika områden. 
 
Miljöchefen säger att han vill stärka miljöarbetet på Företag 4 i framtiden genom att få 
in miljö i affärsstrategierna så det blir naturligt att jobba med miljö ute i fabrikerna. 
Vidare är det viktigt att miljö blir ett ägarskap ute i affärsområdena hos mellanchefer. 
Miljö måste även växa och finnas inom de olika produktkategorierna som Företag 4 
erbjuder. Företag 4 är på gång inom detta område då företaget satsar mer och mer på 
batteribaserade produkter.  
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Utvecklingschefen tycker att det ger ett mervärde om befintliga, redan anlitade 
konsulter kommer med nya förslag kring hur Företag 4 kan höja miljöprestandan på 
företaget eller produkterna. Däremot tycker utvecklingschefen att det är svårt att 
anlita externa konsulter som kommer med nya koncept och förslag då dessa i 
dagsläget inte har några befintliga samarbeten med Företag 4. Men helt klart ett 
mervärde om en konsult som redan jobbar på Företag 4 kan komma med 
förbättringsförslag.  
 
Både miljöchefen och utvecklingschefen tycker det ger ett mervärde att miljömärka 
och kommunicera miljönyttan med produkter. Om kunder står inför valet att välja 
mellan två exakt likadana produkter kan en miljömärkning som exempelvis innebär 
att produkten är tillverkad under miljömässigt goda förhållanden innebära en 
konkurrensfördel.  
Miljöchefen anser att konsulttjänster relaterade till att se över möjligheterna att 
använda återvunna material som exempelvis plaster i produkter är tämligen onödigt 
eftersom dagens tuffa lagkrav medför att företag måste vara medvetna om vilka 
ämnen som används i produkter. Genom att använda återvunnen plast kan inte 
företag garantera innehållet i produkterna och av den anledningen använder Företag 
4 endast återvunnen plast i begränsad utsträckning. Utvecklingschefen säger att 
Företag 4 exempelvis använder sig av återvunnen plast från företagets egen 
plastfabrik i Storbritannien som tillverkar jungfrulig plast till olika produkter. Spillet 
från fabriken går till produktionen av detaljer som inte syns för kunden och inte har 
allt för höga kvalitetskrav. Tyvärr kan inte återvunnen plast användas till alla 
komponenter eftersom den inte uppfyller de krav på kvalitet som ställs på vissa 
komponenter. 
 

5.2.5 Företag 5 
Företag 5 är ett företag med runt 10 anställda som tillverkar produkter för smart 
förvaring. Combitech är med som utvecklingspartner till Företag 5 och har bistått med 
utveckling inom hård- och mjukvara. Mjukvaruplattformen SimCom från Saab AB 
används i produkternas kontrollpaneler. Combitech har idag ett underhållsavtal med 
Företag 5 som innebär att kontinuerligt förbättra produkten. Samarbetet har 
utvecklats till att även innefatta andra tjänster, exempelvis riskanalyser för att 
möjliggöra att Företag 5 kan certifiera sig enligt ISO 27002 som är en 
informationssäkerhetsstandard. Tabell 5 summerar de viktigaste resultaten från 
intervjun med representanten från Företag 5.   
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Tabell 5. Sammanfattat resultat från intervjuerna med representant från Företag 5. 

Snabbfakta Företag 5 

Bransch Tillverkningsindustri, 
förvaringslösningar 

Intervjuade personer Utvecklingschef 
Ramavtal med Combitech Nej (endast underhållsavtal) 

Miljöledningssystem Nej 

Miljömedvetenhet bland kunder till 
Företag 5 enligt respondent 

Obefintlig 

Efterfrågade miljötjänster enligt 
respondent 

Allt som medför ett värde för Företag 5 
och som leder till fler säljargument för 
företaget.  

 

5.2.5.1 Företagets miljöarbete 
Företag 5 jobbar inte speciellt aktivt med miljöfrågor men en gång om året har 
företaget en miljökontroll som utvecklingschefen säger att de brukar prestera bra på. 
Utvecklingschefen menar att eftersom Företag 5 bara skruvar och monterar i egna 
lokaler har företaget inga bearbetningsmaskiner eller processer som ”smutsar ned 
miljön”. Vidare beskriver utvecklingschefen verksamheten som en ”ren industri”. 
Företaget är inte certifierat enligt ISO 14001 och använder inte heller något annat 
miljöledningssystem.  
 
Företag 5 avsänder helst stora leveranser och köper in större kvantiteter av material 
då företaget anser att det är onödigt att transportera material många gånger. När små 
kvantiteter transporteras krävs fler transporter. Företaget har valt att transportera 
större volymer då det både är bra ur miljö- och ekonomisynpunkt. Vidare väljer 
Företag 5 att inte köpa material från Kina då det medför dyra transporter. Istället har 
företaget valt att köpa material från leverantörer i Sverige. Plåten till produkterna 
utgör en väsentlig del och den kommer från en lokal aktör fem kilometer från 
företaget. Dock är det snarare ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv än ur ett 
miljöperspektiv som transportsituationen ser ut som den gör. Företag 5 använder sig 
av transportföretag som har ett aktivt miljöarbete.  
 
Angående miljöarbete relaterat till produkterna har Företag 5 tittat på alternativa 
material till den befintliga plåten som används då företaget vill reducera vikten på 
produkterna vilket i sin tur leder till billigare transporter. Företaget har gjort 
prototyper av karbon och även studerat olika plaster, men med tanke på att Företag 5 
fortfarande är ett relativt litet företag så är det svårt att experimentera med nya 
material eftersom företaget inte har de resurser som krävs.  
 
Idag jobbar företaget med att köpa bra plåt med material som klarar kvalitetskraven. 
Plåtleverantören till Företag 5 innehar enligt utvecklingschefen diverse ISO-certifikat 
och hanterar metaller på ett bra sätt. Exempelvis använder plåtleverantören inga 
farliga kemikalier för att tvätta plåten och inga farliga lacker förekommer.  
 
Företag 5 använder färg och lack med låg miljöpåverkan till sina produkter men det är 
snarare ur användnings- och hanteringssynpunkt i produktionen än ur miljösynpunkt 
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som färgen och lacken valts ut. Vidare har Företag 5 valt att inte använda elektronik 
från leverantörer där blylödningar förekommer. 
 
Eftersom produkterna är uppkopplade mot nätverk kan Företag 5 utföra service av 
mjukvara och kretskort från företagets kontor. Service behöver inte göras på plats 
vilket sparar in på transporter och servicekostnader. Utvecklingschefen påtalar att 
detta är bra ur miljösynpunkt.  
 
Företag 5 upplever inga större trender inom branschen som kan relateras till miljö. På 
frågan om kunder har krav på Företag 5 relaterat till miljö säger utvecklingschefen: 
 

”Obefintligt, aldrig hört talas om sådana kundkrav”.  
 
Utvecklingschefen tror att det är företagets underleverantörer som utsätts för lagkrav 
då det är de som tillverkar materialen till produkterna. Eftersom Företag 5 endast 
monterar produkterna i deras egna lokaler undgår företaget många lagar och krav. I 
framtiden tror utvecklingschefen att det kan komma mer miljökrav från olika 
intressenter. Om volymerna stiger kommer troligtvis också kraven höjas i takt med att 
omsättningen ökar. 
 

5.2.5.2 Företagets syn och krav på underleverantörer 
För att Företag 5 ska kunna växa ställs krav på att leverantörer och konsulter bland 
annat är certifierade enligt ISO 14001. Utvecklingschefen säger att företaget strävar 
efter att ha ett nära samarbete med leverantörer och konsulter och ISO-certifikaten 
hos dessa är en nödvändighet för att Företag 5 ska kunna växa i omsättning då 
certifikaten är kvitto på att leverantörerna är lämpliga.  
 
På frågan hur Företag 5 ser på underleverantörer som arbetar proaktivt med 
miljöfrågor för att reducera miljöpåverkan från projekt som genomförs mot Företag 5 
säger utvecklingschefen att det finns ett mervärde med leverantörer som ligger i 
framkant gällande miljö. Vidare säger utvecklingschefen följande:  

 
”För att Företag 5 ska ligga i framkant måste även våra leverantörer ligga 
i framkant.” 

 
Då olika underleverantörer jämförs är det framförallt traditionella faktorer såsom 
pris och kvalitet som är viktigast i jämförelse med miljörelaterade aspekter. Dock 
gäller det att leverantörer är certifierade enligt ISO 14001, men det ser Företag 5 som 
endast en tröskel och har leverantörer kommit över denna är det därefter pris och 
kvalitet som är viktigast.  
 

5.2.5.3 Miljörelaterade konsulttjänster 
Som svar på frågan hur Företag 5 ytterligare vill stärka företagets miljöprestanda i 
framtiden svarar utvecklingschefen följande: 
 
 ”Blir vi tvingade i framtiden att göra något så gör vi det.” 
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Utvecklingschefen säger sedan att Företag 5 är beroende av sina leverantörer då 
företaget för över sina kunders krav till leverantörerna. Därför är det viktigt att 
leverantörerna sköter sina verksamheter på ett bra sätt.  
 
Företag 5 ser positivt på alla typer av förslag från konsulter som kan medföra att 
företaget får ytterligare säljargument. Detta gäller även förslag av miljömässig 
karaktär. Utvecklingschefen säger att allt som medför att Företag 5 lättare kan sälja 
till sina kunder är ett mervärde. Vidare tycker utvecklingschefen att det skulle vara 
bra om det vore möjligt att miljömärka produkterna och kommunicera deras 
miljöprestanda då han ser det som ett unikt säljargument i upphandlingar, framförallt 
mot verksamheter inom offentlig sektor.  
 

5.2.6 Företag 6 
Företag 6 är en global koncern med en rad verksamhetsområden relaterat till 
belysning. Företaget finns representerat i cirka 20 länder och antalet medarbetare 
uppgår till ungefär 2200. Combitech har inget ramavtal med Företag 6 men erbjuder 
tjänster inom bland annat mekanik och utvecklingsprojekt av smart styrning av 
belysning. Tabell 6 summerar de viktigaste resultaten från intervjun med 
representanten från Företag 6.   
  
Tabell 6. Sammanfattat resultat från intervjun med representanten från Företag 6. 

Snabbfakta Företag 6 

Bransch Belysning 
Intervjuade personer Produktchef 

Ramavtal med Combitech Nej 

Miljöledningssystem Ja 
Miljömedvetenhet bland kunder till 
Företag 6 enligt respondent 

Hög 

Efterfrågade miljötjänster enligt 
respondent 

Anlitar idag konsulter som arbetar 
med hur produkter från Företag 6 
bidrar till ett mer hållbart samhälle 

 

5.2.6.1 Företagets miljöarbete 
Företag 6 har enligt produktchefen stort miljöfokus och miljö är med på alla nivåer i 
organisationen. Vidare tänker företaget på energieffektivisering i alla processer och 
samtidigt försöker företaget utveckla och tillverka energieffektiva produkter då detta 
är viktiga säljargument. Företag 6 jobbar mycket med att upplysa kunder om 
problemen med gamla belysningssystem och fördelarna med att investera i ny 
belysning då kunden sparar pengar med ny energieffektiv belysning samtidigt som 
negativ miljöpåverkan minskar. Företaget genomför även livscykelkostnadsanalyser 
(LCC) på projekt för att kunna jämföra olika kostnader mellan det gamla systemet och 
det nya. Företag 6 kan beskrivas ha ett proaktivt synsätt på miljöfrågor och som 
exempel började företaget fasa ut kvicksilverlampor så fort frågan kom på tal men 
långt innan kvicksilverlampor slutligen förbjuds 2015. 
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I produktionen försöker företaget göra energikartläggningar för att allokera var 
energi används i verksamheten och i processerna. Företag 6 strävar efter att minska 
användningen av förpackningsmaterial och företaget tänker på hur produkter 
utformas för att reducera energianvändningen i tillverkningsprocesser. Exempelvis 
genom att bocka plåt istället för att svetsa ihop fogar. Företaget strävar efter att 
uppnå RoHS-direktivet vilket medför att de är noga med alla material som används. 
Exempelvis innebär det att företaget inte kan klistra ihop olika produkter utan att 
tänka på vilka ämnen det är som sammanfogas. Produktchefen säger att ISO 14001 
och andra certifikat är standard idag hos deras stora konkurrenter i 
belysningsbranschen. Alla stora företag inom belysning jobbar med miljö då det är en 
förutsättning för att kunna växa och vara konkurrenskraftiga. Därav är det flera 
företag i branschen som är miljöprofilerade.  
 
Företag 6 har som standard att säga att produkterna som säljs ska ligga fem grader 
under leverantörernas garanti för vilken den maximala temperaturen är. Detta har 
Företag 6 som säljargument till sina kunder. För att uppnå detta jobbar företaget med 
luftspalter, kylpasta, och kylflänsar för att alltid ligga fem grader svalare än 
leverantörernas utsagor om vad som är den maximala driftstemperaturen. Detta 
resulterar i längre livslängd för produkterna.  
 
Produktchefen anser att miljöfrågor är mer aktuella idag för Företag 6 än tidigare. 
Som exempel beskriver han hur företags miljöarbete har påverkats vid historiska 
kriser och konjunkturnedgångar. Vid krisen och konjunkturnedgången i början av 90-
talet slutade företag att arbeta med miljörelaterade frågor då det ansågs vara en 
kostnad. Under den senaste stora krisen som började i slutet av 2007, bibehöll 
företagen arbeten med miljörelaterade frågor vilket är ett tecken på att företag är mer 
miljömedvetna än tidigare. Trenden går åt att företag börjar jobba allt mer med 
hållbarhetsfrågor. Gällande trender är det också viktigt med lång livslängd på 
produkter som är avsedda för offentliga miljöer såsom kontor, då detta är en 
förutsättning för att kundens byggnad ska leva upp till vissa miljökrav och erhålla 
miljömärkningar. Detta är det tydligaste exemplet på hur kunder ställer mer krav 
idag. Det finns vissa grundkrav såsom antal watt per kvadratmeter som är ett viktigt 
mått för fastighetsägare vilket medför att dessa ställer krav på Företag 6 att 
belysningen ska ha låg elförbrukning. Andra krav som växer handlar om hur ljus 
påverkar arbetsmiljön och därmed människors hälsa. EU har lanserat 
belysningsstandarden EN12464 som handlar om ljus och belysning i arbetsmiljö. 
Vissa kunder till Företag 6 ställer krav på denna standard och om företagets 
produkter inte uppfyller den nekas Företag 6 att offerera.  
 
I framtiden tror produktchefen att fler ämnen kommer behöva fasas ut vilket Företag 
6 kommer börja med så fort lagkrav börjar diskuteras. Vidare tror han att frågor kring 
hur människor mår i olika miljöer kommer bli mer aktuella i framtiden och då kan det 
även komma krav att belysning ska medföra att människor mår bättre. 
 

