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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att göra en jämförande studie mellan faktorerna som enligt en 

teoretisk ram påverkar en miljöinvestering och faktorerna som ingår i ett företags bedömnings-

modell. Respondentbolaget begärde i ett tidigt skede att få vara anonymt och benämns därför 

som Företaget. Det är en multinationell koncern med verksamhet i många skilda branscher, men 

med fokus på norden och produkter som kan kopplas till lantbruk. Den teoretiska referensramen 

har sin utgångspunkt i begreppen värde och investering samt hur deras koppling till miljö och 

miljöinvesteringar för att identifiera de faktorer som påverkar en miljöinvestering.  Faktorerna 

som ingår i den teoretiska referensramen och som jämförs mot respondentbolagets faktorer är: 

 

 Investeringens värdetillförsel  

 Investeringens miljöpåverkan  

 Hur investeringen påverkar produktionsförutsättningarna 

 Krav från samhället 

 Kundkrav 

 

Kopplingen däremellan bedöms enligt en femgradig skala. Informationen från Företaget inhäm-

tades genom semi-strukturerade intervjuer med representanter från Företaget. 

 

Slutsatsen för detta arbete är att Företaget har identifierat samma faktorer som den teoretiska 

referensramen. De använder dock mätetal som inte fullt ut reflekterar faktorerna. Den största 

avvikelsen är bedömningen av en investerings värdetillförsel, då Företaget fullt ut införlivar det 

producerade värdet samt det faktum att en miljöinvestering skall ses som irreversibel. Enkelhet 

premieras hos Företaget och det är för att prioritera modellens användbarhet, som Företaget väl-

jer att acceptera brister i bedömningsmodellen. För att förbättra bedömningsmodellen bör 

Företaget därför införliva nya mätetal som till större del reflekterar faktorerna som påverkar en 

miljöinvestering. 
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Abstract 
The purpose of this master thesis is to present a comparison between the factors that affects an 

environmental investment. This is done through applying a theoretical framework on the factors 

affecting a company’s existing appraisal model for environmental investments. The company 

that was a part of this thesis asked at an initial stage for confidentiality, therefore it is called the 

Company in this thesis. The Company that contributes with the appraisal model is a multination-

al group with operations in many different industries, but with a focus on the Nordic countries 

and products that may be linked to the agricultural sector. The theoretical framework has its base 

in the concepts of value and investments and their connection to the environment and the envi-

ronmental investment. The identified factors in the theoretical framework are: 

 

 The investment’s addition to the value creation to the company 

 The investment’s environmental impact 

 How the investment affects the production 

 Demands from society 

 Customer demands 

 

From these, the factors affecting a company’s existing appraisal model were compared and their 

connection to theoretical framework was judged according to a 5-grade scale. Information from 

the Company was acquired through semi-structured interviews with representatives from the 

Company. The largest deviation is how the company considers an investment’s contribution to 

the produced value.    

Because of this imperfection does the company's model not fully incorporate the produced value 

and that an environmental investment is irreversible. 

 

The overall conclusion is that the Company has identified the same factors as the theoretical 

framework. The Company has though chosen to use their existing methods and performance 

indicators that don’t fully incorporate the factors in the theoretical framework. The largest devia-

tions are how the company considers an investment’s contribution to the produced value and that 

it should be considered as irreversible. The Company must therefore in order to enhance their 

appraisal model develop new performance measures for the factors.  
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1 Introduktion 
Att utveckla sin verksamhet för att på så sätt maximera vinsten är en av hörnstenarna i ett före-

tags syfte (Olsson och Skärvad, 2008). Idag har många företag en negativ påverkan på miljön 

och en expansion och utveckling som ofta baseras på konsumtionsökning har inte en positiv in-

verkan (Kågesson, 2011). Jordens resurser är begränsade och det är därför viktigt att optimera 

användandet av de tillgängliga resurserna. Regeringar runt om i världen försöker hitta vägar till 

att minimera skadeeffekterna som uppstår och ett sätt som används är att föra in dessa negativa 

externaliteter till marknaden, d.v.s. föra över kostnaden för externaliteterna till företagen. Detta 

arbete initierades i Sverige på 1940-talet när de negativa effekterna från den industriella revolut-

ionen började uppmärksammas (Persson, 2005).  

 

Med detta sagt bör ett företag som investerar i miljövänlig teknik spara pengar och enligt Porter 

(1985) bör de även få en konkurrensfördel, primärt genom ett lägre kostnadsläge men även som 

tidiga användare av tekniken med möjlighet att differentiera sig. Att vara en god samhällsaktör 

blir inte bara viktigare ur ett kostnadsperspektiv utan allt fler konsumenter väljer i enlighet med 

Porter (1998) produkter och tjänster med utgångspunkt i andra faktorer än kostnad, till exempel 

deras miljöpåverkan. Denna potentiella differentiering är en möjlighet som allt fler företag arbe-

tar mot.  Det blir därför allt viktigare att kunna uppvisa ett framgångsrikt miljöarbete för att 

kunna erbjuda det kunderna och samhället eftersträvar (Dagens industri, 2012). Genom ett fram-

gångsrikt miljöarbete kan det alltså vara möjligt att både sänka sina kostnader och öka intäkterna 

(Ambec & Lanoie, 2008), (Porter & van der Linde, 1995). 

  
Ett sätt som ett företag kan utveckla sitt miljöarbete på och därigenom sin verksamhet är genom 

att investera. En vital del i ett företags verksamhet är därför att utvärdera föreslagna investeringar 

i syfte att utvärdera huruvida investeringarna verkligen är lönsamma, d.v.s. besvara frågan om 

hur företaget skall förändra fördelningen av företagets resurser för att maximera den framtida 

vinsten (Olsson & Skärvad, 2008). Metoderna som företagen traditionellt har använt sig av base-

ras på finansiella tal, exempel är: återbetalningstid, nettonuvärdet (NNV) och internräntan 

(IR) (Moilanen & Martin, 1996). En miljöinvestering är enligt Persson och Nilsson (1994) en 

investering som har som mål att lindra ett företags miljöpåverkan. Definitionen av miljö som 

används i detta examensarbete utgår från ett företags påverkan på ekosystemet. Den traditionella 

investeringsbedömningen är då inte tillämplig i full utsträckning eftersom den bara tar hänsyn till 

de finansiella faktorerna, så utvärderingen och bedömning av miljöinvesteringar är mer komplex 

än vad den traditionella finansiella utvärderingen tillåter (Moilanen & Martin, 1996) 

 

Svårigheten i bedömningen kan ses i studien av Jensen (2007), som identifierade att företagen i 

studien inte lyckades hitta något formellt arbetsätt förutom det finansiella och därför valde att gå 

på sin ”känsla” för att bedöma miljöinvesteringar. Att bedöma investeringar på detta sätt är en 

osäker och väldigt subjektiv metod. Det är till och med så att de företag som har en bedömnings-

process ändå går mycket på känsla då de finner det svårt att identifiera och bedöma de faktorer 

som påverkar en miljöinvestering (Jensen, 2007). Investeringar som bedöms med de traditionella 

metoderna kan däremot vara lönsamma fastän detta inte syns, eftersom alla mervärden inte vägs 

in. Resultatet blir att investeringar som är lönsamma inte genomförs (Jackson, 2010). 

 

1.1 Problem 
Företaget som studeras i detta arbete har ett starkt miljöfokus, därför har dess centrala investe-

ringsavdelning tagit fram en bedömningsmodell som gäller för miljöinvesteringar. Denna modell 

har dock en viss osäkerhetsgrad eftersom den är ny och inte har utvärderats gentemot andra mo-

deller. För att objektivt kunna bedöma respondentbolagets interna process krävs det en extern 



6 

 

referens. Då de praktiska kunskaperna inom detta område är begränsade används teori som refe-

rens. Frågan som detta arbete fokuserar på är därför: 

 

Vilka styrkor respektive svagheter har respondentbolagets bedömningsmodell för miljöinveste-

ringar utifrån en teoretisk referensram? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att presentera en jämförelse mellan de faktorer som enligt en 

teoretisk referensram påverkar miljöinvesteringar och faktorerna som bygger upp respondentbo-

lagets bedömningsmodell för miljöinvesteringar. Detta för att kunna visa på hur en 

miljöinvestering kan bedömas. 

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningen för detta arbete är att det endast berör de faktorer som påverkar en miljöinveste-

ring. Bedömningsmodeller för att vikta faktorerna berörs således inte, utan bara mätetalen för att 

kunna visa på hur Företaget definierar faktorerna kontra den teoretiska referensramen. Detta ar-

bete berör sålunda inte heller utveckling av nya bedömningsmetoder eller mätetal.  

 

En andra avgränsning är att arbetet endast berör organisationer som verkar som värdeskapande, 

då andra typer av organisationer kan påverkas av andra faktorer än de som presenteras i detta 

arbete.  

 

1.4 Disposition 
Nedan beskrivs dispositionen för detta arbete: 

 

Kapitel 1 - Introduktion 

I det första kapitlet beskrivs bakgrunden och problemställningen som bygger upp arbetet. Arbetet 

börjar med att visualisera förutsättningarna för ett företag, vilka krafter det är som försöker på-

verka och som till viss del styr. När läsaren har fått bakgrunden beskriven presenteras 

problemställningen tillsammans med arbetets syfte och avgränsningarna. 

 

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs det för den teoretiska referensramen som ligger som grund för analysen 

och utvärderingen av bedömningsmodellen. Här ges förklaringar och definitioner av de begrepp 

som används i arbetet såsom: värde, investering och miljöinvestering.  

 

Kapitel 3 – Arbetets metodik  

Här presenteras resonemanget kring metodvalet samt hur datainsamlingen konstruerades. Även 

urvalet av respondenter och metodiken för jämförelsen mellan de olika modellerna presenteras 

här.  

 

Kapitel 4 - Fallstudien från respondentbolaget 

Här presenteras den information som samlades in genom intervjuer med intressenter i investe-

ringsbedömningsprocessen. Fokus ligger på de faktorer som ingår i respondentsbolagets 

bedömningsmodell för miljöinvesteringar som presenteras ingående. 

 

Kapitel 5 - Analys och jämförelse 

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen ihop med Företagets bedömningsmodell för 

att presentera en jämförelse och bedömning. Detta för att visa hur respondentbolagets bedöm-



7 

 

ningsmodell inkluderar de faktorer som påverkar en miljöinvestering som identifieras i den teo-

retiska referensramen. 

  

Kapitel 6 - Slutsats  

I kapitel 6 presenteras de slutgiltiga resultaten från analysen och bedömningen som gjordes i 

kapitel 5 ihop med förslag på hur respondentbolaget kan förbättra sin bedömningsmodell för att 

bättre inkludera de faktorer som påverkar en miljöinvestering. 
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2 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras arbetets teoretiska referensram. Syftet med detta avsnitt är att pre-

sentera faktorerna som påverkar en miljöinvestering enligt teorin. Detta görs genom att visa på 

vad en miljöinvestering är och vad den innebär. Upplägget baseras på Olssons och Skärvads 

(2008) definitionen av ett företag som vinstmaximerande, dvs. att de vill producera så mycket 

värde som möjligt för så lite resurser som möjligt.  Därför är grunden till den teoretiska referens-

ramen, definitionen av värde. Detta byggs sedan på med definitionerna av investering, miljö och 

miljöinvestering. Definitionerna kompletteras sedan av Jensens (2007) studie.  

 

2.1 Värde 
Womack & Jones (2003) presenterar en definition av värde som innebär att en produkts värde 

endast kan definieras av kunden under följande premisser: om produkten löser ett problem, vid 

ett specifikt tillfälle och till ett specifikt pris. Kunden definierar med andra ord en produkts 

värde, men det skapas genom tillverkaren. Värde kan följaktligen också innebära andra saker än 

de rent monetära, d.v.s. förädlingsvärdet som producenten skapar, där det är kundens upplevda 

värde som styr.   

 

Från ett investeringsperspektiv är det möjligt att säga att ett företag skapar värde genom att inve-

stera kapitalet till räntor som överstiger kostnaden för kapitalet och i ett sådant perspektiv kan ett 

företags värde sättas av marknaden, t.ex. genom börsen (Koller, Goedhart & Wessels, 2005). Det 

finns alltså ytterligare en dimension på begreppet värde, nämligen företagsvärdet. Det kan ses 

utifrån den första definitionen men med själva företaget som produkten. Då ett företag ställs in-

för problemet med att försöka maximera båda två är det viktigt att lyfta fram båda perspektiven. 

