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Abstract 
This essay is a study of the motives and driving forces affecting how a food producer looks at, 
and incorporates, an environmental-labeling and its impact on their organization and strategy. 
Driving forces and motivations is an important part of a business strategy and impacts its content 
and its expression. Sustainability can be part of the overall company strategy but could also 
define the entire company. 
 
This study has shown that the main motive for working with eco-labelling is a genuine interest in 
issues concerning sustainability. This creates an opportunity for the company to communicate 
their environmental policies to their customers.  
 
For a company that works proactive and innovative with sustainability and climate issues, the 
new climate framework does not mean any major organizational or strategic changes.  
When the framework is incorporated in the organization the farms need to be analyzed with a 
climate impact perspective. This essay shows that this process, together with tools developed to 
handle the framework, make change in the way dairy farmers think and how they relate to their 
daily work. 
 



   

 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie med mjölkproducenterna Sju Gårdar i fokus. Sju 
Gårdar lever idag upp till KRAV och Svenskt Sigills regelverk och för Sju Gårdar har miljö- och 
klimatarbete varit en naturlig del i deras utveckling av sin verksamhet. De var först ut i Sverige 
med klimatsmart mjölk 2010 och deras huvudmotiv till denna satsning har varit deras genuina 
värderingar och deras medlemskap i ovanstående organisationer. Sju Gårdar såg ett utrymme på 
marknaden i Uppland för lokalproducerade, klimatsmarta produkter och tog chansen att 
positionera sig med klimatsmarta produkter.  
 
Den här uppsatsen har fokus på de motiv, drivkrafter och hinder hos en mindre aktör i 
mejeribranschen och deras erfarenheter av att införa klimatregelverket. Denna studie studerar 
närmare hur dessa nämnda faktorer påverkar företagets organisation och strategi samt den 
förändringsprocess företaget går igenom när de väljer att arbeta med en klimatstandard. 
 
Ett företags främsta motiv har visat sig i denna studie bero på företagets unika situation, hur de 
ser på sitt sociala ansvar och vilka etiska värderingar som finns i företaget. Dessa samspelar med 
de drivkrafter som finns i företagets externa miljö och vilka intressenter som påverkar företaget. 
Motiv och drivkrafter påverkar vilka strategiska ställningstaganden som ett företag gör och hur de 
väljer att arbeta med klimatfrågor. Denna uppsats visar att ett sätt att lyckas med att införa 
klimatreglerna är att företaget arbetar innovativt och proaktivt med klimatfrågor och inför 
klimatregelverket som en planerad förändring.  
 
När ett företag har införlivat klimatregelverket i sina produkter öppnas det nya 
marknadsmöjligheter i form av positionering och produktdifferentiering. Organisationens 
varuportfölj innehåller nu ett mervärde i form av hållbara produkter som de genom en 
klimatmärkning kan kommunicera till sina konsumenter, konkurrenter och övriga intressenter.  
 
Ett sätt för ett mindre företag att få möjligheter att införa hållbar produktion är genom att 
samarbeta med andra. Ett sådant initiativ kan vara nödvändigt för att organisationen fullt ut ska 
kunna fullfölja sin tänkta strategi kring hållbar produktion. Samarbete kan ske med exempelvis 
politiska institutioner eller med organisationer som KRAV och Svenskt Sigill. För att lyckas kan 
sammanslagningar eller långt gående samarbeten bli aktuellt om företag saknar vissa 
förutsättningar i infrastruktur och kompetens. 
 
Denna studie har även visat att för företag som antar klimatregelverket innebär det inte några 
större organisatoriska eller strategiska förändringar för de som redan är KRAV- och Svenskt 
Sigillmärkta och har ett eget aktivt klimatarbete. När klimattillägget införs på gårdarna analyseras 
deras arbetssätt utifrån ett klimatperspektiv. Denna process tillsammans med de nya verktygen 
som tagits fram för att underlätta klimatarbetet gör att förändringen istället sker på individnivå, i 
hur de betraktar sin verksamhet och de dagliga rutinerna på gården. Förändringen sker alltså i 
deras tänk och hur de förhåller sig till olika arbetsmoment.  
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KAPITEL 1 
Kapitel 1 börjar med en inledning, där bakgrunden till uppsatsens ämne beskrivs och vars syfte 
är att skapa en förståelse för studiens relevans och den problematik som ligger bakom. Här 
presenteras vidare studiens utgångspunkter, problemformuleringen och syftet, samt studiens 
avgränsning och begränsning.  

1. Inledning 
I takt med att forskare och FN:s klimatpanel lagt fram konsekvenserna av den globala 
uppvärmningen och denna fråga blivit mer uppmärksammad har intresset hos länder och företag 
av att arbeta för en minskning av utsläppen av växthusgaserna ökat. Flera rapporter har kommit 
från bland annat FN som påpekat att människans påverkan på klimatet ger långvariga 
konsekvenser och dessa hävdar att det krävs att alla, såväl politiker, företag som enskilda 
individer, börjar ta ansvar och förändra sina värderingar runt människans påverkan och gör 
klimatsmarta val i vår konsumtion. (Bernes, 2007 s. 169).  

1.1 Problembakgrund 
Under 1980-talet ökade medvetenheten kring miljöfrågor då rapporter om sambandet mellan 
förändringar i miljön och människans påverkan uppmärksammades. Det lade grund för bildandet 
av FN:s miljöpanel IPCC 1988 vars uppgift var att sammanställa och utvärdera vetenskaplig 
forskning kring människans miljöpåverkan (Bernes, 2007, s. 50-51). I IPCC:s klimatrapport som 
kom ut 2007 framkom det att växthusgaserna har ökat med 70 % på grund av människans 
påverkan mellan åren 1970 och 2005. Det är även högst troligt att det är den ökade 
koncentrationen av växthusgaser som orsakat den ökade medeltemperaturen på jorden (IPCC, 
2007, s. 36, 39). För att växthuseffekten ska begränsas till en ofarlig nivå krävs det att utsläppen 
minskar rejält innan 2020 och upphör helt innan 2100. Den största delen av växthusgaserna 
metangas och dikväveoxid som har en negativ inverkan på klimat, släpps ut genom jordbrukets 
boskapshållning, gödsling och odling av kvävefixerade grödor (Bernes, 2007, s. 76, 169). Av 
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser står livsmedelsproduktionen för 20-25 % av de totala 
utsläppen (Naturvårdsverket, a).  
 
Bodström & Klintman (2008, s. 1-3) menar att ett sätt för företag att förhålla sig till pressen kring 
att arbeta med hållbarhet är att använda sig av olika miljömärkningar. Regelverk kring 
miljövänlig produktion, som ska verka för en hållbar produktion, har tagits fram på olika nivåer 
inom politiken och i den privata sektorn. De ska, enligt de som står bakom regelverken vara till 
hjälp för företagen att på ett aktivt sätt kunna arbeta för att deras produktion i minsta möjliga 
utsträckning ska ge långtgående inverkan på miljön. Det råder dock delade meningar om vilken 
väg som är den rätta att jobba med hållbar produktion. (Ibid, s. 6-9). Många menar att ekologisk 
produktion är rätta vägen att gå för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbruken och ett 
sätt att drastiskt minska utsläppen (El-Hage-Scialabba, & Müller-Lindenlauf, 2007, s. 164). 
Medan ett återkommande argument som talar mot ekologisk odling är att den inte ger lika hög 
avkastning som konventionell och därmed får en större inverkan på klimatet (Madau, 2007, s. 6). 
 
I Sverige är dock märkning ett relativt attraktivt sätt att arbeta med hållbar produktion och det 
finns en stark vilja från politiker och från producenter att arbeta för att minska 
livsmedelsproduktionens inverkan på miljö och klimat. (Bodström, & Klintman, 2008, s. 6-9). 
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Som exempel går det att nämna Lantbrukarnas Riksförbund (partipolitiskt obunden intresse- och 
företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna som tillsammans 
driver 90 000 företag i Sverige) har uppmärksammat att jordbrukssektorn och matproduktionen 
står för en stor del av växthusgasutsläppen och anger att klimatfrågan är en allvarlig och stor 
fråga som de måste jobba med. De anser att de svenska livsmedelsproducenterna ska bidra så 
mycket som möjligt i arbetet för en hållbar produktion för att vara med undanröja de långsiktiga 
klimathoten. (Lantbrukarnas riksförbund)  
 
Då miljöfrågan på senare år har blivit allt större har pressen från olika aktörer att vidta åtgärder 
ökat ytterligare och idag är det många utomstående intressenter som ställer krav på företagen, och 
flera externa faktorer som påverkar företagen att arbeta med hållbarhet. Dessa kan t.ex. vara 
lagar, politiska beslut, konjunktur och teknologiska förändringar och kan verka som drivkrafter 
eller som hinder för företaget att förändra sig. Förutom intressenter och externa faktorer måste det 
finnas en motivation inom företaget att jobba med hållbarhet. Företagets värderingar, ekonomiska 
situation och organisationskultur är interna faktorer som kan bidra till ökat hållbarhetsarbete i 
organisationen. Drivkrafter och motiv som kan pusha på ett företag att börja med 
hållbarhetsarbete kan även verka som hinder som stoppar upp arbetet och hindrar organisationen 
från att lyckas. (Carrillo-Hermosilla et al. 2009, s. 28-32).  
 
För de producenter som vill arbeta med hållbarhet och valt att göra det med en märkning är det 
viktigt att det får uppbackning från politiker och att konsumenter väljer deras varor framför 
andra. För att det ska vara möjligt för en livsmedelsproducent att ställa om sin produktion krävs 
det att vi konsumenter väljer deras produkter så att de genererar vinst. (Naturvårdsverket, c) Idag 
finns det en vilja hos konsumenter att handla produkter som på något sätt har producerats med 
hänsyn till miljön och klimatet (YouGov). Det skapar just det utrymme på marknaden som 
producenter behöver för att producera produkter som på något sätt förmedlar att de har mindre 
påverkan på klimatet än andra produkter på marknaden.  
 
Samtidigt som intressenter ökat sina påtryckningar på att hållbarhet är något som ska prioriteras 
och kunders efterfrågan på livsmedel med miljömärkning ökar har KRAV och Svenskt Sigill 
uppmärksammat att det bör införas tydligare regelverk för hur livsmedelsproducenter kan minska 
sin påverkan på klimatet. I mitten av 2000-talet startade de ett projekt vilket resulterat i ett 
klimatregelverk som företag som är anslutna till KRAV måste leva upp till då det stegvis 
kommer att implementeras i KRAVs regelverk, men som är frivilligt hos Svenskt Sigill. 
(Klimatmärkningen, a). 
  
Beroende på omfattning och hur långtgående planer företaget har för hållbarhetsarbetet kan det 
även påverka företagets strategi. En märkning kan vara gällande för en del av företagets 
varuportfölj eller användas för att definiera hela företaget. Okereke (2007, s. 478). Detta kan även 
innebära att företaget hittar en ny position på marknaden genom att de utvecklat nya produkter 
och sökt sig mot nya marknadssegment. (Jobber, & Fahy, 2006, s. 200). För att kunna leva upp 
till sin valda strategi kan företaget behöva gå samman med andra företag för att tillsammans bli 
starkare och utnyttja varandras kompetens. (Johnson et al. 2008, s. 358). Det har även visat sig att 
när företaget införlivar hållbarhet i sin strategi får det ofta konsekvensen att det sker förändringar 
i organisationen och i dess arbetssätt (Terrvik, 2001, s. 52). 
 
Klimatfrågan är idag ett aktuellt ämne som det är en stor debatt om i dagens samhälle, inte minst 
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jordbrukets påverkan på klimatet. Vi anser att det är relevant ur ett företagsekonomiskt perspektiv 
att undersöka närmare vad som får företag att vilja utveckla sin verksamhet till att arbeta med 
klimatmärkning/standard samt vilka yttre och inre faktorer som påverkar företag i detta 
beslutsfattande och vad det får organisatoriska och strategiska konsekvenser. 

1.2 Problemformulering 
Vilka motiv och drivkrafter ligger bakom när en livsmedelsproducent väljer att leva upp till det 
nya klimatregelverket, vad innebär det för ett företags strategi och får det några organisatoriska 
konsekvenser?   

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för den process ett företag går igenom när de antar 
klimatregler i form av KRAVs och Svenskt Sigills klimatregelverk och hur den processen kan 
förklaras. För att uppnå detta kommer kvalitativa intervjuer att genomföras med personer som är 
väl insatta i klimatmärkningens utformning och hur reglerna påverkar ett företag i praktiken. 
Genom att studera närmare vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom en implementering av 
klimatregelverket hos ett livsmedelsföretag leder det in på vilka förändringar som kan ske och 
hur dessa påverkat företagets organisation och strategi och framtida utmaningar.  

1.4 Ämnesval och avgränsning 
Uppsatsen är skriven inom ramarna för ett pågående forskningsprojekt vid den 
företagsekonomiska institutionen vid Umeå Universitet. Genom institutionens hemsida fick vi 
kontakt med universitetslektor Karl Bonnedahl, som deltar i projektet som berör 
klimatmärkningar och klimatstandarder inom livsmedelsområdet. Uppsatta kriterier för uppsatsen 
var att klimatmärkningen skulle behandlas men valet av respondenter och inriktning på uppsatsen 
är författarnas egna.  
 
Vi har valt att ha ett företag i fokus för vår studie då vi söker en djupare förståelse för hur det går 
till när klimatregler, som en del av ett hållbarhetsarbete. Det företag inom livsmedelsbranschen 
som var först ut med en klimatcertifiering var mejeriföretaget Sju Gårdar. De har satsat fullt ut på 
hållbarhetsarbete och lyckats implementera det i sin organisation Vi har genom att läsa om Sju 
Gårdar fått uppfattningen att de har mer långsiktiga mål med sin produktion än ett rent kortsiktigt 
vinstintresse vilket ytterligare motiverar vårt val till att studera företaget närmare i denna studie. 
 
Vi har även valt att göra fyra kortare intervjuer med personer utanför Sju Gårdar. Två 
representerar KRAV, en representerar Svenskt Sigill och den fjärde respondenten arbetar som 
konsult och hjälpte Sju Gårdar med att implementera regelverket praktiskt. Dessa intervjuer gav 
ytterligare information om vad som kan motivera och driva företag till att anta klimatreglerna och 
vad som kan upplevas som svårigheter med regelverket.  

1.5 Begränsning 
Denna studie är alltså fokuserad på endast ett litet företag och är begränsad till mejerisektorn. Då 
mejeribranschen är en stor bransch med många konkurrenter kan det finnas fler förutsättningar, 
motiv, drivkrafter och hinder än vad denna uppsats kommer fram till. Andra livsmedelsektorer 
skulle även visa på andra motiv och drivkrafter, samt organisations- och strategiförändringar som 
kan kopplas till miljö-och klimatarbete. Hade studien varit större och innefattat fler producenter 
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och sektorer med varierande storlek och produkter då hade det varit möjligt att göra jämförande 
analyser och därmed skulle möjligtvis ett annat resultat framkommit. 
 
Denna uppsats gör heller inte anspråk på att redovisa olika förändringar som kan uppstå beroende 
på vilken omgivning organisationen befinner sig i. Vi har även valt att inte studera närmare 
varför företag inte valt att nå upp till KRAV eller det nya klimattillägget hos Svenskt Sigill. 
 
Det finns många termer som på något sätt berör miljö- och klimatdebatten. Vi kommer i denna 
uppsats att fokusera på en övergripande term, nämligen hållbarhet. Med hållbarhet och hållbar 
produktion menar vi att företagets produktion ska ske, så att det långsiktigt inte påverkar 
vattnens, jordens och ekosystemets produktionsförmåga.  

1.6 Disposition 

  
 
Figur 1. Visar uppsatsens upplägg.  
Källa: Söderholm & Johansson (2011)  
 
Kapitel 1, inledningen ger en bakgrund till uppsatsens ämne och leder in till problemformulering 
och syfte samt studiens avgränsning.  
 
I kapitel 2 redovisas författarnas förförståelse och kunskapssyn, metodval och perspektiv samt 
hur empirin som uppsatsen bygger på har samlats in och behandlats. 
 
Kapitel 3 ger en bakgrund till vad en klimatstandard är och hur KRAV och Svenskt Sigill är 
uppbyggda. Vi kommer även presentera klimatregelverket och vilka regler som Sju Gårdar har att 
förhålla sig till.  
 
Kapitel 4 och 5 är uppsatsens teorikapitel. I kapitel 4 redogörs för vilka motiv och drivkrafter 
som kan ligga bakom en organisationsförändring och kapitel 5 består av teorier kring 
organisationsförändringar och strategier som är relevanta i denna studie. 
  
Kapitel 6 är uppsatsens empirikapitel. Här redovisas resultatet av primära källor dvs. intervjuer 
samt datainsamlande från sekundära källor. 
 

I kapitel 7 analyseras studiens empiri med hjälp av det teoretiska ramverket som lagts fram i 
kapitel 4 och 5.  
 
I kapitel 8 förs en diskussion om studiens viktigaste resultat vilket mynnar ut i en slutsats. Här 
behandlas även studiens sanningskriterier.   



   

5 
 

KAPITEL 2 
I Kapitel 2, metodkapitlet beskrivs författarnas förförståelse och verklighetssyn som ger läsaren 
en bild av hur författarna ser på forskningsämnet. Studiens metodval och hur vår praktiska studie 
har utförts beskrivs därefter. Hur materialet har hanterats och hur vi har förhållit oss kritiska till 
vårt insamlade material beskrivs i kapitlets tre sista avsnitt.  

2. Metod 
Teoretisk och praktisk metod behandlas i samma kapitel. Detta upplägg ger läsaren en förståelse 
för hur författarna tänkt kring kommande teorikapitel samt hur insamlandet av data gick till.  

2.1 Förförståelse 
Johansson-Lindfors (1993) menar att författarnas förförståelse är viktig för hur ett arbete 
utformas och är därför relevant att belysa. Beroende på bakgrund och tidigare erfarenheter såsom 
utbildning och samhällets påverkan kan man se på ett fenomen med olika glasögon och arbetet 
utvecklas därefter åt ett visst håll (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). När vi som författare lyfter 
fram vår tidigare bakgrund och erfarenheter inom området blir det tydligare för läsaren att förstå 
uppsatsen upplägg. Att skriva ner sina egna förutfattade meningar och analysera konsekvenserna 
av sin bakgrund skapar en medvetenhet om hur vi ser på det vi ska undersöka. Det underlättar för 
oss i vår strävan att vara så objektiva som det är möjligt, dvs. inte lägga våra egna värderingar i 
den information som vi får genom litteratur och från våra respondenter. Vi anser dock att hur 
objektivt vi än försöker se på vår undersökning är det oundvikligt att helt bortse från våra egna 
värderingar och erfarenheter. Då vi båda har ett intresse av miljö och livsmedelsfrågor och tycker 
att hållbarhet är en viktig aspekt för företag att jobba med kan det påverka den kritiska 
granskningen och bidra till att uppsatsen får en positiv vinkling.  
  
Linnea Söderholm har en magisterexamen i kulturgeografi vilket har gett henne en bred 
utbildning inom samhällets utveckling och processer. Hållbar utveckling har varit ett 
genomgående tema under hela hennes utbildning. Vid sidan om studierna är Linnea politiskt 
engagerad i miljöpartiet vilket styrker hennes intresse för miljö- och hållbarhetsarbete. Hennes 
breda samhällsintresse och engagemang är till en fördel i arbetet när det kommer till analysarbete 
och slutsatser då det är bra att kunna se mönster och ha förståelse för omgivningen. 
 
Louise Johansson har en kandidatexamen i kostekonomi. Utbildningen är inriktad på 
livsmedelskunskap, där matens betydelse för människan varit central. Fokus har legat på hur 
människan kan ta tillvara maten bättre och hur våra val som konsument påverkar 
livsmedelsproducenterna. Det anser vi är en fördel då det ökar förståelsen för varför det är viktigt 
med att jobba aktivt för en hållbar livsmedelsproduktion. Louise jobbar i livsmedelsbutik 
parallellt med studierna och får då en insikt i hur livsmedelsbranschen fungerar från den 
synvinkeln. Hur produkter prissätts och hur kunder konsumerar är intressanta iakttagelser kring 
konsumentval och handlingsrutiner; vilka märkta varor verkar kunder ha en tendens att köpa och 
i vilken mängd och i vilka sammanhang. 
 
Båda nämnda författare har läst kurser inom företagsekonomi och därigenom fått grundläggande 
kunskaper i hur organisationsteori. Vi har fått förståelse för hur organisationer är uppbyggda, 
varför det är viktigt med en väl fungerande organisation för att nå goda resultat och på vilka olika 
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sätt en organisation kan utvecklas. Detta anser vi är en bra grund för denna studie. Våra olika 
utbildningar och olika tid inom universitetsvärlden har lett till att vi har olika ingångslägen och 
perspektiv. Vi tycker det är positivt då vi kan komplettera varandra i tankar och analyser. 
 
Då vi båda tycker att hållbar produktion är viktigt har vi ett intresse av att följa de initiativ som 
organisationer tar för att minska sin inverkan på vår miljö. Vi anser att alla har ett ansvar att 
minska sin inverkan på miljön och det är ett område som berör oss alla. Det gör att vi tycker det 
är roligt att vi kan bidra till forskning som berör detta aktuella ämne. 

2.2 Verklighetssyn 
Verkligheten kan ses både objektivt och subjektivt, och beroende på vilken undersökning som 
görs, ser vi på världen på olika sätt (Holme & Solvang, 1996, s. 30). I vår undersökning har vi ett 
subjektivt synsätt, dvs. vi vill undersöka hur världen uppfattas av de som vi undersöker. Detta är 
ett ontologiskt ställningstagande som kallas konstruktionism, vilket handlar om att världen är 
uppbyggd av sociala aktörer, att verkligheten är ett samspel mellan dessa och att det i detta 
samspel sker en ständig förändring (Bryman & Bell, 2005, s. 34). Vi anser att världen och det 
fenomen uppsatsen behandlar är uppbyggt av de aktörer som finns i verkligheten. Vi menar att 
våt studie objekt, Sju gårdar påverkas av de sociala aktörerna som verkar omkring dem, så som 
konkurrenter, regelverk och klimatdebatt. Vi vill genom att göra denna undersökning försöka 
förstå och förklara våra respondenters uppfattning av verkligheten så som de uppfattar den. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 312.)  
 
Resultatet kommer därmed att vara en tolkning som författarna gjort utifrån det som 
respondenterna har upplevt. Detta innebär att vi studien inte visar någon ”sanning”, vilket heller 
inte är målet, utan vi vill skapa en förståelse för de fenomen som undersökningen berör.  

2.3 Metodval 
Denna uppsats är byggd på ett kvalitativt angreppssätt där insamlande och analys av data har 
fokus på ord snarare än på kvantifiering (Bryman & Bell, 2005 s. 297-298). Vi har en 
hermeneutisk kunskapssyn, vilket innebär att vi som forskare söker en djupare förståelse för 
mänskligt beteende istället för att hitta en förklaring av det mänskliga beteendet, vilket benämns 
som positivism (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Vi söker en djupare förståelse för det fenomen vi 
kommer att studera och enligt Solvang & Holme (1997, s. 14) är en kvalitativ studie att föredra 
framför en kvantitativ. Vårt mål är inte att studien ska vara generaliserbar utan beskriva 
fenomenet utifrån dess sammanhang. Hermeneutiken kopplas ofta samman med ett induktivt 
angreppssätt, vilket innebär att man går från empiri till teori, vilket vi kommer att använda i vår 
uppsats men med inslag av deduktion, vilket innebär teori till empiri (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 59-60). Studien kommer att kunna tillföra insikter till redan bestående teorier men är inte så 
omfattande att den genererar nya teorier. Detta beskriver Johansson-Lindfors som den gyllene 
medelvägen där forskaren under arbetets gång växlar mellan teori och empiri (ibid). 
 
Att vi under arbetes gång har växlat mellan teori och empiri kan visas utifrån vårt arbetssätt som 
illustreras i figur 2. Inriktningen på vår studie började med en rad frågeställningar om 
företagande, hållbarhetsarbete och strategier, som specificerades och skrevs ned i en 
problemformulering och syfte. Därefter valdes ett relevant företag ut för att verka som grund till 
vår studie, och blev första delen av vår kvalitativa undersökning. Dessa två intervjuer blev efter 
att de tolkats och analyserats grunden till vår empiri. 
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Figur 2. Pendling mellan teori och empiri.  
Källa: Söderholm & Johansson (2011)  
 
Efter de första intervjuerna var genomförda gick vi tillbaka till vårt teoretiska ramverk och 
utökade det med teorier kring förändringar i organisationer och hur en organisation förhåller sig 
till en föränderlig omvärld, vilket hade diskuterats i båda intervjuerna. För att få en djupare 
förståelse för klimatregelverket valde vi ut ytterligare personer som vi ansåg intressanta att 
intervjua. Med dessa genomförde vi ytterligare intervjuer, vilka i sin tur analyserades. När alla 
intervjuerna var genomförda gick vi tillbaka till teorin för att med hjälp av denna analysera våra 
data. Detta har gjort att vi har växlat mellan teori och empiri som figur 2 visar.  
 
Studien är baserad på både primära och sekundära källor. I vår inledning och teori har vi utgått 
från befintlig teori i böcker och vetenskapliga artiklar. Det har lett till att vi blivit insatta i ämnet 
och vår teori ligger sedan till grund för vår empiri och analys. Empirin är till största delen baserad 
på primära källor, dvs. resultaten från våra intervjuer men det finns även inslag av sekundära som 
information från olika hemsidor. Detta för att bredda empirin och förtydliga vissa delar som 
framkom i intervjuerna. Avsnitt 6.2.2 är helt baserat på information från Sju Gårdars hemsida. 
Denna information har vi valt att presentera för att ge läsaren en förståelse för vad klimatreglerna 
innebär i praktiken.    

2.4 Perspektiv  
Uppsatsen har fokus på två representanters upplevelser från företaget Sju Gårdar och vad de har 
uppfattat som motiv, drivkrafter och hinder i och med att organisationen har implementerat 
KRAV och Svenskt Sigills klimatregelverk. Det är deras syn på förändringar och strategiska 
beslut som vi belyser och tolkar med hjälp av teorier och resonemang kring hållbarhetsarbete, 
organisationsförändringar och strategier.  
 
För att få ett bredare perspektiv på klimatmärkningens svårigheter och insyn i implementeringen 
har vi även valt att intervjua fyra personer som har insyn i klimatmärkningen. Dessa är; konsulten 
som arbetade fram ett fungerande arbetssätt till Sju Gårdar utifrån klimatregelverket samt två 
medarbetare från KRAV och en representant från Svenskt Sigill. Dessa presenteras mer ingående 
längre fram i uppsatsen. 
 
Denna uppsats betraktar ekologisk produktion, KRAV och närproducerat, Svenskt Sigill, samt 
deras klimattillägg, som ett sätt att arbeta med hållbar produktion. Vi har därför använt oss av 
resonemang som lyfts fram i forskningsartiklar inom området hållbarhet i förhållande till 
organisationen och deras strategier. Dessa har sedan kopplats ihop med traditionella teorier kring 
strategier och organisationsförändring.  
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2.5 presentation av Sju Gårdar 
Sju Gårdar är ett litet mejeriföretag i Uppland och startade sin verksamhet 2008. Företaget drivs 
som en ekonomisk förening och består av sju enskilda gårdar. Sex av gårdarna har 
mjölkproduktion och en gård har enbart ungdjursuppfödning. Alla gårdarna var tidigare 
medlemmar i Arla men lämnade organisationen då de ville satsa mer på närproducerade 
produkter vilket inte Arla lämnade utrymme för. Sju Gårdar är det första mejeriföretaget som 
blev klimatcertifierat, vilket skedde år 2010 och deras produkter är märkta med både KRAV, 
Svenskt Sigill och Svenskt Sigills klimattillägg (Sju Gårdar, b). En mer ingående presentation av 
Sju Gårdar går att läsa i avsnitt 6.1.      

2.6 Urval av respondenter 
Då målet med studien var att skapa en förståelse för, samt förklara de processer som skett inom 
Sju Gårdar vid implementerandet av en klimatcertifiering och inte få fram ett generaliserbart 
resultat blev det ett subjektivt urval av intervjupersoner (Solvang & Holme, 1997, s. 101).  

2.6.1 Respondenter från Sju Gårdar 
Vårt urval av respondenter vid Sju Gårdar blev vad Bryman & Bell (2005, s. 127) kallar för ett 
bekvämlighetsurval då vi visste vilka som vi ville undersöka och vart vi kunde få tag på dessa 
personer. Vi hade grundkriterier för de som vi ville undersöka vid Sju Gårdar och dessa var att 
respondenterna skulle ha goda kunskaper om, och aktivt jobba med klimatprojektet. De skulle 
helst ha jobbat på någon av gårdarna innan implementerandet av klimatcertifieringen och därmed 
ha insikt i den dagliga verksamheten. Vi antog att de då är insatta i vad som har förändrats i 
organisationen i samband med de nya kraven som ställts från KRAV och Svenskt Sigill. 
 