5.2.6.2 Företagets syn och krav på underleverantörer 
Produktchefen tycker det är svårt att redogöra för företagets generella syn och krav 
på underleverantörer. På frågan hur Företag 6 ser på underleverantörer som arbetar 
proaktivt med miljöfrågor för att reducera miljöpåverkan från produkter eller projekt 
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som genomförs mot Företag 6 säger produktchefen att det helt klart är ett mervärde. 
Företag 6 använder sig endast av underleverantörer som har klarat och uppfyllt vissa 
organisatoriska krav gällande miljö, exempelvis RoHS, REACH samt certifikat enligt 
ISO 14001 och ISO 9001. Vidare har Företag 6 även krav på produkterna och 
komponenterna som är av mer teknisk karaktär, exempelvis strömförbrukning och 
livslängd. 
 

5.2.6.3 Miljörelaterade konsulttjänster 
Företag 6 anlitar lite konsulter men det är framförallt inom design och konstruktion 
som företaget köper konsulttjänster. Då Företag 6 använder sig av konsulter försöker 
företaget utbilda dessa samt påpeka vikten med att ha förståelse för belysning och 
den tillhörande branschen. Produktchefen vet inte exakt vilka konsulttjänster Företag 
6 köper in relaterat till miljö. Det han nämner är tjänster inom hållbar utveckling som 
företaget köpt in i projekt där externa konsulters kompetens hjälper Företag 6 att 
förstå hur företagets produkter kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Exempel på 
sådana projekt är att styra dygnsrytmen hos personer på äldreboenden med hjälp av 
ljus samt reducera energianvändning från belysning i stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden med hjälp av LED-teknik. Produktchefen menar att det var tack vare 
samarbetet med konsultföretaget som Företag 6 lyckades vinna upphandlingen 
gällande energieffektiv belysning till Norra Djurgårdsstaden. Vidare menar 
produktchefen att det är ett givet mervärde för Företag 6 att kommunicera företagets 
miljöprofilering till kunder genom miljömärkta produkter.  
 
På frågan hur Företag 6 ser på anlitade konsultföretag som kommer med förslag för 
hur verksamhetens eller produkternas miljöpåverkan kan minska säger 
produktchefen att han är öppen för förslag. Produktchefen utvecklar resonemanget 
och säger att antingen upptäcker Företag 6 att rätt kompetens saknas eller så kommer 
någon extern part och anmärker på att företaget saknar kompetens inom ett visst 
område. Detta menar produktchefen är förutsättningar för att Företag 6 ska bli bättre. 
Vidare säger produktchefen att eftersom företagets miljöarbete har förbättrats under 
åren antar han att kompetensen möjligen har kommit utifrån, vilket talar för att 
konsulter har varit med och stärkt miljöarbetet. 
 

5.2.7 Sammanfattning av kundintervjuer 
En sammanfattning av kundernas miljöarbete, miljöprofil och inställning till 
miljöfrågor redovisas i tabell 7. De två sista kriterierna Miljöprofil och Miljöstrategi 
bygger på en subjektiv bedömning där författaren försöker sammanfatta kundernas 
miljöprestanda. 
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Tabell 7. Sammanställning av resultaten från intervjuerna med sex olika kunder. Tabellen redovisar 
resultaten utefter fem olika kriterier. 

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 

Antal 
anställda 

9 200 
(Sverige) 

120 
(Sverige) 

8 000 
(globalt) 

14 000 
(globalt) 

Ca 10 
(Sverige) 

2 200 (globalt) 

Ramavtal Ja Nej Nej Ja Nej Nej 

MLS Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Miljöprofil Hög Låg Låg Medel Låg Hög 

Behov av 
miljötjänster 
enligt 
respondent 

Miljödriven 
produktut-
veckling 

Utbildningar Extern 
konsult 
jobbar 
med RoHS 

Utbildning
ar 

Allt som 
medför ett 
värde för 
Företag 5 och 
som leder till 
fler 
säljargument. 

Anlitar idag 
konsulter som 
arbetar med 
hur produkter 
från Företag 6 
bidrar till ett 
mer hållbart 
samhälle 

 
 

5.3 Konkurrenters miljöarbete och inställning till miljöfrågor 
I detta avsnitt redovisas konkurrerande konsultföretags kommunicerade 
miljömedvetenhet samt vilka typer av miljörelaterade tjänster företagen erbjuder. 
Resultaten bygger på en sammanställning av information som hämtats från 
konkurrenters hemsidor. Källor till informationen listas i kapitel 10 under rubriken 
Konkurrenter.  
 

5.3.1 ÅF 
ÅF är ett konsultföretag med teknisk profil som har cirka 7000 anställda och har sin 
bas i Europa. De största verksamhetsområdena är energi, infrastruktur samt projekt i 
industri. Företaget är uppdelat i de sex sektorerna Hållbarhetstjänster, Energi & Miljö, 
Industri, Infrastruktur & samhällsplanering, Kompetensnätverk samt IT & 
produktutveckling. 
 

5.3.1.1 Miljöprofil 
ÅF har en hög uttalad miljöprofil och företaget kommunicerar hållbarhet flitigt på 
hemsidan. Företaget har en egen flik på startsidan som heter Sustainability där ÅF 
beskriver sitt hållbarhetsarbete samt vilka mål företaget har. Ett mål till 2015 är att:  
 

“always offer clients a "green" alternative in the form of a more sustainable 
solution to every assignment.” 
 

Var användaren än befinner sig på hemsidan finns det alltid en genväg uppe i högra 
hörnet innehållandes fem länkar till sökresultat på ÅFs hemsida rörande Green 
Advisor, Samhällsbyggnad, Energieffektivisering, Hållbarhet samt Ljud & Vibrationer. 
För att skapa transparens ger ÅF ut ”Green Advisor Report” två gånger per år som 
innefattar vad företaget har gjort det senaste inom hållbarhetsarbetet. Rapporten 
innefattar oftast en mängd olika referensuppdrag inom miljöområdet.    



57 
 

5.3.1.2 Verksamhetsområden relaterat till miljötjänster 
Inom sektorn Hållbarhetstjänster redovisas flertalet referensuppdrag med en bred 
variation. Uppdragen är uppdelade i områdena studie, genomförande samt förbättring 
beroende på uppdragens karaktär. Dessa tre områden uppfattas av utomstående 
läsare som väldigt genomtänkta och underbygger konceptet hållbarhet då de tre 
stegen är viktiga att gå igenom för att uppnå ett hållbart samhälle. Sektorn Energi & 
Miljö innefattar underkategorierna termisk energi, vattenkraft, kärnkraft, 
förnyelsebart, energimarknader, transmission & distribution samt miljötjänster. 
Referensuppdragen som återfinns på hemsidan styrker att ÅF besitter kompetens och 
har genomfört projekt inom energi och miljö. 
 

5.3.2 Sweco 
Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag med cirka 9000 anställda där 
ungefär 4900 återfinns i Sverige. Företaget har genomfört uppdrag i över 100 länder. 
Uppdragen är varierande och inkluderar exempelvis utredningar, förstudier, 
strategisk planering, konstruktion, design och projektledning. Swecos tjänster är 
uppdelade i områdena anläggning, arkitektur och samhällsplanering, 
byggkonstruktion, energitjänster, industriteknik, installation, IT för 
samhällsutveckling, järnvägsteknik, projektledning, samhällsanalys och strategi, trafik 
och samhälle samt vatten och miljöteknik. 
 

5.3.2.1 Miljöprofil 
Sweco har ett koncept som företaget kallar för ”Sustainable engineering and design” 
vilket innefattar uppdrag som ligger inom ramen för hållbar utveckling. Detta kan 
vara uppdrag som medför exempelvis effektivare energianvändning, smartare 
transportlösningar eller renare vatten. Företaget har som vision att 
 

”vara Europas mest respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö och 
arkitektur.” 

 
Sweco strävar efter att göra hållbarhet till en naturlig del i verksamheten som ska 
genomsyra allt från planering till utförande och från tanke till lösning. Hållbarhet och 
miljö kommuniceras frekvent på företagets hemsida där det står att Sweco jobbar 
aktivt och kontinuerligt med dessa frågor. 
 

5.3.2.2 Verksamhetsområden relaterat till miljötjänster 
Av de olika tjänsteområdena som tidigare beskrevs är det framförallt energitjänster 
samt vatten och miljöteknik som kan klassas som miljötjänster. Området 
energitjänster är uppdelat i en mängd subkategorier där exempelvis 
energieffektivisering och förnybar energi återfinns. Dessa kategorier är starkt 
förknippade med miljö och hållbarhet då dessa energitjänster indirekt påverkar 
miljön. Vatten och miljöteknik är ett tjänsteområde som innefattar exempelvis 
avfallshantering, produkt- och kemikalietjänst, miljöutredning, 
miljökonsekvensbeskrivning, miljöutbildningar och miljöriskanalys. 
Sammanfattningsvis är Sweco ett företag som tillsynes ligger i framkant gällande att 
erbjuda kunder miljötjänster då portföljen innefattar en mängd olika typer av tjänster. 
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5.3.3 Semcon 
Semcon är ett teknikföretag med cirka 3000 anställda globalt. Företaget utvecklar 
huvudsakligen produkter till kunder inom branscherna telekom, energi, fordons-
industri, life science och övrig utvecklingsintensiv industri. Semcon har delat in 
tjänsterna företaget erbjuder i områdena design, produktveckling, produktions- och 
processutveckling, projektledning samt produktinformation. 
 

5.3.3.1 Miljöprofil 
Semcon anser att hållbarhet kan beskrivas på olika sätt. Ett av sätten är hållbarhet ur 
ett miljöperspektiv där företaget säger att:  
 

” Semcons största bidrag till hållbar utveckling består av de tekniska lösningar vi 
skapar för våra kunder. När vi tittar på vår egen verksamhet är den viktigaste 
miljöaspekten hur vi reser. Därför strävar vi efter att minska onödiga resor och 
främjar miljövänliga bilar som företagsbilar. Koncernen innehar ett ISO 14001-
certifikat.” 

 
Vidare sökningar på hemsidan efter tjänster eller engagemang gällande miljö gav inga 
relevanta träffar. 
 

5.3.3.2 Verksamhetområden relaterat till miljötjänster   
Framförallt inom branschen energi redogör Semcon för några projekt som indirekt 
har en positiv påverkan på miljö men detta är ingenting som kommuniceras. 
Sammanfattningsvis går det inte att avgöra vilka miljörelaterade tjänster som Semcon 
erbjuder kunder eftersom dessa inte framgår i de referensuppdrag som 
kommuniceras på hemsidan. 
 

5.3.4 Cybercom 
Cybercom är ett konsultföretag med inriktning på IT. Företaget är främst 
representerat i Norden men finns i totalt sju länder och antalet medarbetare uppgår 
till cirka 1260. Företaget är uppdelat i de fyra verksamhetsområdena Digital Solutions, 
Connected Engineering, Connectivity Management samt Secure Connectivity.  
 

5.3.4.1 Miljöprofil 
Cybercom har i sin Code of Conduct skrivit att företaget verkar i enlighet med en rad 
olika internationella miljöstandarder. Företagets mål är att minska miljöpåverkan och 
ständigt sträva efter att förbättra företagets miljöprestanda. Enligt Cybercom jobbar 
de anställda efter försiktighetsprincipen gällande miljöfrågor och de försöker främja 
utvecklingen av miljövänligare tekniker. 
 
Företaget har även tagit fram en uppförandekod som gäller för företagets 
underleverantörer. Denna ställer bland annat krav på underleverantörerna som är av 
miljömässig karaktär. Kraven är direkt kopierade från Cybercoms egna 
uppförandekod och samma text som står skriven i Cybercoms uppförandekod 
återfinns i uppförandekoden mot underleverantörer. 
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Cybercom anser att företagets största miljöpåverkan är i form av koldioxidutsläpp 
från transporter och därför kommunicerar Cybercom olika åtgärder som vidtagits för 
att minska dessa, exempelvis prioritering av miljöbilar och införskaffandet av 
videokonferenssystem. Andra aktiviteter Cybercom lyfter fram är exempelvis att 
organisationen och anställda ska arbeta med är skriva ut papper dubbelsidigt, 
använda timers för att släcka när anställda inte befinner sig på kontoret samt sortera 
avfall för att underlätta återvinning. 
 
Som en del i Cybercoms helårsrapport finns även en hållbarhetsrapport inkluderad 
där företaget bland annat redovisar årets koldioxidutsläpp samt hur företaget jobbat 
med olika miljörelaterade mål under året. I rapporten står det att Cybercom arbetar 
för att certifiera verksamheten enligt ISO 14001 men att det i dagsläget endast är 
vissa kontor som innehar certifikat.  
 

5.3.4.2 Verksamhetområden relaterat till miljötjänster   
Cybercom planerar att under 2014 öka andelen uppdrag som kan klassificeras som 
hållbara. Planen är att ta fram ett system som kan hantera och bokföra dessa uppdrag. 
Visionen är att 20 % av alla uppdrag ska vara av hållbar karaktär. 
 
Cybercom arbetar med konceptet ”Grön IT” som handlar om hur miljöpåverkan kan 
minska genom smart användning av IT-lösningar. Företaget jobbar delvis internt med 
Grön IT men erbjuder även kunder dessa lösningar.  
 
Inom området ”Connectivity Management” erbjuder Cybercom tjänster inom ”Green 
Connectivity” som handlar om att förse infrastruktur för telekommunikation som inte 
är kopplad till elnätet med el. Cybercom säger sig optimera lösningen utifrån kundens 
behov inom el, batterier samt sol- eller vindkraft. 
 

5.3.5 Prevas 
Prevas är ett företag som jobbar med inbyggda system, industriell IT samt strategi. 
Företaget har cirka 600 medarbetare och Prevas kunder återfinns inom branscherna 
försvar, telekom, energi, medicinteknik, fordonsindustri, verkstadsindustri samt stål- 
och mineralindustri.  
 

5.3.5.1 Miljöprofil 
På Prevas hemsida finns ingen information gällande företagets hållbarhets- eller 
miljöarbete.  
 

5.3.5.2 Verksamhetområden relaterat till miljötjänster   
Prevas erbjuder industrier tjänster och produkter inom miljö- och energiövervakning. 
Produkterna är IT-system som, enligt företaget, bidrar till effektiv extern och intern 
rapportering av utsläpp vilket underlättar för kunder att uppfylla myndigheters krav.  
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten från de intervjuer, dokumentstudier samt 
observationer som genomförts. Vidare jämförs resultaten med teorier och tidigare 
forskning inom området som återfinns i det teoretiska ramverket (Kapitel 3). 
 