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att säga att det finns två olika typer av värde som ett företag 

behöver utvärdera. Det första är produktens värde d.v.s. vad kunden är villig att betala för företa-

gets produkter. Den andra är företagets värde, d.v.s. vad företaget som produkt är värt. Termen 

värde har alltså två olika betydelser för ett företag.   

 

2.2 Investering 
Enligt Olsson (2005) så har ett företag två fundamentala problem: ”Hur utnyttja befintliga resur-

ser på bästa sätt?” d.v.s. Hur skapas det maximala värdet utifrån de befintliga resurserna? och 

“Vilka förändringar av resurssammansättningen krävs för att maximera företagets framtida lön-

samhet?”. En investering faller under den senare frågan, då den enligt Olsson (2005) främst 

avser ”anskaffning av resurser för varaktig användning i företaget”. Denna definition komplette-

ras av den som Skärvad och Olsson (2008) ger: En investering som generellt begrepp innebär en 

kapitalanvändning som ger upphov till kassaflöde, både negativt och positivt. Denna definition 

är koherent med den som ges av Götze, Northcott och Schuster (2008) där en investering definie-

ras som en serie av inbetalningar och utbetalningar som vanligtvis börjar med en utbetalning och 

som sedan följs av en serie inbetalningar. En investering kan dock ha två olika fokus, dels max-

imering av marknadsvärde, men även vinstmaximering (Mogigliani & Miller, 1958), vilket är i 

linje med den tudelade definitionen av värde som presenterats tidigare. 
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En investering kan med andra ord ses som en händelse som slår an på ett företags framtida in-

riktning och är då en möjlighet att förändra ett företags resurssammansättning så att den är 

optimal för att möta framtida krav. Enligt Olsson (2005) kan investeringar delas in i följande 

klasser: 

 

 Påtvingade investeringar 

 Ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar 

 Kapacitets- och intäktshöjande investeringar 

 Investeringar i nya produkter/marknader 

 

Detta är i linje med den uppdelning som Götze et al. (2008) föreslår; nämligen att investeringar-

na kategoriseras efter deras syfte. 

 

En investerings mål är att anpassa företaget för framtiden, genom att t.ex. köpa en ny maskin 

eller göra en marknadsföringskampanj. Genom att investera kan ett företag vinna konkur-

rensfördelar vilket innebär att investeringar påverkar ett företags framtid. En svårighet för 

företag är därför att bestämma vilken investering som skall genomföras. För att utvärdera vad 

som är den bästa investeringen finns det ett antal metodiker, varav ett urval av de vanligaste pre-

senteras nedan i Tabell 1. 

 
Tabell 1 Exempel på olika finansiella bedömningsmetoder 

Bedöm-

ningsmetod 

Hur fungerar 

den 

När ska man 

investera 

Fördelar Nackdelar 

 

Kommentarer 

från litteratu-

ren 
Återbetal-

ningsmetoden 

Beräknar hur lång tid 

det tar för det genere-

rade kassaflödet från 

investeringen att 

överstiga den initiala 

investeringskostna-

den  

Om återbetalnings-

tiden < förtagets 

uppsatta mål 

Lätt att beräkna 

och förstå 

Tar inte i beakt-

ning när 

pengarna är 

genererade. Kan 

inte inkludera 

eventuella risker 

Är egentligen bara 

ett mått på hur stor 

risk investeringen 

innebär  

Internränta 

(IR) 

Beräknar vid vilken 

ränta som NNV=0 

Om 

IR>kapitalkostnad 

Tar i beaktning 

när pengarna är 

gene-

rade/utbetalda 

Beroende på den 

ränta som an-

vänds. Kan inte 

inkludera even-

tuella risker 

Genom att maxi-

mera IR kan ett 

företag maximera 

sitt värde 

Källor: Berk & DeMarzo (2011), Lefly (1996), Götze et al. (2008) och Ross (1995) 

 

En investering kan även bedömas med hjälp av modeller som ta hänsyn till fler perspektiv än de 

rent finansiella metoder som presenteras i Tabell 1. Ett exempel på en sådan modell är utility 

value analysis. Denna bedömningsmetod baseras på ett hierarkiskt träd, som visar alla faktorer 

som påverkar investeringen. Metoden uppmuntrar därigenom en systematisk strukturering av 

investeringsproblemet. I utility value analysis är det också möjligt att väga samman flera olika 

typer av faktorer där sämre resultat för en faktor kan vägas upp av bättre resultat för andra. Mo-

dellen förutsätter följaktligen att faktorerna är summeringsbara och med varandra utbytbara 

(Götze et al., 2008). 

 

Arbetsgången är sådan att först beräknas varje faktors omräkningsvärde på den lägsta nivån i den 

hierarkiska modellen. Faktorerna viktas sedan i enlighet med deras betydelse för investeringen 

och det totala omräkningsvärdet för varje faktor beräknas. Detta upprepas sen tills den högsta 

nivån är nådd och ett totalt omräkningstal för investeringen är beräknad (Götze et al., 2008). 
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Utility value analysis är enligt Götze et al. (2008) en simpel metod för att väga samman flera 

olika typer av faktorer för att kunna jämföra olika investeringar. Denna metod är subjektiv och 

resultat från modellen är mycket beroende av högkvalitativ indata (Götze et al., 2008). En lik-

nande modell används i en metod som används för att jämföra olika medicinska behandlingar 

under namnet cost-utility analysis eller cost effectiveness analysis (Edejer, 2003). 

 

2.3 Miljö 
För att bredda referensramen från ett rent värde- och investeringsfokus behövs definitionen av 

miljö. Denna kan vara vitt spridd och beror på vad som åsyftas. Det kan betyda allt från arbets-

miljö till det omgivande ekosystemet. En definition av miljö ges av Nationalencyklopedin (a, 

2012) som definierar miljö som interaktionen mellan omgivningen och de organismer som ver-

kar i denna omgivning. Miljö kan även definieras som den sociala miljön som innebär den 

miljön där folk lever och verkar (Barnett & Casper, 2001). Likheterna mellan dessa två definit-

ioner är att miljö är ett system vars definition beror på var det placeras. Placeras det i en social 

kontext så blir det den sociala miljön, till skillnad från om det placeras i en biologisk kontext i 

vilket fall definitionen från Nationalencyklopedin (a, 2012) är tillämplig.  

 

För att få en så komplett bild som möjligt begreppet miljö behövs även en förklaring till begrep-

pet ekosystem. Ett ekosystem är enligt Nationalencyklopedin (c, 2012): ”ett ekologiskt system 

innefattande allt levande och dess livsmiljö inom ett område”. Ett ekosystem producerar tjänster 

och varor som delar av samhället bygger på. Problemet idag är att ekosystemet inte klarar av att 

producera tillräckligt med produkter och tjänster för att täcka det som samhällsekonomin behö-

ver. Ju mer resurser som tas ut ur ekosystemet desto sämre blir det på att producera tjänster som 

lindrar effekterna av samhällets konsumtion. Denna negativa spiral är ett problem som företag 

idag måste leva med och göra sitt bästa för att förbättra (Brandt & Gröndahl, 2000). 

 

2.3.1 Miljöinvestering 
Ett specialfall av investeringar är miljöinvesteringen som kan vara vilken som helst av de olika 

klasser som Olsson (2005) presenterar för klassificering av investeringar. För att korrekt kunna 

förstå detta begrepp behövs en uppfräschning av den fundamentala frågeställningen som gäller 

för alla företagare (Olsson, 2005): Hur ska företaget utnyttja resurserna för att skapa maximalt 

värde? 

 

Från de tidigare definitionerna av miljö och investering kan läsaren ana att en miljöinvestering 

handlar om dels begreppet investering d.v.s. ett företags optimala resurssammansättning men 

även begreppet miljö d.v.s. interaktionen med ekosystemet. Persson och Nilsson (1994) ger en 

mer specifik definition: En miljöinvestering är en investering som har som mål att lindra ett före-

tags miljöpåverkan. Med andra ord ska en miljöinvestering skapa möjligheter till en hållbar 

tillväxt. En miljöinvestering kan till exempel också vara initierad p.g.a. rättsliga krav som tvingar 

företagen att investera om de vill fortsätta att existera. Att tvinga fram miljöinvesteringar genom 

legala krav kan förbättra konkurrenskraften hos de påverkade företagen (Porter & van der Linde, 

1995). En annan drivkraft är kostnaderna för utsläpp vilket också innebär att kostnaderna för 

eventuella böter ska beaktas (Cortazar, Schwartz & Salinas, 1998). En miljöinvestering kan en-

ligt Moilanen och Martin (1996) klassificeras enligt följande uppdelning: 

 

 Forskning och utveckling 

 Produkt- och processdesign 

 Ny produktionsteknik 

 Förmedla en produkts eller företags miljövänliga image 
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En miljöinvestering kan då vara ett sätt att försöka skapa ett mervärde till kunderna genom att 

skapa en produkt som har en reducerad miljöpåverkan vilket stämmer in på de mål som Olsson 

och Skärvad (2008) presenterar för ett företag. De ekonomiska faktorerna är dock inte det enda 

som påverkar en miljöinvestering. Med detta sagt bör det noteras att dessa övriga faktorer även 

kan påverka en traditionell investering, men de kan ha en större betydelse för en miljöinvestering 

jämfört med en traditionell investering. Det är enligt Hallström, Gerklev och Nyström (1997) 

mycket enklare att uppskatta en miljöinvesterings kostnader än dess intäkter. Enligt Reinhardt 

(1999) så leder en miljöinvestering till att: 

 

 Företagets effektivitet ökar 

 Efterfrågan för företagets produkter ökar 

 Risken för att få en negativ image minskar 

 Företaget lockar till sig bättre arbetskraft 

 

Detta leder till att företaget kommer att tjäna på miljöinvesteringen. För att återkoppla till den 

tudelade definitionen av värde så är ett företag som har en långsiktig miljöstrategi mer attraktiva 

för investerare, eftersom investeringar i sådana företag oftast innebär en mindre risk för investe-

raren då företaget inte riskerar att drabbas av kostnader för att rätta till exempelvis utsläpp och 

dålig image (Schwartz, 1997). En viktig punkt att notera gällande miljöinvesteringar är att dessa 

bör behandlas som irreversibla, vilket enligt Cortazar et al. (1998) är standard idag. Anledningen 

till detta är att det skulle skada företagets image väldigt negativt att göra de ogjorda.  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att en miljöinvestering är mycket lik en vanlig investe-

ring med undantaget att vissa faktorer har större betydelse för en miljöinvestering än för en 

vanlig investering. Det främsta exemplet är investeringens miljöpåverkan. Miljöinvesteringen 

skapar med andra ord ofta ett större mervärde än en traditionell investering även om mervärdet 

inte alltid är synbar i den finansiella analysen. En annan sak som skiljer och som påverkar be-

dömningen är att en miljöinvestering ska betraktas som irreversibel.  

2.4  Benchmarkingstudien av Jensen (2007)  
Studien som presenteras i detta avsnitt gjordes av Jensen (2007) som en fallstudie på svenska 

transportföretag för att undersöka drivkrafterna bakom en miljöinvestering. Denna används för 

att lyfta in andra företags drivkrafter bakom miljöinvesteringar. Företagen som ingår i Jensens 

(2007) studie är: ASG, SAS, Schenker, SJ samt Stena Line. 

 

Slutsatsen från Jensens (2007) studie är att kundkrav i stor utsträckning har styrt dessa bolags 

intresse för att göra miljöinvesteringar. Det främsta exemplet som Jensen lyfter fram är de krav 

på ett aktivt miljöarbete som Tetrapak ställde på dåvarande Bilspeditionen, senare ASG, vilket 

var den utlösande faktorn för ASGs miljöarbete. 

 

En annan slutsats är att genom att använda miljö som del i sin profilering kan ett företag skapa 

ett internt tryck som skapar engagemang och intresse från de anställda. Många av bolagen kände 

alltså ett behov av att kunna visa upp faktiska resultat i sin marknadsföring vilket gjorde att mil-

jön blev ett allt mer prioriterat område (Jensen, 2007).  

 

Enligt Jensen (2007) så är de ekonomiska argumenten avgörande för ifall en miljöinvestering 

genomförs eller inte, detta gäller såväl fysiska miljöinvesteringar som mjuka miljöinvesteringar. 