För att få kontakt med intressanta personer vid Sju gårdar skrev vi först ett brev där vi förklarade 
vilka vi var, varför vi var intresserade av Sju Gårdar och en kort bakgrund till vad vår studie var 
tänkt att innehålla. Detta e-post skickade vi till Sju Gårdars presskontakt Lars Höök, 
styrelseordförande Henrik Johansson och till deras adress angående konsument- och 
kontaktfrågor. Alla adresser hittade vi på Sju Gårdars hemsida, www.sjugardar.se. Efter en vecka 
då vi ännu inte hade fått svar via e-post ringde vi upp Lars Höök för att undersöka om det fanns 
något intresse för vår studie. Han gav oss positiv respons och bad oss kontakta Elisabeth Gauffin, 
sekreterare i Sju Gårdar för vidare kontakt. Elisabeth kontaktades första gången via telefon den 
22 februari. Därefter skedde det viss e-postkontakt där vi berättade vilka vi var, vårt syfte med 
studien och vilka personer vi var intresserade av att intervjua utifrån våra uppsatta kriterier. 
Elisabeth erbjöd sig att själv ställa upp på en intervju och föreslog även att vi skulle ta kontakt 
med Henrik Johansson, Sju Gårdars styrelseordförande.  
 
Henrik kontaktades först via e-post och sedan via telefon. Han fick liknande information som 
Elisabeth, dvs. vilka vi var, bakgrund till studien och varför vi var intresserade av att prata med 
honom. Han tyckte vår studie lät intressant och var villig att medverka i en intervju.  
 
Både Henrik och Elisabeth har varit aktiva vid implementerandet av klimatreglerna. De har båda 
egna gårdar och arbetat inom jordbruket större delen av sitt liv och har därigenom även insikt i 
hur det dagliga arbetet går till och vad som har förändrats på gårdarna i samband med de nya 
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reglerna. Detta gjorde att även om vi inte själva fick välja ut våra respondenter så föll det sig så 
att våra respondenter uppfyllde de kriterier vi hade satt upp. 
 
2.6.2 Övriga respondenter    
De fyra respondenterna som vi kontaktade utanför Sju Gårdar blev även de utvalda i ett 
bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005 s. 127). De kontaktades efter det att intervjuerna med 
Sju Gårdar hade ägt rum och på så sätt visste vi stora drag vad vi ville fråga dem.   
 
Kristina Reeves som är konsult och egen företagare fick vi kontakt med via Elisabeth Gauffin på 
Sju Gårdar. Hon var intressant att intervjua pga. hennes roll som konsult. Som konsult hjälper 
hon livsmedelsproducenter att omsätta olika regelverk till en praktisk handlingsplan för att kunna 
bli certifierade enligt olika livsmedelsmärkningar. Kristina var den som Sju Gårdar anlitade för 
att plocka fram en klimatpärm som ska underlätta för dem som dagligen arbetar på gårdarna att 
uppfylla klimatreglerna. Det var därför relevant att ta reda på hennes åsikter om det nya 
regelverket och hur hon hade upplevt implementeringen av det på gårdarna. Kristina kontaktades 
via telefon den 27 april och samtyckte till en intervju nästföljande dag.  
 
Kjell Sjödahl- Svensson, Anders Carlborg och Anna Richert fick vi kontakt med via kontaktlistor 
på KRAVs och Svenskt Sigills hemsidor. Dessa personer var intressanta att intervjua då de alla 
på något sätt arbetar med klimatmärkningen inom sina organisationer. 
     
Kjell arbetar på KRAV och huvudsakligen med regler och remisser. Han har inte varit med och 
utvecklat de nya klimatreglerna men jobbar nu med att implementera de nya reglerna i KRAVs 
befintliga regelverk. Kjell kontaktades via telefon på morgonen den 29 april och en intervju 
planerades in samma eftermiddag. 
 
Anders jobbar liksom Kjell på KRAV. Han arbetar med klimatfrågor och är den vid KRAV som 
har huvudansvaret för det nya klimatregelverket. Han jobbar nu med att införa klimatreglerna i 
KRAVs regelverk. Han kontaktades via e-post den 2 maj och efter viss skriftlig kontakt 
planerades det in en intervju den 4 maj. 
 
Anna arbetar hos Svenskt Sigill med klimatcertifieringen och intervjuades som en representant 
för organisationen. Hon valdes just för att hon är den som jobbar med klimatcertifieringen idag. 
Hon har även fungerat som projektledare för ”projekt klimatmärkning av livsmedel” men det var 
inte i denna roll som intervjun hölls. Anna ringdes upp den 5 maj och intervjun hölls vid samma 
tillfälle.  

2.7 Intervjuform  
Vi genomförde intervjuerna med Elisabeth och Henrik från Sju Gårdar ansikte-mot-ansikte  och 
valde att ha en halvstrukturerad form av intervju. Att genomföra en halvstrukturerad intervju 
innefattar både en viss struktur och utrymme för flexibilitet enligt Bill Gillham (2008, s. 103). En 
halvstrukturerad intervju innebär öppna frågor samt underfrågor som ställs om de inte 
framkommer naturligt i samtalet. 
  
Vi har valt den här intervjuformen då vi utgår från vår verklighetssyn som bygger på att försöka 
förstå en subjektiv verklighet. För att informanterna ska få utrymme att berätta hur de har upplevt 
omställningen i samband med klimatcertifieringen kan inte intervjuguiden vara för detaljerad och 
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stram utan den ska mer verka som ett stöd för att inga frågor ska glömmas bort. (Holme & 
Solvang, 1997, s. 101).     
 
Med Kristina, Anna, Kjell och Anders valde vi att genomföra telefonintervjuer. Detta ansåg vi 
var den bästa metoden då vi inte hade möjlighet att träffa dem personligen. Telefonintervjuer är 
enligt Gillham (2008, s. 143-144) den bästa distansmetoden för intervjuer efter videosamtal. Det 
som är positivt med telefonintervjuer framför andra distansmetoder som intervju via e-post, är att 
risken för att missförstånd minimeras och att det går att ställa direkta följdfrågor.  Den största 
nackdelen är den att man inte ser personen som man intervjuar vilket gör att viss icke-verbal 
kommunikation går bort vilket gör att intervjuaren missar en dimension av det som sägs i form av 
antydningar och kroppsspråk.  

2.7.1 Utformning av intervjumallar 
Det utformades totalt fem olika intervjumallar. En semistrukturerad för de två intervjuerna som 
utfördes ansikte- mot- ansikte, och fyra olika för de strukturerade telefonintervjuerna, en för varje 
respondent. 
 
Semistrukturerad intervjumall för ansikte- mot- ansikte intervjuerna 
En semistrukturerad intervju ägde rum med respondenterna från Sju Gårdar. Där fungerade vår 
intervjumall, som återfinns i bilaga 1, som ett stöd under intervjuns gång mer än ett 
frågeformulär. Vi valde att inte formalisera våra frågor för mycket eftersom vi inte ville låsa 
interaktionen mellan intervjuare och intervjuobjektet och därmed stänga ute viktig information 
som uppkommer i intervjun. Vi har dock valt att använda oss av en viss struktur för att underlätta 
för oss att få reda på det som vi är ute efter och minska mängden överflödig information som kan 
framkomma om intervjuformen är för fri (Ryen, 2004, s. 44-46). Frågorna i vår intervjumall var 
heller inte låsta till att komma i rätt ordning utan det var av större vikt att alla frågorna täcktes in 
under intervjun. 
 
Vi byggde upp vår intervjumall efter fyra huvudteman. Dessa fyra teman, som även verkade som 
rubriker i intervjumallen, var strategiskt tänk, motiv och drivkrafter, organisatoriska 
förändringar och miljö- och klimatregelverk. Miljö- och klimatregelverk delades upp i två 
underrubriker; ”KRAVs, Svenskt Sigills och klimatmärkningens regelverk” samt ”Detaljregler i 
klimatmärkningens regelverk”. Detta gjordes för att dessa områden var extra intressanta och för 
att kunna dela in frågorna på två olika nivåer. Frågorna under den första rubriken handlade mer 
om de organisatoriska förändringarna i samband med klimatregelverket och vad de i stort anser 
om KRAVs och Svenskt Sigills regelverk. Frågorna under den andra rubriken syftade mer till 
reglerna i klimatregelverket som påverkar det praktiska arbetet på gården och hur det hade 
förändrat de dagliga rutinerna. Till varje fråga i intervjumallen kopplades några stödord för att 
verka som en påminnelse om vad vi ville ha svar på om det inte framkom naturligt genom 
huvudfrågan. För att få en mjuk inledning på intervjun hade vi en bakgrundsfråga där vi ville veta 
mer om deras roll i organisationen. Som sista fråga lade vi till en öppen fråga om de hade några 
organisatoriska lärdomar de ville dela med sig av som inte kommit upp genom de andra frågorna. 
Intervjumallen återfinns i bilaga 1.  
 
Strukturerade intervjumallar för telefonintervjuer 
Till intervjuerna med Kristina, Anna samt Kjell och Anders från KRAV användes fyra olika 
intervjuformulär vilka återfinns i bilaga 2. Dessa var mer strukturerade till sin form än 
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intervjuguiden som användes till ansikte- mot- ansikte intervjuerna. Frågorna var styrda efter 
varje person vilket berodde på att vi redan hade viss bakgrundsinformation om dessa personer 
och vi visste innan vilka specifika frågor som vi ville ha svar på. Det är också vanligare med 
strukturerade intervjumallar vid telefonintervjuer då det underlättar vid genomförandet. Vid en 
telefonintervju är det allmänt svårare att hålla igång ett samtal än om det förs ansikte-mot-ansikte 
och en strukturerad frågeguide underlättar då för intervjuaren att hålla samtalet flytande (Gillham, 
2008. s. 144).  
 
Frågorna till Kristina Reeves var inriktade mot hur processen gick till när klimatpärmen 
utvecklades och hur hon såg på det nya regelverket. Det som var intressant var hur det gick till 
tidsmässigt, hur mycket kontakt hon hade med sin uppdragsgivare Sju Gårdar och med 
utomstående parter såsom KRAV och Svenskt Sigill. Då regelverket var helt nytt när det skulle 
implementeras hos Sju Gårdar var det även intressant att veta hur hon tyckte det var upplagt, hur 
reglerna uppfattades och vad hon tyckte var lätt eller svårt för bönderna att leva upp till.  
 
Frågorna till Kjell Sjödahl-Svenson var utformade för att ge en djupare förståelse för hur det är 
att jobba som KRAV producent och hur de nya klimatreglerna har mottagits av KRAVs 
medlemmar. De första frågorna var därför inriktade på hur KRAV samarbetar med sina 
medlemmar vid implementering av det nya reglerverket samt hur det går till när de utför 
kontroller. Då Kjell även jobbar med remisser frågade vi om hur reaktionerna har sett ut från 
medlemmarna på de nya klimatreglerna. Då vi innan arbetet hade en teori om att de som varit 
KRAV- producenter en längre tid tillbaka mottar nya regler annorlunda än de som nyss blivit 
certifierade var detta intressant att fråga Kjell.  
 
Anders Carlborg hade vi innan intervjun haft e-post kontakt med vilket styrde utformandet av 
intervjumallen. Det som var intressant att veta från Anders var vilka kommentarer som hade 
kommit in till KRAV angående klimatreglerna som varit ute på remiss och som ska införas i 
KRAVs ursprungliga regelverk. Frågorna baserades därför på den information som han hade 
lämnat skriftligen i e-post, nämligen att det var energikartläggningen/nyckeltal, sparsamt körsätt 
och nyinvesteringar som hade stått i fokus när det gällde remisser från kapitel 1-3 i KRAVs 
regelverk. Vi frågade också hur det är tänkt att de nya reglerna ska kommuniceras ut till kunden 
och hur producenterna ser på att det tillkommit fler regler som inte syns i märkningen ut mot 
kunden.  
 
Till Anna Richert som arbetar med klimatregelverket från Svenskt Sigills sida fick liknande 
frågor som representanterna från KRAV. Hur regelverket har implementerats, hur det har 
mottagits av Svenskt Sigills medlemmar och vad som har upplevts svårt eller lätt. Om Svenskt 
Sigill utifrån detta har gjort några förändringar i det ursprungliga regelverket.                   

2.8 Intervjuförfarande/datainsamling 
I tabell 1 på sidan 13 visas en uppställning över utförda intervjuer utifrån namn, 
position/organisation, tid och datum, tidsåtgång och var intervjun ägde rum samt intervjuform. 
 
Intervjuerna med Elisabeth och Henrik utfördes i Uppsala, på deras respektive gårdar den 18 april 
2011. Att göra intervjuer på plats ökar chanserna till ett material av god kvalitet då det är lättare 
att få ett djup i intervjun då den sker i sitt rätta sammanhang (Gillham, 2008 s. 67-68). Innan 
intervjuerna ägde rum hade kontakt skett via både e-post och telefon, där vi hade förklarat 
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studiens syfte och vad vi var intresserade av att veta från dem. Vid intervjuerna hade en av oss 
huvudansvaret och den andra agerade medsittare och hade en mer lyssnande roll och lade till 
frågor som missades eller glömdes bort.  
 
Vid den första intervjun med Elisabeth var Louise den som höll i intervjun och Linnea var 
medlyssnare och tog vissa minnesanteckningar. Vid den andra intervjun med Henrik hade Linnea 
rollen som huvudintervjuare och Louise agerade medsittare. Även här gjordes vissa 
minnesannteckningar av Linnea. Båda intervjuerna spelades in för vidare transkribering och 
analys. Samtalen fortsatte med båda respondenterna även när intervjuerna formellt var över och 
de visade oss runt på gårdarna. Information från dessa samtal har dock inte använts i studien då vi 
inte har det dokumenterat och kan styrka det som framkom. En tid efter intervjun ställdes några 
följdfrågor via e-post till Elisabeth för att klargöra vissa frågor. Dessa frågor finns i bilaga 3.  
Tabell 1. Sammanfattning över genomförda intervjuer.  
Källa: Söderholm & Johnson (2011) 
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I intervjun med Elisabeth och Henrik användes samma intervjumall. Frågan om hur Sju Gårdar 
bildades ställdes dock endast till Elisabeth då vi kände att vi fick ett tillräckligt utförligt svar från 
henne att vi inte behövde upprepa den frågan till Henrik. De andra frågorna ställde vi till båda då 
vi ville få mer än en persons perspektiv på våra frågor och de kan välja att lyfta fram olika saker 
och belysa dem olika. Då båda var bönder och arbetat med klimatmärkningen ansåg vi att mallen 
vi utformat passade för båda intervjuerna.  
 
Alla respondenter som intervjuades via telefon var villiga att ställa upp och kändes positiva till att 
delta i studien. Det som Gillham (2008) skriver kan vara negativt vid telefonintervjuer är att det 
kan uppstå en irritation över oönskad kommunikation och att intervjupersonerna känner sig 
stressade över att det upptar deras tid (Gillham, 2008, s. 142). Detta var dock inget som vi 
upplevde utan alla tillfrågade uttryckte att det var kul att de kunde bidra med värdefull 
information och en önskan om att få se det färdiga resultatet fanns hos alla. Då tidpunkten för 
intervjuerna var inplanerad med alla, med undantag för Anna, sedan tidigare kändes det som de 
hade avsatt tid för samtalet och ingen upplevdes stressad över våra frågor. Intervjun med Anna 
ägde rum vid samma tillfälle som hon kontaktades första gången. Att denna inte var planerad 
sedan tidigare upplevde vi inte som något som påverkade situationen negativt utan det kändes 
som att hon avsatte den tid som vi efterfrågade. Alla intervjuer spelades in för senare 
transkribering och analys.  

2.9 Källkritik av primära data 
Det material vi hämtat in från intervjuerna med Elisabeth och Henrik och som handlar om hur de 
har upplevt betraktar vi som subjektiv information som bygger på personliga värderingar, 
upplevelser och känslor. Då vi har en hermeneuistisk kunskapssyn är det just deras upplevelser 
av verkligheten som vi är ute efter för att få kunna få en djupare förståelse för deras arbete med 
klimatregelverket (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Då båda respondenterna från Sju Gårdar som vi 
först intervjuade gav liknande information ansågs att två informanter från företaget var tillräckligt 
för att få en bild av hur arbetet gick till vid implementeringen av regelverket.  
 
Den information som vi fick från Anna, Kjell och Anders har vi betraktat som högst trovärdig 
eftersom de har starka positioner inom sina respektive organisationer och är väl insatta i 
klimatregelverkets uppkomst och utveckling. Att vi frågade om vad de tyckte om 
klimatregelverket och att de delgav oss vilka svårigheter som de anser finns i regelverket visar att 
de inte bara försökte lyfta fram fördelarna med regelverket för oss. Genom att ha pratat med Karl 
Bonnedahl vid företagsekonomiska institutionen som känner till Anna, Kjell och Anders har vi 
fått det bekräftat ytterligare att de är väl insatta i ämnet och har gott anseende i dessa frågor. Om 
vi hade pratat med någon annan representant från Svenskt Sigill hade vi kanske fått en annan bild 
av hur deras medlemmar har reagerat på regelverket. Anna arbetar aktivt med klimatmärkningen 
från Svenskt Sigills sida och kan därmed ha en mer positiv bild av regelverket än andra som 
arbetar i samma organisation, trots att vi intervjuade henne i egenskap av representant från 
Svenskt Sigill och inte som representant för klimatmärkningen. Då det var över ett år sedan 
Kristina arbetade med klimatpärmen kan en del intressanta detaljer ha glömts bort vilket känns 
naturligt när man pratar om en enskild händelse från en lång tid tillbaka.  
 
Vi är medvetna om att den informationen från Henrik och Elisabeth kan vara positivt vinklad då 
de kan undanhålla de negativa aspekterna av företaget och dess strategiska beslut. Informationen 
som framkommit från respondenterna från KRAV och Svenskt Sigill anser vi även den har en 
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positiv vinkling då de framhåller fördelarna med dessa märkningar och inte gärna pratar om de 
negativa sidorna. Ett annat resultat och en annan syn på dessa märkningar hade kunnat 
framkomma om intervjuer hade genomförts med andra respondenter utanför organisationerna.      
 
Innan varje intervju fick respondenterna information om uppsatsen och ingen av respondenterna 
hade önskemål om att vara anonym. Alla respondenterna fick ta del av den transkriberade 
intervjun och bekräfta att det som framkommit uppfattades på rätt sätt. Efter intervjun med Anna 
gjordes några förtydliganden efter telefonintervjun genom korrespondens via e-post om hur 
Svenskt Sigill har arbetat med sina remissföranden. Även med Elisabeth från Sju Gårdar gjordes 
några korrigeringar i den transkriberade utskriften via e-post. Det var förtydliganden om att det 
var dokumentationen som de upplevde som svårast med regelverket och att de inte var ensamma 
om att tycka till om de nya reglerna utan att de ingick i en referensgrupp. I övrigt bestod 
korrigeringarna av mest av enskilda ord som hade missuppfattats. Övriga fyra respondenter valde 
att inte lämna några kommentarer vilket vi uppfattar som att det som framkom i intervjuerna hade 
uppfattats på rätt sätt.  

2.10 Analys av primärdata 
Alla intervjuer spelades in och transkriberades för att underlätta för oss att genomföra en analys 
av materialet och inte missa viktiga delar i intervjun (Bryman & Bell, 2005, s. 374). 
Transkriberingarna av telefonintervjuerna gjordes samma dag och intervjuerna med Sju Gårdaras 
representanter gjordes dagen efter intervjuerna genomförts. Först analyserade vi intervjuerna från 
Sju Gårdar. Vi använde oss av en metod som Holme & Solvang (1997) beskriver som en 
”helhetsanalys av text”, som grund för vår analys av det transkriberade materialet. Helhetsanalys 
av textmaterial kan delas in i tre faser (Holme & Solvang, 1997, s. 141-142). Fas ett innebär att 
man väljer ut teman och problemområden som analysen bygger vidare på, och man jämför det 
empiriska materialet med den teoretiska uppfattning man har skaffat sig. Vi hade sedan innan satt 
upp fyra huvudområden som vi betraktade som våra viktigaste teman vilka var organisation, 
motiv/drivkrafter, strategi och regelverket. Båda författarna läste igenom allt transkriberat 
material för att få en uppfattning av vad som hade kommit fram i intervjuerna och friska upp 
minnet. Det som framkom var att vi såg ett behov av att utöka vårt teoretiska ramverk med teorier 
om förändringar i företag då Elisabeth och Henrik berättade att deras organisation och dess 
medlemmar verkar i en föränderlig omvärld som de hela tiden måste anpassa sig till i och med de 
regelverk de har att förhålla sig till, och den marknad de verkar på. Fas två innebär att man sätter 
upp frågeställningar som studien ska bygga vidare på. Vår problemformulering verkade för oss i 
analysen som en grund för att konkretisera våra problemområden. I fas tre färgkodade vi 
materialet efter våra olika huvudområden som vi ville undersöka enligt följande upplägg: 
 

• Grönt = Organisation 
• Rött = Motiv/Drivkrafter 
• Blått = Strategi 
• Grått = Regelverket 

 
När allt material var färgkodat sammanställdes det som berörde samma område från de två 
intervjuerna i ett dokument. Från varje huvudområde plockade vi ut citat som skulle återge 
kärnan i varje område och som vi tyckte speglade deras uppfattningar om hur det var att arbeta 
med klimatregelverket. Utifrån våra sammanställningar lade vi sedan till underrubriker till våra 
huvudområden vilket blev grunden i vår empiri. 
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De fyra intervjuerna som genomfördes över telefon skedde efter det att de två intervjuerna med 
Sju Gårdar var analyserade. Telefonintervjuerna transkriberades, skrevs ut och lästes av båda 
författarna. Då dessa intervjuer var mindre omfattande och mer strukturerade kunde vi direkt 
plocka ut kärnan i varje intervju, och hitta citat som vi tyckte speglade respondenternas åsikter. 
Materialet från telefonintervjuerna vävdes sedan samman med det som hade sammanställts från 
intervjuerna med Sju Gårdar för att kunna styrka det som Elisabeth och Henrik berättade eller ge 
det en annan infallsvinkel. En del områden som kom fram i våra intervjuer kändes intressanta 
men inte så utförliga. Därför valde vi i empirikapitlet att i vissa delar väva in information som vi 
hämtat från Sju Gårdars, Klimatmärkningens och KRAVs hemsidor.     

2.11 Litteratursök och källkritik av sekundär data  
Vi har velat se på aktuella resonemang kring hållbar produktion då det speglar den tid Sju Gårdar 
verkar i. Dessa resonemang bygger dock på traditionella teorier vilket har gjort att denna grund 
måste finnas med även i våra diskussioner. Vi har valt teorier som behandlar ett företags 
motivation och drivkrafter, organisation och förändringar samt strategi. Vissa valda teorier var vi 
sedan tidigare förtrogna med från våra studier i företagsekonomi. De sekundära källorna vi har 
använt oss av för att bygga upp vårt teoretiska ramverk har vi inhämtat från Umeå 
Universitetsbibliotek, databasen EBSCO host samt olika hemsidor. 
 
För att få svar på vad som påverkar ett företag till att anta en klimatstrategi plockade vi fram 
teorier kring motiv och drivkrafter. De omvärldsfaktorer som vi har sett som drivkrafter har vi 
fått fram genom att utgå från PESTEL, vilket är en välkänd teori inom företagsekonomi. Det 
gjorde att vi kunde lokalisera de faktorer som påverkar Sju Gårdar utifrån till att arbeta med 
hållbarhetsarbete. Att få fram de inre faktorerna, som vi kallar för motiv, har vi främst utgått från 
Okerekes artikel An Exploration of Motivators, Drivers and Barriers to Carbon Management 
(2007) och kompletterat med motiv som framkommit i Eco-Innovation- When sustainability and 
competitiveness shake hands (Carrillo- Hermosilla et al. 2009). Då dessa referenser är utgivna på 
senare delen av 2000-talet tycker vi att de på ett godtagligt sätt representerar dagens företag och 
deras motiv till hållbarhetsarbete. Motiven som framkommit i dessa undersökningar ser vi bara 
som en del av alla möjliga motiv som kan motivera ett företag att arbeta med hållbarhet då alla 
företag arbetar på olika sätt. Detta har vi haft i åtanke när vi genomfört studien men vi känner att 
det inte är något som har påverkat vårt resultat.      
 
Teorin om organisationsförändringar och strategi valdes för att kunna få en djupare insikt i vilken 
miljö ett företag verkar i idag och vad som kan hända i en organisation och med dess strategi när 
det sker förändringar i omvärlden. Denna teori har vi främst hittat i Exploring Corporate Strategy 
(Johnson, et al. 2008) och Jacobsens Organisationsförändringar och ledarskapsförändringar 
(2005) med kompletteringar från vetenskapliga artiklar.  
 
Artiklar som vi använt är inhämtade från databasen EBSCO hostweb.  När vi har sökt artiklar har 
vi använt sökord som climate strategy, sustainability, motivators, barriers, agriculture och 
organisational change. Dessa har kombinerats med varandra och artiklar har valts ut efter 
relevans, titel och utgivningsår. Vi har även haft som kriterier att alla artiklar ska ha genomgått 
en granskning innan publicering, dvs. vara peer reviewed. När vi valt artiklar har vi funderat över 
vem som har skrivit den, vad den kan ha för syfte, och vilka avvägningar som har gjorts i studien. 
I några av de valda artiklarna har vi stött på andra artiklar som vi har funnit intressant och därmed 
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letat upp via deras referenslista. På så sätt har vi gått tillbaka till ursprungskällorna och inte bara 
nöjt oss med den refererade informationen. Att titta på artiklarnas referenser ger också kunskap 
om vilka forskare som är aktiva i ämnet. 
 
Den litteratur som vi inhämtat har vi liksom artiklarna försökt att hålla så tidsenlig som möjligt 
då detta område är föränderligt och det kommer ständigt ny forskning kring hållbarhet och klimat 
samt organisationsfrågor. Eco-Innovation- When sustainability and competitiveness shake hands 
har varit en grund till vår förståelse för hur företag arbetar med hållbarhet. Den behandlar 
klimatfrågan utifrån ett företagsperspektiv och är utgiven 2009 vilket gör att de företag som har 
studerats är företag som verkar i en omvärld där mycket kretsar kring hållbarhet. Exploring 
Corporate Strategy (Johnson et al. 2008) har verkat som grund för vår teori om strategier och 
organisationer. Den är omfattande och behandlar strategiämnet utifrån både stora och små 
företag. Teorier om strategier som vi har hittat på andra ställen har vi även återfunnit i Exploring 
Corporate Strategy vilket höjer trovärdigheten. Även om vi i andra artiklar och böcker har hittat 
strategiteorier har vi använt oss av Johnson et al. då vi anser att det är en trovärdig källa att 
referera till.  
 
Dag- Ingvar Jacobsens bok Organisationsförändringar och förändringsledarskap (2005) har vi 
använt som underlag för vår teori om förändringar. Jacobsen har under många år forskat om 
organisationer och gett ut många böcker inom området, vilket stärker källans trovärdighet.       
 
Den information vi har samlat in från KRAV, Svenskt Sigill, Klimatmärkningen och Sju Gårdas 
hemsidor anser vi är vinklad för att passa deras verksamheters mål och syften. Vi kan anta att 
deras mål och syfte är att visa på sitt existensberättigande och det positiva och nödvändiga i deras 
sätt att arbeta med hållbarhet. Vi är medvetna att den information vi tagit del av via hemsidor och 
rapporter etc. är vinklad så att det den ska ge oss en positiv uppfattning om deras organisationer. 
Att tänka kritiskt (vem är avsändare, vilka val är tagna, varifrån kommer deras information, är det 
en primär eller sekundär källa etc.) är viktigt oavsett källa (Holme & Solvang, 1997, s. 138) och 
något vi hela tiden diskuterat emellan oss för att på sätt vara uppmärksam på hur vi uppfattar 
texter och information vi tagit del av. På så sätt anser vi att vi gjort vad vi kunnat för hantera våra 
källor på ett kritiskt sätt. 
 