6.1 Combitechs miljöarbete 
Eftersom Combitech började sin miljösatsning 2007 i samband med att miljö antogs 
som ett av företagets tre ledord, är miljöarbetet relativt ungt inom företaget. Sedan 
2007 har mycket hänt och Combitech har exempelvis implementerat ett 
miljöledningssystem enligt ISO 14001, startat en intern miljögrupp samt börjat 
utbilda medarbetare i grundläggande hållbarhet för att på sikt öka antalet 
miljöuppdrag. Combitech har även startat upp en konsultenhet med miljökonsulter. 
Idag arbetar endast ett fåtal personer med renodlade miljötjänster på Combitech. Det 
är anmärkningsvärt att endast ett fåtal medarbetare arbetar med miljötjänster 
samtidigt som ett av Combitechs tre ledord, som även återfinns i företagets affärsidé, 
är miljö. Reinhardt (1999) säger att företag måste ha en långsiktig strategi gällande 
miljöarbete eftersom satsningar inom området först är lönsamma på längre sikt. För 
Combitechs del innebär detta att kostnader på kort sikt kan innebära lönsamhet på 
längre sikt. Combitech riskerar att skicka fel signaler till organisationen då företagets 
satsning på miljö inte avspeglas i antalet medarbetare som jobbar med miljö. 
 
Enligt Smith (2013) har miljö- och hållbarhetsarbete tendenser till att stanna på 
ledningsnivå och ansvariga medarbetare för hållbarhet arbetar ofta isolerat från den 
övriga verksamheten. Så är inte fallet på Combitech då miljöchefen, som även är 
ansvarig för miljökonsulterna, enligt Combitechs rutiner, måste kontaktas av andra 
medarbetare då miljötjänster ska utformas. Således jobbar miljöchefen både externt 
och internt med miljörelaterade frågor. Tillsammans med miljökonsulterna arbetar 
gruppen brett med varierande miljöuppdrag och därmed är det interna och externa 
miljöarbetet inte isolerat på Combitech. Dock arbetar konsultchefen endast deltid som 
miljöchef. Om Combitechs miljöprofil och miljöarbete ska stärkas kan det vara i 
minsta laget att en tjänst innefattar både ansvar relaterat till miljöchefsrollen samt 
ansvar relaterat till rollen som chef för miljökonsultgruppen. Genom att tjänsten är 
delad kan detta medföra att Combitechs mål om att sälja fler miljörelaterade tjänster 
tar längre tid att nå.  
 
Enligt Ammenberg (2012) är kanske det främsta syftet med företags MLS att hantera 
miljöaspekter och när dessa är identifierade, analyserade samt kvantifierade ska de 
värderas i syfte att urskilja de mest betydande. Combitech har identifierat att 
miljöpåverkan från företagets uppdrag mot kunder är den mest betydande 
miljöaspekten. Denna miljöaspekt är komplex att hantera och svår att kvantifiera i 
jämförelse med andra miljöaspekter som exempelvis transporter eller 
energianvändning. Eftersom Combitech påverkar en tredje part då företaget bedriver 
uppdrag som påverkar kunders miljöarbete kan denna typ av tjänster klassas som 
indirekta miljöaspekter enligt teorierna från Ammenberg (2012) samt Testa m.fl. 
(2011). Combitechs mål gällande att 10 % av alla uppdrag som genomförs mot kunder 
ska innebära en positiv miljöpåverkan påvisar att ledningen för företaget är väl 
medvetna om på vilket sätt Combitech påverkar miljön mest och vilka mål företaget 
bör sträva mot för att höja miljöprestandan.  
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Ammenberg (2012) beskriver hur efterfrågan på miljöarbete ökar bland företags 
intressenter. På Combitech påtalar både VD och divisionschefen att efterfrågan på 
miljöarbete ökar bland företagets intressenter, exempelvis från kunder och anställda. 
VD och divisionschefen tror att trenden kommer fortsätta i framtiden vilket innebär 
att det kommer vara enklare att anställa personal om Combitech har ett gediget 
miljöarbete där företaget tar ansvar. 
 
Enligt Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) kan företags miljöarbete kategoriseras på en skala 
där de som ligger i framkant har proaktiva strategier och de som återfinns längre ned 
på skalan arbetar reaktivt med miljöfrågor. Vid de interna intervjuerna med 
medarbetare på Combitech återkommer det ständigt att utbildningar inom miljö är 
svaret på hur Combitech kan bli ett mer miljöprofilerat företag som kan erbjuda fler 
miljörelaterade tjänster. Resurser i form av medarbetare samt likvida medel satsas på 
att utveckla och forma olika typer av miljöutbildningar. Combitechs vision om att 
erbjuda anställda en utbildningstrappa inom miljö är ambitiös. Så är fallet eftersom 
det första steget är av grundläggande karaktär men sedan fördjupas utbildningarna 
och specialiseras till medarbetarnas arbets- och kompetensområde. Enligt 
Govindarajulu & Daily (2004) finns det risk att anställda inte klarar av eller är 
motiverade till att delta i miljöförbättrande projekt om de inte genomgår relevanta 
utbildningar och träningar inom miljö. Det kommer troligtvis ta lång tid för Combitech 
att genomföra satsningen men enligt Govindarajulu & Daily (2004) är det nödvändigt 
för företag att utbilda och kompetensutveckla medarbetare då dessa kommer inneha 
relevant miljökompetens för sina specifika arbets- och kompetensområden. Genom 
att Combitech utbildar alla anställda grundläggande inom miljö ökar förhoppningsvis 
företagets ”lägsta nivå” vilket troligen underlättar satsningen på att kunna erbjuda 
fler miljörelaterade tjänster i framtiden. Sammanfattningsvis kan Combitechs 
miljöarbete beskrivas som proaktivt då det ska klassas utifrån teorierna från Garcés-
Ayerbe m.fl. (2011). 
 
Vidare belyser Govindarajulu & Daily (2004) vikten för företag att uppmuntra och 
motivera anställda för att åstadkomma ett bättre miljöarbete. Åtagande och 
engagemang från företagets ledning, anställdas delaktighet och inflytande, 
belöningssystem samt återkoppling är fyra kriterier som är nödvändiga för att 
förbättra miljöarbetet. Combitech uppfyller de två första kriterierna då engagemanget 
och åtagandet från företagets ledning förekommer vilket tidigare har nämnts. Vidare 
är vissa anställda delaktiga och har inflytande i form av att Combitech fördelar, 
kommunicerar och konkretiserar det övergripande miljömålet genom att företagets 
olika affärsområden tilldelas detaljerade miljömål. Dock finns det inga 
handlingsplaner hur de olika affärsområdena ska nå målen.  
 
Combitechs CoP- Gröna lösningar är ett exempel då medarbetare får mer eget ansvar 
och kan påverka. Enligt Govindarajulu & Daily (2004) är detta arbetssätt bra då 
organisatoriska förbättringar påvisas då anställda driver, arbetar och beslutar kring 
vissa frågor. Både VD och divisionschef säger att ledningen är måna om att 
kommunicera referensuppdrag till medarbetare där uppdrag utförda av Combitech 
har medfört miljöförbättringar i syfte att sprida miljöengagemang i företaget. Dock 
säger divisionschefen att ledningen vid sidan av det strategiska miljöarbetet borde 
arbeta mer operativt med miljöfrågor genom att ta upp och diskutera dessa mer 
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frekvent på ledningsmöten. Om ledningen arbetar mer operativt med miljö skulle det 
troligtvis medföra större legitimitet för miljöarbete bland anställda i hela företaget. 
Belöningssystem är det tredje kriteriet enligt modellen från Govindarajulu & Daily 
(2004) och idag saknar Combitech specifika belöningssystem för att motivera 
anställda till att förbättra företagets miljöprestanda (Thorsson, 2014). Avslutningsvis 
är det oklart hur återkopplingen till medarbetare fungerar internt på Combitech 
gällande miljörelaterade frågor och därmed är det ovisst om det kriteriet är uppfyllt.  
 
Enligt Reinhardt (1999) är det självklart att inte alla typer av miljöproblem ger 
upphov till affärsmöjligheter för företag men samtidigt är det å andra sidan inte så att 
inga affärsmöjligheter uppstår på grund av miljöproblem. Jag har fått intrycket under 
de interna intervjuerna och observationerna att denna beskrivning överensstämmer 
bra med Combitechs inställning till affärer relaterat till miljö. Segmentsansvarig 2 
beskriver detta på följande sätt: 
 

”Om Combitech ska inkludera miljöaspekter och fokusera på att stärka 
miljöarbete hos kunder är det viktigt att kund tjänar pengar på det. Det 
måste vara business för att miljö ska få genomslag.” 
 

Som tidigare poängterades i analysen har inte miljö på allvar genomsyrat hela 
Combitechs organisation. Exempel på detta är att en resultatenhetschef anser att 
GreenTech-uppdrag inte är lika aktuella idag jämfört med tidigare och en del 
medarbetare runt om i organisationen vet inte vilka miljötjänster och kompetenser 
som finns i företaget. Ett annat exempel är att det finns uppdragsansvariga på 
Combitech som väljer att inte miljöklassificera uppdrag eftersom de inte vet eller är 
osäkra kring om ett uppdrag medför positiv indirekt miljöpåverkan eller inte. Rutiner 
finns kring att uppdragsansvariga ska klassificera uppdrag som leder till 
miljöförbättringar. Dock är rutinerna bristande då de inte innehåller all nödvändig 
information och vägledning för hur uppdragsansvariga, ofta utan tidigare 
miljöutbildning, ska klassificera uppdrag.  
 
Miljöklassificeringen av uppdrag är en följd av att Combitech vill kunna mäta och följa 
upp miljömålet angående indirekt miljöpåverkan från uppdrag. Eftersom olika 
uppdragsansvariga klassificerar huruvida ett uppdrag är miljöförbättrande eller inte 
finns risken att individernas bedömningar varierar. Det leder till att uppdrag skulle 
klassas olika beroende på vem som är ansvarig för det specifika uppdraget. Detta 
medför att antalet genomförda miljöuppdrag kan vara missvisande, vilket i sin tur 
påverkar hur nära Combitech är att uppfylla miljömålet gällande 10 % 
miljöförbättrande uppdrag. Genom att bedöma varje uppdrag centralt av någon som 
har kompetens inom området blir uppdragen bedömda utifrån samma kriterier. Detta 
ger en bättre bild över antalet miljöuppdrag som Combitech faktiskt genomför. Dock 
är det troligtvis lättare och mer ekonomiskt att utbilda uppdragsansvariga på 
Combitech så de resonerar och använder sig av samma tankesätt då de ska analysera 
ifall ett uppdrag kan miljöklassas eller inte.   
 
I avsnitt 3.3 beskrivs olika typer av barriärer som hindrar företag att arbeta med 
miljörelaterade frågor. Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) delar in barriärerna i externa och 
interna. De barriärer som är mest påtagliga i Combitechs fall är av intern karaktär. De 
externa barriärerna är kopplade till utomstående faktorer som påverkar företaget 
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eller branschen. I Combitechs fall är dessa barriärer inte lika aktuella då de främst 
påverkar produktägande företag som exempelvis måste köpa in miljöteknik för att 
höja företagets miljöprestanda. Eftersom Combitech är ett konsultföretag som inte 
tillverkar egna produkter är de externa barriärerna inte lika stora. Garcés-Ayerbe m.fl. 
(2011) beskriver tre stycken interna barriärerna som är av organisatorisk karaktär; 
bristande organisatoriska förutsättningar, bristande förmåga att arbeta fram 
strategier samt begränsade finansiella möjligheter. I Combitechs fall är företaget bra 
på att arbeta fram strategier och det finns tydliga mål. Således har företaget tagit sig 
förbi den barriären som handlar om att arbeta fram strategier. Dock är det möjligt att 
de andra två barriärerna påverkar Combitech. Angående de organisatoriska 
förutsättningarna är inte anställda delaktiga i miljöfrågor vilket är en barriär som 
måste övervinnas för att Combitech ska utveckla sitt miljöarbete. Eftersom företaget 
har en budget att följa är de finansiella möjligheterna begränsade vilket medför att 
alla miljösatsningar inte kan genomföras. Exempelvis kostar det mycket pengar att 
miljöutbilda alla medarbetare då DNS tjänster kostar pengar och kostnader uppstår 
även i form av uteblivna intäktstimmar då konsulterna utbildas istället för att 
generera intäkter från kund. 
 
Sammanfattningsvis strävar Combitech efter att miljöprofilera företaget för att stärka 
sitt varumärke samt företagets trovärdighet. Företagets miljöarbete har substans och 
inkluderingen av ordet miljö i de tre ledorden år 2007 är motiverat då Combitech 
arbetar aktivt med att förbättra miljöprestandan.   
 

6.2 Kundernas förhållningssätt till miljö 
De intervjuade kunderna till Combitech är av olika storlek och verksamma inom olika 
branscher. Detta har medfört att respondenterna som deltagit i intervjuerna har haft 
olika befattningar och ansvarsområden men gemensamt för alla intervjuer är att de 
genomförts med nyckelpersoner hos kunderna. Eftersom de intervjuades 
arbetsuppgifter samt kompetenser skiljer sig åt kan detta ha bidragit till att de haft 
olika förutsättningar för att svara på frågorna. Exempelvis kan en miljöchef prata mer 
om ett företags miljöarbete än en inköpare. Samtidigt vet inköparen eller 
utvecklingschefen mer om vad som köps in från konsultföretag och vilka krav 
företaget har på dessa jämfört med miljöchefen. 
 
Av de intervjuade kundföretagen har fyra av sex MLS enligt standarden ISO 14001 
Intervjuerna påvisar att de mindre företagen Företag 5 och Företag 2 saknar 
miljöledningssystem medan de större företagen är certifierade enligt ISO 14001. 
Huruvida om kunderna är certifierade eller inte speglar till stor del hur de generellt är 
inställda till miljö och vad de har för typ av miljöarbete. Både Företag 5 och Företag 2 
är passiva i sina miljöarbeten. De uppfattar ingen efterfrågan eller några krav från 
marknaden angående miljöanpassade produkter eller internt miljöarbete. Därför har 
företagen aldrig upplevt det som nödvändigt att implementera MLS. De har heller inte 
funderat kring kundvärdet som kan uppstå då produkternas miljöprestanda höjs. 
Detta resultat överensstämmer med det resultat som Garcés-Ayerbe m.fl. (2011) fick 
då de intervjuade 240 spanska industriföretag. Slutsatsen som de gjorde var att de 
stora företagen har en tendens till att bedriva ett mer proaktivt arbete gällande 
miljöstrategier jämfört med de mindre företagen. 
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Under intervjuerna med Företag 5 och Företag 2 fick båda respondenterna nya 
perspektiv på miljöarbete och de ställdes inför frågor de aldrig funderat kring tidigare 
vilket tvingade dem att tänka i nya banor. Platschefen på Företag 2 gav till en början 
intrycket av att det inte förekommer något miljöarbete. I takt med att intervjun 
fortlöpte gav platschefen exempel på olika aktiviteter som kan klassas som 
miljöarbete, exempelvis undvika vissa virkesråvaror i produktionen, REACH, RoHS 
samt ständigt försöka göra produkterna mer energieffektiva.  
 