För trots att företagen fick en känsla för att en investering är positiv så var alltid den finansiella 

analysen det som följdes. Även Jensen (2007) instämmer med Cortazar et al. (1998) om att en 

miljöinvestering skall ses som oåterkallelig. Eftersom det skulle ha en negativ påverkan på före-

tagets image ifall de skulle försöka göra miljöinvesteringarna ogjorda är det därför inget 

alternativ (Jensen, 2007). Ett exempel är enligt Jensen (2007) SJ som började köpa miljömärkt el 
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och kommunicerade detta starkt till kunderna vilket har gjort att SJ i dagsläget inte skulle kunna 

gå tillbaka till att köpa omärkt el utan att förlora sitt anseende inom miljöområdet. En intressant 

aspekt som Jensen (2007) identifierar var att SAS som genom ett köp blev föremål för den 

svenska miljölagstiftningen, som tidigt ställde krav på utsläppen från flygplanen.  Detta gjorde 

det lönsamt för SAS att investera i nya moderna plan med lägre utsläpp.  När sedan allt fler län-

der började ställa krav på utsläppen var SAS redo och kunde ta marknadsandelar från 

konkurrenter som inte hade uppdaterat sin flotta. Det här exemplet illustrerar ytterligare en posi-

tiv sida av miljöinvesteringar, då legala krav i ett senare skede kan ge konkurrensfördelar. 

 

Det är enligt Jensen (2007) inga ”fundamentala skillnader” mellan ett företags vanliga investe-

ringar och deras miljöinvesteringar. Miljöinvesteringar innehåller dock ofta en större andel 

mjuka värden, men så är inte alltid fallet.  Med andra ord så kan miljöinvesteringar vara såväl 

fysiska (hårda) som imagehöjande (mjuka). Bedömningen av en miljöinvestering bör därför 

också införliva andra faktorer som inte påverkar kassaflödet direkt, såsom miljöpåverkan. Ytter-

ligare en aspekt är att vinsterna från en miljöinvestering ofta ligger långt fram i tiden, vilket 

innebär att en sådan investering kan anses olönsam ifall diskonteringsräntor används. Detta gäl-

ler även om återbetalningsmetoden används, då återbetalningstiden blir för lång. Det är därför 

införandet av avgifter för miljöpåverkan skulle premiera miljöinvesteringar då det skulle under-

lätta bedömningen för företagen eftersom det blir möjligt att applicera den traditionella 

finansiella bedömningen (Jensen, 2007). 

 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen för 
detta arbete 

Från definitionerna och studien som presenteras i tidigare avsnitt är det möjligt att identifiera ett 

antal faktorer som påverkar en miljöinvestering. En sammanställning av dessa kan även ses i 

Figur 1.  

 

En av dessa faktorer är värde, d.v.s. om investeringen tillför maximalt med värde utifrån de till-

förda resurserna jämfört med andra investeringar. Denna faktor kommer från själva definitionen 

av investering som Olsson (2005) ihop med Olsson och Skärvad (2008) lyfter fram, att genom att 

göra en investering är det möjligt att ändra ett företags resurssammansättning och på så sätt för-

bereda det för att möta framtida krav. Det är därför viktigt för en miljöinvestering att lyfta in 

andra värden än de rent finansiella som bedömningsgrundade för att kunna bedöma det mervärde 

som investeringen faktiskt skapar. I de finansiella talen är det även viktigt att inkludera både 

mervärdet för produkten och företagsvärdet, enl. definitionen av värde. 

 

En annan faktor som en miljöinvestering bör bedömas utifrån är huruvida den uppfyller något 

kundkrav eller ifall det är ett kundkrav som har drivit fram att en investering beaktas.  Detta är 

också något som Jensen (2007) lyfter fram i sin studie och kan även kopplas till diskussionen om 

investeringen som värdeskapande. Eftersom kundkrav precis som legala krav kan vara ett måste 

för att få sälja till en kund eller ens få producera så är det ett måste att lyfta fram denna faktor när 

en miljöinvestering bedöms. 

 

Den tredje faktorn är hur investeringen påverkar företagets produkters livscykel, alltså hur denna 

under sin livstid påverkar miljön. Då en miljöinvesterings syfte förutom att tillföra värde är att 

lindra företagets påverkan på miljö är det logiskt att också bedöma investeringens påverkan på 

miljön. Detta kan t.ex. göras genom en livscykelanalys (Persson, 2005). 

 

Den fjärde faktorn är krav från samhället som kan vara legala krav eller utsläppsgränser. Med 

andra ord samhällets nuvarande och kommande krav. Denna faktor identifieras av Jensen (2007) 



13 

 

och Cortazar et al. (1998). Då böter härstammar från legala krav inkluderas även dessa i denna 

faktor.  

 

Den femte faktorn är hur investeringen påverkar företagets produktion och då främst huruvida 

företaget kan uppnå något tekniskt försprång på marknaden genom att göra denna investering. 

Detta är något som dels Jensen (2007) har visat existerar men också något som Porter (1985) 

lyfter fram. 

 

 
Figur 1 Faktorerna som enligt den teoretiska referensramen på verkar en miljöinvestering 

 

  

Miljöinvestering 

Värdetillförsel 
Produktens 

livscykel 
Krav från 
samhället 

Kundkrav Produktion 
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3 Arbetets metodik 
Grunden för denna uppsats är den teoretiska referensramen, som presenteras i tidigare avsnitt. 

Denna används för att analysera och utvärdera faktorerna bakom respondentbolagets existerande 

investeringsbedömningsmodell för miljöinvesteringar. Arbetet påbörjades således genom en lit-

teraturstudie. Denna lyfter fram existerande teori men även erfarenheter från andra företag som 

har samanställts i en studie av Jensen (2007). Detta arbete skedde sedan kontinuerligt, då den 

empiriska delen gav anledning till nya infall och behov av fördjupning vilket förklarar varför 

intervjumallarna inte alltid är i linje med teorin som presenterats. Den empiriska delen av denna 

uppsats består av en kvalitativ fallstudie, som genomförde hos ett svenskt multinationellt företag. 

Att endast ett företag studerats innebär att slutsatsen är inducerad.  Läsaren skall också vara 

medveten om att en analys baserad på kvalitativ data alltid innehåller ett visst mått av tolkande 

p.g.a. informationens natur (Bryman, 2008).  

 

3.1 Fallstudie och forskningsutformning 
Kraven som ställdes på datainsamlingsmetoden var att den skulle samla in relevant kvalitativ 

data från fallstudien samt att den samtidigt klarade av att upprätthålla validiteten och reliabilitet i 

studien. Av denna anledning utfördes studien med hjälp av semi-strukturerade intervjuer (Collins 

& Hussey, 2009). Den semi-strukturerade metoden användes för att styra respondenten i en viss 

riktning för att få relevant information till studien, samtidigt som det fanns utrymme för nya frå-

gor, utifall svaren lett till nya uppslag (Bryman, 2008). Intervjuerna gjordes i övrigt efter 

checklistan som presenteras av Bryman (2008) för kvalitativa intervjuer. En kvantitativ metod 

med enkäter hade varit bättre ur ett reliabilitetsperspektiv (Collins & Hussey, 2009), men skulle 

dock inneburit att respondenterna blivit begränsade i sina svar vilket hade kunnat påverka arbetet 

negativt, då informationen inte varit tillräckligt omfångsrik för att kunna underbygga en relevant 

analys. Frågorna som användes finns presenterade i Bilaga 1, 3 och 5. 

 

3.1.1 Presentation av respondentföretaget 

Företaget som deltog som respondent i detta arbete framförde önskemål om att få vara anonymt, 

därför benämns de i detta arbete som Företaget. Till följd av detta presenteras endast en kort be-

skrivning av Företaget. 

 

Företaget är en multinationell koncern med verksamhet i främst Europa, med fokus på de nor-

diska länderna. Verksamheten är spridd till inriktningen och innefattar allt från hantering av 

råvaror till produktion av konsumentprodukter samt till försäljning av sina egna och av andra 

tillverkade konsumentprodukter. Företaget är strukturerat enligt en divisionaliserad struktur, se 

Figur 2. Trots att verksamheten är diversifierad har Företaget ett gemensamt fokus där de tar 

ansvar för sin verksamhet. Företaget har genomgående, oavsett verksamhet, profilerat hela kon-

cernen som ansvarstagande, där miljöarbetet lyfts fram som en viktig del (Företagets hemsida, 

2012).  
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Figur 2 Företagets organisation (Företagets hemsida, 2012) 

3.1.2 Val av respondentbolag 

Respondentbolaget för denna uppsats spelade en stor roll då det var genom dem som bedöm-

ningsmodellen för miljöinvesteringar blev tillgänglig. Den främsta anledningen till att de valdes 

var således att de hade en bedömningsmodell för miljöinvesteringar. En annan anledning var 

deras starka profilering som ansvarstagande i miljöfrågor, vilket satte press på respondentbolaget 

att kunna visa på ett faktiskt miljöarbete. De hade därför mycket att förlora på att inte genomföra 

miljöinvesteringar. Företaget har i denna studie även bidragit genom att förmedla praktiska kun-

skaper och insikter om miljöinvestreringar. 

 

3.1.3 Utformning av intervjuer 

För att inhämta tillräcklig informationen för arbetet delades fallstudien upp i tre omgångar. Den 

första omgången genomfördes med en representant från investeringsavdelning. Frågorna berörde 

hur bedömningsmodellen var uppbyggd, vilka faktorer som användes, hur den användes och hur 

den var kopplad till respondentbolagets mål och strategier. Denna intervju varade i drygt två 

timmar och behandlade alla delar av investeringsprocessen, med fokus på miljöinvesteringar. 

Den andra gruppen bestod av fyra representanter för dels miljö- och hållbarhetsfrågor på central 

och sektornivå men också för investeringsfrågor på sektornivå. Syftet med dessa intervjuer var 

inte främst att samla in mer information utan att genom triangulering validera informationen från 

den första intervjun, eftersom modellen var ny för Företaget och kunskapen om den koncentrerad 

till den centrala investeringsavdelningen. Med detta som grund, var det nödvändigt att validera 

informationen med respondenterna ute i organisationen så att de faktorer som presenteras i mo-

dellen verkligen var de som påverkar en miljöinvestering för respondentbolaget. Med 

triangulering menas att verifiera uppgifter från en källa genom att intervjua andra källor (Bry-

man, 2008). Dessa intervjuer påbörjades därför med frågor om miljöinvesteringar i allmänhet, 

vilka faktorer och vilka mätetal som används. Efter denna inledning så presenterades respon-

dentbolagets bedömningsmodell för miljöinvesteringar och respondenterna fick därefter 

möjlighet att ge sina synpunkter på modellen och komma med åsikter om hur de tror att bedöm-

ningsmodellen kan utvecklas. Frågorna för den andra gruppen utformades för att vara så 

allmänna som möjligt för att inte styra respondenterna till samma faktorer som den centrala av-

delningen presenterade. Intervjuerna med den senare gruppen var relativt korta, ca 45 min, men 

det skiljde från fall till fall, beroende på hur diskussionen utvecklade sig och om alla frågorna var 

applicerbara på den aktuella positionen. 

  

Styrelse 

VD 
/Koncernchef 

Sektor 1  Sektor 2 Sektor 3 Sektor 4 

Stödfunktioner 
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Under detta arbetes gång implementerades bedömningsmodellen hos respondentbolaget. Kun-

skapen om bedömningsmodellen blev därför något mer spridd på central nivå. Därför gjordes i 

slutskedet av detta arbete en intervju med ytterligare en respondent från den centrala investe-

ringsavdelningen. Denna intervju gjordes för att få information om hur de som arbetar med 

bedömningsmodellen ser på dess kopplingar till den teoretiska referensramen. Intervjun varade i 

ca 45 min. Frågorna i de olika formulären anpassades efter målgruppen och grundade sig primärt 

på det teoretiska ramverket som identifierades i litteraturstudien, men även på riktlinjerna som 

Collins och Hussey (2009) samt Bryman (2008) presenterar. Intervjuerna med personerna i 

grupp ett och två gjordes dock i ett skede där arbetets syfte var annorlunda varav vissa frågor kan 

anses vara irrelevanta för arbetet, dessa presenteras dock ändå eftersom de kan hjälpa läsaren att 

återskapa den kontext som studien gjordes i, vilket är viktigt i en kvalitativ studie (Bryman, 

2008).  