En nackdel kan vara att vår perception om vad vi söker om ämnet, har gjort att vi valt 
forskningsartiklar, teorier och tolkat intervjuer som stödjer våra förutfattade tankar. Detta kan ha 
påverkat studiens resultat. För att korrigera den här feltendensen, och öka studiens trovärdighet 
för den läsare som inte delar vårt övergipande synsätt har vi förklarat författarnas bakgrund och 
verklighetssyn och då kan läsaren få insikt om hur detta kan ha påverkat studien. 
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KAPITEL 3 

Kapitel 3 ger läsaren en bakgrund till vad en miljö- och klimatmärkning är samt hur de är 
uppbyggda. Därefter ges en kort presentation av organisationerna KRAV och Svenskt Sigill som 
är de som började arbeta fram klimatmärkningen. Klimatmärkningen och dess bakgrund 
presenteras därefter och kapitlet avslutas med de regelavsnitt som Sju Gårdar har att förhålla sig 
till.  

3. Miljö- och klimatstandardisering och regelverk 
Miljö- och klimatmärkning har blivit alltmer relevant för företag att profilera sig med de senaste 
20 åren i och med att konsumenter har blivit medvetna om livsmedelsproduktionens inverkan på 
miljön. Företag har upptäckt möjligheten att använda sig av hållbar produktion som en användbar 
strategi i konkurrensen på marknaden. Genom att leva upp till en standard eller ett regelverk och 
på så sätt använda sig av en märkning, kan ett företag genom ange en organisations symbol på sin 
varuförpackning kommunicera sitt arbeta för miljön och klimatet till konsumenter, konkurrenter 
och till övrig omvärld (Clemenz, 2010, s. 481).  
 
En miljömärkning kommer i denna uppsats definieras som det sätt en producent väljer att 
informera om sitt miljöarbete genom att ange en märkning på sina produkter. Genom märkningen 
kan producenten kommunicera sitt miljöarbete till konsumenten på ett sätt som kunden förstår. 
Märkningen syftar alltså till att visa att produkten har en lägre miljöbelastning än likartade 
konventionella varor i form av bland annat lägre utsläppsnivåer. En frivillig märkning är inte 
obligatorisk men när producenten väl är certifierad och använder symbolen måste märkningens 
regler fortsätta att följas för att behålla märkningen. I dagens miljöpolitik är frivillig 
miljömärkning ett alternativ och komplement till de traditionella styrmedlen som skatter, 
utsläppsrätter och bidrag. All miljömärkning behöver inte alltid vara frivillig, vid energimärkning 
av ex vitvaror så finns det en obligatorisk märkning för att produkten ska få säljas (Liljenstolpe & 
Elofsson, 2009, s. 12). 

3.1 Miljömärkning som ett sätt att kommunicera 
För att kunna kommunicera med en märkning till sina konsumenter krävs det att de vet vad 
märkningen står för och att de delar samma värderingar. Konsumenters värderingar kring miljö 
och människans påverkan, varierar mellan individer och att informera om märkningens innebörd 
är både kostsamt och svår att genomföra. Det finns många märkningar på marknaden med olika 
innebörd och trovärdighet vilket kan skapa en förvirring hos konsumenterna. Det kan även vara 
svårt för konsumenten att bedöma miljöeffekten av märkningen (Clemenz, 2010, s. 481-482). 
Därför är det viktigt att märkningens certifieringssystem och regelverk säkerställer den utlovade 
miljövinsten och att konsumenten har kunskap om detta (Liljenstolpe, & Elofsson, 2009, s. 12). 
 
För att lyckas med sin kommunikation och för att konsumenten ska uppfatta dess relevans, måste 
ett företag gör vissa avvägningar som också känns relevant för kunden. De måste först och främst 
avgöra vilka produkter som har störst påverkan på miljön och därför bör prioriteras i miljöarbetet. 
I denna process avgörs vilka kriterier som organisationen ska utgå ifrån och vilken typ av 
märkning de ska utgå ifrån. För konsumenten ska förstå denna avvägning ska dessa vara 
objektiva och kunna utvärderas externt. Företaget måste också bestämma hur de ska 
kommunicera dessa nya attribut till konsumenter och konkurrenter. (Grolleau et al. 2007, s. 218-



   

18 
 

219). 
 
Relevanta märkningar för denna studie är KRAV och Svenskt Sigill. Nedan följer en kort 
beskrivning av hur dessa är uppbyggda och bakgrunden till dessa två. De är de största 
organisationerna i Sverige som satt upp regler och ramverk som livsmedelsproducenter kan välja 
att uppfylla. Därefter kommer en presentation av det nya klimatregelverket och vad det innebär 
för de olika organisationerna. Klimatmärkningen är ett tillägg som KRAV och Svenskt Sigill 
tillsammans plockat fram och satt upp riktlinjer för. 

3.2 Miljö- och klimatstandarder 
För att förstå hur KRAV -och Svenskt Sigills regelverk är uppbyggda presenteras här nedan vilka 
datainsamlingsmetoder och standarder som de bygger vidare på. I Figur 3 visas en uppställning 
över hur de relaterar till varandra: Vilka olika datainsamlingsmetoder som finns, vilka 
standardiseringsorgan som sätter upp riktlinjer för miljöregelverk samt vilka olika typer av 
märkningar som finns på marknaden och vad de utgår från för datainsamlingsmetoder. Idag utgår 
man vid märkningar och standarutformningar utifrån produktspecifika regler, PCR som sedan 
används för att ta fram livscykelanalyser, LCA. En märkning måste ta hänsyn till de olika 
standarder som finns kring klimat. 

 
Figur 3. Sammanfattning över hur datainsamling formar standardutformning och hur dessa sedan 
används i märkningar.  
Källa: Liljenstolpe, & Elofsson, 2009. Figuren är utformad av Söderholm & Johansson (2011). 
 
KRAVs regelverk tar hänsyn till, och utgår till viss mån från på EUs regelverk kring ekologisk 
produktion. Den är i sin tur uppbyggd utifrån ISO-standarder. ISO, Internationella 
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Standardiserings Organisationen tar fram sina miljöstandarder utifrån livscykelanalyser (LCA) 
och produktspecifika regler (PCR). Det finns flera olika aktörer som arbetar med att ta fram LCA 
och PCR, de är dock idag inte internationellt samordnande. Förutom ISO-standarder så finns det 
ytterligare en internationell miljöstandard och den kommer ifrån WRI/WBCSD, (World 
Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development). De har utgått 
från den Brittiska nationella standarden PAS 2050. Utifrån dessa finns det två olika typer av 
märkningar som en producent kan använda sig av. Det kan vara en kriteriebaserad märkning som 
utgår från LCA-studier, men inte för specifika produkter eller så kan den vara baserad på CO2-
ekvivalenter och ange en produkts klimatavtryck. Där används alltså LCA för varje specifik 
produkt.  
 
KRAV som är en ekologisk märkning är ett privat märkningsinitiativ i Sverige och följer 
regelverket för ekologisk produktion i EU och IFOAM2 (den internationella 
samarbetsorganisationen för ekologisk odling som främjar utveckling av handel av ekologiska 
produkter) men har även formulerat ett eget regelverk med kompletterande regler som innehåller 
ytterligare krav. Då KRAV-produkter lever upp till EU-kraven får alla KRAVs produkter även 
sätta EUs ekologiska märkning på produkterna och i juni 2010 blev det obligatoriskt att använda 
den nya EU-logon på alla färdigpackade ekologiska produkter med ursprung i den 27 
medlemsländerna. Logon ska visa att produkten är ekologisk från jord till bord (Liljenstolpe & 
Elofsson, 2009, s. 15). 
 
Svenskt Sigill utgår från ett internationellt regelverk kring lantbruksprodukter men har lagt till 
ytterligare krav. Sedan 2010 har de infört klimatregler men som ett frivilligt tillägg. (Denna 
märkning står dock inte för ekologisk produktion). (Liljenstolpe & Elofsson, 2009, s. 13). 

3.2.1 KRAV 
I och med att klimatdebatten började få fart på 1980-talet växte det fram en medvetenhet kring 
hur vår produktion av livsmedel inverkar på vår miljö. Det uppkom därför flera olika typer av 
märkningar som ville visa att produkterna var skonsamma för miljön. I livsmedelsbranschen och 
bland konsumenter uppkom det därför ett behov och en önskan om en enhetlig märkning. Detta 
gav upphov till att organisationen KRAV bildades 1985 och är idag det mest kända märket för 
ekologisk mat i Sverige (KRAV, a). 
 
KRAV står för ekologisk odling och god djuromsorg. Det innebär att inga bekämpningsmedel, 
konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får förekomma i produktionen. Det är en 
organisation som ställer höga krav på sina medlemmar med tanke på miljö och klimat, socialt 
ansvar och att de ska främja god hälsa. Regelverket är omfattande med 247 sidor uppdelad i olika 
avsnitt som behandlar olika produktionsområden. Revision av reglerna sker två gånger per år och 
vid varje revision går de nya reglerna först ut på remiss och alla som är intresserade har möjlighet 
att lämna sina åsikter på de nya förslagen (KRAV, b). 
 
KRAV är en ekonomisk förening med 26 rikstäckande medlemsorganisationer/företag som 
representerar både företag och konsumenter. I början av 2011 fanns det cirka 3600 KRAV- 
lantbrukare, 550 KRAV-förädlingsföretag och 1100 KRAV-restauranger/storhushåll. KRAV 
drivs utan vinstintresse och överskottet går tillbaka in i verksamheten. De får sin finansiering 
främst genom sina licenser från de anslutna företagen. Organisationens huvudsakliga mål är att 
främja KRAV-godkända produktionssätt och konsumtion. Detta gör de bland annat genom att 
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utveckla sitt regelverk, skaffa internationella samarbetspartners, påverka opinionen samt jobba 
med marknadsföring och utbildning (KRAV, a). 

3.2.2 Svenskt Sigill 
Tio år efter att KRAV bildades, 1995 startades organisationen Svenskt Sigill av Lantmännen. 
Märkningen var från början inriktad på att verka som en business-to-business märkning för att 
spannmålsproducenter skulle kunna använda den som en kvalitetsmärkning när de sålde sitt 
spannmål vidare till livsmedelsproducenter. År 2002 köptes Svenskt Sigill upp av LRF, 
Lantbrukarnas Riksförbund och märkningen blev bredare och började innefatta fler 
jordbruksområden än enbart spannmål. Detta berättar Svenskt Sigills marknadschef Magnus 
Erstrand för tidningen Stadshagens Nyheter (Stadshagens nyheter). Idag är de inriktade på 
livsmedelsproduktion och blommor. Svenskt Sigill står inte för konventionell produktion, men 
den säkerställer att produkten är framtagen i Sverige och att producenten har tagit omsorg för 
miljö, djurhållning och i viss mån tagit ansvar för sin klimatpåverkan.  Genmodifierade grödor är 
inte tillåtet och djuren får inte utfodras med GMO-foder. Målet är att utveckla odlings- och 
djuruppfödningsmetoder som är resursmässigt hållbara och hjälpa konsumenterna att göra 
medvetna val. Nästan 5000 producenter är anslutna till Svenskt Sigill och produkterna går att 
spåra tillbaka till sin ursprungliga gård. Det finns allmänna villkor som alla måste uppfylla och 
sen finns det olika, mer specificerade regelverk beroende på vilken verksamhet som bedrivs 
(Svenskt Sigill). 

3.2.3 Projekt klimatcertifiering av livsmedel 
Under 2007 startade organisationerna Svenskt Sigill och KRAV ett projekt tillsammans för att 
utarbeta ett regelverk/certifiering för att få fram klimatsmarta livsmedelsprodukter. Under 
projektets gång har fler aktörer anslutit sig och idag står även Milko, Lantmännen, LRF, Scan och 
Skånemejerier bakom arbetet med klimatcertifieringen. Jordbruksverket är idag största finansiär 
och bidrar med sin kompetens inom området (Klimatmärkningen, b). Producenter som får denna 
certifiering ska ha vidtagit återgärder i livsmedelskedjan med syfte att minska produktens 
klimatpåverkan. Dessa två organisationer vill skapa en möjlighet för konsumenter att göra 
medvetna klimatval och ge företag en chans att stärka sin konkurrenskraft genom att kunna 
konkurrera med en klimatcertifiering (Klimatmärkningen, a). 
 
KRAV kommer att implementera de nya klimatreglerna i sin märkning vartefter som de reviderar 
sina regler och de producenter som är KRAV-märkta idag och vill behålla sin märkning kommer 
få ytterligare regler att leva upp till. Svenskt Sigill däremot har gått en annan väg och lagt till en 
frivillig tilläggsmärkning till den ursprungliga märkningen för de producenter som vill anta den 
standarden. (Klimatmärkningen, a).  
 
Bakgrunden till detta initiativ är att cirka en fjärdel av utsläppen av klimatgaser i Sverige kommer 
från produktionen av vår mat (Klimatmärkningen, b). En kundundersökning som gjorts av 
YouGov, ett av Nordens ledande internetbaserade undersökningsföretag, har också visat på att tre 
av fyra konsumenter skulle kunna tänka sig att välja mat som har lägre klimatpåverkan och 
nästan hälften säger att de kan betala mer för sådana livsmedel (YouGov). 
 
Detta projekt har inte haft som mål att starta någon ny organisation utan arbetet har istället varit 
inriktat på att ta fram faktaunderlag och ett regelverk som ska användas av flera regelägare och 
certifieringsorganisationer. Regelverket ska garantera att det gjorts åtgärder som lett till att en 
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viss produkts klimatpåverkan minskat. Projektet har heller inte som intention att vägleda 
konsumenten i val där två olika produkter ställs mot varandra, exempelvis kött mot bönor utan 
ska användas för att presentera alternativ inom varje produktkategori (Klimatmärkningen, c). 
Detta har klimatmärkningen fått kritik för av Naturskyddsföreningen, att den inte alltid visar det 
bästa alternativet sett till klimatet (Bonnedahl & Erikssson, 2010, s. 8). Innan klimatmärkningen 
trädde i kraft rekommenderade KRAV på sin hemsida att ett sätt att äta mer klimatsmart är att äta 
mindre kött. De skriver att det släpps t.ex. ut 67 gånger mer CO2 vid framställningen av kött än 
vid bönor (ibid, s. 9), och vissa menar då att kött inte borde kunna bli klimatmärkt.   
 
Regelpaket kring klimatcertifieringen omfattar växtodling, växthus, fiske, mjölk, nötkött, 
griskött, ägg, kyckling och lamm. Dessutom regler för hanteringskedjan: transporter, förädling 
och förpackningar samt import (Klimatmärkningen, d). 

3.2.4 Klimatregelverket för mjölkproducenter 
För att kunna få sin produktion eller produkt klimatcertifierad finns det en rad grundregler som 
måste uppfyllas innan en klimatcertifiering kan bli aktuell (Klimatmärkningen, d). Dessa är 
KRAV och/eller Svenskt Sigills regler och till dessa regelverk har det sedan gjorts ett tillägg som 

ska hjälpa producenten i dess 
klimatarbete. Vilket av dessa 
regelverk som följs från början 
beror på om de är ekologiskt 
inriktade och följer KRAVs 
regelverk eller om de satsar på att 
värna om det svenska jordbruket, 
dvs. anslutna till Svenskt Sigill. Av 
de 18 nya regelavsnitten som berör 
klimatcertifieringen är det fem av 
dessa som berör mjölkproduktion 
som visas i figur 4. 
 

Figur 4. Vilka avsnitt i klimatregelverket som berör mejeriproducenter. 
Källa: Söderholm & Johansson 2011, (Klimatmärkningen, d). 
 
En kortfattad uppställning utifrån klimatregelverket, av de kapitel som visas i figur 4 finns att 
läsa i bilaga 3. Här nedan beskrivs hur regelverkets fem relevanta kapitel påverkar 
mejeriproducenters produktion. Informationen är tagen från Klimatregelverket.  
 
Kapitel 1 – Allmänna regler 
Det första kapitlet behandlar de allmänna reglerna som alla måste uppfylla för att bli 
klimatcertifierade och få behålla sin certifiering. Grundläggande är att alla producenter måste 
vara medlemmar i KRAV och/eller Svenskt Sigill. Detta kapitel kommer inte närmare förklaras 
eftersom det inte är en del som påverkar företaget när de ska klimatanpassa sin verksamhet.  
 
Kapitel 2 – Gården 
Är det mest omfattande kapitlet och handlar om gården. Kapitlet berör alla producenter som har 
mjölkproduktion, djurhållning och växtodling. Den största delen i detta kapitel handlar om 
energianvändningen på gården. Målet är att minska användningen av fossil energi och ersätta den 
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med 100 % förnybara energikällor. All elförbrukning ska vara kartlagd och en plan som visar att 
det pågår förbättringsarbete angående energieffektivisering ska finnas dokumenterat. 
 
Reglerna om livsmedelshanteringen på gården ska leda till att klimatpåverkan från lagringen av 
livsmedel ska minska. Det ska finnas dokumenterat vilken köldmedia som används och plan på 
hur syntetisk köldmedia ska fasas ut. 
 
Målet med reglerna kring gårdens maskinpark är att fordonen på gården ska köras på ett sparsamt 
sätt och att råvaran transporteras från gårdsgrinden på ett klimatvänligt sätt. Alla producenter ska 
genomgå en kurs i sparsamt körsätt vilken ska förnyas vart femte år. Detta gäller även för inhyrd 
transportpersonal.   
 
Den sista delen berör odling på mulljordar och målet med denna regel är att minska bortodlingen 
av organiskt material från mulljordar och därmed minska klimatpåverkan. Kunskapen inom detta 
område är för tillfället begränsat och denna del kommer att utvecklas. 
 
Kapitel 3 - Växtodling  
Kapitlet om växtodling berör mjölkproducenter då det är krav för dessa att ha en minst 60 % 
egenproducerat (ska arbeta för att uppnå 70 %) eller närproducerat foder till sin djurbesättning. 
Det övergripande målet med reglerna om växtodlingen är att minska påverkan på den biologiska 
mångfalden. Ett av de viktigaste klimatmålen här är att minska mängden lättillgängligt kväve 
som blir kvar i marken efter skörd. Att mäta kväveflödena på gården och räkna ut nyckeltal för 
gårdens kväveutnyttjande samt kunna visa upp en plan på hur förbättringsarbetet runt detta ser ut 
är den största delen i kapitel 3. När det gäller vilket gödsel som får användas på gården krävs det 
tydlig dokumentation om hur det har analyserats, och vid användning av specialgödselmedel och 
mineralgödsel ska det finnas intyg på att den har framställts med klimatvänliga metoder. När det 
gäller foderproduktionen ska det finnas dokumenterat vilken vallfröblandning som används och 
hur det gödslas. Det ska även finnas en växtodlingsplan som visar vilka grödor som har använts 
som avbrottsgrödor. I en sjuårig växtföljd av samma gröda ska minst två år utgöras av 
avbrottsgrödor. 
 
Kapitel 5 – Mjölkproduktion 
Kapitel fem beskriver reglerna för hur mjölkproduktionen ska skötas och har som främsta mål att 
minska metanutsläppen från mjölkproduktionen. Friska djur kan producera mer mjölk och djurets 
klimatpåverkan kan då slås ut på fler liter producerad mjölk. Därför är det krav på ett 
hälsoredovisningssystem vilket ska innehålla en analys av avvikelser och ett åtgärdsprogram. Ett 
årligt besök av veterinär är ett krav. När det gäller utfodring ska, som tidigare nämnt, minst 60 % 
av fodret komma från egen eller närliggande gård. En plan som visar på 70 % egetodlat foder ska 
finnas. Vid inköp av foder ska det finnas tydlig dokumentation om att fodret är klimatvänligt 
framodlat.    
 
Kapitel 12- Transporter 
Det sista kapitlet som berör producenter av mejeriprodukter är kapitlet om transporter. 
Transporterna ska ske med så klimatvänliga fordon som är möjligt för att minska klimatpåverkan 
av livsmedlet. Klimatpåverkan från transporten av en vara får inte överstiga 0,25 kg CO2-ekv/kg 
livsmedel. Alla förare ska genomgå en kurs i hur man kör ekovänligt och det berör både de som 
kör fordon på gården samt de transportföretag som anlitas av företaget. 
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KAPITEL 4 
Kapitel 4 och kapitel 5 är uppsatsens teorikapitel. Teorikapitlen är uppbyggda utifrån synsättet 
att ett företag som antar en miljömärkning jobbar med en miljöstrategi. I kapitel 4 beskrivs olika 
motiv och drivkrafter som kan ligga till grund för ett företags klimatengagemang.  

4. Motivation, drivkrafter och hinder 
När ett företag väljer att ställa om sin verksamhet till hållbar produktion är det ett långtsiktigt 
åtagande och något som påverkar organisationens produktion. Det kan behövas göras 
förändringar i organisationen för att det ska vara mjöligt att kunna leva upp till den 
klimatstandard och miljöregelverk som har beskrivits i kapitel 3. För att förstå hur dessa 
förändringar ser ut och hur omfattande de är, är det av vikt att studera dess kontext. Om 
förändringarna går att genomföra beror på flera faktorer inom och runt företaget. Vi kommer 
därför att presentera en rad motiv och drivkrafter som kan leda till förändringar i företaget. Hur 
företaget är organiserat, i vilken situation de befinner sig i internt, vilken kompetens som finns i 
företaget och företagets karaktär, kan vara påverka hur motiverade de är till att arbeta för en viss 
typ av förändring. (Johnson et al. 2008, s. 435).  

 
Figur 5. Företaget och möjliga motiv och drivkrafter till hållarbets-arbete.  
Källa: Söderholm & Johansson (2011). Figuren har som utgångspunkt resonemang av Okereke 
(2007) , Carilla-Hermosilla (2009) och analysverktyget PESTEL (Johnson, et al. 2008) vilket 
beskrivs mer ingående i kapitelavsnitt 4.2. 
 
Motiv kan ses som det som sker internt i ett företag och påverkar varför ett företag väljer att gå en 
viss riktning. Företag påverkas även av sin externa omgivning och dess drivkraft kommer från de 
omständigheter runtomkring företaget som stimulerar till en viss typ av miljö- och klimatarbete. 
Figur 5 visar vilka motiv som finns i företag och vilka drivkrafter som finns utanför som påverkar 
företaget. Företagets unika situation, hur de har byggt upp sin organisation och vilka värderingar 
som finns i företaget påverkar de motiv företaget har för att arbeta med hållbar produktion. Motiv 
som är vanligt förekommande är att de vill skapa vinst, att företaget vill förmedla att de står för 
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en viss typ av värden och att de vill ha inflytande över vad som sker i regelverket och i 
miljöpolicyarbeten. Ett hinder för ett företag är känslan av vissa val som görs inom företaget är 
förknippade med ett risktagande och det kan på så sätt påverka vad som fungerar som drivkrafter 
för ett företag. I företagets omgivning finns det en rad intressenter som påverkar företagets    
riktningar. Dessa intressenter kan fungera som drivkrafter för företag att göra vissa val och finns i 
figur 4 angivna runt omkring företaget. Därefter visas vilka intressenter som påverkar företag 
som arbetar med hållbar produktion (Okereke, 2007, s. 475, Carrillo- Hermosilla, 2009, s. 28).  
 
Även om företaget har motivation och har drivkrafter att arbeta med hållbarhet som strategi kan 
det finnas hinder som hämmar dem. Motiv och drivkrafter kan överlappa varandra och beroende 
på företag och dess situation kan ett nämnt motiv eller en nämnd drivkrafter fungera som ett 
hinder för ett företag (Okereke, 2007, s. 475). Det är sällan en enskild faktor som gör att ett 
företag inte vill eller har möjlighet att implementera hållbarhetsarbete i organisationen och det är 
svårt att sätta fingret på en enskild faktor (Carrillo- Hermosilla, 2009, s. 28). Francis et al. menar 
att det finns företag som inte har några interna motiv till att arbeta med hållbar produktion och att 
de företagen endast arbetar med detta för att ha ”gröna” produkter att visa upp. De har alltså inte 
någon intern bakgrund till sitt miljöarbete (Francis et al. 2007, s. 197). 

4.1 Företagets unika situation 
För de företag som har en intern bakgrund till sin miljöprofil finns det några framstående motiv 
inom företaget till varför de vill göra det. De har sin grund i olika ekonomiska och sociala 
aspekter och får olika uttryck beroende på företag och vilken situation de befinner sig i. De 
förändringar som kommer som en konsekvens av miljömål kan ske på olika nivåer i företaget. 
Den kan ske i företagets värderingar och troföreställningar eller i organisationens beteenden. Det 
är när dessa samspelar som det verkligen kan ske en förändring som har chans att bli bestående. 
En annan förändringsaspekt är om förändringen har fokus på produkter eller på processer. För att 
uppnå hållbar produktion är det viktigt att ambitionen är att miljöanpassa hela verksamheten 
(Terrvik, 2001, s. 10-11).  
 
Om förändringarna påverkar företagets produkter och processer vid implementeringen av 
hållbarhetsarbete bör de enligt Carrillo-Hermosilla vara lätta att sammanföra med det system som 
finns idag. Om det innebär stora förändringar kan det göra att företaget måste lägga ner resurser 
på att utbilda personal och krav på mer specialiserad personal kan öka. Detta kan av vissa företag 
upplevas som stora insatser och för komplext och därmed upplevas som ett hinder för 
hållbarhetsarbete (Carrillo-Hermosilla et al. 2009. s. 47). 
 
Ibland är det inte bara företagets karaktär, utan även den bransch som påverkar hur 
förändringsbenägna de är. Livsmedelsbranschen har t.ex. visat sig väldigt anpassningsbar och 
idag har flera av de stora livsmedelsaktörerna egna miljömärken. Även företagets marknad och 
geografiska spridning kan verka både som något hämmande eller stimulerande beroende på 
företagets unika situation (Carrillo-Hermosilla et al. 2009 s. 35-36, Terrvik, 2009, s. 8). 

4.1.1 Socialt ansvar och etiska värderingar 
Företagets karaktär kan påverka hur miljöarbetet ser ut.  Det varierar beroende på om det har sin 
grund i etiska värderingar eller i rent affärsmässiga mål. Beroende på företag och bransch känner 
de olika stort ansvar för sin verksamhet och väljer därmed olika sätt att arbeta med sitt miljö- och 
hållbarhetsarbete. Hur stort ansvar ett företag är villigt att ta menar Okereke beror till stor del på 
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företagets inställning och vad de vill uppnå med sitt företag i ett längre perspektiv (Okereke, 
2007, s. 476). En del företag vill ta ansvar och implementerar hållbarhetsarbete i organisationen 
av etiska skäl, medan andra upplever en press utifrån att de måste jobba med hållbarhetsarbete 
(Francis, 2007, s. 197).  
 
För de företag som arbetar med hållbarhetsarbete, som gör det av etiska skäl och som har en 
känsla av socialt ansvar är det inte bara en del av företags strategi utan ibland även en integrerad 
del av den (Terrvik, 2007, s. 8). Det är speciellt vanligt för de företag som anser att det finns en 
självklar länk mellan deras rykte och deras varuportfölj. De har också enligt Okereke en känsla 
av att de kostnader som hänger ihop med “att göra det rätta” blir mer än kompenserat för den 
tilltro de får av sina kunder och allmänheten. Det finns också de som anser att det även ger 
företaget komparativa fördelar på marknaden (Okereke, 2007, s. 481). 
 
Ett ytterligare motiv till att arbeta med hållbarhet och hållbar produktion idag är företag anser att 
de få trovärdighet och inflytande. Det ger dem även en möjlighet att kunna spela en aktiv roll i 
hur miljö- och klimatfrågan påverkar dem genom att påverka policyarbete, regelutformning etc. 
Vissa företag anser också att miljö och klimatfrågan är något som kommer påverka dem allt mer 
och därför är det lika bra att satsar på en omställning nu. De anser alltså att det är bättre att vara 
proaktiva istället för att motsätta sig hållbarhetstrenden. (Okereke, 2007, s. 480). 

4.1.2 Ekonomisk situation 
Vissa företag som väljer att ställa om sin verksamhet idag resonerar som så att om de gör det nu 
är chansen att hamna efter mindre och de har inte lika stora kostnader i form av omställning att 
vänta. De ser omställning till hållbar produktion som något oundvikligt eftersom de har 
perspektivet att utvecklingen går åt det hållet. Ett annat ekonomiskt motiv är om en omställning 
ger företaget en chans att spara eller tjäna pengar. Företag vill ofta, oavsett motiv ge skenet av att 
deras miljö-och klimatarbete är för att verka för samhällets bästa, trots att det enligt Okereke är 
de ekonomiska motiven som ofta är det som ligger bakom (Okereke, 2007, s. 476, 479-480).  
 
Om en omställning vid miljöarbete innebär betydande investeringar som kostar pengar som de 
inte får tillbaka till verksamheten inom en överskådlig tid kan det verka som ett hinder . Därför är 
det troligt att de företag som har en god ekonomisk situation är mer benägna att arbeta med 
miljöfrågor än de företag som är beroende av att snabbt få tillbaka satsade pengar (Carrillo-
Hermosilla et al. 2009, s. 33-36).  
 