Steget från Företag 5 och Företag 2 upp till de andra företagen är stort gällande både 
antalet anställda samt typen av miljöarbete. Skillnaden är påtaglig mellan 10 anställda 
på Företag 5, cirka 120 anställda på Företag 2 och det fjärde största företaget i 
undersökningen, Företag 6 med 2200 anställda. Den största kunden med avseende på 
antalet anställda är Företag 1 med nära 9000 medarbetare i Sverige. Företag 1, 
Företag 6 och Företag 4 är alla börsnoterade vilket innebär att de verkar under vissa 
krav på redovisning och transparens mot aktieägare. Tidigare var även Företag 3 
börsnoterat. Gemensamt för dessa fyra företag är att de upplever att det interna 
miljöarbetet är mer aktuellt idag jämfört med tidigare. Varken Företag 5 och Företag 2 
har upplevt några tydliga trender inom det interna miljöarbetet och de anser sig inte 
arbeta mer med miljö idag jämfört med tidigare. De större företagen Företag 1, 
Företag 6, Företag 4 och Företag 3 är av annan åsikt då de upplever att deras interna 
miljöarbete skiljer sig stort idag jämfört med tidigare. De anser att deras miljöarbete 
har utvecklats i takt med miljöfrågors utveckling i samhället. Vidare har Företag 1, 
Företag 6, Företag 4 och Företag 3 god insyn i sina leverantörskedjor då de ställer 
krav på samt utvärderar sina leverantörer. Dessa företag verkar även på flertalet 
marknader med olika lagar och regler och alla utom Företag 3 upplever 
miljörelaterade krav eller efterfrågan från kunder. En orsak till detta skulle kunna 
vara att Företag 1, Företag 6 och Företag 4 verkar på marknader där energi- och 
miljörelaterade frågor är mer påtagliga. Företag 1 tillverkar produkter såsom 
generatorer och eldistribution som är nödvändiga för att skapa ett hållbart samhälle. 
Företag 6 agerar i belysningsbranschen där energibesparande åtgärder eller 
funktioner medför kostnadsbesparingar för kunder, vilket gör att miljö och ekonomi 
hänger samman. Företag 4 verkar inom en bransch som står inför paradigmskiftet att 
konvertera produkter drivna av förbränningsmotorer till batteridrivna motorer utan 
direkta utsläpp. Företag 3 verkar däremot i en bransch där säkerhet kommer först till 
följd av att produkterna ska användas på människor. De stränga kraven inom 
medicinteknikbranschen har medfört att Företag 3 jobbar med miljöfrågor, men det 
är snarare till följd av hårda regelverk och lagar framför efterfrågan eller krav från 
kunder. Företag 5 och Företag 2 ställer krav på sina leverantörer även om det inte 
sker i samma utsträckning som för de andra företagen. 
 

6.2.1 Miljörelaterade krav på underleverantörer 
Angående upphandlingar från kunderna ställer alla förutom Företag 2 krav på att 
underleverantörerna ska vara certifierade enligt ISO 14001. Den genomgående 
trenden är att de flesta anser att certifikat enligt ISO 14001 är ett kvitto på att 
leverantörer är seriösa. De större kunderna har även fler miljörelaterade krav och 
gör, som nämndes tidigare, revisioner av leverantörer innan samarbete inleds. Alla 
utom Företag 1 säger att leverantörers miljöarbete är viktigt upp till den grad att 
leverantören kommer över de grundläggande kraven som kunderna har. Har 
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leverantören uppfyllt kraven är andra parametrar så som pris och kvalitet viktigare. 
Företag 1 går längre och strävar enligt miljöchefen efter att till en högre grad 
prioritera miljö i upphandlingar. Dock är det svårt att sprida detta i organisationen 
och kontrollera processen eftersom det är lokala linjechefer som köper in material, 
komponenter och konsulttjänster. Det verkar vara en mognadsfråga bland kunderna 
gällande förhållningssätt till miljö i samband med upphandlingar och Företag 1 ger 
intryck av att ligga längre fram än de andra inom området. Vidare säger miljöchefen 
att Företag 1 har arbetat länge med att försöka utbilda och upplysa företagets kunder 
om fördelarna med att välja mer miljövänliga och energieffektiva lösningar från 
Företag 1 då dessa även är ekonomiskt bäst i ett längre perspektiv trots att de har 
högre inköpskostnad. 
 

6.2.2 Inköp av miljökonsulttjänster 
De intervjuade kunderna har olika uppfattningar om konsulter och dess tjänster. 
Combitech är i princip ensam leverantör av konsulttjänster till både Företag 2 och 
Företag 5. Platschefen på Företag 2 säger att de använder så lite konsulter som möjligt 
då de gärna vill bygga upp kompetens internt. Dock säger platschefen att 
konsulttjänster är av värde i form av utbildningar då konsulters unika kompetens kan 
spridas i företaget men att implementeringen sedan sker internt. Företag 5 är öppna 
för konsulttjänster och utvecklingschefen säger att alla typer av förslag som kan 
medföra att Företag 5 får ytterligare säljargument är positivt.  
 
Företag 1, Företag 4, Företag 6 och Företag 3 använder sig alla av konsulter inom 
olika områden. Alla kunder utom Företag 4 köper till viss del in miljörelaterade 
tjänster av konsulter. Miljöchefen på Företag 4 anser att miljö är ett område som 
kräver kontinuerligt arbete och således är det viktigt att stärka kompetensen inom 
området internt vilket medför att miljötjänster helst inte köps in utifrån. Dock är 
miljöchefen på Företag 4 av samma uppfattning som platschefen på Företag 2 
angående att konsulter kan användas i utbildningssyfte. Företag 1 är av annan åsikt 
och miljöchefen säger att de inte behöver utbildningar gällande miljö eftersom de 
redan är duktiga på att ta fram strategier och visioner för hur företaget ska arbeta 
med miljö. Däremot ser miljöchefen att Företag 1 måste bli bättre på miljö inom 
produktutveckling för att öka produkternas miljöprestanda. Eftersom det är 
linjechefer som köper in olika tjänster är det upp till dessa att bestämma vilka typer 
av konsulttjänster det är som är nödvändiga. Chefen för energieffektiviseringsenheten 
på Företag 1 säger att de besitter all relevant kompetens internt men att de kan tänka 
sig att anlita konsulter då det råder resursbrist i uppdrag. Företag 6 anlitar enligt 
produktchefen få konsulter och de som hyrs in används främst inom design och 
konstruktion. Produktchefen känner inte till alla konsulttjänster som berör 
miljöområdet men han vet att företaget köper in tjänster relaterade till hur produkter 
från Företag 6 kan passa in i hållbara samhällen. Det var, enligt produktchefen, tack 
vare samarbetet med konsultföretaget som Företag 6 lyckades vinna upphandlingen 
gällande energieffektiv belysning till Norra Djurgårdsstaden. Detta på grund av att 
konsulterna bidrog med kompetens kring hur produkter från Företag 6 skulle bidra 
till att göra Norra Djurgårdsstaden till en mer hållbar stadsdel. Vidare ser han positivt 
på konsultföretag som kommer med förslag kring hur företagets miljöprestanda kan 
höjas. Inköpschefen på Företag 3 är av liknande inställning som produktchefen på 
Företag 6 då Företag 3 ser ett mervärde i att konsulter kommer med förslag kring hur 
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företagets miljöprestanda kan höjas. För tillfället använder sig Företag 3 av en konsult 
från Combitech som jobbar med att Företag 3 ska uppfylla RoHS-direktivet. Dock 
säger inköpschefen att de först och främst ska vända sig till sina nya ägare då de ligger 
i framkant inom medicinteknikbranschen inom miljöarbete. Inköpschefen resonerar 
på samma sätt som miljöchefen på Företag 4 angående att konsulter inte kommer 
prioriteras inom miljöområdet då det är viktigt att inneha miljökompetens internt i 
företaget. 
 
Sammanfattningsvis är det värt att påpeka att de intervjuade kunderna till Combitech, 
direkt eller indirekt, förmedlar intrycket av att anlita konsulter med miljökompetens 
endast är attraktivt då det kan påvisa att värden genereras för kunden.  
 

6.3 Gapanalys 
Gapanalysen har för avsikt att jämföra Combitechs nuvarande situation gällande 
indirekt miljöpåverkan relaterat till uppdrag med scenariot som utgår från den andra 
frågan i arbetets frågeställning, nämligen att erbjuda kunder miljörelaterade tjänster i 
större uträckning samtidigt som företaget förblir konkurrenskraftigt. Vidare ges 
förslag kring vilka interna aktiviteter företaget måste vidta för att reducera gapet och 
nå målet. För att studera hur och på vilket sätt Combitechs prestanda kan höjas utgår 
gapanalysen från de teoretiska modellerna i kapitel 3.  
 
I avsnitt 3.5.3 beskrev Jaenke (2013) en rad frågor som är viktiga för en 
ledningsgrupp att svara på för att höja företagets prestanda och effektivitet inom ett 
visst område. I detta arbete har resultatet medfört att svar kan ges på fråga ett3, två4 
samt tre5 men omfattningen på de två sista frågorna6 är för stora för att besvara i 
detta arbete. Gällande fråga ett så finns det helt klart ett kunskapsgap inom Combitech 
som idag hindrar företaget från att kunna genomföra fler miljöuppdrag. Kunskap är 
en förutsättning för kompetens och utan kompetens inom miljöområdet är det 
givetvis svårt att sälja samt genomföra miljöuppdrag som har en positiv indirekt 
miljöpåverkan. 
 
Angående fråga två är Combitechs miljösatsning relativt nystartad och fokus ligger på 
att utbilda anställda inom miljöområdet och förmedla företagets miljömål. Detta är 
enligt tidigare forskning av Govindarajulu & Daily (2004) rätt strategi att anta för 
företag som vill bygga kompetens och skapa engagemang hos anställda. Dock räcker 
inte endast en grundläggande kurs inom miljö och hållbarhet för att företaget ska sälja 
fler miljörelaterade uppdrag vilket Combitech är medvetna om. Combitech har 
nyligen tagit beslut om att anställda ska få gå ytterligare utbilningar för att 
kompetensutveckla medarbetarna inom miljö och hållbarhet. Detta sker i samarbete 
med DNS och alla chefer ska få genomgå en särskild utbildning. Diskussioner pågår 
även i företagets CoP- Gröna lösningar kring fler tillämpade utbildningar som riktar 
sig till medarbetare med olika arbetsuppgifter. Detta är ett tecken på att Combitech på 
allvar satsar på att stärka miljökompetensen inom organisationen.  

                                                        
3 Finns det ett kunskapsgap? 
4 Är det tydligt att anställda förstår företagets förväntningar? 
5 Ligger anställdas prestationer i linje med företagets mål? 
6 Har anställda upplevt missöden i verksamhetsprocesser? Jobbar anställda med rätt uppgifter med 
hänsyn till deras kompetens? 
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Det tydligaste målet som kan kopplas till fråga tre är Combitechs miljömål som 
handlar om att 10 % av alla uppdrag som genomförs ska vara av miljöförbättrande 
karaktär. Combitech fördelar målet på olika affärsområden för att underlätta 
förankringen i organisationen. Det är svårt att säga hur de anställda presterar i 
förhållande till miljömålen då detta arbete inte omfattar hela företaget. Av de 
genomförda intervjuerna med medarbetare på Combitech är svaren varierande. Som 
nämndes tidigare, säger en konsultenhetschef att uppdrag av GreenTech-karaktär har 
minskat på dennes avdelning vilket kan tyda på att miljöarbete inte är lika aktuellt 
längre. Dock säger andra att det är tydligt hur miljöuppdrag identifieras och 
dokumenteras.  
 

6.3.1 Integrera miljö i Combitechs affärsverksamhet 
Avsnitt 3.2.1 i teorikapitlet beskrev Reinhardts (1999) fem tillvägagångssätt för 
företag att integrera miljö i deras affärsverksamhet. I Combitechs fall är det 
framförallt tillvägagångssätt ett7 och två8 som företaget kan använda sig av. 
Anledningen till att tillvägagångssätten att skära ned kostnader och förbättra 
riskhantering inte är aktuella beror på att dessa passar in bättre på tillverkande 
företag som har materialflöden. Givetvis kan Combitech skära ned kostnader 
samtidigt som det medför en positiv miljöpåverkan då företaget exempelvis skriver ut 
mindre papper. Dock är detta försumbart i ett större perspektiv. Eftersom Combitech 
erbjuder tjänster är kopplingen mellan att reducera kostnader och samtidigt minska 
miljöpåverkan inte lika stark som i ett industriföretag vars materialflöden är betydligt 
större. Vidare bedriver Combitech en verksamhet som har relativt liten direkt 
påverkan på miljön och därför förbättras inte företagets miljöpåverkan nämnvärt av 
förbättrad riskhantering i samma utsträckning som på ett industriföretag. Att 
omdefiniera konkurrensen på marknaden genom att via systemförändringar ändra 
spelreglerna är ett oerhört stort steg att ta. Det är svårt att se hur Combitech kan göra 
detta genom att erbjuda miljötjänster. 
 
Tillvägagångssätt ett8 är en väg Combitech kan gå genom att via en tydlig och 
transparent miljöprofil differentiera sig från konkurrenter. En styrka företaget har är 
att portföljen med tjänster som erbjuds kunder omfattar många olika typer av 
områden. Genom att även inkludera miljötjänster kan Combitech i större utsträckning 
erbjuda kunder helhetslösningar. Idag finns det många mindre och mer nischade 
miljökonsultföretag men eftersom deras kompetensområden är tämligen begränsade 
kan dessa falla bort i samband med att kunder gör upphandlingar samt förhandlar om 
ramavtal med långsiktiga samarbetspartners.  
 
Tillvägagångssätt två9 innebär att Combitech påverkar eller styr marknaden så att det 
gynnar företaget. Detta kan ske genom att, via utbildning av kunder, få marknaden att 
förstå att miljö är en viktig del som påverkar företags affärsmässiga prestanda och 
måste således få större betydelse. Alternativt kan Combitech sträva efter att påverka 
myndigheter så de inför nya direktiv eller regler för konsultföretag. Ett exempel skulle 

                                                        
7 Urskilja företaget från konkurrenter genom att differentiera erbjudanden eller produkter för att 
därmed kunna höja priserna. 
8 Påverka ramen för vilka konkurrenterna agerar inom genom att införa nya riktlinjer eller att hjälpa 
myndigheter att forma reglementet. 
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kunna vara att det blir en standard för konsultföretag att redogöra för sina 
miljöuppdrag, och att dessa ska uppgå till en viss storlek av företagens omsättning. 
Detta skulle medföra att Combitech ligger i framkant den dagen ett sådant direktiv 
träder i kraft eftersom företaget redan arbetar med att öka andelen miljöuppdrag 
samt att dokumentera på vilket sätt de medför miljöförbättringar.  
 