  

Initialt kontaktades även andra företag för att genomföra en ytterligare benchmarkingstudie för 

att komplettera informationen från Jensen (2007). Detta skulle ytterligare ha stärkt resultaten i 

detta arbete, men utfallet var negativt Eftersom företagen som kontaktades var inte intresserade 

av att ställa upp. P.g.a. tidsbrist valde författaren därför att i arbetets slutskede bortse från detta 

spår. 

3.1.4 Val av respondenter från respondentföretaget 

Respondenterna från Företaget valdes på grund av sina positioner i investeringsbedömningspro-

cessen och miljöarbetet på företaget. De intervjuade hade alla administrativa roller inom 

Företaget, men med olika kompetensområden. Några hade arbetsuppgifter som fokuserade på 

miljö- och hållbarhetsarbetet, medan de övrigas arbetsuppgifter handlade mer allmänt om Före-

tagets investeringsprocess. Respondenterna identifierades med hjälp av den centrala 

investeringsavdelningen. 

 

Sex stycken medarbetare på Företaget kontaktades och av dessa intervjuades samtliga. Antalet 

respondenter ansågs vara tillräckligt, då det i princip var samtliga intressenter i investeringspro-

cessen för Företaget. Genom deras blandade arbetsuppgifter och organisatoriska nivå inom kon-

cernen gavs en heltäckande bild av hur en miljöinvestering behandlas hos Företaget och vilka 

faktorer som enligt Företaget påverkar. Nedan presenteras respondenterna: 

 

Respondent 1 från den centrala investeringsavdelningen, koncernnivå 

Ansvarade för att på central nivå bereda investeringsunderlag som inkom från de olika sektorer-

na.  

 

Investeringsansvarige, sektor 1 

Ansvarig för att ta fram investeringsunderlag för potentiella investeringar för sektor 1. 

 

Investeringsansvarige, sektor 2 

Ansvarig för att ta fram investeringsunderlag för potentiella investeringar för sektor 2. 

 

Hållbarhetschef, Koncernnivå 

Arbetade på koncernnivå med hållbarhetsfrågor, både internt och externt samt som opinionsbil-

dare externt. Hade även till uppgift att tillsammans med en stab utveckla Företagets 

hållbarhetsarbete. 

 

Hållbarhetschef, sektor 1 

Arbetade med hållbarhetsfrågor inom Sektor 1, med uppgift att få uppföljningssystem på plats 

och genom att stötta organisationen i deras hållbarhetsarbete. 
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Respondent 2 från den centrala investeringsavdelningen, koncernnivå 

Arbetade med att stödja organisationen, i dess arbete med energieffektiviseringar, samt utvärde-

ring av investeringsförslag utifrån ett energi- och miljöperspektiv. 

 

3.2 Arbetets reliabilitet och validitet 
Frågan om studiens reliabilitet och validitet är mycket viktig, då reliabiliteten är ett mått på om 

studien är tillförlitlig och därmed repeterbar med samma resultat, medan validiteten behandlar 

huruvida studien verkligen är korrekt disponerad för att studera det den syftar till att studera 

(Collins & Hussey, 2009). Dessa termer är väldigt betydelsefulla för kvantitativa studier och dess 

relevans för kvalitativa studier har diskuterats (Bryman, 2008). Enligt Mason (1996) är de ändå 

ett mått på ”kvalitet, stränghet och mer generell forskningspotential” för kvalitativa studier. Där-

för användess dessa termer i detta arbete.   

 

Reliabiliteten i litteraturstudien styrs genom att använda källor som är granskade och som därför 

betraktas som tillförlitliga av det vetenskapliga samfundet. Då studien i övrigt är kvalitativ ställer 

det höga krav på trovärdigheten. För att höja trovärdigheten för de resultat och slutsatser som 

presenteras i detta arbete, presenteras metodiken så utförligt som möjligt tillsammans med sam-

manfattningar av intervjuerna. Dock kommer studien att vara svår att replikera i samma kontext, 

så därför ligger fokus på att redovisa arbetets kontext. Det är däremot möjligt att replikera stu-

dien i en annan kontext, då de olika respondenterna på Företaget är redovisade. Denna studie ger 

dock inte den fullständiga bild som hade varit önskvärt p.g.a. Företagets anonymitetskrav, men 

arbetet sätts ändå i ett sammanhang genom presentationen av Företaget, vilket resultaten kan ses 

utifrån (Bryman, 2008). För att säkerställa att respondenterna hanterades lika utfördes alla inter-

vjuer och analyser av författaren.  

 

Studien ger med andra ord en ögonblicksbild in i en organisation som är omöjlig att helt åter-

skapa. För att förbättra studiens replikerbarhet användes inte ostrukturerade intervjuer utan semi-

strukturerade intervjuer för detta arbete. Ett annat problem som påverkade detta arbete var att 

bedömningsmodellen för miljöinvesteringar var ny för Företaget. Följaktligen var kunskapen om 

bedömningsmodellen inte vitt spridd inom organisationen, vilket gjorde det nödvändigt att an-

vända triangulering (Bryman, 2008). Författaren höll även regelbundna avstämningar med 

handledarna både på Företaget och KTH för att säkerställa att arbetet stöttade det uppsatta syftet, 

vilket också är viktigt för arbetets tillförlitlighet (Bryman, 2008). 

3.3 Metodik för utvärdering av kopplingen mellan teori och 
empiri 

En viktig del för att uppfylla syftet med detta arbete är att presentera en jämförelse mellan Före-

tagets bedömningsmodell och den teoretiska referensramen. För att underlätta för läsaren 

används bedömningsmodellen nedan för att presentera resultatet från jämförelsen.  Denna be-

dömningsmodell är adapterad från Jensen (2007), där drivkrafterna bakom en miljöinvestering 

bedöms och då detta arbete kompletterar Jensens (2007) studie anser författaren att det var vik-

tigt att behålla samma tankegång även i detta arbete. Att inkludera och bedöma huruvida ett 

relevant mätetal/metoder finns i modellen kan tyckas främmande. Orsaken till detta är inte att 

göra ett försök till att utvärdera Företagets bedömningsmodell, utan för att dels säkerställa så att 

mätetalen stämmer överens med faktorerna. Med mätetal menas hur resultat mäts för den indivi-

duella faktorn. 

 

Skillnaden mot Jensens (2007) modell är att det finns en möjlighet att kopplingen inte existerar. 

Detta tillägg var nödvändigt då Jensen endast bedömer drivkrafterna hos företag som genomfört 

miljöinvesteringar och därigenom har det funnits en drivkraft. Detta bedömningssätt används för 

att snabbt kunna ge läsaren en inblick i kopplingen mellan den teoretiska referensramen och Fö-
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retagets bedömningsmodell. Bedömningen görs efter en femgradig skala där kopplingen till de 

identifierade faktorerna och den teoretiska referensramen bedöms. Att objektivt bedöma är kom-

plicerat, men för att visa på hur bedömningen görs så presenteras kriterierna som varje faktor är 

analyserad utifrån i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Bedömningskriterier som används i analysen 

Bedömning: Företagets bedömningsmodell har följande koppling till den teoretiska 

referensramen: 

4 Stark, faktorn finns med i sin helhet och har ett relevant mätetal.  

3 Medelstark, faktorn finns med i sin helhet men faktorn är inte särredovisad 

utan vägs samman med andra faktorer. 

2 Medelgod, där finns en koppling men saknar relevant mätetal så Företaget 

mäter något annat mot vad den teoretiskareferensramen säger. 

1 Svag, där finns en indirekt koppling och relevanta mätetal saknas. 

0 Inte alls. 

3.4 Metoder för att analysera de identifierade faktorerna 
Den teoretiska referensramen för detta arbete består som tidigare nämnt av definitionerna av 

värde, miljö, investering, miljöinvestering samt Jensens (2007) studie. Syftet med detta avsnitt är 

att presentera verktyg som gör det möjligt att anlysera kopplingen mellan faktorerna som bygger 

upp Företagets bedömningsmodell och den teoretiska referensramen i enlighet med syftet för 

detta arbete. Dessa metoder skall ses som komplement till den metod som presenteras i tidigare 

avsnitt, då dessa är specifika för faktorerna. Metoderna som presenteras är exempel på metoder 

som kan användas, det finns således andra metoder också.  

3.4.1 Värdetillförseln 
Nettonuvärdet (NNV) är ett mått på hur stor skillnad i företagsvärde som en investering kan ge-

nerera. Det beräknas genom att summera det diskonterade kassaflödet för investeringen, se Figur 

3. För att göra så bra investeringar som möjligt för att maximera företagsvärdet gäller det att 

maximera NNV (Berk & DeMarzo, 2011). 

 
Figur 3 Nettonuvärdet fritt från Skärvad och Olsson (2008) 

En av fördelarna med NNV är att denna metod tar i beaktning när pengarna är genererade. En av 

nackdelarna är att det krävs en kalkylränta, som måste sättas av företaget. Oftast består den av 

företagets kostnad för kapital tillsammans med ett påslag för dels vinst men också för att ta höjd 

för den eventuella risk som investeringen innebär (Götze et al., 2008). Nackdelen är att NNV 

inte tar hänsyn till hur räntan kommer att utvecklas och vilka risker som existerar, så beslutet 

fattas utifrån ett nuläge (Ross, 1995). 

 

 

Nettonuvärdet 

Summan av alla utbetalningar 

Summan av alla in-

betalningar 
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Då definitionen av värde är tudelad krävs det ännu en metod för att helt kunna väga in investe-

ringens värdetillförsel. Enligt Fitzroy och Hulbert (2005) kan ett företag genom att studera 

värdekedjan identifiera var kundvärdet skapas. Värdet på kundvärdet kan dock endast bestäm-

mas av kunden enligt den definition som presenterades i avsnitt 2.1.  

3.4.2 Produktens livscykel 

För en miljöinvestering är det som tidigare nämnts inte bara de finansiella talen som visar om 

investeringen är lönsam för företaget eller inte. En av de ytterligare faktorerna är dess miljöpå-

verkan och ett sätt att beräkna en investerings miljöpåverkan är att göra en livscykelanalys 

(Persson, 2005). 

 

Det är möjligt att använda metoden livscykelanalys (LCA) för att skapa en bild av investeringens 

totala miljöpåverkan under dess livscykel. Målet med LCA är att kunna jämföra produkter och 

tjänsters miljöpåverkan så att konsumenterna ska kunna välja det som är bäst för miljön. Det 

finns dock ingen specifik metod för att genomföra en LCA utan endast standarder som beskriver 

principer och strukturer för en LCA, EN ISO 14040:2006 och 14044:2006 (SIS,2006). En LCA 

kan dock förenklat delas in i fyra delsteg enl. Persson (2005): 

 

 Målbeskrivning 

 Inventering 

 Miljöpåverkansbedömning 

 Förbättringsanalys 

 

Den finns också i olika omfattningar där den vanligaste är att beräkna produktens påverkan från 

materialutvinning till att kunden kan börja använda produkten eller så tas ett ännu större grepp så 

att även kundens användande räknas in, vilket visas i (SIS, 2006).  

 

Det är dock svårt att göra en objektiv LCA då informationen som organisationen har är bristfällig 

vilket leder till att uppskattningar används vilket gör det möjligt att vinkla analysen (Brandt & 

Gröndahl, 2000). En av bristerna med LCA är att den bortser från företagets perspektiv och för-

söker införliva alla aspekter av en produkts miljöpåverkan och inte de som är relevanta för ett 

företag (Moilanen och Martin, 1996). 

  
Figur 4 Omfattningen av en LCA enligt Brandt och Gröndahl (2000) 
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3.4.3 Krav från samhället 

En metod som kan användas för att identifiera krav från samhället är att föra en öppen dialog 

med representanter från samhället, t.ex. tjänstemän på berörd myndighet (Moilanen och Martin, 

1996).  Denna metod kan endast användas för att identifiera krav från samhället, för att kunna 

bedöma effekterna av dessa krav behövs det andra metoder. Då effekterna från krav från sam-

hället ofta kan överföras till ekonomiska effekter (Jensen, 2007) kan metoderna som används för 

att bedöma de finansiella faktorerna användas även här. 

3.4.4  Kundkrav 

Enligt Urban och Hauser (2003) är ett sätt att identifiera kundkrav att hämta information från 

jämförelsesidor på internet. Ur dessa hämtas statistik om vad de potentiella kunderna söker och 

utifrån beteendet på sidan kan ett företag få en bild om vad kunden vill ha (Urban & Hauser, 

2003). Kundkraven är också starkt kopplade till kundvärdet och då kundvärdet kan kopplas till 

ekonomiska effekter kan även metoderna som används för de finansiella faktorerna användas för 

att bedöma effekterna av kundkraven. 