Grolleau (2007) har i en studie visat på att företag som har en god ekonomi och en stark ställning 
på marknaden kan välja att ta fram miljövänliga produkter som ett sätt att tvinga företag med 
mindre resurser att göra kostsamma investeringar om de ska kunna fortsätta konkurrera. Detta 
innebär att stora företag med mycket resurser kan anta en miljö- och klimatmärkning för någon 
av sina produkter men utan att de har något etiskt värde bakom, dvs. av rent affärsmässiga skäl. 
Små företag har vanligtvis inte dessa resurser att tillgå och kan därför få svårt att uppfylla denna 
press som kommer utifrån de större aktörerna (Grolleau, 2007, s. 217). Däremot säger Francis et 
al. att små företag oftast har fler mål med sin produktion än att bara göra en stor vinst vilket oftast 
är målet för större företag (Francis et al. 2007, s. 217). 
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4.2 Företagets omgivning 
En organisation och dess motiv verkar i en omvärld som består av olika intressenter som 
påverkar företaget i olika stor utsträckning. Hur dessa relaterar till varandra visas i figur 5 på s. 
22. De intressenter som finns i företagets miljö kan delas in Politiska-, Ekonomiska-, Sociala-, 
Teknologiska-, Miljö- och Lagar/Juridik. Denna indelning brukar kallas för PESTEL och är en 
kategoriserad uppdelning av de yttre krafter som påverkar ett företag. Denna uppdelning 
underlättar förståelsen för vilka som ställer krav på företaget och som har en inverkan på deras 
sätt att arbeta (Johnson et al. 2008, s. 56). Vilka intressenter som ett företag har och vilka krav 
som de sätter på företaget beror mycket på vilken bransch företaget verkar inom. I 
mejeribranschen ställs det andra krav än och det finns andra intressenter än vad det gör inom t.ex. 
teknologibranschen (Terrvik, 2001, s. 53). 
 
Det som kan upplevas som en svårighet med många intressenters miljöintresse kan vara att de har 
olika uppfattning om företagets roll i miljöfrågor. Miljöfrågor är också föränderliga i och med att 
det hela tiden kommer nya forskningsrön och kunskaper samt att samhällets värderingar 
förändras. Detta bidrar till en komplexitet som gör det svårt för ett företag att tillfredsställa alla 
intressenter (Terrvik, 2001, s. 53). 
 
Här nedan följer en beskrivning av intressenter utifrån analysverktyget PESTEL: Politik, 
Ekonomi, Socialt, Miljö och Lagar/juridik och hur de utifrån perspektivet hållbar produktion 
påverkar företaget (Johnson et al. 2008 s 56). Vi har valt att presentera dessa i en ordning och 
indelning som passar detta specifika sammanhang och därmed frångått den ordning som nämns 
ovan utifrån PESTEL. Vi börjar med att presentera politiska och juridiska aspekter. Dessa 
presenteras tillsammans eftersom politiken sätter upp juridiska ramar för miljöverksamhet. 
Därefter diskuteras ekonomiska intressenter i termer av marknadens skiftningar eftersom det är 
främst konjunkturen som påverkar köpkraft och investeringsvilja. Vi har även valt att 
sammanföra ny teknologi och forskning (social aspekt i grundteorin PESTEL som den är 
redovisas i Johnson et al. 2008) eftersom de i detta sammanhang har en stark koppling. Vidare så 
diskuteras även konkurrenter och konsumenter tillsammans som en del i företagets miljö och sist 
diskuteras sociala aspekter och miljöns påverkan på företagets förhållningssätt.  

4.2.1 Politiska och Juridiska aspekter 
En utomstående faktor som kan verka både pådrivande och hindrande för företag i Sverige är de 
regleringar och politiska direktiv som finns uppsatta. Både de direktiv som finns idag och 
framtida regleringar verkar som starka drivkrafter för företag. Osäkerheten kring politiska beslut i 
klimatfrågan kan dock verka som ett hinder (Okereke, 2007, s. 482-483). Hur framtida svenska 
regeringer och EU kommer att prioritera klimat- och miljöproblemen och hur de kommer att 
belöna de som arbetar med hållbarhet i ett längre perspektiv är osäkert och kan därmed hindra 
företag att ta beslut.  
 
Den svenska regeringen har satt upp som mål att landet ska vara en ledande förebild inom miljö- 
och klimatarbete, att det svenska samhället ska vara miljöanpassat och byggt på förnybara 
resurser (Regeringen). Mål gällande energi och utsläppsnivåer är de som påverkar jordbruket i 
störst utsträckning och innebär att det finns uppsatta regler för hur mycket utsläpp som får ske 
från jordbruken och mål för hur dessa ska minskas (Naturvårdsverket, b). Reglerna är strängare i 
de områdena där det förekommer stor miljöbelastning och de företagen får därmed ta en större 
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del av klimatansvaret genom att belägga dessa med skatter och miljöavgifter (Kolk & Pinkse, 
2005, s. 7). 
 
För en organisation som hela tiden måste rätta sig efter regelverk och direktiv från staten eller 
från “reglerande” organ kan i olika skeden gynnas eller missgynnas beroende på hur de kan möta 
dessa. Detta kan ta arbetstid och leda till omorganiseringar för att de ska ha möjlighet att nå upp 
till de nya kraven (Jacobsen, 2005, s. 66). 

4.2.2 Marknadens skiftningar 
En viktig del i ett företagets överlevnad är att hela tiden ha en framtidssyn på den marknaden 
företaget agerar på vilket leder till att marknadens skiftningar kan bli en drivkraft till att införa 
hållbarhetsarbete i företaget. Många branscher brottas idag med marknadens hastiga svängningar 
och att jobba med hållbarhetsarbete i ett förebyggande syfte kan göra att företaget är bättre 
förberett när dessa omställningar sker (Vithessonthi, 2009, s. 51). Inget företag har råd med att 
inte ha koll på nästa trend som kan påverka företagets framtid och vinst (Okereke, 2007, s. 481). 
Efterfrågan följer marknadens svängningar och felsatsningar kan ge allvarliga ekonomiska 
konsekvenser. Det gäller att matcha en sviktande eller växande marknad med produkter 
(Jacobsen, 2005, s. 60-62).  
 
Marknadens skiftningar beror till stor del på svängningar i konjunkturen.  Konjunkturen i sig kan 
därför ses både som en drivkraft och ett hinder till att företaget börjar med hållbarhetsarbete. I 
goda ekonomiska tider kan det verka som en drivkraft när företaget känner att de har kapital och 
resurser att satsa på hållbarhetsarbete. I sämre ekonomiska tider främjas dock inte 
hållbarhetsarbete framför andra satsningar. Hållbarhetsarbete är ett långsiktigt arbete och i 
ekonomiskt svåra tider är det andra mer kortvariga satsningar som kan generera en vinst inom en 
närmare framtid som prioriteras (Carrillo-Hermosilla et al. 2009, s. 43). 
 
4.2.3 Ny teknologi och forskning 
Teknologiska förändringar kan vara en drivkraft för företag att ta ett beslut att förändra 
organisationen och implementera hållbarhetsarbete (Jacobsen, 2005, s. 63). Med ny teknik kan en 
stor del av företagets utsläpp minska och bidra till att reducera företagets energikostnader. Det 
kan också leda till minskade produktionskostnader i det längre perspektivet (Okereke, 2007, s. 
483). Att se vad konkurrenterna gör och vilken teknik de använder kan det också ge en indikation 
på var ett företag ska lägga sina resurser för att inte hamna efter i utvecklingen då det ofta är 
kostsamt och resurskrävande att ligga först med ny teknik när det gäller miljöinvesteringar 
(Dobers, & Wolff, 1995, s. 73). Många företags mest grundläggande mål med att förbättra sina 
processer är att minska utsläppen av koldioxid som anses vara den gas som främst påverkar 
växthuseffekten, vilket kan innebära att hela produktionsenheten måste bytas ut (Kolk & Pinkse, 
2007, s. 309). Även om teknologiska förhållanden ger stora konsekvenser för företag och är en 
viktig drivkraft är det inte alltför ofta det innebär stora organisatoriska förändringar (Jacobsen, 
2005, s. 65). 
 
Det kommer hela tiden nya forskningsrön och ny kunskap som kan bidra till att företagets 
organisation väljer en viss strategi eller att ändra sin befintliga. Kunskapen om hur utsläpp från 
vårt jordbruk påverkar vår miljö och klimat har på senare år ökat vilket har gjort att fler företag 
blivit medvetna om sin egen roll och därmed har det blivit en drivkraft att börja jobba med mer 
miljövänliga metoder Det finns dock en stor osäkerhet kring de vetenskapliga fakta som 
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presenteras inom detta område och åsikterna om vad som är miljövänligt och som inte leder till 
framtida miljörisker går isär. Till exempel så är ekologisk odling ifrågasatt om den är så 
miljövänlig som den i många sammanhang framhålls som. Det finns idag forskning som visar 
både dess för- och nackdelar (Terrvik, 2001, s. 14).    

4.2.4 Konkurrenter och konsumenters påverkan 
Konkurrenterna är en av de närmsta intressenterna som påverkar företaget. Konkurrenter finns på 
olika ställen och på olika nivåer runt företaget. Genom att identifiera sin konkurrenssituation och 
förstå den kan organisationen vidta rätt strategi för sin situation (Johnson et al. 2008, s. 55). För 
att möta konkurrensen måste organisationen anpassa sig och hitta en användbar strategi för att 
behålla eller överta positioner på marknaden. Detta kan innebära att det krävs stora 
organisatoriska omläggningar (Jacobsen, 2005, s. 69). Många företag kan implementera 
hållbarhetsarbete genom att titta på vad sina konkurrenter gör. En anledning till detta kan vara att 
vill anpassa sig för att inte hamna efter sina konkurrenter och inte kunna erbjuda det som deras 
konsumenter kräver och för att de vill uppfattas minst lika bra som deras konkurrerande företag 
(Francis et al. 2007, s. 200). 
 
Förutom konkurrenter så verkar kundperspektivet som en stark drivkraft. Pressen att jobba med 
miljöarbete i företaget är större i de marknadssegment där slutprodukten är närmre kunderna 
(Carrillo-Hermosilla, 2007, s. 44). Ett sätt att visa upp det arbete som utförs i företaget är att anta 
en miljömärkning och på så sätt kommunicera detta till kunderna. Företaget kan på ett enkelt sätt 
berätta för kunderna vad de har för värderingar och miljömärkningen blir då ett sätt att få 
kunderna att göra bra val och knyta dem till sig (Terrvik, 2001, s. 73). För att öka allmänhetens 
kännedom om företagets miljöarbete och dess syfte är det många företag som i sin 
marknadsföring och dagliga verksamhet satsar på att utbilda allmänheten om miljö- och 
klimatförändringarna (Okereke, 2007, s. 479). 
 
I en undersökning från 2010, gjord för att undersöka konsumenternas inställning till klimatfrågan 
i livsmedelsproduktionen, framkom det att 72 % anser att klimatfrågan är ganska eller mycket 
viktig i jämförelse med andra frågor i samhället. Under de senare åren har försäljningen av 
ekologiska varor stigit och efterfrågan på fler miljö- och klimatvänliga produkter ökar ständigt. I 
undersökningen framkom det även att 3 av 4 kan tänka sig att betala mer för livsmedel som är 
framställda med klimatvänliga metoder (YouGov, 2010). Om företaget verkar i en bransch där 
andra kriterier är viktigare för kunderna, såsom pris eller kvalité kan det däremot vara svårt att 
omvända sin tidigare kundkrets till att tycka att miljöfrågan är viktig (Carrillo-Hermosilla, 2007, 
s. 44). Det finns dock en osäkerhet kring hur efterfrågan på ekologiska livsmedel kommer att se 
ut i framtiden och vad konsumenterna kommer att vara beredda på att betala. Kommer det finnas 
en vilja att betala mer för produkter som är tillverkade med hållbara metoder och minskad 
påverkan på miljö och klimat? Osäkerheten grundar sig i det ekonomiska läget, människors 
medvetenhet och tillgängligheten till andra alternativ (Okereke, 2007 s. 483).  

4.2.5 Sociala aspekter och miljöns påverkan 
Omgivningen där en organisation verkar, dvs. de grundläggande uppfattningar, normer och 
värden bidrar till hur en organisation uppfattas. Det är något som en organisation måste ta till sig 
om de bryr sig om hur företaget uppfattas utifrån och vilka värden de vill kommunicera. Det 
innebär att för en organisation som vill vara en del av samtiden måste anpassa sig till de 
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strömningar som finns i samhället. Det kan vara att organisationen tar till sig ett visst koncept 
vilket ger organisatoriska konsekvenser (Jacobsen, 2005, s. 79-80). 
 
Klimatdebatten har på senare år fått allt större plats i media och klimatförändringarna och den 
ökade växthuseffekten diskuteras ofta. Då livsmedelsproduktionens påverkan på miljön har blivit 
alltmer känd ökar också pressen på företagen att de kan visa upp att de bedriver ett miljöarbete i 
organisationen. Det som kommuniceras i media har stor inverkan på människors åsikter och kan 
då påverka allmänhetens uppfattning om olika sätt att jobba med miljö- och klimatfrågor (Wall & 
Smith, 2006, s. 360-361). Media har som uppgift att granska vad som sker i samhället och i 
organisationer. De granskar allt hårdare näringslivet och att kunna kommunicera med media har 
blivit en viktig egenskap. Det får en organisatorisk konsekvens då företag behöver en 
pressansvarig eller informatör. En kritisk och ogynnsam granskning av en organisation kan 
pressa fram stora förändringar (Jacobsen, 2005, s. 75). 
 
Att ansluta sig till en organisation som verkar för att förbättra företags påverkan på miljön kan 
leda till att företag får mer trovärdighet då en miljömärknig kan stärka en organisations 
varumärke (Terrvik, 2001, s. 10) Det finns i Sverige en rad av miljöorganisationer som sätter 
krav på företag att verka miljöfrämjande och det är inte bindande att anta deras policy. KRAV 
och Svenskt Sigill är två exempel på frivilliga organisationer som anses pålitliga och har stort 
inflytande på svenska företags miljöarbete (Klimatmärkningen, a). 
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KAPITEL 5 
I Kapitel 5 läggs grundläggande teorier om strategi och organisationsförändring fram som 
kompletterats med aktuella resonemang om dess relation till företag som arbetar med hållbar 
produktion. Vi lyfter fram hur en klimat- och miljömärkning påverkar organisationen, hur de 
kommunicera sitt miljöarbete externt med sin omgivning och hur de möter konkurrensen på 
marknaden. 

5. Strategi och klimatstandarder  
Att genomföra en förändring i en organisation kan göras genom att anta en ny strategi (Jacobsen, 
2005, s. 228). Det finns flera olika definitioner på strategi men vi kommer i denna uppsats att se 
strategi som ett företags riktning och val av taktik för hur de agerar långsiktigt för att få ett 
övertag i en ständigt föränderlig miljö, i perspektivet omställning till klimatstandarder och 
miljöregelverk. Vi kommer diskutera företags aktiva respons på miljö- och klimatfrågan i termer 
av att de gör strategiska val i form av en uttänkt riktning, dvs. en strategi. Den sammansättning av 
resurser och kompetens som ingår i strategin ska rikta sig till att uppfylla intressenternas 
förväntningar. De strategiska val och de handlingar det innebär påverkar företagets framtid och 
fortlevnad, hur de svarar på tryck utifrån och hantera olika influenser. Framtida strategiska val 
beror på organisationens förmåga att omvandla sin strategi till handling. Det har en signifikant 
påverkan på hur de väljer att arbeta. För att ett företag ska bli framgångsrikt är det av vikt att de 
kan ge respons på utmaningar på ett effektivt sätt. Hur organisationen är strukturerad, vilka 
processer som sker inom företaget och hur deras relationer till omvärlden och vilken strategi de 
tillämpar kan vara avgörande för vilket uttryck förändringen till hållbar produktion får. (Johnson 
et al. 2008, s. 2-6, 465). 

5.1 Organisatorisk eller ekonomisk klimatstrategi 
Jacobsen (2004, s. 229) lyfter fram två huvudstrategier, två grundläggande sätt att jobba med 
organisatoriska förändringar. Han väljer att kalla dem strategi E och O, där E står för economic 
och O för organization. Strategi E är inriktad på att skapa ett ekonomiskt värde i organisationen 
och för investerarna, och man använder sig av finansiella incitament. Strategi O är mer inriktad 
på att utveckla organisationens resurser och lära sig av de erfarenheter som en förändringsåtgärd 
medför. I denna strategi ses förändringen som en kontinuerlig process och där är fokus på 
utveckling av organisationen snarare än en ren förändring. Det som främst särskiljer strategierna 
är vilket mål som ligger till grund för förändringen. I strategi O finns det ett långsiktigt tänk 
medan strategi E har kortsiktigare lösningar (Jacobsen, 2004, s. 229).   
 
Om ett företag har en miljöstrategi kan den strategin delas upp i ytterligare två läger. Kolk och 
Pinkse (2004, s. 311) har sett att en miljöstrategi kan ha som mål att vara antingen innovativ eller 
kompenserande, vilka vi har kopplat till strategi O och E.   
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Tabell 2. Mål med att jobba antingen innovativt eller kompenserande.  
Källa: Kolk, & Pinkse,  2004, s. 311  
 Mål Mål 

Organisation Innovativ Kompenserande 
Internt Processförbättringar Interna mål, kontroller 

och handel 
Vertikalt  
(i varukedjan) 

Produktutveckling Mål riktade i 
varukedjan, kontroller 
och handel 

Horisontellt  
(bortanför varukedjan) 

Nya marknader, 
marknadskombinationer 

Externa 
marknadsmekanismer 

 
En innovativ strategi som innebär att företag gör radikala förändringar i sin produktion och 
implementerar ny teknologi för att aktivt reducera sina utsläpp och börja arbeta med mer 
miljövänliga metoder kan kopplas samman med strategi O, som är mer inriktad på att förändra 
organisationen och dess arbetssätt. Innovativ strategi kan vara vertikalt riktade så de berör 
råvarukedjan och produktionsutvecklingen. Den kan också verka bortom detta, horisontellt och 
fokus ligger då på att ta fram nya produkter och kombinera marknader (Kolk, & Pinkse, 2004, s. 
311). Att verka innovativt och arbeta med en strategi O överensstämmer också med vad Miller et 
al. beskriver som en opportunistisk förändringsmodell, vilket kan förklaras som en 
anpassningsbar strategi. Den utgår från företag som har en enkel strategi, vilket definieras som att 
den bygger på få element och få aktiviteter. Han menar att företag som verkar i en förändring 
miljö, måste, för att överleva hela tiden vara öppen för de utmaningar de ställs för och svara på 
dessa. Den innebär att företag konstant strävar efter att hitta nya möjligheter och därmed hela 
tiden försöker utveckla nya taktiker och strategier för att komma dit. Dessa företag ses ofta som 
entreprenöriella och uppskattar nytänkande bland personalen. Deras strategi måste vara bred för 
att ha en möjlighet att kunna leva upp till den föränderliga omgivning de verkar i. Dessa ser 
heller inte förändringar i sin omgivning som ett problem utan mer som en möjlighet att anta 
förändringar som kan leda till att företaget utvecklas. Även företagets historia påverkar hur 
föränderligt ett företag är. Finns det i deras historia att det är ett företag som hela tiden ser 
möjligheter och tänker framåt är det också mer troligt att de försöker upprätthålla det (Miller et 
al. 1996, s. 867, 883). 
 
Om företag väljer att inte själva förändra sig och jobba innovativt men ändå visa upp att de jobbar 
med hållbarhet kan de istället verka kompenserande. Då är företagen inte lika inriktade på att 
göra stora förändringar utan försöker istället påverka omgivningen i sitt miljöarbete. En 
kompenserande strategi är mer inriktad på att göra ekonomiska vinster vilket överensstämmer 
med strategi E. Kompenserande strategi leder till att företag lägger större ansvar på sina 
leverantörer eller samarbetspartner. Vertikalt så bidrar det till byten av leverantörer, kontroller 
och handel. Företag kan även behöva förändras horisontellt vilket innebär att de påverkas av 
externa marknader och mekanismer (Kolk & Pinkse 2004, s. 311-312 ). När ett företag antar en 
kompenserande strategi jobbar de enligt Millers et al. andra förändringsmodell vilken innebär att 
de förändrar sitt företag passivt. Om företaget verkar i en stabil miljö finns det ingen drivkraft att 
förändra den befintliga strategin utan endast göra små förändringar som de mer eller mindre blir 
tvingade att leva upp till (Miller et al. 1996, s. 865).       
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5.2 Föränderlig omvärld påverkar strategin 
Många organisationer upplever att deras omvärld är föränderlig. Det gör att företag och 
organisationer bör vara beredda att förändra sig och utvecklas för att hålla jämna steg med det 
som sker i omvärlden (Hatch, 1997, s. 383).   
 
Beroende på var organisationen sätter fokus får det olika konsekvenser för förändringsstrategin, 
dvs. vilket element de först väljer att arbeta med och hur de angriper det. Hur stor omfattningen 
är har även betydelse. Att kunna anpassa sig till sin omvärld och modifiera organisationen är 
nödvändigt för att den ska bli bättre, effektivare och mer målinriktad. Det är lättare att anpassa en 
liten eller ung organisation än en organisation som är stor, mogen som har starka traditioner, 
tydliga strukturer och en ovilja till att förändra sig. Förutom storlek och ålder, kan 
organisationens kultur, dvs. dess värden, värderingar och beteenden påverkar om de ska göra som 
de alltid gjort eller förändra sig (Johnson et al. 2008, s. 194-195, s. 521).  
 
För att förstå hur omvärlden påverkar en organisation och vad som händer i organisationen är det 
viktigt att inse hur den är uppbyggd. Det är lätt att se organisationer som en enhet, men i 
organisationen finns det ofta flera olika grupper som består av enskilda individer, vilket 
illustreras i figur 6. Om det sker förändringar i samhället skapar det ofta ett tryck på 
organisationen att förändras. Den förändringen påverkar sedan gruppen och till slut individen. Så 
för att kunna analysera en organisations förändring kräver analysen att man ser till alla nivåer, 
samhället, organisationen, gruppen och slutligen även individen. En förändring kan påverka hela 
organisationen eller enbart vissa delar och kan vara fundamental, en brytning från något gammalt 
till något nytt eller en utveckling av vad företaget redan gör. Dessa förändringar berör ofta 
områden som teknologi, kulturella förändringar, omfördelning av uppgifter och ansvar etc. 
(Jacobsen, 2005, s. 88-89).  
 

 
Figur 6. Sammanfattning över vilka som påverkas när det sker en förändring.  
Källa: Jacobsen, 2005, s. 88. 
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För företag är det viktigt att kunna ta till sig den förändring som sker i samhället, i 
organisationens omgivning. Hur väl de lyckas med detta beror bland annat på deras resurser, 
deras erfarenheter av att hantera förändringar, dess kultur och maktförhållanden, om de verkar i 
en stabil miljö och vilka värden som dominerar där. Jacobsen (2005, s. 163) har dragit slutsatsen 
att de företag som klarar förändring bäst är sådana som präglats av mångfald och lyfter fram 
Wesly och Levinthals (1990) begrepp ”absorptive capacity” vilket grundar sig i tanken att 
företag har olika förmåga att förändras och inse värdet av ny information, inkorporera det i sin 
verksamhet och nyttja den till kommersiella ändamål i form av produkter eller tjänster. Det räcker 
alltså inte med att se det nya, det gäller att ta till sig det och veta vad man ska göra av med det, 
för att en förändring ska bli lyckosam. (Jacobsen, 2005, s. 130, 133, 148, 163). 
 
Inom en organisation finns det grupper och individer. Hos dessa kan det finnas ett motstånd till 
förändring och det gäller då att kunna övervinna detta och skapa en välvilja till förändringen 
istället. Frågor som ställs kan vara av sorten: Hur lång tid tar det att genomföra förändringen, 
vilka aktiviteter påverkas och i vilka konsekvenser får det? Jacobsen (2005, s. 168) menar att 
förändring är en emotionell process och alltid något som väcker starka känslor, ibland rationella 
och ibland inte så rationella. Förändring kan ses som ett hot och kan upplevas som en maktkamp 
och personer kan komma att direkt motarbeta förändringen. Förändringar är alltså något som 
berör människor på djupet och därför är individperspektivet viktigt för att förstå hur en 
förändringsprocess ser ut. Ett sätt att hantera motstånd på, är att göra en så kallad planerad 
förändring där det finns utrymme för människor att ta del av processen. (Jacobsen, 2005, s. 167-
170).  

5.2.1 Planerad förändring 
De förändringar som genomförs i en organisation som har strategi O, kan få konsekvensen att de 
antar en ny strategi. Denna strategi kan få sitt uttryck i att de gör en planerad förändring 
(Jacobsen, 2005, s. 228) vilket också är ett sätt för en organisation att förhålla sig till en 
föränderlig omvärld. En planerad förändring sker vanligtvis stegvis och kan öka med tiden. Den 
har ofta karaktären av att organisationen arbetar med standardiseringsprocedurer, systematiskt 
insamlande av data och analyser, en ständig avläsning av sin omvärld och en pågående 
strategibearbetning. Förändringar införs stegvis och i liten skala. Typisk kontext för den här 
typen av förhållningssätt är när organisationer verkar på en mogen, stabil eller växande marknad, 
är ett tillverknings- eller serviceföretag som verkar i miljö där det är gynnsamt (Johnson et al. 
2008, s. 418). För företag som genomgår en förändringsprocess i och med omställning till hållbar 
produktion får det ofta konsekvensen att företaget omvärderar dess affärsidé, kultur, mål, struktur 
och ledarskap. (Terrvik, 2001 s. 8).  

5.3 Attityders påverkan 
Eftersom omställningen till hållbar produktion kan innebära att företaget ifrågasätter sig själva 
kan förändringar upplevas både positivt och negativt beror mycket på vad som ligger bakom 
förändringen. Angelöw (2010) menar att om den upplevs positivt leder det till att personalen får 
mer energi vilken kan bidra till ökad aktivitet och konstruktivitet (Angelöw, 2010, s.18). Van 
Dam et al (2007) för också ett resonemang om hur en förändring kan påverka företaget. De menar 
att om det i företagets kultur finns en öppenhet för förändring och om det är något som sker 
upprepande blir det inte så stora motsättningar bland personalen och andra inblandade när 
förändringen väl sker. Om det i organisationens kultur finns ett framåttänk uppmuntrar det även 
till organisatorisk och individuell utveckling. Personer som arbetar i en föränderlig miljö ser ofta 
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möjligheter och en chans till att lära sig nya saker och växa som person när förändringar väl sker. 
De är ofta mer flexibla och kan lättare ta till sig nya uppgifter och kommer lätt in i nya situationer 
(van Dam et al. 2007, s. 315-319). 
 
För att förändringar ska uppfattas som positiva i organisationen har van Dam et al. (2007) sett att 
information och delaktighet hos alla inblandade är de viktigaste grundstenarna för att lyckas. Att 
alla i organisationen får samma information om vad som kommer att ske minskar osäkerheten 
och oron. På liknande sätt påverkas alla inblandade om det sker en delaktighet kring besluten och 
förändringarna som kommer att ske. Delaktighet gör även att förståelsen för vilka omständigheter 
beslutet kommer att innebär vilket ger en känsla av kontroll. Det har även visat sig att 
ledarskapets trovärdighet påverkar organisationens inställning till förändringar. Trovärdigt 
ledarskap leder till ökade prestationer och större effektivitet hos personalen (Ibid).  
 
Att införa hållbarhetsarbete i ett företag underlättas generellt om företaget och dess management 
är positivt inställda till förändringar och att de är positivt inställda till miljö- och klimatdebatten. 
Eftersom företaget ofta behöver göra fundamentala förändringar behövs det kompetens, 
intresserad personal som kan utveckla hållbarhetsarbetet, hitta rätt teknik som kan implementeras 
i företaget och föra den samman med existerande produktion (Carrillo-Hermosilla et al. 2009, s. 
33-36). Detta är av vikt för företagets strategiska förmåga och hur väl företaget kommer att växa 
(Johnson et al. 2008, s. 123). 
 
Om det däremot i organisationen finns negativa attityder om förändringar när det gäller miljö- 
och klimatarbete kan även det få påverkan på resultatet och hur företaget agerar. Ett företag som 
funnits länge, har kunnat bygga upp kompetens och kapital som behövs för att införa 
förändringar som medför stora kostnader. Det kan även innebära att de byggt upp rutiner och 
traditioner som är svåra att bryta sig loss från. Personalen kan ha invändningar mot 
förändringarna och främst äldre personer som har jobbat länge i företaget kan vara svåra att 
övertala. De kan bära på en rädsla att det kommer innebära ett dåligt kortsiktigt resultat vilket 
påverkar hur långt personalen är villiga att gå i sitt miljöarbete och hur mycket de är villiga att 
förändra (Skoglund, 2010, s. 87). Ett företag kan även tycka att det är alltför riskfyllt att våga 
förändra sig vilket gör det därför svårt att ta steget att arbeta med hållbarhet (Vithessonthi, 2009, 
s. 55).  
 