Enligt Kubr m.fl. (1998) och Gertner (2013) är förutsättningen för att ett företag ska 
kunna sälja något att det skapar värde för kunden. Det är kritiskt att veta vilken 
kundnyttan är av ett erbjudande. Medarbetare på Combitech som arbetar som 
kontaktpersoner mot kunder bör samtala med dessa och diskutera möjligheterna att 
sälja miljötjänster. Det är kontaktpersonerna som har störst insyn i kundernas 
verksamheter och det är således dessa som är mest lämpliga att påtala värdet och 
nyttan för kunden. Detta kräver dock god insikt i dels miljö och hållbarhet och dels 
vilka tjänster Combitech kan erbjuda kunderna baserat på de kompetenser som finns 
internt. Idag råder bristande kommunikation gällande vilka miljörelaterade 
kompetenser som finns internt inom Combitech och således är det svårt för 
kontaktpersoner mot kund att sälja in miljörelaterade tjänster. Tidigare forskning 
från Meese & McMahon (2011) har påvisat att det är genom sociala nätverk eller 
personliga kontakter som medarbetare, främst i kompetensintensiva branscher, först 
letar efter kunskap och information. De beskriver för- och nackdelar med svaga och 
starka band i nätverk. Inom Combitech är en rad band svaga mellan personer som 
jobbar med miljöfrågor och personer som säljer uppdrag till kunder. Combitech bör 
fokusera på att först kompetensutveckla säljare och kontaktpersoner mot kunder 
inom miljö och informera dessa gällande vilka miljökompetenser som finns internt på 
Combitech. En väg att gå för att utbilda säljare är att använda det egna konceptet CLL. 
Eftersom Combitech har för vana att internt utbilda medarbetare bör företaget 
utnyttja denna möjlighet då säljare ska utbildas. Fördelen med att använda CLL 
jämfört med att köpa in utbildningar och kompetensutveckling är att befintliga 
medarbetare inom Combitech kan förmedla vilka kunskaper och kompetenser inom 
miljö som finns i samband med att säljarna stärker sina miljökompetenser. När dessa 
nyckelpersoner innehar rätt kompetens bör Combitech införa kompletterande rutiner 
för hur säljare ska agera då miljöerbjudanden tas fram till kunder. Följande är ett 
förslag på hur sådana rutiner kan se ut. 
 

1. Identifiera kundbehovet av miljörelaterad tjänst 
2. Utbilda kunden gällande fördelarna med miljöarbete inom specifikt område 

där det finns ett identifierat värde för kunden 
3. Bestäm vilka tjänster som ska erbjudas kunden 
4. Bestäm i samråd med miljöchef eller annan ansvarig för företagets 

miljötjänster vilken kompetens som behövs internt på Combitech för att kunna 
genomföra uppdraget (kan befintliga konsulter genomföra uppdraget eller 
måste kompetens utifrån rekryteras?) 
 

Detta är en förutsättning för att Combitech ska kunna öka andelen miljöuppdrag och 
till en början kan det bli aktuellt att Combitech måste erbjuda tjänsterna till reducerat 
pris för att på så sätt få tillgång till viktiga referenskunder inom ett visst typ av 
marknadssegment. En annan möjlighet är att genomföra miljöuppdrag i samarbete 
med andra konsultföretag i de fall då Combitech saknar specifik kompetens som är 
nödvändig för att vinna en upphandling. Detta är enligt Gross (2012) en växande 
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trend inom konsultbranschen. Vidare kan detta tillvägagångssätt vara bra i början då 
det är ett alternativ till att rekrytera nya medarbetare med den efterfrågade 
kompetensen eftersom detta medför en viss risk om konsulten i fråga inte hittar nya 
affärer efter uppdraget avslutats. 
För att stimulera säljare och kontaktpersoner mot kunder kan Combitech införa 
parametrar i det befintliga bonussystemet som belönar individer som kommer på nya 
typer av miljötjänster eller som säljer in fler miljörelaterade uppdrag. Teorier från 
Govindarajulu & Daily (2004) talar för att miljöarbete bör inkluderas i företags 
bonussystem. Detta kan dock leda till att fler uppdragsansvariga klassar uppdrag som 
miljöförbättrande. En utmaning för Combitech är att ha mer kontroll på genomförda 
projekt och utvärdera miljöprestandan för att undvika missbruk av systemet.  
 

6.4 Konkurrenternas förhållningssätt till miljö 
Eftersom Combitech har en bred verksamhet som omfattar många olika 
tjänsteområden samt branscher återfinns en rad olika typer av konkurrenter. Vissa 
konkurrenter är som Combitech, att de är stora och diversifierade medan andra 
konkurrerande företag är mindre och mer specialiserade. ÅF och Sweco är de största 
konkurrerande företagen. Genom att studera utvalda konkurrenters hemsidor9 är det 
framförallt ÅF och Sweco som tillsynes verkar ha störst spridning i deras 
tjänsteportföljer även fast de traditionellt har sina rötter inom ett visst område. Båda 
företagen verkar ligga i framkant inom miljöarbete då de erbjuder en mängd olika 
typer av miljörelaterade tjänster. Dessutom visar de båda företagen transparens då de 
kommunicerar referensuppdrag.  
 
Semcon har ungefär dubbelt så många anställda som Combitech. Trots företagets 
storlek verkar miljöprofilen vara väldigt låg då Semcon anser att resor är företagets 
mest betydande miljöaspekt. Vidare kommunicerar inte Semcon på hemsidan hur 
företaget arbetar med miljöfrågor eller vilka miljörelaterade tjänster företaget 
erbjuder kunder.  
 
Cybercom är ett företag som är i samma storlekskategori som Combitech. Dock har 
Cybercom större exponering mot IT-baserade tjänster. Företaget påpekar att resor, 
intern elförbrukning samt dubbelsidiga utskrifter är aktiviteter företaget arbetar med 
för att reducera företagets miljöpåverkan. Detta kan tyckas vara anmärkningsvärt då 
det samtidigt står skrivet i företagets hållbarhetsrapport att Cybercoms uppdrag mot 
kund har störst positiv miljöpåverkan. Med detta i åtanke borde mål relaterade till 
miljöuppdrag vara de som är mest kommunicerade, men så är inte fallet. Företaget 
har en vision om att 20 % av alla uppdrag ska ligga inom ramen för hållbarhet men 
detta är ett nytt mål som Cybercom precis börjat arbeta mot. Hållbarhetsrapporten är 
ett tecken på att Cybercom strävar efter transparens och att utveckla företagets 
miljöarbete då uppfyllnadsgraden av miljömålen redovisas i rapporten. Företaget 
erbjuder, enligt hemsidan, sina kunder tjänster inom Grön IT som är av 
miljöförbättrande karaktär. 
 
Prevas är det minsta företaget i jämförelsen med ungefär 600 anställda. Det framgår 
inte på Prevas hemsida hur företaget arbetar med miljö eller om företaget 

                                                        
9 I avsnitt 2.5 redogörs varför endast konkurrenters hemsidor har granskats. 
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överhuvudtaget arbetar aktivt med miljöfrågor. Angående tjänster eller produkter 
som kan förknippas till miljöområdet erbjuder Prevas, enligt företagets hemsida, två 
typer av produkter som är systemlösningar för att mäta, styra och hantera industriers 
utsläpp. Dessa produkter är tämligen nischade och Prevas kommunicerar inga andra 
typer av miljötjänster på deras hemsida. Tabell 8 jämför konkurrenterna utifrån tre 
parametrar. 
 
 
Tabell 8. Sammanfattande jämförelse av Combitechs största konkurrenter. 

 ÅF Sweco Semcon Cybercom Prevas 

Verksamhetsområde Teknik Samhällsplanering Teknik IT Teknik 
Miljöprofil Hög Hög Låg Medel Låg 
Miljörelaterade tjänster Diversifierat 

utbud av 
tjänster 

Tjänster inom 
energi, vatten, 
miljöteknik 

Endast få 
tjänster till 
energisektor 

Grön IT IT-system för 
övervakning 

 

6.5 Segmentering, målmarknad, positionering 
I avsnitt 3.5.2 beskrevs konceptet STP som är en grundläggande teori inom 
marknadsföring. Gällande segmentering bör Combitech använda sig av en rad 
kriterier för att dela in sina befintliga kunder i olika segment. Nedan står fyra kriterier 
listade som har identifierats från de interna och externa intervjuerna.  
  

 Kundens storlek (omsättning och antal anställda) 
 Combitechs omsättning mot kunden (totala intäkter från kunden) 
 Existerande av ramavtal  
 Combitechs grad som ensam leverantör av konsulttjänster till specifik kund 

 
Tabell 9 visar hur de specifika kunderna förhåller sig till de olika kriterierna. 
Bedömningen av de olika företagen är subjektiv men är baserad på information från 
de genomförda intervjuerna. Kriteriet gällande Combitechs omsättning mot kunden 
redovisas inte på grund av brist på data. 

 
Tabell 9. Sammanställning av hur de olika kunderna förhåller sig till tre kriterier som är av stor vikt för 
segmentering och identifiering av målmarknad.  

 Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 Företag 5 Företag 6 

Kundens storlek Stor Liten Stor Stor Liten Stor 
Ramavtal mellan parter Ja Nej Nej Ja Nej Nej 
Combitechs grad som 
ensam leverantör av 
konsulttjänster 

Liten Hög Liten Liten Hög Mellan 

 
 
När sedan Combitech ska välja ut sin målmarknad finns det två olika som är 
intressanta. Dels är det mot de stora kunderna vilka Combitech genererar hög 
omsättning från och där ramavtal finns. Dels är det mot de mindre kunderna som inte 
har några fler leverantörer av konsulttjänster än Combitech.  
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När Combitech ska positionera sig i förhållande till konkurrenter för att leverera mer 
attraktiva erbjudanden är konsultbranschen speciell jämfört med andra branscher. 
Ramavtalen medför i vissa fall att leverantörer av produkter eller tjänster inte får 
offerera vid avsaknad av ramavtal med en specifik kund. Det kommer alltid finnas 
konkurrenter som är bättre på miljöområdet än Combitech då de är mer nischade och 
specialiserade inom dessa tjänster. Dock kommer dessa företag ha svårt att ingå 
ramavtal med större industriföretag då trenden går åt att stora kunder vill ingå 
ramavtal med leverantörer som kan erbjuda tjänster inom flertalet områden. 
Combitechs USP (USP beskrivs i avsnitt 3.5.2) är att utnyttja sitt befintliga nätverk av 
kunder där Combitech etablerat ramavtal och förtroende. Combitech bör positionera 
sig som en aktör där erbjudandet av miljötjänster ses som en del i helhetslösningen. 
På så vis kan Combitech ses som en mer komplett leverantör jämfört med andra, mer 
nischade konkurrenter.  
 
Inköparen på Företag 1 talar om ett ”A- och B-lag” bland ramavtalsleverantörer av 
konsulttjänster till Företag 1. För att Combitech ska kunna finnas i A-laget och 
leverera uppdrag i egen regi krävs det att företagets verksamhetssystem och policys 
uppfyller de krav på miljö och hållbarhet som Företag 1 ställer. Eftersom Företag 1 
själva utbildar sina kunder i mervärdet av att köpa energieffektiva produkter med 
mindre negativ miljöpåverkan, är det även troligt att Företag 1 ser positivt på 
konsultföretag som ligger i framkant inom dessa områden.  
 
Vidare, gällande positioneringen mot konkurrenter, är det av större betydelse för 
Combitech att beaktas som en trovärdig och potent leverantör snarare än att priset 
eller utformningen av de miljörelaterade tjänsterna urskiljer sig från konkurrerande 
alternativ. Alla kunder som intervjuades har gett bilden av att det är förtroendet för 
konsultföretagen som är det viktigaste när kunden är i behov av konsulttjänster. Ett 
ramavtal är ett bevis på förtroende och Combitech har således en konkurrensfördel 
mot andra konsultföretag som inte har ingått ramavtal med specifika kunder. En 
tydlig trend bland intervjusvaren är att det är viktigt att påpeka för kunden vilka 
mervärden som skapas för kunden då konsulter från ett företag är utbildade och har 
kunskap om miljö och hållbarhet. Det är således inte viktigt för kunderna att anlita 
konsultföretag som har utbildade konsulter inom miljö och hållbarhet om det inte 
framgår vilka värden detta medför kunderna. Boult & Hoo Na (2010) har, som tidigare 
nämnts, studerat konsultföretag inom design och produktutveckling och de anser att 
nyckeln till att kunna påverka kunden är att vid sidan av konsultföretagets 
kärnkompetenser även inneha andra kunskaper och kompetenser. Detta menar Boult 
& Hoo Na (2010) medför att fler innovativa lösningar kan erbjudas vilket höjer 
mervärdet för kunden. Combitechs strategi bör därmed vara att inkludera miljö som 
ytterligare en del i helhetserbjudandet till kunder. 
 
Av de konkurrerande företag som inkluderades i den tidigare jämförelsen är alla 
relativt stora och har breda verksamhetsområden. ÅF och Sweco ligger i framkant och 
har flertalet affärsområden och divisioner som enbart arbetar med tjänster som är av 
miljöförbättrande karaktär. Dessutom har båda dessa företag en hög miljöprofil och 
kommunicerar tydligt inom vilka områden de erbjuder tjänster som bland annat 
medför miljöförbättringar. Cybercom är ungefär lika stort som Combitech och 
försöker också att miljöprofilera företaget genom att publicera en årlig 
hållbarhetsrapport och erbjuda miljöförbättrande tjänster så som Grön IT. Dock är 
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Cybercom mer nischade inom IT än vad Combitech är, som har ett brett tjänsteutbud 
vid sidan av IT. De två andra konkurrenterna som studerats, Semcon och Prevas har 
väldigt låg miljöprofil och kommunicerar varken miljöarbete eller miljötjänster i 
någon större utsträckning på hemsidorna.  
 
Sammanfattningsvis bör Combitech utnyttja sin position som innehavare av ramavtal 
eller som unik leverantör till kunder och fokusera på att sälja in miljörelaterade 
tjänster som är skräddarsydda för specifika kunder då detta ger störst mervärde för 
kunden. Genom att utbilda och sälja miljörelaterade tjänster till befintliga kunder 
slipper kunden leta, förhandla och anlita nya konsultföretag vilket innebär mindre 
arbete och lägre kostnader för kunden. Vidare bör Combitech fortsätta arbeta med 
sina tre ledord och då även fokusera än mer på miljö för att kommunicera företagets 
förmåga att erbjuda helhetslösningar till kunder. Detta kommer göra att Combitech 
kan sticka ut bland de konkurrerande företagen och sammanhanget göra att strategin 
är svårkopierad av konkurrenter. 
 