3.4.5 Produktion 

Det är enligt Gruber och Thompson (2008) viktigt att identifiera ifall det finns någon möjlighet 

att slå sig in eller skapa en ny marknad genom att använda ny teknik. Detta kan enligt Slack och 

Lewis (2008) göras genom en SWOT-analys, som går ut på att identifiera produktens eller före-

tagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Genom att sammanställa dessa kan ett företag få 

en inblick, om de har någon möjlighet att skapa en ny marknad eller slå sig in på en befintlig 

(Slack & Lewis, 2008). En grafisk representation av SWOT- analysen presenteras i Figur 5. När 

en möjlighet är identifierad kan finansiella utvärderingsmetoder användas för att bedöma effek-

ten, då den potentiella möjligheten har potentiella ekonomiska effekter. 

 

 
Figur 5 SWOT-analys fritt från Slack och Lewis (2008) 

  

Styrkor Svagheter 

Möjligheter Hot 

Interna 

Externa 

Positiva Negativa 



21 

 

4 Fallstudie från respondentbolaget 

I detta kapitel presenteras fallstudien från respondentbolaget och börjar med att presentera den 

generella investeringsprocessen. Därefter presenteras respondentbolagets definition av miljöin-

vestering och avlutas med en presentation av bedömningsmodellen för miljöinvesteringar och 

faktorerna som påverkar denna. Informationen i detta kapitel härrör från intervjuerna med re-

spondenterna från Företaget. Sammanfattningar från intervjuerna återfinns i Bilaga 2, 4 och 6.  

4.1 Den generella investeringsprocessen i respondentbolaget 
Företaget har idag två huvudsakliga vägar för investeringar, beroende på deras storlek. Om inve-

steringsbeloppet överstiger ett visst belopp (x), så lyfts investeringsförslaget till en central 

investerings-avdelning som bereder beslutet (i detta arbete benämnt som investeringsavdel-

ningen). Beslutet tas sedan beroende på belopp av olika funktioner inom Företaget. Denna 

process finns beskriven i Figur 6. Är beloppet mindre tas beslutet om investeringen ute i organi-

sationen, men en kalkyl ska upprättas för alla investeringar som överstiger y kr.   

 
Figur 6 Företagets process för investeringsbeslut som överstiger x kr 

Förutom att Företaget har olika processer beroende på belopp så har de också olika modeller för 

att bedöma olika typer av investeringar. Detta arbete berör dock endast modellen som är framta-

gen för att bedöma miljöinvesteringar. Företagets andra bedömningsmodell bygger helt på en 

traditionell analys av finansiella tal med hjälp av metoderna återbetalningstid, nettonuvärde och 

internränta.  

 

4.2 Miljöinvesteringar i respondentbolaget 
Företaget har idag en definition av miljöinvesteringar, men de har aldrig gjort en miljöinveste-

ring utifrån de miljömässiga värdena, vilket framkom i intervjun med deras investerings-

avdelning. Alla investeringar som bolaget har gjort och som kan definieras som miljöinveste-

ringar har gjorts eftersom de har en tillräckligt kort återbetalningstid för att uppfylla Företagets 

krav eller på grund av att ett lagkrav föreföll, som gjorde att investeringen var essentiell för den 

framtida driften. Trots att ingen annan bedömning än den rent finansiella har gjorts vid tidigare 

investeringar har ett antal andra faktorer som påverkar en miljöinvestering identifierats. Företa-

get har därför tagit fram en modell för att bedöma miljöinvesteringar och det är faktorerna som 

bygger upp denna modell som detta arbete analyserar och utvärderar. Modellen var vid tidpunk-

ten för detta arbete i en implementeringsfas.     

 

Företagets definition av en miljöinvestering är en investering som i linje med bolagets strategi 

har som primärt mål att främja arbetet mot Företagets klimatmål. Företagets klimatmål är att 
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reducera utsläppen av växthusgaser samt att fasa ut fossila bränslen. I Figur 7 visas vad en miljö-

investering är för Företaget. Ett exempel på en sådan investering var då en av Företagets 

anläggningar konverterade sin förbränningspanna för drift med biobränsle istället för fossila 

bränslen. Orsaken till varför Företaget valde att beskriva miljöinvesteringar på detta sätt beror 

främst på att det ingick i teorin om utility value analysis men även på grund av att de ville ha ett 

enkelt sätt att marknadsföra miljöinvesteringarna gentemot organisationen. Därför ville Företaget 

kunna visa en enkel grafisk representation på vad en miljöinvestering egentligen innebär för Fö-

retaget, vilket kan ses i Figur 7. 

 

 
Figur 7 Miljöinvestering för Företaget från Företagets centrala investeringsavdelning 

 

4.2.1  Respondentbolagets bedömningsmodell för miljöinveste-

ringar 
De exakta värdena som Företaget använder för att beräkna omräkningsvärdet betraktas som kon-

fidentiellt, därför är de tal som presenteras här endast exempel. Detta är dock inget som påverkar 

själva analysen och jämförelsen eftersom det här arbetet inte undersöker hur Företaget har valt 

att värdera de olika faktorerna mot varandra utan hur väl faktorerna i deras bedömningsmodell 

kan kopplas till den teoretiska referensramen. 

 

Företagets bedömningsmodell består som tidigare nämnt av en hierarkisk modell av investering-

en, vilket kan ses i Figur 7. Med utgångspunkt i den hierarkiska modellen beräknas sedan de 

olika faktorernas omräkningsvärde.  Detta kan göras på olika sätt, till exempel kan det beräknas 

med hjälp av en formel. Som exemplet nedan visar:  

 

                                                       (1) 

 

En annan metod som används vid beräkning är att ge olika svar olika värden, t.ex. Ja=1 medan 

Nej=0. När omräkningstalen sedan är satta så bestäms vilken viktning de olika faktorerna ska ha. 

Först viktas det som bygger upp faktorerna mot varandra, så företagsvärdet och marknadsvärdet 

viktas först mot varandra för att få fram ett omräkningstal för marknadsfaktorerna som sedan 

viktades mot de övriga faktorerna. I och med detta så blir Företagets formel för det totala omräk-

ningsvärdet: 

                                               (2) 
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Där A, B, C och D endast är viktningskoefficienter, och summan av dessa är 1. Så dessa koeffi-

cienter talar endast om hur viktig varje faktor var för investeringen. Detta gör att olika faktorer 

kan vägas samman till ett tal som kan jämföras mot andra investeringar. Dock fordras att fak-

torerna är summeringsbara, men detta har Företaget valt att anta för att kunna använda modellen.  

 

Finansiella tal 

Den första faktorn i modellen är den finansiella delen av bedömningsmodellen. Här används 

återbetalningsmetoden för att visa på investeringens finansiella potential. Företaget använder 

annars även nettonuvärdet och internräntan, men har för miljöinvesteringar valt att endast an-

vända investeringens återbetalningstid. Med motiveringen att det är deras viktigaste mått för att 

visa på en investerings potential, och fungerar som en sammanfattning av de övriga metoderna. 

Denna faktors omräkningstal beräknas genom en linjär formel som bygger på Företagets krav på 

återbetalningstid. 

 

Hållbarhetsindikatorer 

Den andra faktorn i modellen är investeringens på verkan på miljön. Miljöeffekterna som redovi-

sas i mätetalen är endast Företagets egna, så de tar endast ett begränsat ansvar för produkternas 

totala utsläpp. Företaget använder också endast ett urval av sina hållbarhetsindikatorer i bedöm-

ningsmodellen. Med hållbarhetsindikatorer menas de mätetal som Företaget använder för att 

följa upp sin miljöpåverkan. De som används i bedömningsmodellen valdes enligt den centrala 

investerings avdelningen på grund av att de är applicerbara på miljöinvesteringar samt att de är 

möjliga att antingen uppskatta eller beräkna. Dessa är Företagets utsläpp av växthusgaser, för-

brukning av fossila bränslen samt ifall det finns några legala krav. Historiskt har legala krav varit 

det viktigaste för Fröretaget. Utsläppen av växthusgaser anges av Företaget som en kvot mellan 

CO2-ekvivivalenter och förädlingsvärdet. Företagets definition av förädlingsvärdet är: 

 

Förädlingsvärde (FV)=EBITda+personalkostnader  (3) 

 

Reduktionen av fossila bränslen mäts dock i absoluta tal. För legala krav ansåg dock Företaget 

att det räckte med att ta med om de är Ja, Kommande eller Nej. De eventuella finansiella effek-

terna av faktorerna räknades enligt respondenterna in i faktorn för det finansiella talet.  

 

Produktion 

Den tredje typen av faktor är produktion. Denna visar hur investeringen kommer att påverka ut-

vecklingen av Företagets produktion. Företaget har valt att fokusera på hur investeringen 

kommer att påverka Företagets position i den tekniska utvecklingen och huruvida investeringen 

kan innebära någon ny teknik. Då det skapar en fördel gentemot konkurrenterna vilket är viktigt 

för att kunna förbättra lönsamheten i Företaget. Detta är något som Företaget har erfarenhet av 

sen tidigare investeringar. Den här faktorn bedöms utifrån dess existens, alltså huruvida den är 

aktuell för investeringen eller ej.  

 

Marknad 

Marknaden är den fjärde och sista faktorn i Företagets bedömningsmodell. Den representerar hur 

investeringen kommer att påverka företagsvärdet och ifall investeringen har något mark-

nadsföringsvärde. Mätetalen för dessa faktorer utvecklades till bedömningsmodellen för 

miljöinvesteringar. Dem innebär att investeringens potentiella påverkan på företagsvärdet och 

marknadsföringsvärdet bedöms på en 4-gradig skala. Skalan är enligt följande: påverkar värdet 

starkt, medel, lite eller inte alls. Detta omvandlas sen till ett motsvarande UV. Genom de semi-

strukturerade intervjuerna framkom det att dessa värden tas fram i samarbete med 

marknadsavdelningen för respektive sektor. Även eventuella kundbehov vägs in i denna faktor.  

 

 



24 

 

4.2.2  Respondentbolagets utvärdering av modellen utifrån fak-

torerna 
Under intervjuerna framförde respondenterna på Företaget sina åsikter om modellen. Dessa är 

således inte Företagets utryckliga ståndpunkt, utan ska betraktas som respondenternas personliga 

åsikter. 

 

Enligt Företagets investeringsavdelning ska en bedömningsmodell vara enkel att använda, un-

derhålla och förstå så att det inte blir några hinder för att implementera modellen. Med att 

underhålla menas att modellen lätt ska kunna anpassas för nya framtida situationer. En annan är 

att modellen måste vara lätt att kommunicera mot organisationen, så att modellen även fungerar 

som ett sätt att främja miljöinvesteringar inom organisationen. Detta är viktigt då Företaget har 

satt upp specifika mål som skall uppfyllas och då måste de hitta relevanta investeringar för att 

kunna uppnå dessa mål. 

 

Enligt respondent 1 från den centrala investeringsavdelningen uppfyller modellen kraven på pre-

cision som ställs. För att ytterligare öka precisionen i modellen vore ett sätt att införliva de risker 

som investeringen innebär, vilket inte är aktuellt för Företaget. Det är också positivt att bedöm-

ningsmodellen är kopplad till de hållbarhetsindikatorer som Företaget använder för att mäta sin 

prestation inom miljöområdet. Hållbarhetsindikatorerna är enligt respondent 2 från den centrala 

investeringsavdelningen Företagets kondenserade strategi. 

 

Förslag på förbättringar som övriga respondenter identifierade var att ta ett helhetsansvar och 

inkludera Företagets hela påverkan på miljön. Detta skulle därför förutom utsläpp av växthusga-

ser inkludera vattenanvändande och avfall. Förutom att inkludera andra typer av miljöpåverkan 

skulle Företaget då också inkludera hela värdekedjans utsläpp och inte bara de som Företaget 

själva gör upphov till så att det utsläpp som redovisas är det totala för Företagets produkter. 

Detta skulle innebära att Företaget inte suboptimerade sina investeringar utan optimerade utifrån 

hela värdekedjan. Metoden som föreslogs av respondenterna för att bedöma investeringens mil-

jöpåverkan var en livscykelanalys. För att lyckas med detta måste Företaget dock enligt 

respondent 2 från den centrala investeringsavdelningen förbättra rapporteringen av sin miljöpå-

verkan.   