Hur företagets inställning till hållbarhetsarbete påverkar företagets prestation presenteras i figur 
7. Denna figur bygger vidare på Vithessonths (2009) figur och har förstärkts med resonemang 
från Skoglund, T (2010) och kompletterats med Carrillo-Hermosilla et al. 2009 och van Dam et 
al. (2007) argumentation om att det finns positiva föreställningar och upplevda konsekvenser av 
förändringar som har lett till arbete med hållbar produktion. Som figuren nedan visar att om det 
finns en positiv eller negativ inställning i företaget kan det driva på eller hålla tillbaka företagets 
strategiska beslut och därefter såldes företags prestation. Hur företag presterar påverkar därefter 
de attityder som finns mot hållbar produktion. Om företaget har presterat bra förstärks den 
positiva föreställningen och de upplevda positiva konsekvenserna. Det kan leda till att företaget 
tar ytterligare strategiska beslut för att utveckla sin verksamhet mot hållbar produktion. Har 
företaget istället inte gjort en bra prestation kan det skapa negativa attityder mot hållbar 
produktion och då stärks negativa föreställningarna och upplevda negativa konsekvenser. Det kan 
då leda till att företaget förändrar sina strategiska beslut till att gå ifrån en utveckling mot hållbar 
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produktion (Vithessonthi, 2009, s. 55-59, Skoglund, 2010, s. 87, Carrillo-Hermosilla et al. 2009, 
s. 33-36, van Dam et al. 2007, s. 315-319) 
 
 

 
 
Figur 7. Hur företagets föreställning, upplevelser om hållbarhetsarbete påverkar företagets 
strategiska beslut och prestation.  
Källa: Grundutförande av Vithessonthi (2009) omarbetad av Söderholm & Johansson (2011).   

5.4 Ny positionering på marknaden  
När ett företag har tagit ställningstagandet att de ska jobba med hållbar produktion och införlivat 
det i organisationen kan det leda till att det sker förändringar i produktionen och nya produkter. 
Nya produkter som har tagits fram på ett mer hållbart sätt ger företag nya möjligheter på 
marknaden. De erbjuder en ny typ av varuportfölj och det kan ge nya möjligheter att positionera 
sig på marknaden. Med positionering menar vi det budskap som skickas till konsumeter. Det ska 
vara meningsfullt och distinkt så att det träffar rätt och uppfyller önskat behov. (Jobber & Fahy, 
2006, s. 124-127).   
 
För att ett företags produkter ska nå fram till en konsument och göra den uppmärksam på dess 
mervärde är det av vikt att organisationen och dess produkt positioneras på rätt sätt. Önskvärd 
effekt som företag söker är att just deras varumärke ska finnas i konsumentens tanke när ett visst 
problem ska lösas, en produkt ska väljas ut bland ett brett utbud. En positioneringsstrategi ska ge 
klarhet i vilken marknad den ska säljas på och vilka fördelar den har. Den bör även vara 
konsekvent och något som fungerar under en lång tidsperiod. Positioneringen bör även signalera 
trovärdighet och vara kompatibel med varan och varumärket. Sist men inte minst ska den ge 
kunden något som den inte får någon annanstans. Den ska sticka ut i konkurrensen för att 
positioneringsstrategin ska vara lyckad (Jobber & Fahy, 2006, s. 124-127).   

5.4.1  Först-ut fördelar och nya marknader 
Att vara den första som kommer ut med nya produkter på marknaden kan vara riskfyllt då det är 
svårt att veta hur den nya produkten kommer att tas emot, men det kan även vara en stor fördel. 
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Att vara först på marknaden innebär att konkurrensen är liten och företaget får möjlighet att nå ut 
med sitt budskap och knyta till sig kunder före andra företag som vill in på samma nischade del 
av marknaden (Johnson et al. 2008, s. 336). 
 
För att ett företags miljö- och klimatarbete ska bli lyckosamt kan de även behöva hitta nya 
användare eller leta sig till nya marknader för sina produkter. Att hitta “gap” på marknaden kan 
innebära att det finns delar av marknaden som inte är upptäckta av andra företag. Genom att hitta 
nya kunder på en existerande marknad får företaget en större marknadsandel och därmed ökade 
konkurrensfördelar. När ett företag ytterligare vill penetrera marknaden måste de ta fler 
marknadsandelar genom att expandera sitt produktutbud, i den riktning som är kompatibelt med 
företagets strategi. Det måste alltså bygga på strategins förmåga och innebär inte att företaget 
måste söka sig till nya marknader. Enligt Johnson et al. är organisationens mål fortfarande 
detsamma (Johnson et al. 2008, s. 81, 258). 

5.4.2  Differentiering – erbjuda attraktiva produktegenskaper genom ett mervärde 
Ett företags marknadsstrategi är koncentrerad kring beslut gällande produkt och marknad samt 
hur de väljer att öka värdet. Olika sätt att konkurrera med strategi är genom pris och 
differentiering. Att söka ett övertag med differentiering innebär att rikta in sig på sådana 
produktegenskaper som eftertraktas eller att rikta in sig på några olika marknadssegment och 
erbjuda mix av produkter för varje segment. Organisationen inriktar sig på en eller flera kriterier 
och positionerar sig så att de kan erbjuda ett överlägset mervärde till kunden. Det går att 
samtidigt konkurrera med differentiering och ett lägre pris. Ett annat sätt är med så kallad 
fokuserad differentiering och innebär att erbjuda höga produkt/service fördelar som rättfärdigar 
ett högre pris. (Johnson et al. 2008, s. 229-231, Jobber & Fahy, 2006, s. 356) 
 
Många företag i dag använder miljömärkningen som ett sätt att utmärka sig på marknaden. De 
har blivit medvetna om tillsatsers påverkan på människan och miljön och vill därför använda det 
som ett sätt att nå ut till nya kunder. Fokus har det senaste åren också hamnat på djuromsorgen då 
det skett skandaler såsom bristande djurskötsel och epidemier vilket konsumenterna har 
uppmärksammat. Detta har lett till att försäljningen av produkter från företag som visar att de har 
tagit sitt sociala ansvar har ökat. (Anselmsson & Johansson, 2006, s. 836, 840). 

5.5 Sammanslagning och samarbeten – två sätt att stärka organisationen 
När ett företag förändrar sin strategi kan de behöva gå utanför sin egen organisation för att den 
tänkta strategin ska få genomslag. Ett sätt att göra detta och stärka sitt företag är att gå samman 
med ett annat företag som kan erbjuda något som den andre behöver eller vill ha. Att gå samman 
gör att företagen blir ömsesidigt beroende av varandra och företagen bildar starka band mellan 
sig. Alla blir beroende av vad den andra parten gör och om det sker en förändring inom en del av 
organisationen måste resten av organisationen anpassa sig för att de fortfarande ska vara en enhet 
(Jacobsen, 2005, s. 138).  
 
Hur företag väljer att går samman kan gå till på olika sätt beroende på företagets unika situation. 
Det kan ske genom förvärv, fusionen, eller genom strategiska allianser. Allianserna kan i sin tur 
innehålla olika nivåer av formaliserad relation, från lösa arrangemang till genom att skapa en ny 
organisation tillsammans, som ex Joint Venture. Joint venture är oftast en relativt formaliserad 
allians och innebär att företagen bildar ett nytt bolag tillsammans för ett specifikt ändamål. Den 
främsta orsaken till den här typen av arrangemang anser Johnson, et al. (2008) är att tillgodo göra 
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sig resurser som en organisation behöver men själv inte har (Johnson et al. 2008, s. 360-362).     
 
Kolk och Pinkse (2004) har i en undersökning sett att företag använder olika samarbetssätt för att 
stärka sin konkurrenskraft och få större effekter av sitt klimatarbete. Två sätt att samarbeta för att 
stärka sin strategi kring hållbarhet är antingen att samverka med en utomstående part såsom en 
organisation eller regering, eller skapa ett samarbete med ett annat företag. Samarbeta med en 
utomstående part kan innebära att det enskilda företaget får tydliga riktlinjer för sitt klimatarbete 
och lättare att nå ut med sitt budskap, (Kolke & Pinkse, 2004, s.311) Ett samarbete mellan företag 
kan stärka de enskilda företagen och deras klimatarbete. När flera företag går samman och tar 
hjälp av varandra och samordnar t.ex. inköp, tillverkning och marknadsföring kan det uppstå en 
synergieffekt och de enskilda företagen blir då starkare tillsammans. Detta kan innebära att 
organisationen lättare kan inta nya marknader, att konkurrenssituationen blir gynnsammare och 
de kan bättre utnyttja den kompetens som finns inom företagen. Detta kan ses som en strategisk 
metod då företagets nya strategi kan växa fram med det nya företagets utveckling (Johnson et al. 
2008, s. 358-360). 

5.6 Teorisammanfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Sammanfattning av teorin baserad på presenterad teori i kapitel 4 och 5.  
Källa: Söderholm & Johansson (2011).  
 
Figur 8 visar det teoretiska ramverk vi presenterat gällande ett företags motiv, drivkrafter och 
upplevda hinder som ligger bakom företagets organisatoriska och strategiska förändringsprocess 
till att arbeta med klimatstandarder och miljömärkningar. Vi har lyft fram att företagets motiv 
beror på dess unika situation, hur de ser på sitt sociala ansvar och vilka etiska värderingar 
företaget är byggt på. Detta påverkas av de drivkrafter som företaget har runt omkring sig i sin 
externa miljö. Dessa motiv och drivkrafter kan beroende på företag, upplevas som hinder och kan 
därmed hämma ett företags vilja att arbeta med hållbar produktion. Därefter har vi lagt fram olika 
strategiska ställningstaganden som ett företag gör och hur attityder påverkar företagets förmåga 
att hantera förändring. När ett företag har införlivat hållbarhet i sin produktion och i sina 
produkter öppnas nya marknadsmöjligheter i form av positionering och produktdifferentiering. 
Företag har nu fått ett mervärde i form av hållbarhet i sina produkter och detta är värden som de 
vill kunna kommunicera till sina konsumenter, konkurrenter och övriga intressenter. För vissa 
företag kan införandet av hållbarhet i sin strategi även innebära att det tas initiativ till nya 
samarbeten med ex. politiska institutioner som kommuner eller med organisationer i samhället 
som KRAV och Svenskt Sigill.  
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KAPITEL 6 
Denna del består av kapitel 6 och här presenteras uppsatsens empiri. Här redovisar vi material 
och resultat från våra primära (intervjuer) och sekundära (hemsidor) källor. Avsnittet börjar 
med en bakgrund över vårt studieobjekt Sju Gårdar. Först presenteras Sju Gårdars klimatarbete 
utifrån regelverket. Därefter presenteras de motiv och drivkrafter som varit viktiga för Sju 
Gårdar, hur deras unika situation sett ut, och hur marknaden och utomstående intressenter 
påverkat företaget. Sedan redovisas det hur de har hanterat förändringar, attityder och vad 
deras strategi har fått för uttryck i förhållande till nämnda bitar. (Presentation av 
respondenterna samt en sammanfattande tabell över intervjuförfarandet finns i metodavsnittet 
och intervjumallarna i bilaga 1, 2 och 3).  

6. Empiri 
Här nedan följer en redogörelse av hur Sju Gårdar har upplevt deras resa från ekologisk Arla-
bonde till att bli egenföretagare och att vara den första producenten i Sverige och i världen att 
erbjuda klimatcertifierad mjölk. De berättar om deras organisations utveckling, hur det är att anta 
klimatregler och vad det finns för svårigheter med regelverket, vilka motiv och drivkrafter som 
varit viktiga för dem och hur deras strategi utformats. Intervjuerna från representanterna vid 
KRAV och Svenskt Sigill har gett perspektiv på deras svar och hur de har jobbat med 
klimatmärkningen. Intervjuguiden för intervjun med Elisabeth och Henrik finns i bilaga 1 och 
intervjuguiderna som användes vid telefonintervjuerna finns i bilaga 2.  

6.1 Organisationen Sju Gårdar 
Elisabeth från Sju Gårdar berättade att deras resa började år 2007 då mjölkpriserna var låga och 
efterfrågan på ekologisk mjölk var större än utbudet. Några bönder kände då att den här 
möjligheten kan man ta tillvara på men fick inget gensvar i Arlas styrelse. Arlas mjölkpriser 
började ifrågasättas och en liten grupp med ekologiska bönder runt Uppland började känna att det 
ville ta tillvara på intresset för ekologisk mjölk på ett bättre sätt. Elisabeth säger att de kände att 
de kunde ge konsumenterna ett mervärde på den ekologiska mjölken och att de tillsammans 
kunde tillgodose kundernas önskemål efter närproducerat och produkter med tydligt ursprung.  
 
Elisabeth säger att på hösten 2007 var det till slut en grupp bönder som drog sig ur Arla och 
startade i januari 2008 Sju Gårdar. Hon berättar att Sju Gårdar idag består av sex enskilda 
mjölkgårdar och en gård som har ungdjur. Om varför företagsnamnet blev just Sju Gårdar säger 
Elisabeth så här: 
 
“Vi var egentligen sju mjölkbönder från början men sen under resans gång föll den här sjunde 
gården ifrån och därför blev vi bara sex men vi tyckte namnet var så himla bra, och så har vi ju 
en gård med bara ungdjur så då tyckte vi att vi kan säga att vi är sju... Fint namn tyckte vi... lite 
heligt, lite symbolik i det. “ 
 
Elisabeth nämner att Sju Gårdar idag drivs som en ekonomisk förening. Att företagsformen blev 
ekonomisk förening säger hon hade två anledningar. 
 
Elisabeth: “Vi var rörande överens om att ekonomisk förening var den bästa företagsformen i det 
här sammanhanget. Dels för att våra samarbetspartners var ekonomiska föreningar och kände 
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sig hemmastadda med företagsformen, dels för att vi själva kände att det var viktigt att alla 
medlemmar skulle ha samma inflytande över utvecklingen oavsett storlek och ekonomiska 
möjligheter och intressen.” 
 
Elisabeth säger att allt gick väldigt fort i starten. I januari 2008 hade företaget kommit igång och 
bildat ett Handelsbolag med Gefleortens mejeri och Milko, Sju Eko Gårdar. De plockade enligt 
Elisabeth fram ett koncept, förpackning och marknadsföring samt löste problemen som uppstod 
kring logistiken på endast 4 månader. Hon tror att hade de kommit lite senare under 2008 så hade 
denna möjlighet varit stängd, då hade deras samarbetspartners kanske inte vågat ta steget 
eftersom marknaden var inne i lågkonjunktur och det var inte längre fokus på dessa frågor i 
media. Elisabeth kallar detta för tur och tajming. I handelsbolaget säger Elisabeth att alla idag 
bidrar med varsin del. Gefleortens mejeri, som vid starten hade en överkapacitet tar hand om 
förädlingen, Milko tar hand om mjölköverskott och Sju Gårdar bidrar med mjölk. 
 
Elisabeth berättar att alla gårdarna tidigare var ekologiska bönder och att alla var medlemmar i 
Arla och att flera av dessa gårdar har en lång tradition och idag brukas av bönder upptill femte 
generationen. Hos dessa har även det ekologiska tankesättet funnits länge när flera av gårdarna 
har varit ekologiska sedan slutet av 80-talet och början av 90-talet.  
 
Enligt Henrik har den nya organisationen lett till att bönderna nu har gått från att endast vara 
mjölkproducenter till att vara ansvariga för hela kedjan ända ut till butik. Det har skapats ett helt 
nytt sätt att jobba och Henrik beskriver det som: 
 
“Förr så körde jag fram till tanken, och mjölkbilen kom och hämta. Sedan var ju jag klar. Då var 
jag bara producent. Mycket av det här andra jobbet börjar ju nu när mjölkbilen har åkt.” 
 
Henrik berättar vidare att den stora skillnaden mot tiden de var Arlabönder är att idag avslutas 
inte processen med att mjölkbilen lämnar gården utan att det är då det verkliga arbetet börjar. Då 
fortsätter arbetet med konsumentkontakt, marknadsföring och kontakt med media, utveckla 
kontakter med handeln och arbetet med att effektivisera gårdarna. Han säger att Sju Gårdar måste 
ständigt arbeta för att stärka sitt varumärke. 
 
I intervjuerna med Sju Gårdar framkom det att de sedan starten 2008 varit intresserade av att 
minska sin klimatpåverkan och arbetat med att minska sin energiförbrukning och minska sina 
utsläpp av växthusgaser. De säger att deras klimatengagemang har sammanfallit i tid med 
utvecklingen av klimatregler inom Svenskt Sigill och KRAV. När dessa regler blev klara i början 
av år 2010 säger de att de var redo att ta till sig regelverket och de blev som första producent i 
Sverige med att kunna erbjuda klimatcertifierad mjölk. På Sju Gårdars hemsida går det att läsa att 
deras mål är att bli bäst på klimatsmart mjölk och de skriver att: 
 
”... det är en härlig känsla att kunna erbjuda egen mjölk i egen förpackning under eget 
varumärke”. (Sju Gårdar, c) 
 
I och med att alla gårdarna var ekologiska sedan många år och hade ett stort miljöengagemang 
redan innan klimatmärkningen blev aktuell skedde det enligt både Elisabeth och Henrik inga 
större förändringar på någon av gårdarna i och med de nya reglerna. Den största förändringen 
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som skett på gårdarna i och med att de blev klimatcertifierade är främst att det har tillkommit mer 
administrativt arbete. 
 
Elisabeth säger att Sju Gårdar är en liten platt organisation med en stark demokratisk anda. 
Endast två roller är tillsatta i organisationen, vilka är ordförande- och sekreterarrollen. Hon 
påpekar att i en sådan liten grupp som det ändå är, är det viktigt att alla har lika stort inflytande i 
gruppen.  
 
Elisabeth: ”En medlem, en röst, men alla är ju med från gårdarna och när vi har möten så är det 
alltid en person från varje gård med på alla möten och alla får säga sitt och ha åsikter. Sen 
diskuterar vi och kommer fram till konsensus, lösning”. 
 
Henrik nämner också att det i och med att de är en liten grupp så har de underlättat för alla att ta 
del av varandras kontaktnät vilket är en viktigt när man är en ny aktör på marknaden.  
 
Elisabeth säger att det tillkommit visst merarbete i och med bildandet av den nya organisationen, 
men att de försöker sköta den största delen själva och dela upp arbetet mellan sig. Den viktigaste 
delen som hon ser är marknadsföringen. Hon berättar att gruppen har ett rullande schema då det 
gäller att göra reklam i butiker och träffa konsumenter. Från i år, 2011, berättar Elisabeth att de 
dock har två inhyrda personer som hjälper till med dessa arbetsuppgifter för att avlasta 
medlemmarna. En som är timanställd för att jobba med marknadsföringen och en säljresurs som 
jobbar några dagar per vecka.  

6.2 Klimatregelverket i praktiken 
Vi börjar detta avsnitt med att visa hur klimatregeltillägget hos Svenskt Sigill har implementerats 
hos Sju Gårdar, vilka åtgärder det lett till och hur det har förändrat deras arbetssätt. 
Klimatregelverket som har tagits fram i projektet ”Klimatmärkning av livsmedel” har behandlats 
olika av KRAV och Svenskt Sigill och vi har därför funnit det relevant att redovisa mer ingående 
för denna skillnad för att det ska vara möjligt att förstå hur detta kan påverka dessa 
organisationers medlemmar. Att påvisa den skillnad som finns är också relevant för att förstå i 
vilket kontext en livsmedelsproducent verkar i. Det visar också på att detta klimatregelverk är i 
ständig förändring vilket livsmedelsproducenterna måste anpassa sig till. 

6.2.1 Klimattillägget och utveckling av arbetssätt 
I det här stycket presenteras resultat av intervjuerna med Sju Gårdar och deras konsult, Kristina 
Reeves. Som det går att utläsa på Sju Gårdars hemsida har legat långt framme och tagit egna 
initiativ till att minska sina utsläpp av växthusgaser sedan de bildades (Sju Gårdar, c). Elisabeth 
berättar i sin intervju att det kändes som ett naturligt steg i deras utveckling att anta det nya 
klimatregelverket. De kände även att genom klimatmärkningen kunde de stärka sitt varumärke 
ytterligare. På Sju Gårdars hemsida går det att läsa att de anser att klimatgaser är en av de 
viktigaste miljöfrågorna idag. De hänvisar till naturvårdsverket som angett att varje svensk via 
livsmedel släpper ut 2,5 ton CO2 per år och totalt 10 ton CO2 per år. Det står vidare att om vi ska 
uppnå en rättvis fördelning av klimatbördan måste det minska till 5 ton per person på tio år och 
till 2 ton på 40 år. Sju gårdar vill ta sitt ansvar och göra vad de kan för minska sin 
klimatbelastning. De anser att det är viktigt att alla bidrar och genom klimatcertifiera sina gårdar 
blir det möjlig för både bönder och konsumenter att vara delaktiga i en klimatsmartare produktion 
(Sju Gårdar, c). 
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Elisabeth nämner att då Sju Gårdar var först ut med att vilja införa klimatreglerna i sin 
mejeriproduktion uppstod ett problem med att det i regelverket inte var tydligt föreskrivet hur de 
skulle uppnå reglerna. 
 
Elisabeth: “När vi började fanns det ju inga verktyg för oss bönder framme. Det stod i 
regelverket vad man skulle göra men inte hur man skulle göra det.” 
 
Elisabeth berättar att Kristina Reeves som har jobbat med att certifiera mjölkproducenter tidigare 
kontaktades och hjälpte Sju Gårdar att plocka fram en klimatpärm som skulle underlätta för 
bönderna att arbeta praktiskt med de nya klimatreglerna. Kristina säger i sin intervju att det här 
regelverket var nytt för henne också men då hon har jobbat mycket med Svenskt Sigills regelverk 
så hon är inne i det tänket och vet av erfarenhet hur man lättast strukturerar upp den här typen av 
regelverk till ett fungerande arbetssätt. 
 
Hon berättar vidare att Sju Gårdar hade två veckor på sig att få färdigt en klimatpärm med en 
handlingsplan för hur de enskilda gårdarna skulle jobba för att kunna uppfylla de nya reglerna. 
Detta var enligt Kristina kort om tid för denna typ av projekt och hon säger själv att om de hade 
haft längre tid hade den kanske kunnat förbättras på en del punkter. Enligt Kristina hade hon och 
Elisabeth en del kontakt under arbetes gång men ingen av de andra bönderna från Sju Gårdar var 
delaktiga i processen. Däremot hade Kristina en del kontakt med andra mjölkbönder som hon 
samarbetat med tidigare för att få deras åsikter om de nya klimatreglerna. Hon nämner att: 
 
”Jag försöker alltid ha en dialog med bönderna när jag arbetar, bönder som verkligen är i den 
miljön så jag har deras input hela tiden. I alla sådana saker jag gör”. 
 
Kristina berättar att när man ska strukturera upp ett regelverk till ett fungerande arbetssätt gäller 
det att vända och vrida på reglerna för att se med vilka metoder man behöver arbeta för att de ska 
kunna uppfyllas. Det som hon upplevde som en svårighet under arbetets gång var att tolka 
regelverket på rätt sätt. Hon säger att när Sju Gårdar bestämde sig för att bli klimatcertifierade var 
regelverket inte helt fastställt och att hon fick arbeta utifrån ett utkast. Att reglerna var lite oklara 
ledde till att Kristina hade en del kontakt med KRAV och Svenskt Sigill för att få en del regler 
förtydligade. Att samarbeta med dessa organisationer känner hon dock inte är några problem 
utan:  
 
”... men de (red: KRAV och Svenskt Sigill) är väldigt öppna och det känns som de lyssnar på en, 
och folk som har åsikter och så.” 
 
Kristina säger att pärmen blev uppdelad i fem olika delar, en för varje kapitel. Under varje flik 
finns det en kort sammanfattning av reglerna för att det ska underlätta i det praktiska arbetet att se 
vad som behöver göras för att uppfylla dem. Kristina plockade fram mallar och formulär som ska 
underlätta dokumentationen över vilka nyckeltal som ska beräknas, hur ofta och vilka som är de 
högsta tillåtna värdena utifrån regelverket. Hon säger att det ska finnas dokumenterat vilka 
effektiviseringsåtgärder, såsom energikartläggning, som har genomförts på gården eller som är 
beräknade att genomföras. Mycket dokumentation som har tillkommit och som ska finnas med i 
pärmen berör även inköp. Det som köps in ska kunna styrkas med intyg att det är klimatvänligt 
producerat.  
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Kristina berättar att idag jobbar alla gårdarna efter samma dokument och riktlinjer som utformats 
gemensamt i organisationen. Det som både Elisabeth och Henrik ser som väldigt positivt med 
införandet av de nya reglerna och utvecklingen av pärmen är att det har ledde till en noga 
genomgång av gårdarna, processerna på gården tydliggjordes och vad som kunde effektiviseras 
lyftes fram. Elisabeth nämner att: 
 
“... det är ju en aha-upplevelse att titta på sin verksamhet och se vart man gör av med energin 
och man får grepp om vilka processer som drar mycket energi. Man får fokus på kostnader 
också, för det är ju inte bara en miljönytta, det är ju en ekonomisk fråga också”.  
 
En annan positiv aspekt som Elisabeth och Henrik ser med att regelverket var helt nytt när de 
bestämde sig för att anta reglerna menar Elisabeth var att de på många punkter kunde vara med 
och påverka reglerna. En del som de kunde påverka var genom att ge sina åsikter kring hur en 
klimatvänlig foderproduktion kan se ut. Elisabeth säger att från början diskuterades det att allt 
sojabaserat foder skulle förbjudas i klimatreglerna då merparten av soja odlas på mark från 
skövlad regnskog.  Hon menar att Sju Gårdar då kunde, genom att de var med i en referensgrupp, 
påverka foderreglerna och göra dem mer flexibla genom att lyfta fram att soja är ett är ett bra 
fodermedel och att det kan produceras på ett klimatvänligt och hållbart sätt.  
 
Enligt Elisabeth har det nya klimatregelverket medfört fler kontroller och revisioner av 
verksamheten. Men enligt Elisabeth är det ofta någon form av kontroll varje månad och olika 
uppföljningar som ska förberedas och dokumenteras. Det gör att det inte har medfört någon större 
belastning eftersom KRAV och Svenskt Sigill, samt deras egna veterinärsprogram redan tar 
mycket tid i anspråk och gett rutiner på gården för att klara av det. Henrik tror dock att för en 
mjölkbonde som inte alls har något aktivt miljö- och klimatarbete kan de nya klimatreglerna 
verka som ett motstånd till att gå med i KRAV eller Svenskt Sigill, då det är väldigt mycket 
arbete som väntar. Han påpekar också att gårdens geografiska läge kan vara en viktig faktor som 
kan påverka. En sådan sak som vilken jordmån gården är belägen på, eftersom det påverkar hur 
jorden brukas, kan vara en avgörande faktor på hur stor omställning det kan vara att gå över till 
att bli en KRAV-bonde.  
 
Klimatregelverket kommer att utvecklas under de närmsta åren och Elisabeth hoppas även på att 
verktygen kommer att utvecklas. Hon säger att idag är dokumentation väldigt omfattande och är 
det som varit svårast och inneburit mest merarbete i samband med klimatcertifieringen. En 
önskan inför framtiden för att underlätta dokumentationen är att mer ska bli internetbaserat. Hon 
säger att all dokumentation idag finns i pappersformat men hon hoppas att det i framtiden 
kommer att finnas mer dokument på internet så att allt finns samlat i samma databas och därmed 
minska pappersexercisen. 
 
6.2.2 Sju Gårdars klimatarbete 
Elisabeth säger att implementeringen av klimatreglerna för Sju Gårdar blev en naturlig 
fortsättning på det arbete som redan utfördes på gårdarna. Elisabeth berättar att utvecklingen av 
pärmen ledde till att arbetet på gårdarna underlättades och att alla fick reda på vad som krävdes 
för att nå upp till de nya reglerna. Här nedan redovisas vad klimatreglerna har inneburit i 
praktiken på gårdarna, dvs. vad de jobbar med för att nå upp till klimatreglerna. Denna 
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information återfinns på Sju Gårdars hemsida www.sjugardar.se (Sju Gårdar, c). Vissa av 
punkterna nedan jobbade de aktivt med innan klimatmärkningen såsom andelen eget foder medan 
andra har de börjat med för att kunna bli certifierade, som energikartläggningen. Följande avsnitt 
ingår i olika kapitel från regelverket. Energianvändning ingår i kapitel 2- Gården, 
foderproduktion, växtodling och växtnäring ingår alla i klimatregelverkets kapitel 3-Växtodling, 
och djurhållning ingår i kapitel 5- Mjölkproduktion.  
 