6.6 Jämförelse av arbetets resultat med tidigare forskning inom området 
I avsnitt 3.6.2 beskrevs forskning från Zhang m.fl. (2012) samt från Testa m.fl. (2011) 
angående indirekta miljömiljöaspekter från hotellbranschen samt från myndigheter. 
Zhang m.fl. (2012) samt Testa m.fl. (2011) menar att kunskapsgapet hos aktörer 
gällande indirekta miljöaspekter är ett stort problem som hindrar aktörerna att höja 
sin positiva indirekta miljöpåverkan. Samma sak gäller i Combitechs fall, där 
kunskapsgapet kring indirekta miljöaspekter är stort trots att företaget är medvetet 
om att den indirekta miljöpåverkan är större än den direkta. För att Combitech ska 
kunna erbjuda kunder miljötjänster som ger upphov till positiv indirekt 
miljöpåverkan krävs en god insyn i kunders verksamheter och branscher. Testa m.fl 
(2011) är av samma mening och anser att myndigheter och andra statligt styrda 
instutitioner bör inneha kompetens inom exempelvis stadsplanering, transporter och 
upphandlingspolitik då de inom dessa områden har en indirekt miljöpåverkan. Vidare 
är det lättare för kommuner än större myndigheter att förstå indirekt miljöpåverkan 
kopplad till verksamheten då den geografiska arean skiljer sig betydligt. Indirekta 
miljöaspekter är mer komplexa för större myndigheter att förstå än för kommuner. 
Samma parallell kan göras till konsultbranschen där företag har olika många kunder 
och i olika antal branscher. Combitechs kunder återfinns inom många olika branscher 
och därmed är det väldigt komplext för Combitech att förstå hur företagets alla 
uppdrag eller indirekta miljöaspekter påverkar miljön. För mindre konsultföretag 
som är mer nischade inom specifika områden är det troligtvis lättare att förstå hur 
deras uppdrag indirekt påverkar miljön.  
 
Rosenblum m.fl. (2000) samt Procopé & Axelsson (2003) anser att företag har en 
tendens till att negligera indirekta miljöaspekter eftersom de är svåra att identifiera 
och hantera. Istället fokuserar företag mer på de direkta miljöaspekterna som är 
lättare att förstå. När denna uppsats skrevs, drygt tio år senare, är det möjligt att 
situationen har ändrats eftersom Combitech har identifierat sin mest betydande 
miljöaspekt som indirekt. Även andra konkurrerande konsultföretag har också 
beskrivit att deras största miljöpåverkan är via indirekta miljöaspekter. Dock har 
Combitech inte preciserat den indirekta miljöaspekten djupare än att alla uppdrag 
medför en miljöpåverkan. Givetvis är det svårare och mer komplicerat att identifiera 
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specifika indirekta miljöaspekter som är kopplade till olika uppdrag så därför 
stämmer teorierna från Rosenblum m.fl. (2000) samt Procopé & Axelsson (2003) 
fortfarande till viss grad.  
 
Sammanfattningsvis står Combitech inför liknande utmaningar gällande indirekt 
miljöpåverkan som andra aktörer som erbjuder tjänster eller service. Nyckeln är att 
kunna påverka kunder och företag så att deras miljöpåverkan förbättras. Skillnaden 
är på vilket sätt aktörer gör detta, exempelvis genom utbildning, tjänster, lagar eller 
krav. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring för- och nackdelar med rekommendationerna 
som har bakgrund i analyskapitlet. Avslutningsvis diskuteras generaliserbarheten i 
resultaten samt rekommendationerna.  
 

7.1 Kunders behov av miljötjänster 
Detta arbete har som utgångspunkt att försöka urskilja vilka typer av miljötjänster 
som kunder till teknikkonsultföretag är i störst behov av. Under de intervjuer som 
genomförts med kunder till Combitech har de flesta svarat olika. I resultatkapitlet 
presenteras att kunder tycker utbildningar, miljövänlig produktutveckling, 
resurskonsulter och granskning av tredje part kan vara intressant att köpa in. Dock 
svarade alla respondenter olika vilket kan bero på att de har olika 
befattningsområden och/eller att miljö är ett omfattande begrepp som individer 
tolkar på olika sätt. Viktigt att påpeka är att svaren bygger på respondenternas 
personliga uppfattningar och det är således inte säkert att företagen de representerar 
är av samma åsikt. Vidare var det ingen respondent som uttryckte att efterfrågan på 
olika miljötjänster är högst aktuell, men nästan alla menade att det är intressant då 
befintliga konsulter kommer med förslag kring förbättringar som tydligt visar på 
mervärde för kunden.  
 
Sammanfattningsvis går det inte urskilja några tydliga trender från intervjuerna kring 
vilka miljötjänster som efterfrågas mest bland de befintliga kunderna. Generellt är 
kunderna öppna för miljötjänster men det är då viktigt att de ska generera mervärden 
för kunderna. Detta innebär att tjänsterna i många fall måste vara unika för specifika 
kunder. 
 

7.2 Interna åtgärder för att sälja fler miljötjänster 
För att kunna genomföra utbildningar i egen regi som leder till kompetensutveckling 
krävs interna resurser. Det är personer som arbetar med miljörelaterade tjänster som 
krävs för att utbilda andra medarbetare kring miljö. Dock är dagens få miljökonsulter 
långt ifrån tillräckligt för att utbilda och stödja ett företag på 1400 medarbetare som 
strävar efter att höja miljöprofilen och öka andelen miljöuppdrag. För att nå de 
uppsatta målen och för att kunna stärka Combitechs miljöarbete måste företagets 
ledning gå i bräschen för att på så sätt genomsyra organisationen med miljö och göra 
miljöarbete legitimt. 
 
Combitech bör utnyttja den befintliga utbildningsplattformen CLL då medarbetare ska 
kompetensutvecklas inom specifika miljöområden relaterat till sina 
expertkompetenser. Övningar och workshops kan med fördel genomföras där de har 
olika fokus och innehåll beroende på vilka typer av medarbetare som ska 
kompetensutvecklas. Kommunikationen och samarbetet mellan miljökonsulterna och 
andra medarbetare som arbetar med miljö måste förbättras. Genom förbättrad 
kommunikation och samarbete kan ett nätverk skapas med medarbetare som kan 
bistå och stödja Combitech gällande miljöfrågor. Vidare kommer det troligtvis vara 
aktuellt att anställa fler konsulter som kan komplettera nätverket med ytterligare 
miljökompetenser. Dock leder detta till att det är en risk för Combitech att anställa 
personer med miljökompetens om det inte finns uppdrag dessa kan arbeta med. Å 
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andra sidan är det svårt för Combitech att generera intäkter från miljötjänster om 
säljare och konsulter inte innehar rätt miljökompetens. En liknelse kan göras med 
talesättet om vad som kom först, hönan eller ägget. Ska Combitech införskaffa 
resurser som genererar miljöuppdrag eller ska Combitech införskaffa resurser först 
när kunder knackar på dörren och efterfrågar miljöuppdrag? Jag anser att processen 
bör ske stegvis genom att till en början utbilda säljare som kan generera fler uppdrag. 
Därefter kan företaget se om resurser med rätt kompetens kan anställas eller om 
andra företag kan vara delaktiga i uppdrag.  
 
För att Combitech ska kunna sälja fler miljörelaterade tjänster gäller det att 
kompetensgapet minskar mellan företagets interna miljökompetens och säljares 
miljökompetens. Idag vet inte alla Combitechs kontaktpersoner mot kunder vilken 
miljökompetens som finns internt på företaget samt vilka tjänster som kan erbjudas 
kontakpersonernas kunder. Det måste finnas substans bakom konsultföretags 
miljöarbete. Det spelar ingen roll hur tuffa mål företaget har om de inte genomsyrar 
organisationen. Medarbetare måste vara medvetna om miljöfrågor för att kunna 
identifiera och leverera miljöförbättrande lösningar. Det kommer innebära en risk för 
Combitech att rekrytera resurser men detta krävs för att företaget ska kunna nå målet 
om 10 % miljöförbättrande uppdrag samt leva upp till de tre ledorden teknik, 
säkerhet och miljö.  
  

7.3 Resultatens generaliserbarhet 
Eftersom en fallstudie har genomförts på Combitech är det viktigt att studera vad som 
kan generaliseras till andra teknikkonsultföretag. Detta är väsentligt för att kunna 
uppfylla uppsatsens syfte gällande vilka miljötjänster som kunder är i behov av eller 
efterfrågar samt vad som krävs för att konsultföretag ska kunna erbjuda kunder fler 
miljörelaterade tjänster.  
 
Kunderna som intervjuades återfinns i Combitechs industrisegment. Utöver 
industrikunder har Combitech en mängd andra kunder i andra segment. Det är möjligt 
att dessa kunder skulle ha svarat annorlunda på intervjufrågorna eftersom deras 
verksamhet skiljer sig från kunder inom industrisegmentet. Exempelvis är det troligt 
att myndigheter är mer måna om miljö än privata företag då myndigheter drivs i 
statlig regi och staten har fler intressen än att generera vinst till skillnad från privata 
företag. Därmed kan möjligheterna vara större att sälja in miljötjänster till kunder i 
Combitechs segment ”Verk & myndigheter”. Vidare är det även troligt att myndigheter 
är i behov av eller efterfrågar andra typer av miljötjänster än industriföretag. 
Resultaten från intervjuerna med kunder är förmodligen mer generaliserbara på 
segmenten fordonsindustri, flyg samt försvarsindustri. Detta beror på att kunder i 
dessa segment vanligtvis är industriföretag som har placerats i segmenten på grund 
av deras specifika bransch de är verksamma inom. Som nämndes tidigare i 
diskussionen är svaren från respondenterna troligtvis starkt varierande beroende på 
vilken befattning eller personlighet en anställd har. Exempelvis har en miljöchef 
betydligt större insyn i miljörelaterat arbete hos en kund jämfört med en produkt- 
eller utvecklingschef. Detta påverkar förmodligen resultatet samt generaliserbarheten 
eftersom en miljöchef gärna målar upp en bild av hur kundens miljöarbete är och 
vilka framtida behov som finns samtidigt som detta inte nödvändigtvis är förankrat 
bland andra ledande befattningshavare. 
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Resonemanget kring kunders varierande svar beroende på vilken bransch de tillhör 
kan föras på andra teknikkonsultföretag eller till och med på andra företag 
verksamma inom tjänstesektorn. Teknikkonsultföretag och andra företag verksamma 
inom tjänstesektorn har olika specialiseringsområden och därmed även olika typer av 
kunder. Därför är det möjligt att kunder till dessa företag svarar annorlunda. Dock ser 
jag att frågan kring hur den interna kunskapsnivån gällande miljö på olika 
teknikkonsultföretag påverkar utbudet av miljötjänster är densamma. Detta beror på 
att även konkurrenter måste inneha relevant intern kompetens inom miljö för att 
kunna sälja fler miljörelaterade tjänster. Av de konkurrenter som studerades 
varierade den kommunicerade miljöprofilen och troligtvis även den interna 
miljökompetensen. Dock är det tydligt att vissa genomför fler miljöuppdrag än andra 
vilket framkommer då konkurrenternas referensuppdrag studeras. Enligt mig finns en 
korrelation mellan antalet miljöuppdrag och graden av miljökompetens på företag. 
Därför tror jag på strategin om att utbildning av personal på lång sikt medför fler 
miljöuppdrag. Detta överensstämmer även med Reinhardts (1999) teori om att en 
långsiktig miljöstrategi, där dagens investeringar förväntas generera positiva resultat 
i framtiden, lönar sig. 
 
Samtidigt är det värt att poängtera att det inte är säkert att tillvägagångssättet att 
utbilda säljare som i sin tur ska generera miljöuppdrag är rätt väg att gå för alla 
teknikkonsultföretag. De teknikkonsultföretag som redan har en hög andel 
miljöuppdrag och där medarbetare innehar en hög miljökompetens behöver inte 
lägga resurser på att utbilda säljare. Dessa företag kan istället ta nästa steg och 
marknadsföra sina tjänster på bredare front istället för att fokusera på kunder där 
ramavtal eller befintliga samarbeten finns. Viktigt att poängtera är att alla 
teknikkonsultföretag och även andra företag inom tjänstesektorn har sina befintliga 
kunder och nätverk. Dessa bör initialt utnyttjas som ett första steg när fler 
miljörelaterade uppdrag ska säljas in. I denna process kan med fördel 
fyrstegsmodellen som presenterades i avsnitt 6.3.1 användas för att ta fram 
skräddarsydda erbjudanden till kunder. 
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8 Slutsats 
Syftet med detta arbete var att studera hur teknikkonsultföretag med exponering mot 
industrikunder kan öka sin positiva indirekta miljöpåverkan genom att sälja fler 
miljörelaterade tjänster. För att uppfylla syftet har arbetet, med utgångspunkt från 
teknikkonsultföretaget Combitech, haft för avsikt att svara på frågor kring var 
efterfrågan av miljötjänster finns samt hur Combitech ska agera för att kunna sälja 
dessa. Svaren på dessa frågor listas i detta kapitel. 
 

8.1  Kunders behov av miljötjänster 
De intervjuade kunderna till Combitech ger alla olika svar på vilka typer av 
miljörelaterade tjänster som de ser som mest intressanta. Viktigt att påpeka är att 
ingen av respondenterna påtalade ett tydligt behov eller efterfrågan från deras 
arbetsgivare på specifika miljötjänster. Istället bygger svaren på respondenternas 
personliga resonemang kring vilka tjänster som skulle kunna vara aktuella. Vissa 
respondenter reagerade positivt när det under intervjun framkom hur miljötjänster 
kan vara till nytta för respondenternas företag. Dock går det inte att urskilja några 
trender kring vilka miljötjänster som efterfrågas mest men det var tydligt att de större 
kunderna hade högre miljömedvetenhet samt mer omfattande miljöarbete än de 
mindre kunderna. Gemensamt för alla kunder är att de tror att miljöarbete kommer 
bli viktigare i framtiden i takt med att intressentkraven gällande miljö ökar. Eftersom 
alla kunder bedriver olika verksamheter, är av olika storlek samt verkar på olika typer 
av marknader är det tydligt att Combitech måste erbjuda skräddarsydda miljötjänster 
till dessa.  
 
Det går inte att säga om situationen är liknande för andra kunder till Combitech inom 
andra segment eller om resultaten även gäller för andra teknikkonsultföretag. Detta 
beror på att kunderna som intervjuats är industriföretag vars verksamheter, behov, 
efterfrågan samt inställning till miljö troligtvis skiljer sig från andra typer av företag 
eller organisationer. 
 