 

Ännu ett förslag som en av respondenterna föreslog var att bedömningsmodellen skulle bygga på 

enbart en finansiell analys där alla utsläpp prissattes internt, så att de skapade en intern ut-

släppsmarknad. Respondenten insåg dock att detta skulle innebära komplikationer då det 

förmodligen skulle innebära att miljöinvesteringar värderades på fiktiva monetära värden vars 

realisering inte direkt kan kopplas till en individuell investering.   
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5 Analys och jämförelse 
I detta avsnitt kommer faktorerna som bygger upp Företagets bedömningsmodell att jämföras 

med den teoretiska referensram och utvärderas enligt metodiken som presenteras i tidigare kapi-

tel.  

5.1 Allmänt om modellen 
Genom miljöinvesteringar kan Företaget också skapa ett internt tryck som driver utvecklingen 

vidare, precis som företagen i Jensens (2007) studie. Då krävs det dock att företagens miljömål 

stöttar detta och att modellen kan användas för att marknadsföra miljöinvesteringar internt, vilket 

modellen både kan och används till. Företaget har valt att profilera sig som ansvarstagande, vil-

ket har skapat en intern medvetenhet som till viss del driver utvecklingen framåt. Detta kan då 

förstärkas genom miljöinvesteringar. En annan aspekt är att miljöinvesteringar skall ses som ir-

reversibla, vilket inte tas med i Företagets bedömningsmodell. Ett sätt att inkludera detta skulle 

kunna vara att Företaget bedömer risken med investeringen, men det är enligt investeringsavdel-

ningen inte möjligt.  

  

Den fingervisning som modellen ger lämnar mycket utrymme till tolkning, därför kan den bara 

anses ge en föraning om investeringens potential. De främsta användningsområdena är därför att 

dels marknadsföra miljöinvesteringar men även som diskussionsunderlag. Syftet med modellen 

är därför snarare att visa upp faktorerna som enligt den centrala investeringsavdelningen påver-

kar en miljöinvestering. För att skapa en intern medvetenhet och ett underlag för fortsatt 

diskussion.  

5.2 Investeringens värdetillförsel 
Denna faktor är enligt litteraturen den viktigaste oavsett investeringstyp. Att maximera värdetill-

förseln är enligt Olsson (2005) ett av de primära målen för ett företag. Modellen förutsätter dock 

att faktorerna är summeringsbara med varandra d.v.s. att de är utbytbara med varandra. Företa-

gets modell kan därför visa att investeringar som inte ger något ekonomiskt kan vara lönsamma 

om de resterande faktorerna är positiva och vice versa. Det är ingen hållbar situation då alla före-

tag måste se till att ha en tillräcklig ekonomisk lönsamhet för att undvika konkurs. Från 

definitionen av värde kommer den tudelade uppgiften att maximera kundvärdet och företagsvär-

det. Företagsvärdet kan mätas med hjälp av nettonuvärdet. Då kundkraven efter att de har 

identifierats kan omsättas till ekonomiska tal kan även de mätas och utvärderas i den finansiella 

analysen som nettonuvärdet kan vara en del av. En annan aspekt som litteraturen lyfter fram är 

att andra faktorer än de rent finansiella kan innehålla ett värdeskapande för en miljöinvestering.  

 

Företagets modell för att bedöma miljöinvesteringar kan därför inte anses inkludera den värde-

tillförsel som en investering innebär. Enligt litteraturen är det mått som de använder för att 

presentera investeringens finansiella del, endast ett mått på den risk som investeringen innebär 

(Lefly, 1996). Enligt intervjun med respondent 2 från den centrala investeringsavdelningen ska 

den finansiella faktorn i Företagets modell endast ses som en sammanfattning av den separata 

finansiella bedömning som görs av alla investeringar. Sättet som faktorerna som Företaget be-

nämner som marknads- och företagsvärde bedöms på är subjektivt, därför kan inte Företagets 

bedömningsmodell anses införliva den värdetillförsel som investeringen bidrar till. Detta innebär 

att modellen misslyckas med att ta fram investeringar som maximerar det värde som kan skapas 

med de resurser som Företaget satsar i och med investeringen. Av denna anledning bör Företaget 

överväga att använda metoderna som de redan idag använder för deras andra finansiella bedöm-

ningsmodell. Speciellt eftersom Berk och DeMarzo (2011) föreslår nettonuvärdet som metod för 

att beräkna skillnaden i företagsvärde. 
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Företaget har valt att ta med förädlingsvärdet som en kvot av CO2e-utsläppen som mätetal för 

miljöpåverkan, vilket innebär att Företaget alltid viktar miljöpåverkan mot det skapade värdet. 

Detta visar tydligt på att Företaget värderar en investerings värdetillförsel högre än dess eventu-

ella påverkan på miljön. Att göra på detta sätt kan på längre sikt ha negativa följder för 

Företagets miljöarbete då en investerings miljöpåverkan förbises, vilket är negativt, eftersom 

miljöinvesteringar anses irreversibla av denna anledning. Det är dock positivt ur ett värdeper-

spektiv då förädlingsvärdet införlivas.  Förädlingsvärdet bör dock särredovisas för att få en 

fullständig bild. Detta skulle reducera möjligheten för investeringar med en reduktion av CO2e-

utsläppen att likställas med en förbättring av förädlingsvärdet, vilket är möjligt idag. 

 

Genom diskussionen ovan står det klart att kopplingen mellan Företagets bedömningsmodell och 

dess värdeskapande aktiviteter inte är så stark som den teoretiska referensramen föreslår. Företa-

get har i princip endast valt att väga in faktorer med mätetal som påverkas indirekt av den 

värdeskapande aktiviteten och inte faktorn direkt, vilket hade stärkt kopplingen. Indirekt finns 

förädlingsvärdet dock med fast under miljöpåverkan, därför blir kopplingen till värdetillförseln 

medelgod.  

 

 
Figur 8 Hur Företagets bedömningsmodell är kopplad till värdetillförseln 

5.3 Investeringens miljöpåverkan 
Denna faktor avser att lyfta fram hur investeringen påverkar Företagets utsläpp. Enligt litteratu-

ren kan detta göras genom en livscykelanalys på de berörda produkterna, då en del av 

livscykelanalysen är en förbättringsanalys (Olsson, 2005).  Genom att jämföra förbättringsana-

lysen mot investeringens påverkan går det att se om investeringen har en positiv påverkan. De 

mätetal som Företaget använder som påverkar denna Faktor är hållbarhetsindikatorerna. Dessa är 

starkt kopplade till Företagets mål då det är i dessa som de utrycks. Detta innebär att investering-

ar som verkar för att uppfylla Företagets mål premieras.  

 

Företaget tar idag bara ett begränsat ansvar enligt ett livscykelperspektiv då de endast inkluderar 

sina egna utsläpp med vissa undantag, avfall och vattenanvändning är inte med i beräkningen. 

Företagets perspektiv utifrån en livcykel kan ses i Figur 9. Detta innebär att Företaget idag 

suboptimerar sina investeringar, då de inte tar ett totalt miljöpåverkansperspektiv. Detta ska dock 

ställas till den kritik som Moilanen och Martin (1996) lyfte fram mot LCA, att den tappade före-

tagsperspektivet. Enligt respondent 2 från den centrala investeringsavdelningen så tog Företaget 

med det som är relevant, men såg det som en del som kan förbättras i takt med att Företaget blir 

bättre på att mäta dessa delar. 
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Figur 9 Företagets miljöpåverkan kopplad till livscykelen enl. Brandt och Gröndahl (2000) 

 

Förutom detta så är mätetalet som Företaget anger sina CO2e-utsläpp i kopplat till förädlingsvär-

det, då det anges som en kvot av förädlingsvärdet. Den andra indikatorn som Företaget använder 

är fossila bränslen som mäts i hur stor förbrukningen är. Att mäta och följa upp förbrukningen 

utan att blanda in förädlingsvärdet får ur ett livscykelperspektiv anses vara positivt, då det inte 

finns någon risk att förädlingsvärdet påverkar redovisningen av investeringens miljöpåverkan.  

 

Företaget har kopplat bedömningsmodellen till de mål och använder de mått som de använder 

för att följa upp sin verksamhet i övrigt. Detta skall utifrån ett företags perspektiv ses som posi-

tivt då hela Företaget arbetar mot ett gemensamt mål. Ett gemensamt mål för en organisation är 

inte lätt att utarbeta, men det är ett måste för att organisationen ska kunna arbeta samverka.   

 

Modellen saknar ett komplett livscykelperspektiv då den endast inkluderar vissa av de utsläpp 

som Företaget själva ger upphov till. Avfall är t.ex. inte medräknat utan endast utsläppen av 

CO2e samt reduktion av fossila bränslen inräknas. De redovisar även sina utsläpp som en kvot 

mot förädlingsvärdet vilket ur ett livscykelperspektiv får anses negativt.  

Då faktorerna finns men saknar ett relevant mätetal för att ta in Företagets fullständiga påverkan 

på ekosystemet får kopplingen till den teoretiska referensramen anses vara medelgod.  

 
Figur 10 Hur Företagets bedömningsmodell är kopplad till produktens livscykel 

5.4 Krav från samhället 
En av de viktigaste faktorerna bakom en miljöinvestering har för Företaget historiskt sett varit 

legala krav, detta är också sant för de bolag som var med i Jensens (2007) studie. Legala krav är 

enligt Porter och van der Linde (1995) ett sätt för samhället att på lång sikt öka konkurrenskraf-
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ten. Det är därför inte oväntat att denna faktor finns med i Företagets bedömningsmodell. Före-

taget har till och med valt denna faktor, som en av de saker som de mäter sin prestation inom 

miljöområdet på, en av Företagets så kallade hållbarhetsindikatorer. Mätetalet får också anses 

vara relevant då det bara finns tre huvudsakliga alternativ: Ja, Kommande eller Nej. Enligt re-

spondent 2 från Företagets centrala investeringsavdelning så identifierades kraven på en lägre 

nivå. Enligt samma respondent så följdes de legala kraven oftast av ekonomiska styrmedel, 

såsom böter och skatter, vilket innebar att de även vägdes in i det finansiella talet. 

 

Denna faktor är särredovisad i Företagets modell med relevanta mätetal för dess existens eller ej 

men då den finansiella delen vägs in i en annan faktor i Företagets modell med ett mätetal, åter-

betalningstid, som har stora brister kan inte kopplingen anses vara stark. Av denna anledning får 

kopplingen till den teoretiska referensramen betraktas som medelstark då den är stark i ett avse-

ende men medelgod i ett annat. 

 

 Figur 11 Hur Företagets bedömningsmodell är kopplad till kraven från samhället 

5.5 Kundkrav 
I Jensens (2007) studie identifieras att den främsta orsaken till varför företag valde att satsa på 

sitt miljöarbete var för att uppfylla kundkrav. Företaget tar hänsyn till detta i sin modell men 

endast som en väldigt liten del och med ett mätetal där det inte explicit redovisas ifall ett kund-

krav existerar, eftersom det redovisades ihop med marknadsföringsvärdet. Mätetalet som 

används är en 4-gradig skala, där investeringen bedöms utifrån hur den antas påverka marknads-

föringsvärdet. Det är visserligen svårt att uppskatta ett monetärt värde på hur en investering 

kommer att påverkas av kundkrav, men det borde särredovisas oavsett. Då det i ett längre per-

spektiv är viktigt att identifiera och uppfylla kundkraven för att inte förlora konkurrenskraft. 

Därför bör Företaget ha en starkare koppling till kundkraven än vad som redovisas, det är genom 

att uppfylla kundkraven som de kan utvecklas. Det går också att argumentera för att detta är en 

del av en investerings värdetillförsel enligt definitionen av värde, men då det precis som kraven 

från samhället kan vara skillnaden mellan att få sälja sina produkter eller ej är det viktigt att sär-

redovisa denna faktor. 

 

Enligt respondent 2 så identifierades och bedömdes kundkraven på en lägre nivå vilket möjlig-

gjorde en aggregering med marknadsföringsvärdet. Det bör dock vara möjligt att omsätta 

kundernas krav till ekonomiska tal, vilket gör att finansiella bedömningsmetoder såsom netto 

nuvärdet kan användas.  