Energianvändning: 
Reglerna om energianvändning leder till att gårdarna måste kartlägga sin energianvändning och 
visa upp att de har en plan på hur de aktivt jobbar med att minska den. 
- Gårdarna har gjort en total energikartläggning och varje gård har en treårig plan för hur de kan 
effektivisera energianvändningen. 
- De arbetar efter nycktal som de tagit fram baserade på hur mycket energi de använder i relation 
till gårdens areal och kor.  
- All el kommer till 100% från förnybara energikällor. 
- Alla traktorförare ska genomgå kurs i sparsamt körsätt. 
- Alla investeringar i byggnader och maskiner ska ta hänsyn till dess energieffektivitet. Detta 
dokumenteras. 
- Det planeras för en kartläggning av varje gårds möjligheter att ersätta fossila bränslen med 
förnybara. 
 
Foderproduktion:  
Det är i foderproduktionen de största klimatvinsterna finns att göra då en tredjedel av 
klimatgaserna från jordbruket kommer härifrån. Sju Gårdar använder en hög andel 
hemmaproducerat foder, ex. nämner Henrik att han uppnår detta till 90 %. Det här minskar deras 
behov av soja som oftast odlats med en stor negativ klimatpåverkan som följd. 
- Gårdarna köper bara svenska eller europeiska fodermedel. Dessa är ekologiskt certifierade och 
klimatberäknade. 
- Det eftersträvas att grovfodret innehåller en hög andel baljväxter. Det är bra för proteinhalten i 
fodret och för att det binder kväve i växtodlingen. 
- Fodret analyseras och foderblandningen anpassas efter näringsinnehållet i vallfodret. Det ger en 
balanserad foderstat, vilket i sin tur ökar avkastningen från korna. 
 
Växtodling: 
Sju gårdar använder sig inte av konstgödsel. Dels för att de är KRAV-märkta men också för att 
tillverkningen av konstgödsel förbrukar fossil energi. 
- Sju Gårdar strävar efter att minska andelen kväve i marken efter skörd. Sätt de använder för att 
åstadkomma detta är att göra årliga kvävebalanser och att använda sig av nyckeltal för sitt 
kväveutnyttjande. 
- På gårdarna är de noga med växtföljden, de använder sig av avbrottsgrödor, användningen av 
naturgödsel optimeras genom årliga analyser av växtnäringen. De har en gödselplan för varje 
enskild åker. Detta för att minska påverkan på den biologiska mångfalden och minska risken för 
skadedjur och ogräs samt att grödan kan utnyttja näringen på bästa sätt. 
- De odlar långliggande vallar på mulljordar eftersom bearbetning av dessa avger stora mängder 
kol och därmed minskar klimatpåverkan. 
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Växtnäring:  
Stallgödseln har en viktig roll på gårdarna. Gödselns näringsinnehåll samt när man väljer att 
sprida den har en stor påverkan på skördar och klimatet.   
-Sju Gårdar analyserar gödsels näringsinnehåll varje år och de har en gödslingsplan för varje 
skifte. 
- De mäter innehåll av växtnäringsämnen i marken vart 10:e år. 
- När de gödslar myllas den ner inom 4 timmar efter spridning för minska avgången av 
klimatgaser från gödseln. 
- Gödsel sprids till största del i växande grödor för att optimera upptaget. 
 
Djurhållning: 
Sju Gårdar jobbar mycket med sin djurskötsel. De är måna om att djuren ska må bra samt att 
friska djur producerar mer mjölk vilket gör att den klimatpåverkan som blir från produktionen 
kan slås ut på fler kilo mjölk.  
- Sju Gårdar är anslutna till hälsoredovisningssystem och har kvartalsvis uppföljning av djurens 
skötsel av extern veterinär. 
- Följer upp ett antal nyckeltal kring djurhälsan kontinuerligt.   
- Gör analyser av djurfodret utifrån kons behov och välbefinnande för att kunna utfodra optimalt 
för hög produktion. 
- På gårdarna får korna gå ute på bete dygnet runt under vår, sommar och höst. Mycket bete 
behöver en hög andel vall, vilket klimatet mår bra av. Att ha ett grönt växt-täcke året runt gör att 
markens kol- och mullämnen i marken och det minskar andelen läckage av klimatgaser.   

6.2.3 Klimattillägget skapar effektivare processer 
Elisabeth säger att för att underlätta arbetet i organisationen och lättare genomföra några av 
ovanstående punkter i samband med att Sju Gårdar antog klimatmärkningen gjorde vissa av 
gårdarna större investeringar som i längden ska ge effektivare processer. Hon tror att i ett 
långsiktigt perspektiv ser de även att investeringarna kommer att ge avkastning. Investeringarna 
sammanföll med implementeringen av klimatregelverket men var inte nödvändiga för att nå upp 
till de nya reglerna enligt Henrik. Många av gårdarna har t.ex. investerat i större 
gödselkapaciteter vilket leder till att de bara behöver sprida gödsel på våren och på växande 
grödor. Elisabeth säger att det leder till mindre förluster och mindre utsläpp av växthusgaser samt 
att nyttan av gödslet blir bättre. Det blir även ekonomiskt hållbart under en längre sikt. Ett annat 
exempel som hon berättar om är en investering i en ny plansil som gjorts på en av gårdarna 
vilken hackar fodret på ett bättre sätt vilket gör att det går fortare att blanda fodret. Enligt 
Elisabeth ger det en tidsbesparing på 75 min per dag och förutom tid så sparar man också pengar 
då denna process är mer effektiv. Vissa löpande kostnader är dock högre sedan klimatreglerna 
antog då kraven på produkter och tjänster som köps in har ökat, t.ex. för klimatberäknat foder 
säger Henrik.      

6.2.4 Svenskt Sigill och KRAVs hantering av klimatregelverket 
För att förstå vilka svårigheter som kan finnas i det nya regelverket och hur det kommer att 
utvecklas är det av vikt att förstå hur KRAV och Svenskt Sigill har behandlat regelverket. Figur 
9, här nedan, visar de största skillnaderna i hur organisationerna hanterar klimatregelverket. Den 
största skillnaden är att Svenskt Sigill har valt att behandla regelverkat som en separat del och 
visas som en tilläggsmärkning på varans förpackning medan KRAV ska implementera reglerna i 
sitt ursprungliga regelverk (Klimatmärkningen, a).  
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Figur 9. Skillnaden mellan Svenskt Sigill och KRAVs hantering av klimatregelverket. 
Källa: Söderholm & Johansson (2011). (Klimatmärkningen, a) 
 
Anna Richert som jobbar med klimatcertifieringen inom Svenskt Sigill säger att de har använt det 
regelverk som projekt klimatmärkning har tagit fram men att de har ändrat om strukturen något 
för att det ska passa ihop med sigills ursprungsregler. Hon poängterar att de inte har gjort 
korrigeringar som påverkat reglernas innebörd. Eftersom de inte har lagt in klimatdelen i sitt 
regelverk så har de inte behövt ta hänsyn till att det ska fungera för alla sina medlemmar, vilket 
KRAV måste göra. Kjell från KRAV nämner att KRAV har klimatreglerna ute på remiss till alla 
som är intresserade av att ge sin åsikt, och har därför inte implementerat alla klimatreglerna i sitt 
egna regelverk. Detta arbete kommer att ske stegvis under ett par års tid. Svenskt Sigill håller 
enligt Anna på att ta fram redskap och verktyg till sina producenter som de kan ha till hjälp när de 
vill uppnå det nya klimattillägget. Det finns vissa producenter som har varit väldigt tidigt ute, 
som Sju Gårdar, som har behövt göra detta själva. Men i framtiden är det alltså tänkt att det ska 
finnas viss tillgång till hjälpmedel. Tanken är dock att producenterna ska klara en stor del själva.  
 
Enligt Kjell och av det som går att utläsa på KRAVs hemsida kommer klimatreglerna inte att 
synas utåt mot konsumenterna då de ska bli en integrerad del i regelverket. För de som är 
KRAVproducenter är då tanken att hela regelverket ska bli mer klimatanpassat. Vi frågade Kjell 
om han trodde att detta kunde verka som ett hinder eller om bönderna upplevde detta som 
negativt då de nya reglerna inte kommer att ge någon ytterligare märkning, i jämförelse med 
Svenskt Sigills tilläggsmärkning. Detta kunde Kjell inte se några tendenser till. Han nämner att 
det finns en stor öppenhet och förståelse hos KRAV- bönder inför nya regler. De flesta förstår att 
reglerna måste skärpas efterhand men att det måste vara tydligt vilket syfte och vilken nytta som 
finns med de nya reglerna. Det som han tror oroar vissa bönder mest är att det ska tillkomma 
mycket dokumentation som känns som ett merarbete.  

6.2.5 KRAVs regelverk ute på remiss  
Genom intervjuer med Kjell och Anders från KRAV har vi fått reda på vilka klimatregler som 
har varit ute på remiss från KRAVs sida och vad de har fått in för kommentarer på dessa. På så 
sätt har vi fått en uppfattning om vad som betraktas som svårigheter med det nya regelverket ur 
en jordbrukares synvinkel. Att vi inte redovisar vad Svenskt Sigill producenter uppfattar som 
svårigheter beror på att Anna från Svenskt Sigill berättade att de inte hade gjort några stora 
regelförändringar i det ursprungliga regelverket och inte har haft något eget remissförfarande.  
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Anders berättar att de reglerna i det ursprungliga klimatregelverket, som framtagits genom 
projektet Klimatcertifiering av livsmedel, och som hittills har antagits av KRAV är kapitlen kring 
växthusodling och fiske. De andra tio kapitlen kommer att implementeras vartefter de har varit 
ute på remiss.  
 

 
 
Figur 10. Klimatreglerna integreras i KRAVs regelverk. 
Källa: Söderholm & Johansson (2011) (Intervju Kjell, KRAV)  
 
Figur 10 ovan illustrerar hur klimatregelverket ska integreras med KRAVs egna regelverk kring 
ekologisk produktion. KRAV har lagt ut klimatreglerna på remiss för alla intresserade så att de 
kan ge sin åsikt om de nya reglerna. På detta sätt kommer det fram vilka regler som för KRAV-
producenter känns kompatibla med KRAVs ursprungliga regelverk om ekologisk produktion. 
Enligt Kjell på KRAV har de velat få kunskap om vilka klimatregler som upplevs positivt och 
vilka som känns svåra att uppfylla och därmed kan behöva omarbetas innan implementeringen. 
Kapitel 1, 2, 3 och 5 i KRAVs nu gällande regelverk (ej samma som klimatregelverket) har varit 
ute på remiss under våren 2011 och kommer att träda i kraft 2012. Det är om svårigheter i dessa 
kapitel ur KRAVs regelverk som vi kunde få information från KRAV om. I varje regelkapitel i 
KRAVs regelverk kommer det att implementeras delar från olika regelkapitel i klimatregelverket, 
dvs. kapitlen överförs inte rakt av. Kapitel 5 i KRAVs regelverk handlar om Djurhållning och i 
det kapitlet kommer regler från flera olika kapitel i klimatregelverket att införas som regler från 
kapitel 5- Mjölkproduktion, och 6- Nötköttsuppfödning.  
 
Kjell nämner att av de kapitel i KRAVs regelverk som varit ute på remisser gäller de första två 
kapitlen regler som alla KRAV producenter måste uppfylla. Kapitel 3 gäller för alla som har 
lantbruk och kapitel 5 i berör de som har djurhållning. Han säger att nästa kapitel i KRAVs 
regelverk som ska ut på remiss är kapitel 4 som handlar om växtodling. Det kommer att revideras 
under 2012 och planeras att införas i januari 2013. Regelverket innehåller totalt 18 avsnitt och 
fler av dessa kommer att arbetas igenom. Detta är enligt Anders Carlborg ett stort och omfattande 
projekt och arbetet kommer att ta ett par år innan alla klimatreglerna har implementerats i alla 
KRAVs regelavsnitt. 
 
Nedan följer en redogörelse för de regelkapitel i KRAVs regelverk som varit ute på remiss under 
2011. Detta för att påvisa vilka svårigheter som framkommit i klimatregelverket då dessa har 
varit ute på remiss.  
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KRAVs regelverk, kapitel 1-3 
Kapitel 1-3 i KRAVs regelverk är avsnitt som Sju Gårdar måste leva upp till. De har varit ute på 
remiss under våren 2011 och kommer att träda i kraft i början av år 2012. Anders Carlborg, 
klimatansvarig på KRAV, säger att de regler från klimatregelverket som har legat ute på remiss 
är reglerna om energiplanering, energihänsyn vid investeringar och sparsamt körsätt. 
 
Anders från KRAV berättar vidare att när det gäller reglerna om energiplaneringen så har det 
kommit in mycket varierande åsikter kring energikartläggningen och nyckeltalen. Angående 
nyckeltal så tycker en del att det är bra att plocka fram och dokumentera dem, vilket leder till att 
man på gården får bättre ordning och kontroll över sin energianvändning. Genom att rapportera in 
dessa skulle det även innebära att man kan visa upp statistik över att KRAV-gårdar arbetar aktivt 
för en effektiv energianvändning. Anders berättar att andra tycker att en energikartläggning känns 
svår att genomföra praktiskt i nuläget, att det leder till onödigt pappersarbete och borde vara 
frivilligt. Detta beror till stor del på att det inte finns så många rådgivare som i dagsläget kan 
utföra dessa kartläggningar. Anders säger att när man utformade regeln i klimatmärkningen så 
fanns det ingen förankring i branschen utan tanken var att regeln ska stimulera till att minska 
klimatpåverkan i det långa loppet. 
 
Elisabeth från sju Gårdar nämner att just energifrågorna har varit den del i regelverket som de 
upplevt som svårast att leva upp till. 
 
”Det som är svårast att leva upp till med klimatreglerna är energin, energieffektiviseringen, 
åtgången, mätpunkter och sånt. Det är svårast, att följa energifrågorna. Mycket blir även att 
ifrågasätta det man gör. När man väljer ny teknik, när man nyinvesterar, hela tiden fokus på 
energifrågorna. Och det blir lättare och lättare ju dyrare energin blir. Med de här priserna tittar 
man på varenda glödlampa.” 
 
Även konsulten Kristina kände att det som var de största svårigheterna med de enskilda 
regelkapitlen var just att beräkna alla nyckeltal i samband med energikartläggningen. Det var 
även de som tog längst tid att plocka fram. 
 
”Men jag minns att nyckeltalen var svåra. Det tyckte vi var svårt att få till och bli bra.” 
 
Kristina hjälpte bönderna med att plocka fram vissa av nyckeltalen genom att titta runt på hur 
andra har gjort och försöka överföra det till klimatmärkningen. Hon säger att det gick vissa 
diskussioner om vilka enheter man skulle använda och vad nyckeltalen egentligen skulle visa. 
Det fanns i regelverket vilka nyckeltal som skulle plockas fram och redovisas men i diskussion 
med bönderna berättade Kristina att det kom fram att det sättet som presenterades i regelverket 
kanske inte var det bästa och om de verkligen kunde visa vilken inverkan de hade på klimatet. 
 
Kristina: ”Vad visar något egentligen i klimatpåverkan i förhållande till produktionen. Jag vet 
att det var just sådana diskussioner om vad nyckeltalen egentligen visar.” 
 
När det gäller reglerna kring nyinvesteringar är tanken, enligt Anders, att man förutom fokus på 
effektivitet och ekonomi också ska ha fokus på driftskostnader och energieffektivitet. Vid en 
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investering av en ny traktor t.ex. så ska man visa på olika alternativ och motivera varför man har 
valt som man gjort. En problematik med detta är enligt Elisabeth att det i reglerna är oklart att 
veta vad som är rätt nivå att lägga sig på och menar att någonstans måste det dras en gräns för 
vad som är rimligt. 
 
Elisabeth: “... hur långt ska man gå tillbaka, ska man titta på vart delarna är tillverkade, vart 
plåten är tillverkad, ska man kolla på LCA på traktorn? Är plåten från Kina eller Polen? 
Någonstans måste man dra en gräns. I regelverket står det att man ska överväga de olika 
besluten, värdera olika alternativ, men det måste ju finnas en rimlighet också. Hur långt ute i 
periferin ska man vända sig?” 
 
Enlig Anders det tredje området från kapitel 1-3 som det har kommit mycket remissvar om är det 
sparsamma körsättet. Detta nämner han verkar vara störst problem för de som har varit 
lantbrukare länge och måste lära om sig. De som idag är nyutexaminerade jordbrukare får lära sig 
detta genom utbildningen och för transportföretag är det idag nästan en självklarhet att lära ut hur 
man kör på ett sparsamt sätt. Han tror att det upplevs som ett större problem inom jordbruk med 
fler anställda än hos de med en liten personalstyrka. Detta var heller inget som upplevdes som ett 
problem på Sju Gårdar då både Henrik och Elisabeth berättar att de tyckte det kändes som ett bra 
initiativ, vilket de påpekar även kan motiveras till deras leverantörer genom att det också är 
ekonomiskt försvarbart. 
 
Henrik nämner att han ser ljust på dessa punkter och tror att det kommer att löna sig i längden 
även om det har varit lite jobb och lett till merkostnader med att införa det: 
 
” … sen energikartläggning, sparsam körning och sådana saker, det ska ju också andra sidan 
också generera pengar i slutändan. Det är svårt att säga nettot, men inledningsvis har det ju 
klart kostat en del.” 
 
KRAVs regelverk, kapitel 5 
De regler som ingår i djurhållning, KRAVs kapitel 5, berör alla KRAVproducenter som har djur 
och är därmed ett kapitel som Sju Gårdar måste leva upp till. Av de regler som har varit ute på 
remiss har Kjell sett att det är reglerna som främst gäller nötköttsuppfödning som de har fått flest 
remissvar runt. Den nya regeln kring högsta slaktålder känns för många omotiverat låg, och för 
många i vissa fall omöjlig att uppfylla. I klimatreglerna står det idag att tjurar måste slaktas innan 
19 månaders ålder och för stutar, kastrerade tjurar under 2 år, och kvigor gäller 25 månader. Detta 
är en omdiskuterad regel men då den berör nötköttsuppfödare är det inget Sju Gårdar behöver ta 
ställning till. Kjell berättar vidare att reglerna om foderspill, dvs. att kunna uppskatta foderspillet 
genom att jämföra åtgången med planerad förbrukning, och foderanalys har fått en del 
kommentarer för att de upplevs krångliga och onödiga. Kjell tror ändå att de flesta ser en nytta 
med att beräkna foderspill då det i längden även blir en ekonomisk fråga. Regeln om foderanalys 
är det främst nötköttsproducenter som har varit skeptiska mot. Han berättar att de producenter 
som har mjölkkor jobbar redan idag med bra, analyserat foder till korna då det är viktigt för att få 
en så hög avkastning som är möjligt. 
  
Kjell: ”… det här med foderanalys är ju en självklarhet för alla mjölkproducenter men 
nötköttsproducenter ser det ju inte alls på det sättet.”   
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Under intervjuerna med Elisabeth och Henrik framkom det inte att de upplevde några problem 
med att uppfylla de nya reglerna kring djurhållningen. Elisabeth nämnde att de innan 
klimatregelverket jobbade aktivt för en god djurhållning och djurhälsa.  

6.3 Motiv och drivkrafter  
I intervjuerna med Sju Gårdar framkom det en rad motiv och drivkrafter till deras väg mot en 
klimat- och miljövänlig mejeriproduktion.  

6.3.1 Motiv för Sju Gårdar att jobba klimatsmart  
Det som kom fram i intervjuerna med Sju Gårdars var att deras främsta motiv bakom beslutet till 
klimatmärkningen var deras genuina intresse för miljö och god djurhållning. Både Elisabeth och 
Henrik nämner att alla har en vilja att jobba med hållbarhet och alla är drivna till att jobba hårt för 
sina värderingar. Henrik nämner att vissa lägger ner mer tid i organisationen än andra beror mest 
på de enskilda böndernas livssituation men när alla i gruppen är motiverade säger han att 
samarbetet ger alla en extra push framåt och motivationen att fortsätta kämpa för det man tror på 
ökar. Henrik berättar att: 
 
“Vi har kommit nära varandra som grupp, och jobbar bra ihop. Vi har alla växt av den här resan 
och jag tror vi har visat att det går att göra någonting”. 
 
Kjell från KRAV säger dock att det är svårt att särskilja värderingar från ekonomi när det gäller 
vilka motiv som ligger bakom ekologi- och klimatarbete. Att göra en vinst i sitt företag är 
grundläggande även för ekologiska bönder med genuina värderingar. Han säger också att det är 
svårt att avgöra om de som säger sig ha genuina värderingar i botten har det lättare att införa det 
nya regelverket än de som arbetar på främst affärsmässiga grunder. Han menar även att det ena 
kan ge det andra. Om man startar ett ekologiskt jordbruk av ekonomiska skäl kan det hända att 
ens värderingar förändras och man får djupare ekologiska värderingar när man märker att det går 
att driva det lönsamt. Han säger att tanken med att vara KRAV- certifierad är att det även ska 
vara lönsamt och därigenom motivera medlemmarna att vara aktiva i sitt miljöarbete.    
 
Kjell: ”Och grundtanken är ju att genom vår märkning så ska du ju kunna tjäna pengar för det 
finns ju ett kostnadsförtroende och vilja att betala extra ökade miljövärden och ökade 
djurvälfärdsvärden och så vidare.” 
 
Elisabeth berättar att alla gårdarna i Sju Gårdar var sedan många år redan var KRAV- märkta och 
när de började samarbeta med Gefleortens mejeri blev de även certifierade enligt Svenskt Sigills 
regelverk eftersom mejeriet arbetar utifrån den märkningen. Att de var certifierade enligt både 
KRAV och Svenskt Sigill menar Elisabeth var ett motiv för dem att anta klimatmärkningen. 
Steget från det arbete de redan gjorde på gårdarna tidigare till att uppfylla klimatcertifieringens 
regler var inte långt och beslutet kändes därmed inte så svårt. Hon menar att de redan hade 
påbörjat ett klimatarbete på gårdarna som sträckte sig utöver KRAVs och Svenskt Sigills 
regelverk, som att de tillsammans med Lantmännen hade plockat fram ett klimatsmart foder. 
Elisabeth säger att de kände att genom klimatmärkningen skulle de kunna förmedla detta 
merarbete till konsumenten. 
 
Som Elisabeth har berättat har alla medlemmar i Sju Gårdar sedan länge varit KRAV producenter 
och därmed är väl insatta i det arbetssättet frågade vi Kjell om han kunde se någon skillnad i hur 



   

50 
 

de nya reglerna har mottagits av KRAV producenter som varit certifierade länge mot de som 
precis har blivit certifierade, dvs. om det kan finnas någon skillnad i motivation.  Han kunde dock 
han inte säga att det fanns några tydliga mönster utan att det troligen är en större skillnad på 
individnivå hur motiverade de än hur länge de har varit KRAV bönder. 
 
Utöver individnivå säger Anna att det i ett företag kan finnas en skillnad i motivation och intresse 
beroende på hur deras kapacitet ser ut. I alla fall kan hon se att det kan påverka till viss del, men 
att det inte behöver vara avgörande. Hon gör jämförelsen mellan Sju gårdar och Skånemejerier. 
Sju Gårdar var först ut och de är ett litet lokalt företag, som har lyckats väl med att uppnå 
reglerna. Så har även Wanås Gods gård hos Skånemejerier gjort som är en betydligt större gård 
än de enskilda gårdarna inom Sju Gårdar. Skillnaden är dock vilka resurser de har att tillgå. Hos 
Skånemejerier finns t.ex. en miljöhandläggare. Hon säger att även om företagets kapacitet och 
storlek kan påverka så finns det alltid företag som vill göra den här typen av arbete för att de 
tycker det är viktigt och därför klarar det ändå säger Anna. Vidare menar hon att det finns även 
de som saknar vissa förutsättningar och därför har det svårare att göra vissa förändringar.  
 
Anna: “Men det är ju alltid några som har gått steget längre och klarar sådana här grejer. 
 Nyckelfrågan här, är ju att vissa har möjlighet att gå längre, och vissa har ju inte det för att de 
saknar vissa förutsättningar”.  

6.3.2 Drivkrafter för Sju Gårdar att jobba klimatsmart  
Elisabeth säger att när Sju Gårdar bildades rådde det högkonjunktur och miljö- och klimatfrågan 
var högaktuell vilket underlättade för dem att våga ta steget ut ur Arla till att starta eget företag. 
Hon säger att i och med att klimatfrågan var i fokus gjorde det att det fanns ett intresse på 
marknaden för lokalproducerade varor och handeln var intresserade att ta in sådana produkter. 
Det starka utomstående intresset från marknaden var en stor drivkraft till att de antog 
klimatmärkningen. 
 
Elisabeth: “... och man har en marknad, vi bor i Uppsala där man värnar om miljö och 
ekologiskt och det finns en intresserad marknad. Mycket studenter och ja ganska stort fokus på 
det då (red: ekologiskt) och vi såg att det här är en möjlighet som man egentligen inte tog tillvara 
på då.” 
 
Elisabeth berättade att de såg klimatmärkningen som ett sätt att stärka sitt varumärke i 
konkurrensen men i början fanns det tvivel. Hon nämner att under hösten 2008 gick den 
ekonomiska marknaden in i en lågkonjunktur, medias och politikers koncentration flyttades från 
klimatfrågan till andra välfärdsfrågor. Efter Köpenhamnsmötet var det som att frågan var död och 
valet 2009 hade inget fokus på miljöfrågorna. Elisabeth menar att detta skapade först en del oro 
men det visade sig att marknaden och intresset för ekologiskt var fortsatt stark. 
 
Elisabeth: “Då var det klart att man funderade på om det här var bra eller inte, men nu känner 
vi att det här är ett otroligt starkt vapen i konkurrensen mot övriga”. 
 
Henrik säger att det idag finns det ett stort intresse för ekologiskt i samhället, men att det också 
finns ett överskott av ekologisk mjölk på marknaden. Han nämner att när klimatfrågan är i fokus i 
samhällsdebatten så gynnar det Sju Gårdars produkter. Att Sju gårdars produkter både är KRAV-
märkta och Svenskt Sigillmärkta samt att de lever upp till de nya klimatreglerna utmärker deras 
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produkter på en marknad som kanske är mättad. Henrik säger att större aktörer som Arla har 
börjat profilera sig som lokalproducerade och nämner att om de får ett överskott och gör en 
prisdumpning på ekologisk mjölk kan det komma att drabba Sju Gårdar hårt. Han säger att Sju 
Gårdar därför hela tiden måste jobba aktivt med att stärka sitt varumärke och ser detta som en 
drivkraft till att hitta sätt som utmärker dem. För att de ska kunna producera mejeriprodukter så 
som de vill, är det viktigt att det finns konsumenter på marknaden som är villiga att betala för 
deras mervärde och väljer deras produkter framför andra.  
  
Anna på Svenskt Sigill säger att det finns en osäkerhet kring just prisbildningen och hur redo 
marknaden är för den här typen av mervärde. Bönderna måste känna att de får något tillbaka. Det 
är alltid en avvägning mellan merkostnader och vilket merpris de kan ta ut enligt Anna. Att som 
livsmedelsproducent veta att man får betatalt för sina produkter är ett viktigt incitament till att åta 
sig ett ytterligare regelverk. 
 
Anna: “En producent kan göra det här om de vet att de får betalt för det. De frågorna måste man 
koppla ihop. Och det är ju ett frågetecken just nu. Marknaden är ju lite omogen för certifierade 
produkter så det är det svårt att säga någonting om” . 
 
Anna säger att det måste finnas en vilja från konsumenterna att betala men konsumenterna i sin 
tur är styrda av handlarna. Precis som Elisabeth nämnde i sin intervju så säger Anna att det 
viktigt att handlare vill köpa in klimatprodukter och ställa dem på mejerihyllan i butiken. 
 
Anna: “En flaskhals i sammanhanget är ju livsmedelshandeln, de som köper upp producenternas, 
mejeriernas produkter, och deras betalningsvilja för klimatcertifierade produkter”. 
 
Detta berättar Elisabeth att hon inte upplevde som något problem utan säger att de nog hade “tur 
och tajming“ att just de stora livsmedelsbutikerna i Uppsalaområdet var villiga att skriva kontrakt 
med dem. Hon säger att alla som de ville skulle erbjuda deras produkter var intresserade.   
 