8.2 Interna aktiviteter för att öka försäljning av miljötjänster 
För att sälja tjänster som är av miljöförbättrande karaktär och som samtidigt är av 
värde för kunder är det viktigt att inneha rätt kompetens internt. Idag finns ett 
kompetensgap på Combitech som måste bli mindre. Eftersom efterfrågan på 
miljötjänster varierar beroende på vilken kund som studeras är nyckeln för 
Combitech att först kompetensutveckla säljare inom miljö då de redan har kännedom 
och god insikt i kundens verksamhet. Genom att säljare utbildas inom miljö och vilka 
miljökompetenser som finns internt på Combitech kan dessa, i samtal med 
miljökonsulter, utforma skräddarsydda erbjudanden till kunder utefter kundernas 
verksamheter, behov och andra preferenser.  
 
Dock räcker det inte med att utbilda säljare. Den interna kommunikationen mellan 
säljare och medarbetare med högre miljökompetens är viktig då erbjudanden till 
specifika kunder ska tas fram. Vidare är det till en början troligtvis nödvändigt att 
rekrytera kompetens eller genomföra miljöuppdrag i samarbete med andra 
konsultföretag för att lyckas vinna uppdrag. I takt med att säljare utbildas och börjar 
generera miljöuppdrag måste det finnas en organisation som kan stå bakom och 
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genomföra uppdrag med hög kvalitet. Detta kräver framförallt ett åtagande från 
ledningen som måste stå bakom satsningen på fler konsulter med miljökompetens 
som kan komplettera dagens miljökonsulter. Detta är en förutsättning för att skapa ett 
nätverk med medarbetare som kan stötta hela företagets satsning på miljötjänster. 
Fler medarbetare med miljökompetens kan via Combitech Learning Lab utbilda och 
kompetensutveckla, genom övningar och workshops, nyckelpersoner och resterande 
delar av företaget inom tillämpat miljöarbete för olika roller på företaget.  
 
För att sälja miljötjänster finns det två olika typer av målkunder som Combitech 
initialt bör ha som strategi att fokusera på. Dels är det stora kunder där Combitech 
har ingått ramavtal och dels är det mindre kunder där Combitech har stort inflytande. 
Hos de stora kunderna är trenden att dessa väljer att ingå ramavtal med 
konsultföretag som har visat på bra resultat historiskt. Samtidigt är det vanligare att 
dessa kunder säger upp samarbeten med mindre konsultföretag som är nischade. 
Detta medför att det finns möjlighet för Combitech att komplettera de befintliga 
tjänsterna med miljötjänster till stora kunder då konkurrensen från de mer nischade 
företagen försvinner. De mindre kunderna har lägre intern miljökompetens samtidigt 
som de anlitar färre konsultföretag jämfört med större kunder. Vidare har Combitech 
kontakt med personer högre upp i mindre företag och ofta har Combitech större 
inflytande hos dessa kunder. Ett stort inflytande i samband med mindre kunders 
bristande miljöarbete medför att dessa kunder är en attraktiv målgrupp för 
Combitech. Tabell 10 sammanfattar detta arbetes rekommendationer till Combitech 
angående hur företaget kan bidra till ökad positiv indirekt miljöpåverkan samtidigt 
som merförsäljning uppnås.    
 
Tabell 10. Sammanfattning av rekommendationer till Combitech. 

Rekommendationer 

Kompetensutveckling 

 Fortsätt arbeta med att utbilda och 
kompetensutveckla medarbetare inom miljö. 

 Fokusera initialt på säljkåren. 
 Utnyttja CLL som är ett beprövat koncept. 
 Förstärk samarbetet mellan miljökonsultgruppen 

och andra medarbetare som arbetar med miljö. 

Försäljningsstrategi 

 Identifiera kunders behov eller efterfrågan av 
miljötjänster. 

 Upplys kunder kring fördelarna med miljöarbete 
(kommunicera kundvärden). 

 Skräddarsy miljötjänster utifrån kunders behov. 
 Se över ifall relevant kompetens finns internt. 

Annars bör kompetens rekryteras eller 
samarbeten med andra konsultföretag ses över. 

Målgrupper 

 Fokusera på stora kunder där ramavtal återfinns. 
 Fokusera på mindre kunder med låg miljöprofil 

där Combitech har djupgående samarbete. 
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Modellen för kompetensutveckling av medarbetare kan generaliseras till andra 
teknikkonsultföretag. Dock är det inte säkert att teknikkonsultföretag vars 
miljökompetens är högre än Combitechs behöver fokusera kompetensutveckling till 
säljare då dessa redan kan inneha relevant miljökompetens. Troligen finns det andra 
nyckelpersoner som bör kompetensutvecklas. Vidare kan slutsatserna angående 
försäljningsstrategin generaliseras till andra teknikkonsultföretag eftersom kunder 
till dessa förmodligen har olika preferenser kring miljö vilket medför att erbjudanden 
måste anpassas till specifika kunder. Avslutningsvis kan de fyra kriterierna för 
segmentering av kunder användas av andra teknikkonsultföretag för att underlätta 
identifieringen av de segment företagen bör fokusera sina tjänster till. 
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9 Vidare studier 
I detta avsnitt beskrivs förslag på vidare studier som kan genomföras inom området. 
 
Detta arbete har endast fokuserat på ett visst branschsegment på ett specifikt 
teknikkonsultföretag. Detta innebär att det skulle vara intressant att studera kunder 
inom andra segment för att se om även de förhåller sig på samma sätt till miljötjänster 
som företag inom Combitechs industrisegment. Att studera andra fall skulle 
komplettera detta arbete på ett bra sätt då resultat mellan olika teknikkonsultföretag 
kan jämföras. Det kan även leda till att mer generella slutsatser kan dras för hela 
teknikkonsultbranschen. Förmodligen skiljer sig det interna miljöarbetet väldigt 
mycket mellan olika teknikkonsultföretag och det är också någonting som är viktigt 
att studera. 
 
Ett annat område som kan studeras djupare är de ekonomiska följderna av 
miljörelaterade tjänster. Vad kostar det att stärka miljökompetensen i företaget? Hur 
ser prissättningen ut för miljötjänster? Går det att fastställa kundvärdena som uppstår 
i ekonomiska termer? Eftersom ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att 
miljötjänster ska vara aktuella att erbjuda är det intressant att jämföra dessa mot 
andra uppdrag som traditionellt inte är miljöförbättrande uppdrag.  
  



84 
 

  



85 
 

10 Litteraturförteckning 
Litteratur 
Almgren, R., Brorson, T., & Enell, M. (2008). Miljöarbetet stärker affärerna! (Vol. 1). 

Uppsala: Uppsala Publishing House AB. 
 
Altman, B. W., & Post, J. E. (1994). Managing the environmental change process: 

barriers and opportunities. Journal of Organizational Chnage Management, 
7(4), 64-81. 

 
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (Vol. 1). 

Stockholm: Liber. 
 
Ammenberg, J. (2004). Miljömanagement (1:7 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Ammenberg, J. (2012). Miljömanagement. Miljö- och hållbarhetsarbete i företag och 

andra organisationer (Vol. 1). Studentlitteratur. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2012). Systematic approaches to a successful 

literature review. London: SAGE publications. 
 
Boult, J., & Hoo Na, J. (2010). What Next? Future Strategy for UK Product Design 

Consultancies. Design Management Journal, 5(1), 87-97. 
 
Eichengreen, B., & Gupta, P. (2013). The two waves of service-sector growth. Oxford 

economic papers, 96-123. 
 
Fennell, G., & Allenby, G. (2004). An integrated approach - Market definition, market 

segmentation, and brand positioning create a powerful combination. Marketing 
research: a magazine of management and applications., 16(4), 28-35. 

 
Garcés-Ayerbe, C., Rivera-Torres, P., & Murillo-Luna, J. L. (2011). Barriers to the 

adoption of proactive environmental strategies. Journal of Cleaner Production, 
19, 1417-1425. 

 
Gertner, M. I. (2013). The Value Chain and Value Creation. Advances in Management, 

6(10), 1-4. 
 
Govindarajulu, N., & Daily, B. F. (2004). Motivating employees for environmental 

improvement. Industrial Management & Data Systems, 104(4), 364-372. 
 
Gross, C. A. (2012). The Global Engineering Consultancy Market. Business Economics, 

47(4), 285-296. 
 
Hedlund, A., & Kjellander, C. (2007). MKB - Introduktion till 

miljökonsekvensbeskrivning. Uppsala: Studentlitteratur. 
 



86 
 

Jaenke, R. (2013). Identify the Real Reasons Behind Performance Gaps. T+D, 67(8), 76-
77. 

 
Kubr, T., Ilar, D., & Marchesi, H. (1998). Från idé till företag - Affärsplanering för 

framgång. Göteborg: McKinsey & Company. 
 
Lim, S., & Prakash, A. (2014). Voluntary Regulations and Innovation: The Case of ISO 

14001. Public Administration Review, 233-244. 
 
Luttropp, C., & Lagerstedt, J. (2006). EcoDesign and The Ten Golden Rules: generic 

advice for merging environmental aspects into product development. Journal 
of Cleaner Production, 14, 1396-1408. 

 
Meese, N., & McMahon, C. (2011). Analysing sustainable development social 

structures in an international civil engineering consultancy. Journal of Cleaner 
Production, 23(1), 175-185. 

 
Milstein, M. B., & Hart, S. L. (2003). Creating sustainable value. Academy of 

Management Executive, 17(2), 56-69. 
 
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2009). Business Model Generation. Amsterdam: 

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. 
 
Procopé, C. B., & Axelsson, U. (2003). Förbättras miljöprestandan genom 

miljöledningssystem? Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 
 
Reinhardt, F. L. (1999). Bringing the environment down to earth. Harvard business 

review, 77(4), 149-157. 
 
Risberg, P., & Öhrwall Rönnbäck, A. (2009). Att leda högteknologiska 

innovationsföretag. Erfarenheter från Combitech 1977-1997. Stockholm, 
Sverige: Vinnova. 

 
Rosenblum, J., Horvath, A., & Hendrickson, C. (2000). Environmental Implications of 

Service Industries. Environmental Science and Technology, 34(22), 4669-4676. 
 
Salin, H. (2012). Gap Analysis in Cooperative Systems within Intelligent Transportation 

Systems. Royal Institute of Technology, School of Computer Science and 
Communication. Stockholm: KTH CSC. 

 
Sharma, S., & Vredenburg, H. (1998). Proactive corporate environmental strategy and 

the development of competitively valuable organizational capabilities. 
Strategic Management Journal, 19, 729-753. 

 
Smith, T. M. (2013). Climate change: Corporate sustainability in the supply chain. 

Bulletin of the Atomic Scientists, 43-52. 
 



87 
 

Testa, F., Daddi, T., & Iraldo, F. (2011). Evaluating Indirect Environmental Aspects: A 
study of the Environmental Protection Agency of Lucca, Italy. Environmental 
Quality Management, 21(1), 53-70. 

 
Zhang, J. J., Joglekar, N., & Verma, R. (2012). Pushing the frontier of sustainable service 

operations management. Evidence from US hospitality industry. Journal of 
Service Management, 23(3), 377-399. 

 
Internetkällor 
Combitech AB. (2006). Konsultvy. Hämtat från SAABNET (intranät) den 4:e februari 

2014 
 
Combitech AB. (2008-05-08). Miljö. Hämtat från SAABNET (intranät) den 24:e april 

2014 
 
Combitech AB. (2012-04-27). Portalen_miljö_CI. Hämtat från Doris (Combitechs 

dokumenthanteringssystem) den 4:e februari 2014 
 
Combitech AB. (2013 A). Om Combitech. Hämtat från Combitech: 

http://www.combitech.se/Om-Combitech/ den 20:e januari 2014  
 
Combitech AB. (2013 B). Handlingsplan för att uppfylla Combitechs miljömål. Hämtat 

från SAABNET (intranät) den 13:e februari 2014 
 
Combitech AB. (2013 C). Branscher. Hämtat från Combitech: 

http://combitech.se/sv/Branscher/ den 14:e februari 2014 
 
Combitech AB. (2013 D). Combitech Learning Lab. Hämtat från Combitech: 

http://www.combitech.se/cll den 3:e februari 2014 
 
Combitech AB. (2013 E). Vårt kursutbud. Hämtat från Combitech: 

http://www.combitech.se/sv/Utbildning/Kursprogram/ den 4:e februari 
2014  

 
Combitech AB. (2013 F). Code of Conduct. Hämtat från SAABNET (intranät) den 5:e 

februari 2014  
 
Combitech AB. (den 13 02 2014). Combitech redovisar helårsrapport för 2013. Hämtat 

från SAABNET (intranät) den 14:e februari 2014 
 
Forest Stewardship Council. (u.å). Det här är FSC. Hämtat från Forest Stewardship 

Council Sweden: http://se.fsc.org/om-fsc.177.htm den 8:e april 2014 
 
Konkurrenter 
Cybercom, www.cybercom.com, besökt 2014-04-29 
 
Prevas, www.prevas.com, besökt 2014-04-30 
 
Semcon, www.semcon.com, besökt 2014-04-30 

http://www.cybercom.com/
http://www.prevas.com/
http://www.semcon.com/


88 
 

 
Sweco, www.sweco.se, besökt 2014-04-28 
 
ÅF, www.afconsult.com, besökt 2014-04-28 
 
Muntliga referenser  
Medarbetare  
Bredberg, M. (2014-02-26). Ledningens miljöarbete. (A. Willman, Intervjuare) 
 
Fock, N. (den 2014-02-26). Ledningens miljöarbete. (A. Willman, Intervjuare) 
 
Lepp, U. (2014-02-04 A). Combitechs organisation. (A. Willman, Intervjuare) 
 
Lepp, U. (2014-01-31 B). Affärsmodeller för projekt. (A. Willman, Intervjuare) 
 
Lindroth, O. (2014-02-07). Combitechs interna och externa miljöarbete. (A. Willman, 

Intervjuare) 
 
Skyborn, D. (2014-01-24). Combitech idag. (A. Willman, Intervjuare)  
 
Thorsson, M. (2014-02-14). Combitechs interna miljöarbete. (A. Willman, Intervjuare) 
 
Vitulic, D. (2014-03-23). Combitechs Ramavtal. (A. Willman, Intervjuare) 
 
Åström, A. (2014-02-26). Combitechs miljöarbete inom industrisegmentet. (A. 
Willman, Intervjuare) 
 
Utöver ovanstående har ytterligare nio personer inom Combitech intervjuats. Dessa 
nämns inte vid namn av anonymitetsskäl. 
 
Kunder  
Totalt har nio respondenter intervjuats från sex stycken kunder. Alla utom en intervju 
har genomförts ute hos kunden. En intervju genomfördes över telefon. Dessa 
respondenter nämns inte vid namn av anonymitetsskäl. 
 
 
 
 

  

http://www.sweco.se/
http://www.afconsult.com/


89 
 

Bilaga 1 – intervjufrågor till anställda på Combitech 
Nedan följer de intervjufrågor som ställdes till anställda på Combitech. 
 