 

I Företagets bedömningsmodell finns inte kundkrav med som en egen faktor, utan den redovisas 

indirekt och med ett bristfälligt mätetal. Därför får kopplingen mellan Företagets bedömnings-

modell och faktorn kundkrav från den teoretiska referensramen anses vara svag.  
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Figur 12 Hur Företagets bedömningsmodell är kopplad till kundkraven 

5.6 Produktion 
Porter och van der Linde (1995) för fram fallet om att reglering av miljöpåverkan kommer att 

leda till ett teknikskifte vilket kommer att leda till en framtida ökad konkurrenskraft. Detta är 

något som Jensen (2007) också identifierar, att ett teknikskifte kan leda till ett övertag på mark-

naden. Företaget har positiva erfarenheter av denna faktor genom tidigare investeringar och 

därför har den inkluderats i deras bedömningsmodell.  Mätetalet som används för denna faktor är 

i Företagets modell Ja eller Nej, d.v.s. ifall det existerade ett teknikskifte eller inte. Även om den 

på ett tydligt sätt presenteras i bedömningsmodellen så identifieras ett eventuellt teknikskifte 

enligt respondent 2 från den centrala investeringsavdelningen på en lägre organisatorisk nivå. 

Därför ska detta ses som en sammanfattning från den analysen. Trots att det identifieras på en 

lägre organisatorisk nivå, så skulle modellen förbättras genom att t.ex. använda en SWOT-analys 

för att visa på vilka möjligheter och risker som det finns med den nya tekniken. Det existerande 

mätetalet var med andra ord väldigt generellt och intetsägande utan den underliggande analysen. 

Därför bör Företaget redovisa till exempel en SWOT-analys för att bättre visa på effekterna av 

teknikskiftet.  

 

Denna faktor är del av Företagets bedömningsmodell på ett tydligt sätt tillsammans med en tyd-

lig metod för bedömning, dock så tas inte den fulla komplexiteten av faktorn in av modellen. 

Därför ska kopplingen till den teoretiska referensramen anses vara medelstark. 

 

 
Figur 13 Hur Företagets bedömningsmodell är kopplad till produktionen 
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6  Slutsats 
Slutsatsen för detta arbete är att faktorerna som den teoretiska referensramen föreslår inkluderas 

på ett eller annat sätt i Företagets bedömningsmodell. Dessa är: 

 

 Investeringens värdetillförsel  

 Investeringens miljöpåverkan  

 Hur investeringen påverkar produktionsförutsättningarna 

 Krav från samhället 

 Kundkrav 

 

Skillnaden mellan den teoretiska referensramaen och Företaget är främst vilka mätetal som an-

vänds, vilket tyder på koherent synsätt på vad som påverkar en miljöinvestering. De svagaste 

kopplingarna har faktorerna: det värdeskapande arbetet, kundkrav samt miljöpåverkan, då Före-

tagets korresponderande faktorer har mätetal som inte till fullo reflekterar dess påverkan på en 

miljöinvestering. I genomsnitt får Företaget 2,2 i bedömning och eftersom 4 var max får detta 

resultat ses som medelgott utifrån den bedömningsmodell som användes. Genom att byta ut mä-

tetalen för finansiella tal eller komplettera med andra metoder hade detta resultat kunnat 

förbättras. Denna slutsats är dock under premissen att alla faktorer är summeringsbara och med 

varandra utbytbara, vilket stämmer överens med Företagets modell men inte med de verkliga 

förhållandena. En miljöinvestering skall också ses som irreversibel vilket inte vägs in i Företa-

gets bedömningsmodell. Därför blir det upp till användaren att jämka detta.   

 

Det har i tidigare studier fastställts att det inom investeringsbedömning är vanligt att Företag 

använder modeller och metoder som inte rekommenderas av teorin. Det främsta exemplet på 

detta är återbetalningsmetoden (Lefly, 1996). Detta stämmer väl överens med Företagets bedöm-

ningsmodell där enkelheten och användarvänligheten premieras. Det innebär att Företaget 

förenklar faktorerna och att mätetalen utvecklas för att passa flera olika användningsområden. 

Bedömningsmodellen bör därför ses som en formaliserad process eftersom det ur Företagets per-

spektiv är bättre med en bedömningsmodell med brister men som används än tvärtom. Slutsatsen 

är därför att teorin utgår från en situation där investeringsbedömningen är en isolerad händelse 

medan Företaget försöker att göra en avvägning för att optimera sin organisation i stort.  

 

Den största skillnaden mellan Företagets bedömningsmodell och den teoretiska referensramen 

återfinns som tidigare nämnt i hur Företagets modell implementerar det värdeskapande i kombi-

nation med investeringens miljöpåverkan. Detta innebär att Företaget kan bedöma 

miljöinvesteringar som har en negativ miljöpåverkan som positiva för Företaget. En sådan be-

dömning innebär en risk, då Företagets image kan påverkas negativt, vilket enligt den teoretiska 

referensramen är orsaken till varför en miljöinvestering skall ses som irreversibel. Det är genom 

att tillåta en sådan motsägelse som Företagets modell visar sin största brist. Detta kan undvikas 

genom att använda andra mätetal för att bedöma miljöpåverkan. Därför bör Företaget komplet-

tera eller byta ut mätetalen som visar på investeringens miljöpåverkan.  

 

6.1 Bortfallsanalys 
Detta arbete baserar sig som tidigare har nämnts på Jensens (2007) studie, men även studier som 

har gjorts för att undersöka bedömningsmodeller för miljöinvesteringar såsom Cortazar et al. 

(1998) och Moilanen och Martin (1996). Jensen (2007) fokuserar på drivkrafterna bakom miljö-

investeringarna medan de övriga fokuserar på att presentera potentiella bedömningsmetoder för 

miljöinvesteringar. Det som detta arbete inte införlivar är riskanalys som Moilanen och Martin 

(1996) och Cortazar et al. (1998) förespråkar. Företaget införlivar idag ingen riskanalys i sin 

bedömningsmodell för miljöinvesteringar, förutom återbetalningstiden som enligt Lefly (1996) 
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skall ses som en riskbedömning. Faktorerna som den teoretiska referensramen identifierar är 

väldigt generella och kan specificeras ytterligare, vilket hade medfört att detta arbete hade bort-

sett från fler saker.  

 

6.2 Källkritik 
Litteraturen som används i denna uppsats hämtas från källor med hög replikerbarhet såsom ve-

tenskapliga tidskrifter eller läroböcker i ämnet. Den information som kommer från Företaget bör 

dock behandlas utifrån vetskapen att det kan vara påverkat av respondenternas personliga över-

tygelse.  

 

Detta arbete har sin grund i Jensens (2007) studie vilket innebär att validiteten för detta arbete är 

beroende av validiteten i Jensens studie. Studien som Jensen presenterar är i formen av licentiat-

uppsats som skall vara granskad av det vetenskapliga samfundet och därför skall dess validitet 

betraktas som hög, men resultaten av detta arbete skall trots allt betraktas med detta i åtanke.  

 

Huvudkällan angående Företagets bedömningsmodell är en respondent på Företagets centrala 

investeringsavdelning. Detta ställde krav på att validera den information som kom från denna 

källa, vilket gjordes med hjälp av triangulering. Genom att denna metod användes kunde uppgif-

terna från intervjun med huvudkällan kontrolleras. Respondenterna ute i organisationen var mer 

fokuserade på miljöindikatorerna när de beskrev faktorerna som påverkar en miljöinvestering, 

men i övrigt var den information som de lämnade koherent med den från den centrala avdelning-

en. Med detta sagt så är de presenterade faktorerna de som Företaget anser påverka en 

miljöinvestering. 

 

En annan aspekt som också bör beaktas är att intervjupersonerna var delaktiga i olika områden 

inom investeringsbedömningsprocessen och de hade inte full insyn i vad de andra gjorde vilket 

gör att informationen de gav bör betraktas med detta i åtanke.  
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8 Bilaga 1 Frågor från intervjun med respon-
dent 1 från Företagets centrala 
investeringsavdelning 

Fråga: Varför? 

Vad är din roll inom Företaget? För att sätta svaren i sitt sammanhang 

Hur ser modellen ut som an-

vänds av er? 

För att få en klar bild över modellen, med ingående faktorer 

och metoder för att beräkna de olika faktorerna 

Hur används modellen? För att få fram hur modellen används av Företaget. 

Vad är syftet med modellen? För att få fram syftet med modellen. Om den bara ska använ-

das som bedömningsmodell eller ifall den har alternativa 

användningsområden. 

Vad är en miljöinvestering för 

er? 

För att säkerställa så att de faktorer som finns i modellen även 

är med i Företagets definition av miljöinvestering, så att de 

inte talar emot varandra. 

Har ni några andra sätt att vär-

dera investeringar? 

För att se ifall Företaget kompletterar bedömningsmodellen 

med någon annan metod. Kan visa på brister i modellen. 

Hur följer ni upp era investe-

ringar? 

För att se ifall de har någon kontinuitet i sitt arbete så att be-

dömningsmodellen är koppladetill det som de mäter på sedan. 

Är ännu ett sätt att verifiera modellen mot organisationens 

andra processer. 

 

Frågorna är framtagna genom teorin samt genom riktlinjerna från Collins och Hussey (2009) och 

Bryman (2008)  
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9 Bilaga 2 Sammanfattning från intervjun med 

respondent 1 från Företagets centrala inve-
steringsavdelning 

Vad är din roll inom Företaget? 
Ansvarig för att bereda investeringar och för att ta fram lämpliga kalkyler till kommittén som 

beslutar om investeringar. 

  

Hur ser modellen ut som används av er? 
Modellen som används har sin bas i den teoretiska bedömningsmodellen utility value analysis, 

som går ut på att ett jämförelsevärde räknas ut för varje faktor som sedan viktas mot varandra. 

Jämförelsevärdena kan räknas ut lite olika beroende på faktor: 

 Den finansiella räknas ut med hjälp av en linjär regression, där Företagets avkastnings-

krav styr. Avkastningskravet mäts i återbetalningstid som är Företagets viktigaste mått 

för en investerings finansiella prestation. 

 CO2e-reduktionen räknas ut som en regression mot hur stor del av det årliga målet inve-

steringen uppfyller (del av Företagets hållbarhetsredovisning) 

 Reduktionen av fossila bränslen räknas ut som hur stor andel av den totala åtgången är ett 

mätetal som används i den övriga organisationen (del av Företagets hållbarhetsredovis-

ning) 

 Legala krav är ifall de finns är kommande eller inte (del av Företagets hållbarhetsredo-

visning) 

 Tekniskt försprång är ifall det finns eller ej 

 Företagsvärde räknas ut genom att bedöma investeringens påverkan på en 4-gradig skala 

 Marknadsvärdet räknas ut genom att bedöma investeringens påverkan på en 4-gradig 

skala 

 

Modellen är kopplad till de indikatorer som Företaget använder för att bedöma sin prestation 

inom miljöområdet. Modellen är kopplad till Företagets definition av miljöinvesteringar då de 

två övre nivåerna av modellen är Företagets definition av en miljöinvestering.  

 

Företaget har ännu inte gjort någon investering med hjälp av modellen utan den har endast testats 

på gamla investeringar, då den fortfarande är i implementeringsstadiet ute i organisationen. Mo-

dellen har tagits fram av den centrala investeringsavdelningen. 

 

Hur används modellen? 
Modellen används främst för att ge en fingervisning om en investering, men även för att mark-

nadsföra miljöinvesteringar ute i organisationen. Genom att modellen är uppbyggd som den är 

det möjligt att gå ut till organisationen och säga det här är en miljöinvestering för oss, och vi 

måste göra sådana för att uppnå Företagets mål som innebär att reducera utsläppen av CO2-

ekvivalenter med 40 % och helt fasa ut fossila bränslen. För att lyckas med detta så måste det 

investeras och då är det största problemet att hitta bra investeringar, det är därför som det är så 

viktigt att kunna använda modellen som ett marknadsföringsredskap för att få fram bra miljöin-

vesteringar, så att Företagets mål kan uppnås. 

 

Vad är syftet med modellen? 
Syftet med modellen är att ge en fingervisning om hur investeringar kan förväntas att utveckla 

sig. Då modellen togs fram var ett av kraven att den inte skulle ge något exakt värde, dels för att 

vi på Företget ville ha en enkel modell för att det skulle krävas minimalt med utbildning för att 
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använda den men även för att faktorerna som den bedömer är så pass osäkra. Då är risken större 

att Företaget invaggas i en falsk säkerhet om modellen säger ja eller nej, det är därför bättre att 

ha en modell som inte explicit säga ja eller nej utan där talet som modellen ger måste verkligen 

tolkas. Vilket tvingar organisationen att verkligen tänka igenom faktorerna, så modellen är 

egentligen en formaliserad och grafisk definition av miljöinvesteringar som samtidigt kan ge en 

fingervisning om investeringen.  