Elisabeth berättar vidare att när Sju Gårdar hade antagit klimatreglerna blev det också en 
drivkraft i sig att vara med och utveckla dem och en morot att fortsätta jobba med reglerna. När 
pärmen plockades fram blev det många aha-upplevelser som ökade motivationen till att fortsätta 
utvecklas. Henrik menar att det här är en av många fördelar som han har upplevt med införandet 
av klimatreglerna. Han säger att fast han är bonde i tredje generation har han upptäckt nya saker 
och fått en djupare insikt om hur processerna på gården ser ut och hur de kan utvecklas till att ha 
en mindre påverkan på miljön och klimatet. 

6.4 Klimatmärkning som strategi 
Elisabeth berättar att Sju Gårdars företagsstrategi har sin grund i att erbjuda lokala, ekologiska 
mejeriprodukter i Uppsala med närområdet Uppland. När Sju Gårdar bildades var alla gårdar 
KRAV-märkta och blev snart också Svenskt Sigillmärkta.  
 
Sju Gårdar skriver på sin hemsida att de bara mötts av positiva kommentarer gällande deras 
klimatcertifiering. Henrik, ordförande i Sju Gårdar säger att de tror på en stark marknad för 
ekologiska, närodlade och klimatsmarta produkter. Denna åsikt får de även stöd för från 
Naturvårdsverket som i en av deras undersökningar fått resultatet att 92 % av de tillfrågade gärna 
såg en bättre klimatmärkning av produkter och tjänster (Sju Gårdar, c). En annan indikator på att 
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Sju Gårdar gör något som samhället anser vara bra är att de är 2010 vann årets Miljösatsning(Sju 
Gårdar, e). Henrik säger: 
 
“Att vi vunnit Årets Miljöpris är väldigt stort för oss och en bekräftelse på att vi är på rätt väg i 
vårt miljö- och klimatarbete”.  

6.4.1 Positionering och konsumentkontakt 
Henrik nämner i sin intervju att klimatmärkningen har blivit ett sätt för dem att positionera sig på 
marknaden. Deras produkter erbjuder något unikt på en marknad som idag har ett stort 
produktutbud.  
 
Henrik säger att Sju gårdar har valt att skapa sig en stark lokal identitet och begränsa sin 
geografiska spridning till Uppsala, Uppland och norra delarna av Stockholm, detta är en viktig 
del i deras strategi då det även är en del i deras positionering och mervärde. 
 
Henrik: “... vi är en tydlig avsändare, en tydlig identitet. Vilka vi är och var vi finns och hur vi 
jobbar. Ju länge bort vi kommer, desto mindre är det värdet”. 
 
Henrik tycker det är viktigt att Sju Gårdar är tydliga med vad deras mervärde innehåller och vad 
företaget står för. Han menar att de erbjuder kunderna ett tydligt val i butiken för de konsumenter 
som delar deras värderingar kring miljö, klimat och vikten av lokala produkter. Henrik menar att 
Sju Gårdar resonerar så här: 
 
Henrik: “Nu gör vi det här, det här står vi för, och då kostar det lite extra. Och de som är villiga 
att betala för det väljer ju då det här. Vi erbjuder ju egentligen ett lätt val till konsumenten. Här 
har du någonting lokalt, ekologiskt, klimatcertifierat, det första i sitt slag och det står för det här. 
Tycker du det är värt något extra, så ta vår mjölk”. 
 
Att kommunicera detta mervärde till kunderna säger Henrik är en viktig del i deras strategi. 
Genom att föra en dialog med sina kunder kan man knyta dem till sig men även förstå vad som 
efterfrågas och vad konsumenterna tycker är viktigt. Via Sju Gårdars hemsida, www.sjugardar.se 
kan man därför finna information om hur man kontaktar dem och de ser gärna att intresserade hör 
av sig till dem. De skriver också att alla är välkomna att besöka gårdarna bara man ringer först. 
Ytterligare ett sätt att nå ut till kunder som Henrik beskriver är att de gör demonstrationer i 
butiker runt om i Uppsalaområdet och möter kunderna i affärerna. Denna aktivitet är en viktig 
källa till att lära känna sina kunder tycker Henrik. För att locka till sig nya kunder och erbjuda 
rolig aktivteter till befintliga kunder, bjuder de in till olika events på gårdarna. Under 2010 kom 
över 6 000 personer till deras betessläpp och de tror att det blir ännu fler i år. På deras hemsida 
går det att läsa mer ingående om de olika events som företaget anordnar.   

6.4.2 Samarbeten - ett grundläggande strategiskt steg för Sju Gårdar  
I intervjuerna med Elisabeth och Henrik framkom det att inom Sju Gårdar pågår samarbeten på 
många olika nivåer. De nämnde att det mest grundläggande samarbetet för Sju Gårdar är deras 
samarbete med Svenskt Sigill och KRAV. Elisabeth menar att utan dessa samarbeten skulle det 
vara svårt att nå ut till konsumenterna med deras budskap och ha den position som de har fått på 
marknaden idag. Dessa organisationer är frivilliga men hjälper företag att skapa en trovärdighet i 
sitt arbete (Sju Gårdar, b). 
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Elisabeth berättar att samarbeten på olika sätt har varit grundläggande i organisationen Sju 
Gårdar från start. Det första samarbetet påbörjades när organisationen bildades och sju enskilda 
gårdar gick samman. Detta säger hon gjorde gårdarna starkare och de fick ta del av varandras 
kompetenser och erfarenheter. Elisabeth säger att en del i Sju Gårdars strategi har varit att de valt 
att satsa på att hitta bra samarbetspartners istället för att utöka den egna organisationen för 
mycket. Det första strategiska samarbetet som Sju Gårdar som organisation ingick var med Milko 
och Gefleortens mejeri när de bildade ett handelsbolag. Genom att samarbeta med Milko och 
Gefleortens mejeri berättar Elisabeth att de har kunnat ta del av deras tillgångar och inte behövt 
utöka sin egen organisation för att kunna erbjuda sina produkter på marknaden.  Samarbetet med 
Gefleortens mejeri har gjort att de inte behövt bygga ett eget mejeri vilket de anser att det inte är 
ekonomiskt försvarbart för organisationen och inte nödvändigtvis i linje med deras strategi att ha 
ett eget mejeri. 
 
Elisabeth: “Det handlar inte om vem som packar mjölken i en kartong, det är inte där det sitter. 
Det är vad vi gör på våra gårdar, det är det som ger mervärde till konsumenterna och 
som de vill veta mer om och som de är intresserade av”. 
 
Enligt Elisabeth fungerar samarbetet med Gefleortens mejeri bra och genom att effektivisera 
transporter och lära ut eko-körning så blir miljöpåverkan där inte heller nämnvärt stor trots att 
mejeriet ligger 10 mil bort. Det som hon säger kan vara negativt är att samarbetet i viss mån kan 
innebära en begränsning eftersom de inte har full frihet över förädlingsprocesserna och därmed i 
ett längre perspektiv hindras i sin produktutveckling om de inte kan komma överens. 
 
Samarbete med Uppsala Kommun 
Elisabeth berättar i sin mailintervju att utöver samarbeten inom den egna organisationen och med 
Svenskt Sigill och KKRAV, har Sju Gårdar även ett samarbete med Uppsala kommun. På 
kommunens hemsida går det att läsa att kommunen 2010 upprättade ett eget klimatprotokoll. 
Målet med klimatprotokollet är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 % per invånare till 
år 2020, jämfört med 1990- års värden. För att uppnå målen har fem fokusområden valts ut för att 
peka på vad kommunen och dess invånare kan göra för att nå de upp uppsatta målen. I dessa mål 
ingår det bland annat att sänka energiförbrukningen genom att jobba med förnybar och 
effektivare energianvändning (Uppsala Kommun). Sju Gårdar skriver vidare på sin hemsida att 
kommunen vill att de företag som gått samman, som tillsammans står för 28 % av kommunens 
arbetstillfällen, ska vara pådrivande och vara inspirationskällor för andra i klimatarbetet. De anser 
att man klarar mer tillsammans än vad de klarar ensamma, de arbetar under parollen 
“Tillsammans når vi längre” (Sju Gårdar, f).  Elisabeth skriver i sitt mail att detta samarbete har 
uppstått efter att de gjort sin klimatsatsning och var därmed inte någon draghjälp från början, men 
att de idag: 
 
Elisabeth: “... har nytta av varandra nu när kommunen har klivit fram och arbetar aktivt med 
klimatfrågan och vi med flera företag har nappat på idén.”  

6.4.3 Sju Gårdars strategiska utmaning: utvecklas i linje med sina värderingar 
Elisabeth säger att för framtiden ser Sju Gårdar som sin främsta utmaning att befästa sin ställning 
på marknaden. Att utvecklas och bli så mycket större än vad de är idag stämmer enligt Elisabeth 
inte med företagets grundstrategi. Det gäller att följa de värderingar som gruppen har samlats runt 
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och som de förmedlar till sina konsumenter. Hon säger att alla beslut som tas i organisationen på 
strategisk nivå måste ifrågasättas. Frågor som hur långt utanför deras närområde de kan de sälja 
sina produkter och vilka produkter som ev. kan ta steget utanför diskuteras i organisationen samt 
när kraven på deras mervärde inte uppfylls längre. En diskussion som hon säger förs i 
organisationen idag är om deras syrade mejeriprodukter kan åka längre än den vanliga mjölken. I 
dagsläget har de valt att inte distribuera utanför sitt närområde men beroende på vad de uppfattar 
att konsumenterna anser och vad de efterfrågar kan det komma att ändras. Elisabeth menar att det 
är viktigt att den utvecklingen sker i lagom takt för att inte tappa bort kärnan i verksamheten. 
Elisabeth påpekar vikten av att vid alla strategiska beslut ställa sig frågorna: 
 
“Vad betyder det, vad får det för konsekvenser och tål det att granskas?” 
 
för att hela tiden säkerställa att deras strategi följer vad deras värderingar säger.  
 
Det som Elisabeth säger är Sju gårdars nästa stora strategiska steg för 2011 är att införa ett större 
produktutbud och när nya produkter planeras är det viktigt att det är i linje med deras lokala och 
ekologiska ställningstaganden. De produkter som Elisabeth säger att de har i åtanke är vispgrädde 
och någon smaksatt yoghurt. Vilken smak är ännu inte bestämt då både Elisabeth och Henrik 
anser att det är svårt att göra en avvägning mellan smak och ekologi. Den populäraste smaken på 
marknaden idag är vanilj och just nu funderar de kring om det är en möjlig smak för dem eller om 
de ska satsa på något svenskt bär istället. De nämner att eftersom det är viktigt att deras produkter 
säljer bra måste det i slutändan också vara en smak som konsumenterna köper. Här blir det ett 
enligt Henrik ett dilemma mellan värderingar och ekonomi.   
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KAPITEL 7 
I kapitel 7 redovisas vår analys utifrån uppställt syfte i metoddelen, framlagda teorier i kapitel 4 
och 5 och vår empiri i kapitel 6. Vi börjar med att analysera organisationen och dess relation till 
klimatregelverket, går över till vad som har motiverat och drivit Sju Gårdar till att anta 
klimatmärkningen och avslutar med vilka strategiska utmaningar vi ser att Sju gårdar står inför.  

7. Analys 

Den här studien har visat att för Sju Gårdar var det inte ett stort steg att uppfylla det nya 
klimatregelverket som kom 2010. Utifrån de intervjuer som vi fört med två bönder och som har 
huvudansvaret i Sju Gårdars ekonomiska förening tolkar vi det som att klimatmärkningen inte 
har påverkat organisationens grundstruktur och grundstrategi. Det kan vi se har en rad olika 
orsaker och beror till stor del på hur de var organiserade sedan tidigare och att de arbetar utifrån 
en välformulerad strategi. De stora strategiska besluten som skett i företaget hade tagits redan 
innan de antog klimatmärkningen år 2010. Vi har dock sett att det fått konsekvenser hos den egna 
individen, i vardagen när de arbetar på sina gårdar. De gör nya reflektioner om vad deras 
arbetssätt har för klimatpåverkan och betraktar sina arbetsrutiner på ett nytt sätt.  

7.1 Organisationen Sju Gårdar och samarbeten 
Företaget Sju Gårdar består av sju enskilda gårdar som gått samman i en ekonomisk förening. Vi 
har sett att de, för att stärka sin organisation sökt samarbetspartners utanför den egna 
organisationen. De bildade ett handelsbolag med Milko och Gefleortens mejeri för att kunna 
förädla sina produkter utan att själva göra stora investeringar i ett eget mejeri. Gefleortens mejeri 
är Svenskt Sigill märkta, vilket ledde till att även Sju Gårdar, för att samarbetet skulle vara 
möjligt, blev certifierade med denna märkning. Detta strategiska drag, att samarbeta med en 
utomstående part har alltså lett till att de gjort strategiska val utifrån en annan part som fått 
konsekvenser för hur de arbetar med märkningar och deras möjligheter att positionera sig på 
marknaden. Johnson et al. (2008, s. 360) och Kolke & Pinkse (2004, s. 311) beskriver detta 
scenario som att samarbetet har gett företaget tydligare riktlinjer för sitt klimatarbete och fått det 
lättare att föra ut sitt budskap. Vi kan se att samarbetet har gynnat både Sju Gårdar och 
Gefleortens mejeri då det, förutom att det stärkt Sju Gårdars trovärdighet genom en ny märkning 
även bidragit till att mejeriet har kunnat nyttja sin överkapacitet som de hade innan samarbetet 
med Sju Gårdar.  

7.2 Klimatregelverket och organisationen 
Den här studien har visat att det nya klimatregelverket har verkat stimulerande för Sju Gårdar 
eftersom det har visat att det organisationen har tänkt och gjort sedan tidigare, innan 2010 är 
något som de genom klimatmärkning nu kan kommunicera till konsumenterna genom Svenskt 
Sigills tilläggsmärkning. 

7.2.1 Klimatregelverkets påverkan på organisationen  
Organisationens uppbyggnad och grundstrategi 
I intervjuer med Elisabeth och Henrik från Sju Gårdar har det framgått att deras resa har gått 
snabbt och att de är en ung organisation som består av många drivna medlemmar. Att de 
tillsammans har gått ur Arla och bildat eget har enligt dem svetsat samman dem som grupp och 
Elisabeth säger att det har påverkat hur de har valt att organisera sig. De är en platt och 
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demokratisk organisation där alla har en röst och där minst konsensus ska råda. De har skapat en 
tradition av att diskutera genom alla steg de ska ta och dra nytta av varandras kompetens.  
Sju gårdar är idag ett ungt företag om man ser till företaget men individerna inom det har de 
arbetat med jordbruk under lång tid. Personerna inom Sju Gårdar har varit bönder i flera 
decennier och har under de senaste 20 åren haft olika typer av utomstående samarbetspartners. 
Att de nu valt att göra något nytt och skapat ett gemensamt företag visar på att de är drivna, 
öppna för förändringar och entreprenöriella. Denna studie visar att deras bakgrund kan ha 
påverkat att hur de har valt att organisera sig idag. Enligt Miller et al. (1996, s. 883) har företag 
som är vana vid förändring lättare att se möjligheter vid en omställning till nya förhållanden. Det 
här tillsammans med att Sju gårdar är en ung organisation och har en öppen företagskultur kan, 
som även Johnson et al (2008, s. 521) nämnt, underlättar för organisationen att förhålla sig till ett 
föränderligt regelverk.  
 
Studien har visat att Sju Gårdas organisation är idag uppbyggd för att klara en föränderlig 
omvärld och för att på ett effektivt sätt kunna anpassa sig till sin omgivning, vilket Hatch (1997, 
s. 383) nämner blir allt viktigare för företag för att de ska kunna hålla jämna steg med det som 
sker i omvärlden. Eftersom Sju Gårdar är anslutna till både KRAV och Svenskt Sigill vars 
regelverk hela tiden utvecklas och revideras krävs det av dem att de kan förändra sig. Att hitta 
nya arbetssätt och lägga till nya arbetsmoment är något som har varit en naturlig del på allas 
enskilda gårdar sedan en lång tid tillbaka. Så när Sju Gårdar bildades var detta sätt att arbeta en 
självklarhet, att förändringar kommer och det är en naturlig del av vardagen.  
 
Studien har visat att Sju Gårdar är ett framåtsträvande företag som vi sett arbetar för att utveckla 
organisationen och individerna i den. Enligt Elisabeth och Henrik på Sju Gårdar så ser de på 
förändringar som något kontinuerligt och behandlar dem som ett sätt att förbättra organisationen. 
Detta anser vi kan ses som att de har byggt sitt företag runt, vad Jacobsen kallar, en strategi O där 
utvecklingen av organisationen och ett långsiktigt tänk i organisationen är viktigare än kortsiktiga 
ekonomiska mål (Jacobsen, 2005, s. 229). Att de har lätt för förändring och ser dem som en 
möjlighet till utveckling anser vi, utifrån studien kan även kopplas till att de varit och är KRAV-
producenter. Att de är KRAV-bönder, säger både Kjell och Anders, leder till att det finns en stor 
öppenhet inför förändringar då KRAVs regelverk ständigt utvecklas och revideras. Därmed tror 
vi att viljan att förändra sig är något naturligt för bönderna i Sju Gårdar då alla har varit KRAV-
bönder en längre tid. Deras strategi och grundsyn på förändringar gör att vi även ser dem som 
opportunistiska enligt Miller et al. (1996, s. 865) resonemang, Vi har sett att Sju Gårdar har 
anpassat sin strategi så att de med små medel ska kunna anpassa sin verksamhet efter en 
föränderlig omvärld. Sju Gårdars öppenhet anser vi har underlättat för dem i samband med 
organisationens bildande och när de antog klimatreglerna som ledde till än fler krav och regler att 
leva upp till.  
 
Genom att Sju Gårdar ständigt strävar efter att utveckla sina processer och har en vilja av att 
reducera sina utsläpp, ständigt arbeta med så miljövänliga metoder och ta till sig ny teknologi har 
denna studie även visat att de arbetar innovativt (Kolke & Pinkse, 2004, s. 311). I studien har det 
även framkommit att deras sätt att jobba innovativt även lett till att de jobbar proaktivt för att de 
ständigt ska ligga i fas med regelutvecklingen. Både Jacobsen (2005, s. 63) och Okereke (2007, s. 
480) har uppmärksammat detta samband och menar att detta är viktigt för att inte hamna efter 
sina konkurrenter. I Intervjuerna med Sju Gårdar har det framkommit att de har jobbat proaktivt 
med KRAVs och Svenskt Sigills regelverk och att de i många avseenden gjort mer än vad de har 
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behövt för att uppfylla dem, t.ex. med foder och djurhälsa. Att de även har varit innovativa har 
gjort att steget till ett klimattillägg inte blev lika stort som det annars kan ha blivit.  
 
Studien visar att Sju Gårdars sätt att jobba proaktivt med regelverken har lett till att de även legat 
långt fram vad det gäller ny teknologi på gårdarna och de gjorde en del nyinvesteringar i 
samband med klimatcertifieringen som främjat deras arbete. Ny teknologi kan innebära 
förändringar i ett företag och driva det till att påbörja ett arbete för hållbar produktion. Men 
genom intervjuerna framkom det att för Sju Gårdar var nyinvesteringar inget som var nödvändigt 
för att de skulle kunna genomföra implementeringen av klimatreglerna och det är heller inget 
som förändrat deras organisation trots att både Jacobsen (2005, s. 63) och Okereke (2007, s. 483) 
har visat att de kan finnas ett sådant samband.  
 
Investeringar kan även göras i syfte att minska produktionskostnader i det långa loppet. Att det är 
en anledning till nyinvesteringar nämner Elisabeth i sin intervju, men studien visar att för Sju 
Gårdar som har ett intresse av att ligga i framkant med ny teknologi ses nyinvesteringar på 
gårdarna som gynnsamt på flera plan. Dels är det ett sätt att underlätta för framtida förändringar 
som kommer att ske i de olika regelverken och dels är det ett sätt att visa upp konkreta saker som 
de har förändrat för att minska sin klimatpåverkan. Det blir som ett ställningstagande mot sina 
konkurrenter och kunder då de visar att det går att driva jordbruk med modern teknik och ny 
teknologi visar även på deras vilja av att göra vad de kan i sitt klimatarbete. 
 
Planerad förändring och attityder  
Studien visar att anta ett nytt regelverk kan ses som att företaget går igenom en planerad 
förändring. Då regelverket var utformat och tillgängligt för bönderna en tid innan de valde att 
implementera det visste de vad det innehöll och därmed fick de i stora drag insikt i vilka 
förändringar som regelverket skulle innebära. Detta ledde till att de kunde förbereda sig på 
förändringen innan den ägde rum. Studien visar att det kan ha bidragit till att det gick 
förhållandevis lätt att införa de nya reglerna då en planerad förändring oftare upplevs som mer 
positiv än en oplanerad förändring (Carrillo- Hermosilla et al. 2009, s. 33-36). Det är viktigt att 
alla i organisationen är med och diskuterar alla beslut vilket också kan ha fått förändringen att 
upplevas mer positiv. Van Dam et al (2007, s. 317) har sett att om alla som förändringen berör får 
samma information och är delaktiga i processen finns det en större förståelse bakom förändringen 
och är därmed lättare att driva igenom. Genom intervjuerna i denna studie, framkom det att Sju 
Gårdar är en demokratisk organisation och att de jobbar nära varandra vilket underlättar när 
viktiga beslut ska fattas vilket har underlättat för dem att ta till sig nya regler. 
 
Sju Gårdars positiva attityder till klimatarbete kan också kopplas till företagets goda prestationer 
både innan och efter det att klimatreglerna implementerats. Med hänvisning till s. 32 och figur 7, 
som visar hur attityder och föreställningar påverkat företagets strategi och prestation, kan vi se att 
deras positiva föreställningar har påverkat deras strategiska val och således hur de tolkar 
företagets prestation. De har åtagit sig klimatmärkningen från Svenskt Sigill vilket har påverkat 
deras strategi. Det har påverkat deras attityder mot hållbar produktion på ett positivt sätt och som 
sedan har förstärkt deras ursprungliga värderingar om att hållbar produktion är något de vill 
arbeta med och utveckla i sin verksamhet. 
 
Att känna ett visst motstånd mot förändring är en vanlig reaktion och något som Jacobsen (2005, 
s. 163, 168) lyfter fram kan påverka hur lyckad en förändring blir. Denna studie har visat att hos 



   

58 
 

Sju Gårdar har det inte funnits något motstånd till att regelverket förändras eller att standarder 
tillkommer. Snarare så ser det detta som ett sätt att utveckla sin verksamhet. Att de har detta 
synsätt kan förklaras genom att de har strategi O och att genom att de arbeta innovativt och 
proaktivt samt gör planerade förändringar för att ha kontroll på de förändringar som sker i deras 
omvärld. Precis som Wesly och Levinthals (1990) (Jacobsen, 2005, s. 163) har upptäckt så visar 
denna studie att ett företags förmåga att förändras verkar ligga i hur de ser på ny information och 
hur väl de kan inkorporera det i sin verksamhet och skapa åtråvärda produkter. Sju Gårdar verkar 
veta hur det ska ta till sig nya regelverk och standarder och hur man får det att fungera med sin 
verksamhet. Om ett företag istället inte har denna förmåga kan förändring ses som ett hot och 
något som riskerar att störa organisationen och dess verksamhet. En tes som kommer fram i det 
här resonemanget är att anledningen till att det gått bra för Sju Gårdar att ta till sig Svenskt Sigills 
klimatregelverk är att det är ett frivilligt regelverk, något de väljer att arbeta med och inför på 
eget initiativ. Det är alltså en frivilig förändring som företag tar på sig att genomföra och 
genomför det som en planerad förändring. Med detta sätt att resonera, kan man se att för KRAV-
producenter, när hela klimatregelverket är inkorporerat, innebär detta en påtvingad förändring. 
Då denna förändring blir tvingande kan det tänka sig att det finns ett större motstånd eftersom vi 
ofta får ett motstånd mot sådant vi inte själva har kontrollen över. Det här kan vara en del i, till 
varför KRAV känt att de behövt göra flera remissförfaranden som vi beskrivit i kapitel 6 och inte 
Svenskt Sigill. 

7.2.2 Vad Klimatregelverket har lett till/bidragit med för Sju Gårdar 
I intervjuerna har det framkommit att regelverket har uppfattats som både något positivt och 
negativt hos olika aktörer inom branschen. Studien har visat att Sju Gårdar anser att 
klimattillägget har haft en positiv inverkan på deras verksamhet. Klimattillägget har bidragit till 
vissa förändringar i förhållningssätt inom organisationen som har hjälpt dem att utvecklas och det 
har blivit ett sätt att utmärka sig på marknaden vilket har lett till att de har sett regelverket som 
övervägande positivt.  

7.2.3 Förändrat synsätt i organisationen och ekonomiska vinster 
I intervjuerna med Elisabeth och Henrik kom det fram att klimatreglerna i sig inte har förändrat 
Sju Gårdars organisation eller arbetsrutiner nämnvärt men att det ändå fått konsekvenser för 
bönderna. Carrillo-Hermosilla (2009, s. 33), nämner att för ett företag som ska införa 
hållbarhetsarbete från grunden krävs det stora omställningar inom organisationen. Elisabeth och 
Henrik berättar att införandet av regelverket bara är ett ytterligare steg i deras hållbarhetsarbete 
och att det därför inte har påverkat deras organisation eller arbetssätt i någon betydande 
omfattning. Det grundar sig i deras tidigare arbete med hållbarhet och att de har varit ekologiska 
producenter länge. Henrik nämner dock att för mejeriföretag som idag inte är certifierade enligt 
Svenskt Sigill och/eller KRAV skulle det krävas stora omstruktureringar i både organisation och 
arbetssätt.    
 
Studien har visat att det som främst har förändrats inom Sju Gårdar i och med det nya regelverket 
är medlemmarnas synsätt på den egna gården. Både Henrik och Elisabeth menar att de har fått 
aha-upplevelser i och med att de var tvungna att gå igenom hela gården och bland annat 
genomföra en energikartläggning och analys av gårdens processer.  
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Det har förändrat både deras arbetsmässiga och affärsmässiga tänk. För Henrik som är bonde i 
tredje generation och vars gård har varit ekologisk över 16 år säger det ganska mycket om 
reglerna, då de har förändrat hans syn på sitt arbete!  
 
I reglerna ingår det även att se över hur de använder sig av gårdens utrustning och att de mer 
noggrant överväger nyinvesteringar de gör. Studien visar att det tillsammans med 
kartläggningarna av verksamheten har lett till att Sju Gårdar har sparat både tid och pengar. 
Okereke (2007, s. 479) nämner att många företag ser den ekonomiska faktorn som något som 
driver dem till att börja med hållbarhetsarbete, dvs. att det blir ett sätt att sänka företagets 
kostnader. För Sju Gårdar var inte det huvudändamålet men att det arbete de utför även syns i 
ekonomin säger Elisabeth och Henrik känns som ytterligare ett argument för att de gjorde rätt 
som antog klimatmärkningen och det ger extra motivation att arbeta med klimatreglerna.  
 
En tydligare position på marknaden 
Studien har visat att Sju Gårdar bildades i en tid då klimatfrågan var aktuell i media och i den 
politiska debatten. Det fanns en stor efterfrågan på lokalproducerade och klimatvänliga 
produkter. Sju Gårdar säger de såg en chans att fylla den här efterfrågan med sina produkter. 
Johnson et al. (2008, s. 81) beskriver det som att de såg ett “gap” på marknaden. Elisabeth 
nämner att anledningen till att de såg detta utrymme var att de själva hade ett genuint intresse för 
ekologiska närproducerade produkter och hade miljö- och klimatfrågor varmt om hjärtat. Enligt 
Henrik och Elisabeth på Sju Gårdar fanns dessa värden även hos konsumenter som efterfrågade 
sådana produkter. När de först lanserade sina produkter på marknaden år 2008 var det som ett 
ekologiskt och närproducerat alternativ och deras varuportfölj mottogs positivt hos företagets 
intressenter. När företaget år 2010 kom med klimatmärkta varor vässades deras varumärke och de 
kunde erbjuda något helt nytt på marknaden. 
 