Allmänt 

 Vilken är din formella titel? 
 Vilka är dina respektive ditt ansvarsområdes arbetsuppgifter? 
 Vilka är era stora kunder idag? 
 Hur jobbar Combitech mot kunder inom ditt verksamhetområde? 
 Vilka tjänster erbjuder Combitech kunder inom ditt verksamhetsområde? 
 Hur ser framtidsplanerna ut för ditt verksamhetsområde (visioner, mål, vilka 

tjänster ska erbjudas i framtiden)? 
 

Miljöarbete inom ditt ansvarsområde 

 Hur jobbar ni med miljöfrågor i praktiken?  
 Vilken funktion har Combitechs miljöpolicy för dig inom ditt ansvarsområde? 
 Är ledningens miljömål förankrade hos er (vision om 10 % miljöförbättrande 

projekt/uppdrag)?  
 När ni identifierat att ett uppdrag har gett upphov till en positiv miljöpåverkan, 

rapporterar ni då detta i Lime (affärssystem)? 
 

Kunders miljömedvetenhet 

 Hur väl anser du att era kunder är miljömedvetna och efterfrågar projekt som 
är bra ur ett miljöperspektiv? 

 Är det stora skillnader mellan olika stora företag i olika branscher? 
 Anser du att era kunder är mer miljömedvetna idag och ställer mer krav 

jämfört med för några år sedan? 
 

Miljörelaterade tjänster 

 Tror du att era befintliga kunder är intresserade av tjänster som är av 
miljöförbättrande karaktär? (stiger kundvärdet?) 

 Erbjuder ni idag kunder dessa miljöorienterade tilläggstjänster? 
 Tror du att ni inom ert segment skulle kunna erbjuda fler miljörelaterade 

tjänster till kunder och isåfall inom vilka områden samt vilka typer av 
miljötjänster? 

o Om inte, vad krävs? Utbildning av personal, ny kompetens, annan 
strategi? 
 

Implementering av miljökompetens inom Combitech 

 Hur tycker du att Combitech ska göra för att stärka miljökompetensen i 
företaget för att ni i ert team ska kunna erbjuda miljötjänster eller ta sig an fler 
miljörelaterade uppdrag?  

 Tror du att Combitech skulle kunna påverka sina kunder (och därmed sälja in 
fler projekt) genom att upplysa dem om fördelarna med att vara 
miljöprofilerad och sträva mot miljöförbättringar? 
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Bilaga 2 – intervjufrågor till Combitechs kunder 
Nedan följer de intervjufrågor som huvudsakligen ställdes till Combitechs kunder. 
 

Allmänt 

 Vilken är din formella titel? 
 Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 Vilka är dina ansvarsområden? 

 

Företagets miljöarbete 

 Hur skulle du beskriva ditt företags miljöarbete? 
 Hur jobbar ni med miljöfrågor i praktiken?  
 På vilket sätt anser du att miljörelaterade frågor är mer aktuella idag (om så är 

fallet) inom företaget jämfört med några år tillbaka?  
 Hur ser trenden ut och vilka miljöfrågor är mest aktuella just nu?  
 Har era kunder krav på er att ni ska arbeta med miljö och om så är fallet vilka 

krav är vanligast? 
 På vilket sätt tror du att ert företag kommer att få mer krav på sig i framtiden 

gällande miljöfrågor? 
 Hur köper ni upp miljötjänster i dagsläget (om ni nu gör det) och vad är det för 

typ av tjänster? 
 

Företagets syn samt krav på underleverantörer 

 Vad har ni för relation till miljökonsulter eller andra konsulter? 
 Hur ser de affärsmässiga relationerna ut mellan Combitech och din 

arbetsgivare? 
 Inom vilka områden används kompetens från Combitech och vad arbetar de 

externa konsulterna med? 
 Hur ser ni på underleverantörer som arbetar proaktivt med miljöfrågor för att 

reducera miljöpåverkan från projekt som genomförs mot kunder? 
 Vilka krav ställer ni på underleverantörer gällande miljö? 
 Hur värderas underleverantörers miljöarbete som genomsyrar projekten i 

förhållande till övriga aspekter, t ex kvalitet, pris, leveranssäkerhet m.fl. när 
leverantörers tjänster analyseras? 
 

Miljörelaterade konsulttjänster 

 Om ni vill stärka miljöarbetet i framtiden, hur kommer detta då att göras? 
 Inom vilka områden ser ni att ni helst behöver hjälp med miljörelaterade 

frågor från konsultbolag? Ge exempel 
 Hur ser ni på om konsultföretag som ni anlitar kommer med förslag på hur er 

verksamhet eller era produkters miljöpåverkan kan minska? 
 Skulle det vara ett mervärde för er om konsultföretag skulle kunna erbjuda 

miljötjänster i samband med befintliga uppdrag?  
 Ser ni någon goodwill eller något värde i att miljömärka era produkter och i sin 

tur kommunicera att ni är miljömedvetna till era kunder? 
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Bilaga 3 – verktyg för ökad miljöprestanda 
I denna bilaga presenteras exempel på fyra olika typer av verktyg eller tjänster som kan 
användas av teknikkonsultföretag för att bidra till positiv indirekt miljöpåverkan. 

Ekodesign 
Miljöanpassad produktutveckling eller ekodesign är ett paraplybegrepp som syftar till 
att beakta miljö vid utvecklingsstadiet av nya och befintliga produkter. För att kunna 
utveckla en så effektiv produkt som möjligt är det viktigt att beakta produktens 
miljöpåverkan från att den tillverkas till att den senare används och slutligen 
demonteras, d.v.s. vaggan till graven (Ammenberg, 2004). Dock är det viktigt att ha i 
åtanke att den miljömässigt bästa lösningen inte alltid är den mest funktionella eller 
mest lönsamma lösningen. För ett företag är miljö inte det enda som prioriteras vid 
produktutveckling och enligt Luttropp & Lagerstedt (2006) är det viktigt att komma 
ihåg att funktion och ekonomi är det mest centrala ur ett affärsmässigt perspektiv.  
 
Det finns mängder med olika riktlinjer och verktyg för ekodesign som varierar i 
komplexitet, omfattning och struktur. Allt från några få riktlinjer till kompletta 
mjukvaror finns att tillgå som hjälpmedel vid ekodesign (Luttropp & Lagerstedt, 
2006). Ett exempel är det så kallade ekostrategihjulet som på ett bra sätt väger in 
livscykelperspektivet vid produktutveckling. Ekostrategihjulet består av följande åtta 
delmoment som fungerar som stöd och vägledning för att minska en produkts 
negativa miljöpåverkan (Ammenberg, 2004): 
   

 Optimera funktion 
 Minska påverkan vid användning 
 Minska mängden material 
 Välj rätt material 
 Optimera livslängden 
 Optimera produktionen 
 Optimera resthanteringen 
 Optimera distributionen 

 
Luttropp & Lagerstedt (2006) skriver om en annan approach som sammanfattas i 
”The Ten Golden Rules”. The Ten Golden Rules är en samling av riktlinjer som bakats 
samman för att ge vägledning till företag som vill tillämpa ekodesign. Konceptet 
utvecklades i mitten av 1990-talet och de tio riktlinjerna för ekodesign är enligt 
Luttropp & Lagerstedt (2006) följande: 
 

1. Använd inte giftiga ämnen. Om det är ett måste, se till att dessa ämnen 
hamnar i slutna kretslopp.  

2. Minimera energi- och resursanvändningen i produktionen och transporterna 
genom förbättrad hushållning. 

3. Utnyttja materialens strukturella egenskaper och använd material med bra 
kvalité för att reducera produktens vikt. Dock viktigt att viktminskningen inte 
äventyrar produktens egenskaper såsom flexibilitet, användarvänlighet och 
funktion. 

4. Minimera resurs- och energianvändningen i användningsfasen av produkten. 
Detta är särskilt viktigt i de fall då produkternas största miljöpåverkan sker i 
användningsfasen. 
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5. Främja möjligheten för uppgraderingar, speciellt för produkter som är 
beroende av system. Exempel på typiska produkter är mobiltelefoner och 
datorer. 

6. Främja utvecklingen av produkter med lång livslängd i de fall då den stora 
miljöpåverkan inträffar utanför användningsfasen i livscykeln. 

7. Investera i andra material, ytbeläggningar och strukturändringar i produkten 
för att reducera skada för smuts och korrosion m.m vilket i sin tur leder till 
längre livslängd och reducerat underhåll. 

8. Planera och underlätta för produktens senare reparation, uppgradering och 
återvinning genom att informera kunden via märkning och manualer. 

9. Underlätta återvinning och uppgradering av produkten genom att använda få 
material som inte är blandade eller består av legeringar. 

10. Tänk på hur produkten monteras. Använd så få komponenter som möjligt och 
användningen av svetsade fogar, skruvar, snäppfästen m.fl bör väljas med 
hänsyn till produktens hela livscykel.  

 

Livscykelanalys 
Ett verktyg som används för att belysa en produkts, process eller aktivitets 
miljöpåverkan kallas livscykelanalys (LCA) och har för avsikt att identifiera och 
kvantifiera energi- och materialanvändning samt utsläpp under hela livscykeln. En väl 
genomförd LCA är ett bra mått på miljöprestandan hos ett utvalt objekt och den 
öppnar upp för vidare miljöanpassning av produkten, processen eller aktiviteten 
eftersom den bidrar med värdefull kunskap. Problemet med LCA är komplexiteten 
och tidsåtgången att identifiera och kvantifiera alla material- och energiflöden som är 
förknippade med produkten, processen eller aktiviteten. Vidare är det svårt att få 
tillgång till tillförlitlig data och det är komplicerat att veta vilka flöden som ger 
upphov till vilken miljöeffekt. (Ammenberg, 2012) 
 

Miljökonsekvensbeskrivning 
I Sverige måste idag företag som vill starta eller förändra verksamhet som är 
tillståndspliktig ansöka om tillstånd för detta. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
är en beskrivning av de direkta och indirekta effekter som kan uppkomma på 
människor, djur, mark, växter och vatten till följd av en åtgärd eller verksamhet 
(Ammenberg, 2012). I förenklade termer är syftet med MKB att förutsäga 
miljöpåverkan av en aktivitet eller verksamhet. Ett av de vanligaste 
användningsområdena för MKB är att ta fram beslutsunderlag för att stödja processen 
då tillstånd skall beviljas eller avslås för en verksamhet (Hedlund & Kjellander, 2007). 
En MKB skall enligt Ammenberg (2012) ingå i ansökningar som på något sätt 
påverkar: 
 

 ”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 Vattenverksamhet 
 Täkter 
 Särskilt miljöstörande anläggningar” 

 
Att göra en MKB innefattar många delmoment. Exempel på processer som måste 
genomföras är framtagning av alternativa lösningar för utformning och lokalisering av 
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verksamheten samt identifiera hur miljön utvecklas i området om inte verksamheten 
eller åtgärden kommer till stånd. Vidare ska dialog förekomma med intressenter om 
verksamhetens eller åtgärdens miljöpåverkan, och en identifiering av effekter som 
påverkar miljön ska framarbetas för att beskriva de konsekvenser som medföljer. 
(Hedlund & Kjellander, 2007) 
 

Riskhantering  
Risker är något som ständigt förekommer och därför är det viktigt att jämföra olika 
risker sinsemellan för att erhålla beslutsunderlag som i sin tur underlättar för vilka 
åtgärder som skall genomföras. Risk förknippas ofta med negativa konsekvenser och 
återfinns inom många olika områden, bland annat ekonomi, hälsa och miljö. Eftersom 
företag kontinuerligt strävar efter ekonomisk vinst är det inte så konstigt att 
ekonomiska risker har prioriterats historiskt. Idag har företagskulturen utökats till att 
även beakta yttre miljö, arbetsmiljö samt sociala frågor som tidigare stod utanför 
företags kärnverksamhet. Företag hanterar risker på olika sätt beroende på företagets 
storlek, verksamhetsbransch och profilering. Generellt brukar större företag ha 
anställda som jobbar med risker medan mindre företag inte alltid har möjlighet att 
avväga resurser för detta ändamål. Genom att arbeta aktivt med riskhantering kan ett 
företag lättare svara på frågorna om vilka risker som finns, hur stora de är samt vilka 
risker som är acceptabla. (Ammenberg, 2012) 
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Bilaga 4 – Combitechs historia 
Saab-Scania-Combitech-gruppen grundades formellt år 1982 med huvudkontor i 
Jönköping och bestod av dotterbolag i Jönköping, Linköping samt Göteborg. 
Combitech har sitt ursprung i Saab Jönköping som på senare delen av 70-talet började 
ställa om sin verksamhet från att endast tillverka datorapparater avsedda till 
flygplanet Viggen och robotar till att hitta andra applikationer för tekniken. På så sätt 
kunde Combitech bli ett mer diversifierat företag vilket innebär ett större oberoende 
av ett fåtal kunder. Saab Jönköping hade under åren utvecklat ny teknik och kunskap 
som hade potential att användas på andra marknader och till andra kunder än det 
svenska försvaret. (Risberg & Öhrwall Rönnbäck, 2009) 
 
Det var på Per Risbergs initiativ som det traditionellt sett, teknikorienterade företaget 
började ställas om till ett mer entreprenör- och applikationsorienterat bolag. De olika 
teknikerna och uppfinningarna från ”apparatverkstaden” i Jönköping blev tilldelade 
egna grupper med VD, ekonomichef m.fl. för att utveckla och kommersialisera 
produkterna separat från varandra. Industrirobotar, permobiler och turbomotorer för 
personbilar är exempel på produkter som härstammar från Combitech-gruppen med 
säte i Jönköping. Under efterföljande år skapades nya dotterbolag allt eftersom 
verksamheten breddades och viss teknik blev mer viktig än annan ur ett kommersiellt 
perspektiv. Exempel på nya bolag som vuxit fram inom Combitech-gruppen efter 
1982 är bland annat Combitech Electronics AB, Combitech Traffic Systems AB och 
Combitech Software AB. (Risberg & Öhrwall Rönnbäck, 2009) 
 
Combitechs nuvarande konstellation är ett resultat av samgåendet mellan Combitech 
Systems AB och AerotechTelub 2006. Combitech Systems AB grundades 1992 under 
namnet Combitech Software AB och köptes upp 2002 av Saab AB. AerotechTelub 
bildades år 2000 som en följd av att en mängd företag gick samman och det 
resulterande bolaget blev sedan uppköpt av Saab AB 2001. Saab AB äger dagens 
Combitech till 100 % men trots att Combitech är ett helägt dotterbolag så är det 
samtidigt ett självständigt bolag (Combitech AB, 2013 A). Figur 7 visar den historiska 
utvecklingen av Combitech samt vilka företag som ligger till grund för dagens 
verksamhet.  

 
Figur 7. Combitechs har sitt ursprung i en rad olika företag som sammanslagits (Combitech AB, 2013 A). 
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