 

Vad är en miljöinvestering för er? 
Företaget har tagit fram en definition för investeringar som ska bedömmas med denna modell 

och det är: Omfattar hållbarhetsinvesteringar vars främsta mål är att i enlighet med Företagets 

strategi främja arbetet mot Företagets klimatmål. Dessa investeringar benämns som klimatinve-

steringar hos Företaget. Detta är alltså en underkategori till det som Företaget kallar 

hållbarbetsinvesteringar som är: investeringar vars främsta mål är att i enlighet med Företagets 

strategi skapa ett mer hållbart Företag. Faktorerna som påverkar en miljöinvestering är: 

 Finansiella tal  

o Innehåller endast återbetalningstiden 

 Hållbarhetsindikatorer 

o Påverkas av de utvalda mätetalen från Företagets hållbarhetsredovisning 

 Produktion 

o Påverkas om investeringen innebär någon ny teknik eller inte 

 Marknad 

o Påverkas av marknadsföringsvärdet och företagsvärdet.  I marknadsföringsvärdet 

vägs även potentiella kundkrav in 

Har ni några andra sätt att värdera investeringar? 
Företaget använder en modell som värderar de finansiella talen också, då med hjälp av metoder-

na: nettonuvärde, återbetalningstid och intern ränta. Det finns också två olika processer dels för 

investeringarna under x MSEK och en för dem som överstiger x MSEK. De investeringar som är 

under x MSEK bedöms och beslutas av sektoren, så de lyfts aldrig till den centrala funktionen. 

De som är över y MSEK däremot, där ser divisionen till att ta fram ett underlag som sedan be-

reds av den centrala funktionen. Vilka eller vilken som beslutar om investeringen beror lite på 

vilket belopp som investeringen innebär. 

 

Hur följer ni upp era investeringar? 
För att få en kontinuitet i processen så valde Företaget att bygga in mätetalen i själva modellen, 

eller i alla fall för miljöarbetet. Företaget har som mål att helt sluta använda fossila bränslen, 

därför mäts förbrukningen och presenteras i årsredovisningen. Det är likadant med CO2-

utsläppen, fast där mäter Företaget det sett som en kvot mot förädlingsvärdet och räknar även in 

andra växthusgaser som kan räknas om som CO2-ekvivalenter. På lägre nivåer följer de upp på 

andra värden men för att kunna ha ett helhetsgrepp så har koncernen valt att följa upp sina ut-

släpp på detta sätt. Detta är dock då man tittar på Företaget som helhet, tidigare så har man helt 

enkelt inte följt upp per investering. 
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10 Bilaga 3 Frågor från intervjuerna med 

grupp 2 

Fråga: Varför: 

Vilken är din roll på Företaget? För att sätta svaren i ett sammanhang 

Vilka faktorer påverkar enligt dig en miljöin-

vestering? 

För att se ifall dessa överensstämmer med den 

centrala bilden, 

Vilka KPI använder ni er av för att bedöma 

miljöarbetet? 

För att se ifall dessa överensstämmer med den 

centrala bilden, 

Hur uppskattar ni några eventuella mjuka 

värden?  

För att få en bild om hur de uppskattar värdet på 

de mjuka delarna av miljöinvesteringen. För att 

få fram vad de verkligen menar med den faktorn 

som de presenterade tidigare. 

Har du några förslag på hur bedömningen av 

miljöinvesteringar skulle kunna utvecklas? 

För att få fram deras syn på området, identifie-

rade brister och fördelar 

 

Frågorna är framtagna genom teorin samt genom riktlinjerna från Collins och Hussey (2009) och 

Bryman (2008)  
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11 Bilaga 4 Sammanfattning intervjuerna 
med grupp 2 

Vilken är din roll på Företaget?  
Investeringsansvarige Sektor 1 

Arbetar med att ta fram och bedöma investeringar för sektor 1. 

 

Investeringsansvarige Sektor 2 

Arbetar med att ta fram och bedöma investeringar för sektor 2. 

 

Hållbarhetschef 

Arbetar på koncernnivå med hållbarhetsfrågor, både internt och externt som opinionsbildare. 

Jobbar ihop med en stab med att utveckla Företagets hållbarhetsarbete. 

 

Hållbarhetschef Sektor 1 

Arbetar med hållbarhetsfrågor i Sektor 1, då genom att få uppföljningssystem på plats och ge-

nom att stötta organisationen i deras hållbarhetsarbete. 

 

Vilka faktorer påverkar enligt dig en miljöinvestering? 
Investeringsansvarige Sektor 1 

Kan vara arbetsmiljö men störst fokus ligger ändå på reduktionen av fossila bränslen. 

 

Investeringsansvarige Sektor 2 

Miljön runt omkring anläggningarna främst är det legala krav som styr, hur mycket damm och 

hur mycket man får låta. Reglerna blir hårdare hela tiden så det gäller att vara med i vändningar-

na. De faktorer som helt styr idag är alltså: lagar, arbetsmiljö och finansiell återbetalningstid. 

 

Alltså är det främst ifall man är tvungen att göra investeringen för att få fortsätta att producera 

som styr. Men de ser att i framtiden kommer att energianvändningen, utsläpp och fossila bräns-

len påverka mer p.g.a. Företagets mål som är att reducera utsläppen av koldioxidekvivalenter 

med 40% till 2020 och helt fasa ut fossila bränslen.   

 

Hållbarhetschef 

Det som Företaget menar när man säger miljöinvestering är en investering som ska mildra Före-

tagets påverkan på klimatet. Det är det bättre att som Företaget kalla det klimatinvestering. När 

man kollar på en investering ska man kolla på hardcore-faktorerna som utsläppen och de finansi-

ella talen. Man får aldrig släppa affärsmässigheten. 

 

Hållbarhetschef Sektor 1 

Utsläppen som det är idag, men det är ju en förskönad bild egentligen borde Företaget ta ett 

livscykelansvar där Företaget tar ansvar från materialutvinning, till produktion, till användandet 

och till slut när produkten kasseras.  

 

Vilka KPI använder ni er av för att bedöma miljöarbetet? 
 

Investeringsansvarige Sektor 1 

På centralt håll används utsläpp per förädlingsvärde, men på lägre nivå är inte detta applicerbart 

fullt ut. Därför används förbrukning per hanterat ton istället. 

 

Investeringsansvarige Sektor 2 

Använder energianvändning per hanterat ton. 
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Hållbarhetschef 

Tar varje år fram en hållbarhetsredovisning där Företaget bl.a. redovisar sin miljöpåverkan. På 

koncernnivå används CO2-utsläpp per förädlingsvärde ihop med reduktionen av fossila bränslen 

som de två främsta mättalen då Företaget har satt upp mål som uttrycks i dessa. 

 

Hållbarhetschef Sektor 1 

Bedömer inte själv investeringar men på koncernnivå används måttet utsläpp per förädlings-

värde. På sektors nivå används andra tal då set ska vara möjligt att följa upp i realtid. 

 

 

Hur uppskattar ni eventuella mjuka värden?  
Investeringsansvarige Sektor 1 

Görs i samarbete med marknadsavdelningen, som också är de som föreslår investeringar i och 

med att de är i kontakt med kunderna och vet vad som händer på marknaden.  

 

Investeringsansvarige Sektor 2 

Främst anläggningsinvesteringar där det inte riktigt går att räkna på det men där det är applicer-

bart är det oftast marknadsavdelningen som ligger bakom förslaget och då finns det ett 

uppskattat värde. 

 

Hållbarhetschef 

Inte applicerbart, men påpekar att Företaget måste prioritera de finansiella talen. 

 

Hållbarhetschef Sektor 1 

Inte applicerbart. 

 
Har du några förslag på hur bedömningen av miljöinvesteringar skulle kunna ut-
vecklas? 
 

Investeringsansvarige Sektor 1 

Svårt att hitta små investeringar som effektiviserar tillräckligt utan det är främst vid stora projekt 

som det är möjligt att göra en stor effektivisering.  Kanske införliva förbrukning per ton hanterad 

vara istället som mätetal för miljöpåverkan. 

 

Investeringsansvarige Division 2 

Att bättre införliva de mätetal som används lokalt ute i sektorerna. 

 

Hållbarhetschef 

Att Företaget hade skapat en intern miljöskatt som hade gått till en fond för miljöinvesteringar, 

det hade underlättat det framtida arbetet då det fanns öronmärkta pengar. Detta hade också gjort 

att den finansiella bedömningen skulle kunna användas, men det blir lätt lite för mycket luft i ett 

sådant system. Vilket hade skadat förtroendet för miljöinvesteringarna i det långa loppet. 

 

Hållbarhetschef Division 1 

Att den ska ta ett totalt grepp på Företagets miljöpåverkan, t.ex. införliva en total livscykelanalys 

på investeringens miljöpåverkan. Modellen tar bara i dagsläget upp Företagets utsläpp så avfall 

och användande samt tidigare utsläpp som produkten har orsakat är inte med i siffrorna som Fö-

retaget presenterar som sitt utsläpp. Även vattenanvändningen är inte medtagen då Företaget 

fokuserar på sina utsläpp av växthusgaser, men vattenanvändningen kommer bli allt viktigare i 

framtiden.  
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En annan aspekt som är viktig ifall Företaget ska kunna följa upp sina investeringar är att de re-

dan i investeringsbedömningen tog med kostnaden för mätpunkter så att investeringen kan följas 

upp på ett bra sätt. 

Ett annat sätt att utveckla modellen skulle kunna vara att jämföra mot ett 0-scenario, d.v.s. ifall 

investeringen inte genomförs.  
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12 Bilaga 5 Frågor från intervjun med re-
spondent 2 från Företagets centrala 
investeringsavdelning. 

 

Fråga: Varför: 

Vad är din befattning och antal år på den För att sätta svaren i ett sammanhang 

Vad/Vilka är dina arbetsuppgifter För att sätta svaren i ett sammanhang 

Hur tycker du att modellen täcker in: 

Värdetillförsel 

Livscykel 

Kundkrav 

Krav från samhället 

Produktion 

 

 

För att få en bild om hur organisationen ser på 

deras bedömningsmodell i relation med den teo-

retiska referensramen. 

Allmänna kommentarer om bedömningsmo-

dellen  

För att identifiera eventuella frågeställningar 

som ligger utanför författarens vetskap 

 

Frågorna är framtagna genom teorin samt genom riktlinjerna från Collins och Hussey (2009) och 

Bryman (2008)  
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13 Bilaga 6 Sammanfattning av intervjun 
med respondent 2 från Företagets centrala 
investeringsavdelning. 

 

Vad är din befattning och antal år på den  

Projektledare energieffektivisering, 1 år 

 

Vad/Vilka är dina arbetsuppgifter  

Stödja organisationen i deras arbete med energieffektiviseringar samt utvärdera investeringsför-

slag utifrån ett energi och miljö perspektiv.  

 

Hur tycker du att modellen täcker in:  

Värdetillförsel 

I dagsläget ger modellen en sammanfattning av den stora finansiella analys som också görs för 

varje investering. Då återbetalningstiden går att förstå utan djupare kunskap blir den ett lämpligt 

tal att använda för att koppla den finansiella analysen som inkluderar mätetal såsom netto 

nuvärde och intern ränta som tar in en investerings värdetillförsel.  

 

Livscykel 

Bedömningsmodellen täcker inte idag in hela livscykelperspektivet. Den tar dock det som är 

relevant och praktiskt möjligt. Företaget ska sträva efter att rapportera enligt ett livscykel per-

spektiv, men skall inte förens det får konsekvenser t.ex. monetärt som det skall inkluderas i en 

investeringsbedömning. Det ligger i dagsläget utanför Företagets ansvar. Måste börja med att 

rapportera.  

 

Kundkrav 

Identifieras och utvärderas på en lägre nivå, så bedömningsmodellen skall endast ses som en 

sammanfattning. 

 

Krav från samhället 

Brukar ha någon form av ekonomiska styrmedel och då återspeglas dessa i de finansiella talen. 

De krav som ännu inte har någon form av ekonomiskt styrmedel men som förväntas komma och 

är därmed en del av Företagets nuvarande strategi återspeglas i Företagets hållbarhetsindikatorer.  

 

Produktion 

Bedöms och utvärderas på en lägre nivå 

 

 

Allmänna kommentarer om bedömningsmodellen  

En subjektiv modell där resultatet blir ett underlag som används som ett underlag för diskussion. 

 

 