Johnson et al. (2008, s. 336) nämner att vara först på marknaden med nya produkter kan vara 
både positivt och negativt. Det som kan vara negativt med att vara först är att det är svårt att veta 
om marknaden är redo för nya produkter och om det finns en betalningsvilja hos konsumenterna. 
Genom att studera Sju Gårdars fall framkom flera fördelar med att vara först ut på marknaden 
med en ny produkt. När de skulle lansera sina produkter var handeln intresserad och det fanns en 
vilja att ta in deras produkter på hyllorna. Att handeln var intresserad grundar sig i den 
klimatdebatt som genomsyrar samhället och att Sju Gårdar har gjort ett tydligt ställningstagande i 
denna samhällsfråga. I och med att Sju Gårdar var först i Sverige med klimatmärkt mjölk var 
också konkurrensen obefintlig inom just detta segment. Det gjorde att de fick möjligheten att 
binda till sig nya kunder på sin nischade del av marknaden. Att vara först har också som Henrik 
lyfte fram, väckt en nyfikenhet hos allmänheten att ta reda på mer om hur ett ekologiskt jordbruk 
drivs. Detta menar han syns genom att många kommer till deras betessläpp på vårarna och som 
kommer ut till gårdarna på besök. Det gör att Sju Gårdar är delaktiga i att utbilda allmänheten om 
klimatfrågan, och hur jordbruket påverkar vårt klimat och närmiljö vilket Okereke (2007, s. 479) 
lyfter fram som en marknadsföringsstrategi.   
 
Genom denna studie har det framkommit att Sju Gårdars produkter är de enda klimatmärkta 
produkterna på den marknad de verkar på och därmed något dyrare än andra alternativ. Detta 
förklarar de med att deras produkter erbjuder ett mervärde till sina kunder som ingen annan gör. 
Det gör att de konkurrerar med så kallad fokuserad differentiering och rättfärdigar att de tar mer 
betalt för sina produkter (Johnson et al. 2008, s. 230). Hur lojala deras kunder är och hur stor 
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fördel de hade av att vara först återstår att se när Sju Gårdar får konkurrens av andra 
klimatcertifierade mejeriproducenter. Som det ser ut just nu är det ingen aktör i Upplands 
närområde som har siktat in sig på samma segment som Sju Gårdar men då klimatet är en aktuell 
fråga och det finns ett intresse på marknaden är det inte omöjligt att det kommer fler aktörer med 
denna inriktning. Okereke (2007 s. 483) menar att det finns en osäkerhet kring just detta, hur 
marknaden kommer att se ut i framtiden och om det kommer att finnas en vilja att betala för 
dessa produkter.            
 
För att fortsätta behålla sina kunder vid en konkurrenssituation har studien visat att det för Sju 
Gårdar är viktigt att vinna konsumenternas förtroende och att det i sin tur blir ett viktigt motiv till 
att fortsätta leva upp till sin klimatmärkning. Clemenz (2010, s. 481-482) skriver att det finns 
många livsmedelsmärkningar på marknaden idag som kan skapa en förvirring hos kunden. Sju 
Gårdar har märkningen Svenskt Sigill och deras tilläggsmärkning gällande klimat och Elisabeth 
tog i sin intervju upp att hon ser tilläggsmärkningen som en fördel framför en helt ny 
klimatmärkning. Hon säger att KRAV och Svenskt Sigill är välkända märkningar och genom att 
märka sina produkter på detta sätt kan de på ett tydligt sätt visa hur de skiljer sig från andra 
producenter i mejeribranschen och det blir ett sätt att kommunicera detta till kunden.   
 
Studien har visat att Sju Gårdar anser att märkningen är ett viktigt verktyg för dem och de 
använder det som ett sätt att vara nära sina kunder samt att de på ett tydligt sätt kan förmedla sina 
produkters mervärde. Enligt Jobber & Fahy (2008, s. 125) är kommunikationen utåt, genom 
positionering viktig för att intressenter ska uppfatta vilka värderingar ett företag står för och vad 
de erbjuder. Inom Sju Gårdar jobbar de mycket med att vara lättillgängliga för sina kunder och 
visar gärna upp sin verksamhet. De uppmanar på sin hemsida att konsumenter gärna får höra av 
sig om de har frågor och att de gärna får komma på besök till gårdarna om de ringer först. 
Uppsatsen visar att Sju Gårdar vill ha en öppenhet mot konsumenterna och hoppas därigenom att 
det ska bidra till att deras varumärke fastnar i deras tankar och vara det första de tänker på när de 
ska välja sin mejeriprodukt i hyllan. Kunderna ska, för en lyckad positionering enligt Jobber & 
Fahy (2006, s. 124-127) tycka att deras produkter verkligen ger ett mervärde som de inte kan få 
någon annanstans. 

7.3 Motiv och drivkrafter bakom implementeringen av klimatregelverket 
I denna studie har en rad motiv och drivkrafter framkommit som har gjort att Sju Gårdar har 
antagit klimatmärkningen. Några av dessa är genuina värderingar, vinst, företagets omgivning 
och chansen att vara branschledande. Här nedan analyseras deras påverkansgrad.  

7.3.1 Genuina värderingar vs. vinst 
I intervjuerna med Elisabeth och Henrik framkom det att de bönder som startade Sju Gårdar 
sedan många år tillbaka varit ekologiska. En av gårdarna började med ekologisk odling redan 
1988 och var en av de första gårdarna i Sverige med KRAV-märkt mjölk. Flera av de andra 
gårdarna blev ekologiska på 1990-talet vilket vi tolkar som att dessa bönder verkligen har ett 
genuint miljöintresse och inte bara gör det i jakten på vinster och nya marknadsandelar. Sju 
Gårdar är idag ett litet företag vilket gör att det som Francis et. al (2007, s. 217) skriver om att 
små företag ofta har andra mål med sin verksamhet än större företag som ofta är ute efter att göra 
en vinst, stämmer in på Sju Gårdars verksamhet. Vinst är dock ett motiv som aldrig kan frångås 
enligt Okereke (2007, s. 479) och studien visar att en utmaning som Sju Gårdar har är att väga det 
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ekonomiska intresset mot sina värderingar och det mervärde som de vill förmedla till sina 
kunder. 
 
Jordbruksverket har i en rapport skrivit att vinst är ett starkt motiv även för många ekologiska 
bönder och driver då ett jordbruk av rent affärsmässiga skäl utan djupare värderingar för ekologi 
(Liljenstolpe & Elofsson, 2009, s. 40). Oavsett varför en producent väljer att arbeta med en viss 
typ av märkning eller annan form av hållbarhetsarbete så är vinst alltid en faktor som de måste 
beakta. Det gör att även för bönder som har långtgående idéer på hur gården skulle kunna bli mer 
miljövänlig så finns det alltid ett hinder i form av att det måste finnas ekonomi i det, det måste 
vara något som kunderna vill betala för. Hur ekonomi måste samspela med värderingar blir som 
framkom i empirikapitlet, särskilt tydligt i vad Sju Gårdar anser är möjligt i deras produktutbud 
och vilka smaker de kan erbjuda på exempelvis sin yoghurt. De vill vara en lokal producent i 
Uppland och erbjuda miljö- och klimatsmarta produkter samtidigt som de måste göra vinst och ha 
en produktportfölj som eftertraktas och som handlare vill ta in på hyllorna. En viktig utmaning 
och diskussion som förs i företaget är just hur långt de kan sprida sina varor och vad de kan 
erbjuda för typ av utbud så att det fortfarande är ekonomi i det, och samtidigt inte bryta mot vad 
de står för. Eftersom de har positionerat sig på marknaden som något lokalt, genuint och 
miljö/klimatvänligt kan de inte bryta mot dessa eftersom de då förlorar sin position på 
marknaden. De kommer då inte längre kunna motivera för kunden varför de ska köpa just deras 
varor. 

7.3.2 Omgivning 
Genom att studera Sju Gårdar har det visat sig att vilken bransch och vilken kultur ett företag 
verkar i kan påverka hur producenter upplever klimatregelverket och att det kan verka både 
drivande och hindrande. Både Henrik och Elisabeth nämnde i sina intervjuer att det fanns en 
efterfrågan på närodlade, ekologiska varor i Uppland och att intresset för ekologi var stort och det 
var insikten av detta som var grunden till hela deras omvandling. För Sju Gårdar, som verkar i 
Uppsala kommun där klimatfrågan är en prioriterad samhällsfråga har det varit gynnsamt för dem 
att arbeta med miljö- och klimatfrågor. I mitten av 2010 upprättade Uppsala Kommun ett 
klimatprotokoll som gjorde att klimatfrågan lyftes upp i den lokala debatten (Uppsala kommun). 
Klimatprotokollet upprättades efter det att Sju Gårdar antagit klimatmärkningen och var därför 
ingen drivkraft för dem att implementera klimatreglerna, men idag gynnar det dem att vara med 
och det driver dem att fortsätta jobba aktivt med sitt klimatarbete. Att klimatfrågan genomsyrar 
hela kommunen och därmed har blivit något som fler företag arbetar med har gjort att 
klimatdebatten har lyfts fram i lokalmedia. Wall & Smith skriver att det som förekommer i media 
angående klimatfrågan påverkar människors uppfattning om hur de ser på klimat- och miljöarbete 
(Wall & Smith, 2006, s. 360-361), vilket Henrik nämner som något positivt för dem. När 
klimatdebatten är uppe för diskussion påverkar det Sju Gårdar positivt och de märker ett större 
intresse för sina produkter. Att lyftas fram i offentliga sammanhang gör att Sju Gårdar dels når ut 
till nya och befintliga kunder men också att de bidrar, som nämndes tidigare, till att utbilda och 
informera allmänheten i klimatfrågan. Det kan vidare tänkas att Sju Gårdar genom att skriva på 
detta protokoll får gratis reklam för sitt arbete och att samarbetet stärker deras varumärke.  

7.3.3 Att leda utvecklingen ger motivation 
I och med att Sju Gårdar var först ut med det nya regelverket så har studien visat att de fick en 
rad för- och nackdelar. En nackdel med att vara först ut som framkommit, var att regelverket inte 
var helt utvecklat och att de själva fick utveckla verktygen för att de skulle kunna införa 
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regelverket praktiskt. Detta ledde till ett merarbete som de kanske inte hade behövt lägga ner tid 
och resurser på om de hade implementerat reglerna i ett senare skede. Detta kan ses som ett 
hinder som Sju Gårdar överkommit men som andra aktörer som kommer komma in senare på 
marknaden inte behöver jobba med då verktygen som ska underlätta vid implementeringen redan 
är framtagna. Just det, att det kan vara kostsamt att leda utvecklingen inom hållbarhetsarbete gör 
att många företag därför väntar och tittar på vad konkurrenterna gör innan de själva tar steget 
(Dobers & Wolff, 195, s. 73). 
 
Elisabeth nämnde att vara först med att anta regelverket och att det inte helt var hugget i sten 
ledde till visst merarbete men det ledde också till att de kunde vara med och påverka det, vilket 
Elisabeth nämner som en fördel. Att få chansen att vara med och påverka har i detta fall visat sig 
överväga nackdelarna och gett både motivation och drivkrafter till att arbeta med regelverket. Att 
kunna komma med direkta, konkreta tips och råd på hur reglerna kunde förbättras känner de var 
en hjälp i deras och andra lantbrukares arbete. Det gav dem motivation till att fortsätta då de 
kände att de kunde påverka KRAV och Svenskt Sigill och att de fick inflytande i 
organisationerna. Det gör att de även i fortsättningen kommer att kunna ha insikt i vad nästa steg 
i regelverken kommer att bli och det gör det lättare att arbeta innovativt och provaktivt och vara 
med och påverka utvecklingen och dess riktning. 

7.3.4 Hinder 
Som Kjell och Anders från KRAV berättat har regelverket plockats fram i samarbete med många 
ledande aktörer inom branschen för att förankra reglerna hos dem som ska arbeta praktiskt med 
dem. Genom intervjuerna med dessa, har det framkommit att det finns viss problematik i 
regelverket och att vissa delar verkar anses vara besvärliga att leva upp. Visionen med de nya 
klimatreglerna är att de ska bidra till ett bättre klimat och därmed är vissa av reglerna något som 
också kommer att bli lättare att uppfylla i framtiden när vissa redskap och arbetssätt har 
utvecklats. Detta kan tolkas som att det vissa ser som hinder idag inte kommer vara hinder i 
framtiden.  
 
Studien ger indikation på att vad som betraktas som hinder i klimatregelverket kan bero till stor 
del på företagets unika situation. Regelverket, ska passa både stora och mindre aktörer och att de 
har olika stora resurser för att klara av omställningen och införandet av nya regler. Anna från 
Svenskt Sigill, nämner att det är viktigt att det finns resurser och kompetens i företaget för att 
kunna genomföra en förändring och anta regelverket, vilket även Carrillo- Hermosilla et al. 
(2009, s. 47) nämner som en viktig faktor för att motivera företag till förändring. Då 
implementering av hållbarhetsarbete kan vara kostsamt och ta mycket tid i anspråk krävs det att 
företaget kan avsätta resurser för det och ha en långsiktig planering med sin satsning. Det har 
framkommit att medlemmarna i Sju Gårdar sedan en lång tid tillbaka har jobbat med ett hållbart 
arbete på de enskilda gårdarna och resurser för implementeringen av regelverket har funnits inom 
organisationen. Studien har visat att Sju Gårdars strategi bygger på en hållbar produktion och att 
de ser dessa förändringar i ett långsiktigt perspektiv.        
 
Studien visar att Sju Gårdar hade bra förutsättningar inför implementerandet av det nya 
regelverket då de sedan en lång tid tillbaka arbetar innovativt och är vana vid att införa nya regler 
och rutiner. Det nya klimatregelverket var lätt att sammanföra med de system och rutiner som 
redan fanns på gårdarna. Enligt Carrillo- Hermosilla et al. (2009, s. 47) bör förändringar som sker 
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i ett företaget i samband med implementerandet av hållbarhetsarbete vara lätta att sammanföra 
med de system och arbetssätt som finns idag för att motivera företag.  

7.4 Strategiska utmaningar och framtiden 
Studien har visat at Sju Gårdar står inför vissa utmaningar i sin framtid. De utmaningar som 
främst kan lyftas fram är gällande hur de ska hantera sin expandering i förhållande till sina 
värderingar som strategin bygger på. Både Okereke (2007, s. 481) och Vithessonthi (2009, s. 51) 
har lagt fram att ett sätt att hantera sådana utmaningar är att företaget ständigt är i fas med sin 
marknad. För att det ska vara möjligt bör de kontinuerligt scanna av sin omgivning och göra sitt 
företag anpassningsbart.  

7.4.1 Framtida utmaning - expandering vs. värdering 
Sju Gårdar har under en kort tidsperiod lyckats komma in på marknaden. En utmaning som 
framkommer i uppsatsen är att Sju Gårdar nu står inför att behålla sin position på marknaden och 
samtidigt fortsätta utvecklas.  
 
Planerade steg som studien visar att de står inför är att, bredda produktutbudet, utöka sin 
marknadsandel något och fortsätta vara proaktiv i sitt miljöarbete. Alla dessa steg måste noga 
övervägas. Deras strategi måste hela tiden stämmas av med deras värderingar. Deras värderingar 
gör att vissa strategiska val inte är relevanta för Sju Gårdar. Detta blir speciellt tydligt i 
resonemang från Elisabeth och Henrik om expanderingsmöjligheter för organisationen. De har 
märkt att det finns ett intresse för deras produkter utanför deras närområde men detta är inget de 
vill tillgodose eftersom det skulle strida mot deras värderingar och strategi.  
 
De förändringar som påverkar företaget måste sammanfalla med företagets värderingar och 
grundläggande strategi och ske i lagom takt för att varumärket fortfarande ska kännas äkta och 
fortfarande leverera det mervärde som är grunden i deras strategi.  
 
Sju Gårdar anser dock att det är viktigt att lyssna på konsumenterna i sådana frågor. 
Undersökningen från YouGov visar att det finns ett stort intresse för klimatmärkta produkter och 
Elisabeth nämnde att det finns konsumenter som efterfrågar Sju Gårdars produkter utanför deras 
tänkta närområde. Det kan bli aktuellt med de att släppa ifrån sig vissa av sina produkter utanför 
sitt tänkta marknadsområde. De resonerar att drickmjölken är det som de inte vill släppa iväg för 
långt för de känner att det skulle strida mot deras värderingar. Däremot kan det finnas möjlighet 
att börja sälja syrade produkter utanför sitt närområde om det är detta som kunderna efterfrågar. I 
det här resonemanget visar det på hur viktig det är med kommunikation med kunden, vilket 
Jobber & Fahy (2006, s. 124-127) nämner är centralt för att få reda på kundens värderingar. 
Studien ger indikation på att så länge konsumenterna fortfarande uppfattar dem, som ett företag 
som står för sina värderingar, så kan de sälja sina produkter utanför sitt närområde. Sju Gårdar 
själva måste sätta gränsen för hur deras värderingar ska samspela med märkningarnas regelverk, 
mot sina konsumenters värderingar och vad samhället anser, samtidigt som de ska göra vinst. 
Detta kan delvis ses negativt ur ekonomisk synvinkel, att deras strategi i viss mån hindrar dem, 
men det är en avvägning de gjort mellan ekonomi och värderingar. Studien visar att genom att de 
har gjort denna avvägning har de mer långsiktiga mål än enbart ekonomiska.  
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7.4.2 Att gå före eller följa efter? 
Studiens teorikapitel visar att arbete med miljö-och klimatfrågor kan betraktas både som ett 
hinder och som en utmaning. Det finns forskare som hävdar att större aktörer med stor kapacitet 
skulle ha det lättare för att införa hållbarhetsarbete i organisationen än mindre aktörer (Carrillo-
Hermosilla et al. 2009, s. 34). Det som talar emot detta är denna studie på Sju Gårdar som är en 
mindre aktör men som var först ut med att anta den nya klimatmärkningen. För att göra detta var 
de tvungna att gå ur Arla eftersom det inte fanns utrymme för den typen av produkter som Sju 
Gårdar ville erbjuda.  
 
Det kan även visa på att Sju Gårdar var lite före sin tid och att branschens stora aktörer inte var 
redo för den här typen av arbete. Nu när det har gått några år sedan gårdarna lämnade Arla, har 
Arla sett att det finns en efterfrågan av lokala mejeriprodukter och har numera börjat 
marknadsföra sig i Stockholmsområdet som en lokalproducent. Det överensstämmer med det som 
Dobers & Wolff (1995, s. 73) skriver att stora aktörer kan vänta med vissa steg i sin utveckling 
och förändra sig först när marknaden är redo.  

7.4.3 En strategisk utmaning - marknaden och konkurrenter  
Som framkommit i studiens intervjuer är att det som kan vara en risk med Sju Gårdars strategi är 
att de är en relativt liten organisation på marknaden och att deras verksamhet bygger på att 
kunderna prioriterar klimatmärkta varor och vill stödja det som de gör. Enligt Okereke (2007, s. 
483) finns det ett starkt intresse för ekologi och närproducerat men det finns en osäkerhet över 
hur marknaden kommer att se ut i framtiden. En risk som Sju Gårdar tar genom att vara ett 
mindre företag med en unik produkt är att de måste ha koll på marknadens svängningar och vara 
medvetna om att marknaden kan börja svikta och intresset minska. Studien har visat att Sju 
gårdar är medvetna om detta men att de tror på den ekologiska marknaden och att efterfrågan på 
produkter utan tillsatser kommer att öka. Här visar studien återigen på att Sju Gårdars positiva 
attityder återspeglas tro på att deras strategi är rätt och att deras arbetssätt är hållbart i ett längre 
perspektiv (se resonemang kring figur 6 på s. 32.)  
 
En annan risk som studien visar finns och som Grolleau (2007, s. 217) också nämner, är att större 
företag kan konkurrera ut mindre företag genom att göra strategiska steg som en mindre aktör 
inte kan leva upp till. Ett sådant scenario nämns intervjun med Henrik. Han menar att det skulle 
vara möjligt att om överskottet på ekologisk mjölk skulle bli större än efterfrågan skulle kunna 
leda till en prisdumpning av någon av de större aktörerna på marknaden t.ex. Arla. Frågan är då 
om Sju Gårdar mervärde skulle vara tillräckligt starkt för att deras kunder skulle fortsätta stödja 
dem genom att köpa deras produkter eller om prismedvetenheten skulle gå före värderingar och 
lojalitet?! 
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KAPITEL 8 
I kapitel 8 förs en diskussion om de resultat som framkommit och studiens slutsats förs fram. Vi 
tar även ta upp vad denna studie har bidragit med och ger förslag på framtida studier. Kapitlet 
avslutas med studiens sanningskriterier.  

8. Diskussion och slutsats 
Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för den process ett företag går igenom när det 
väljer att arbeta med klimatregelverket. Här nedan diskuteras de motiv och drivkrafter som  
framkommit när en livsmedelsproducent väljer att anta en klimatstandard, vad det inneburit för 
företagets strategi och vad det fått för organisatoriska konsekvenser.  

8.1 Klimatregelverket och organisationen 
Att visa upp utåt att företaget medvetet jobbar för en hållbar produktion och i längden ett hållbart 
samhälle stärker företagets image mot sina intressenter såsom kunder, leverantörer, anställda och 
myndigheter. Genom att anta en standard och förhålla sig till vissa regelverk kan ett företag 
kommunicera till sina konsumenter vad de står för. Det kan ske genom att ett företag samarbetar 
med miljöorganisationer som KRAV eller andra organisationer som står för värden som är 
eftertraktade på marknaden, som t.ex. Svenskt Sigill. Dessa organisationers märkningar har en 
trovärdighet och ger en produkt ett mervärde som är eftertraktat hos konsumenten. 
 
För företag som verkar i en ständigt förändrad miljö finns det flera strategiska metoder att ta till 
när de väljer att arbeta med klimatregelverket. En del i detta är att samarbeta med andra 
organisationer, t.ex. KRAV och Svenskt Sigill eller att bilda ett bolag tillsammans med andra, 
t.ex. en joint venture, för att på så sätt dela resurser och ta del av varandras egenskaper. Det kan 
hjälpa företaget att skapa ett mervärde och underlätta för företaget i sin produktion och ge 
ytterligare kompetens in i organisationen. I analysen har det framkommit att för en mindre aktör 
som inte har möjlighet att utföra alla moment själva är en väg att gå att skapa samarbeten med 
andra företag som kan komplettera deras verksamhet. (Johnson et al. 2008, s. 358-360).  
 
KRAV och svenskt Sigills regelverk är, som framkommit i denna studie i ständig förändring. Då 
företagen som väljer att arbeta med dessa regelverket vet att de ständigt revideras och omarbetas 
kontinuerligt bör ett företag organisera sig så att dessa förändringar inte ger några större 
organisatoriska konsekvenser. Denna studie har även visat att för en mindre aktör som ska ta till 
sig ett föränderligt regelverk har det varit lyckosamt att ha en platt organisation där alla får 
komma till tals. Det kan även underlätta om organisationen är ung då den inte har fastnat i gamla 
mönster. Om förändringar ses som något som utvecklar organisationen och individerna och är 
positiva till förändringar är också något som framkommit i denna studie som något som 
underlättar för företag som verkar i en föränderlig omvärld.  

8.2 Vara innovativ och arbeta proaktivt i en föränderlig miljö 
Att planera för förändring kan vara ett sätt att hantera att organisationens villkor ständigt 
förändras. Studien visar att genom att vara innovativa och att arbeta proaktivt blir framtida 
förändringar i regelverk och standarder inte lika svåra att leva upp till. Att arbeta utifrån vissa 
regelverk och standarder visar studien kan hjälpa och motivera företagen att arbeta på detta sätt.  
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8.3 Attityder till hållbar produktion 
Studien har visat att positiva attityder om hållbar produktion och vad det kan leda till i företaget 
har inverkan på ett företags inställning till klimatregelverket. Positiva attityder kan leda till goda 
företagsprestationer och denna studie visar att detta påverka företags sätt att se på företagets 
framtida möjligheter på marknaden. Positiva attityder kan även underlätta det dagliga arbetet och 
de nya rutiner som nya regler medför. I studien har det framkommit att ett tydligt syfte med 
reglerna gör att det är lättare att motivera ett merarbete. Att de i en praktisk miljö tillkommer mer 
administrativt arbete kan upplevas svårt och onödigt men att det i slutändan genererar ett annat 
synsätt på verksamheten gör att det leder till förbättringar som väger upp det som kan uppfattas 
negativt.  

8.4 Ekonomiska vinster och förändrat synsätt 
Studien visar att genom att ett företag antar klimatreglerna kan det leda till att företaget blir mer 
resurseffektivt. Genom att t.ex. göra en kartläggning över företagets resursanvändning och börja 
utnyttja de resurser som finns, på ett mer effektivt sätt, ger detta tillbaka en stor del till företaget 
utöver omtanken om miljön. Att minska energianvändningen och gå över till förnybara 
energikällor har denna studie visar är viktig del i företagets klimatarbete. Det kan leda till 
besparingar i företaget på lång sikt samtidigt som det har en inverkan på miljön. Även vid 
nyinvesteringar ska företaget hänsyn till att hitta det mest miljövänliga alternativet för att minska 
utsläppen och i det längre perspektivet spara pengar. (Kolk & Pinkse, 2007, s. 309).  
 
Studien visar att för de som väljer att anta regelverken hos Svenskt Sigill och KRAV kan göra det 
för att stärka företagets ekonomi eller för att de delar dessa organisationers värderingar.  
Detta överensstämmer som Okereke (2007, s. 476) och Francis et al. (2007, s. 197) argumenterar, 
att de mest utmärkande motiv till att arbeta med hållbar produktion är antingen baserade på 
värderingar eller har sin grund i förväntade ekonomiska vinster och att dessa samspelar med 
varandra. 
 
Förutom ekonomiska fördelar har även studien visat att klimatregelverket kan ge ett förändrat 
synsätt på den egna verksamheten. Eftersom det i samband med införande av klimatregelverket 
sker en kartläggning av gårdens dagliga verksamhet och sysslor och att dessa analyseras i ett 
klimatperspektiv kan det skapa ett nytt sätt att betrakta verksamheten på. Helt plötsligt så 
reflekteras det kring körsätt, energiåtgång på gården etc. Detta leder att de ser sina rutiner i 
ekonomiska och klimatsmarta synvinklar. Det här ger en indikation på att det för andra, som inte 
arbetat med märkning förut och värderat hållbar produktion som arbetssätt kan ha svårt att förstå 
nyttan med regelverket och vilken omställning det innebär, inte minst i tänkesättet.  

8.4.1 Positionering 
Studien visar att klimattillägget som strategi kan öppna upp för nya marknadsmöjligheter och nya 
marknadssegment. Att vara först ut på marknaden med en ny produkt kan leda till att nya grupper 
av konsumenter får upp ögonen för företaget och dess produkter. Det är viktigt att företaget och 
deras varumärke har trovärdighet på marknaden och att deras budskap till konsumenterna är 
tydligt och att de värden som erbjuds är eftertraktade. (Jobber & Fahy, 2006, s. 124-127) 
 
Studien visar att klimattillägget ger en speciell position på marknaden. Det leder till att tillägget 
ger producenterna en differentierad produkt som har ett mervärde som idag få erbjuder. 
Klimattillägget ger även en chans för producenten att på ett enkelt sätt kommunicera sitt 



   

67 
 

klimatarbete till konsumenter. För de konsumenter som värderar hållbar produktion ser att de fått 
ett nytt alternativ på marknaden.  
 

8.5 Motiv och drivkrafter 
Denna studie visar att det finns många faktorer bakom när ett företag väljer att implementerande 
ett klimattillägg. Det främsta motivet för förändring som framkommit i denna studie är att 
företaget har ett genuint intresse och viljan att göra något gott för klimatet men att detta 
samspelar med att företag har ett vinstintresse. Utanför företaget bör det finnas en intresserad 
marknad som kan verka som en drivkraft. För att det ska vara möjligt för en mindre aktör att 
erbjuda en sådan specifik produkt som klimattillägget medför idag, så måste det finnas handlare 
som är villiga att ta in deras produkter i butikerna samt att det finns konsumenter som är beredda 
att betala extra för det mervärde som kommer med ett klimattillägg.  
 
Vår studie har visat att för producenter som är medlemmar hos Svenskt Sigill och/eller KRAV 
blir medlemskapet en stark drivkraft. Det blir hos Svenskt Sigill något som särskiljer en viss 
producents varor från andra som har sigillmärket. För KRAV-medlemmar kommer regelverket 
vara tvingande vilket gör att detta är en förändring som, om de i fortsättningen ska förbli 
medlemmar, blir tvingade inom en snar framtid.  
 
Studien visar att för ett företag som har antagit klimattillägget men som redan innan införandet 
har ett aktivt klimatarbete i företaget behöver det inte innebära att tillägget ger några större 
förändringar i organisationen. Detta blir särskilt tydligt om regelverket är samstämmigt med hur 
företaget redan arbetar med klimatfrågor. Studien visar att detta gör, att om regelverket inte känns 
som något som påverkar organisationen i stort finns det inget som hindrar dem att införa det. Det 
ger bara fördelar till företaget utan att det kostar så mycket i ansträngning. Precis som Carrilo-
Hermosilla et al. (2009, s. 47) argumenterar har denna studie också visat att det är bra 
förutsättningar för att lyckas och för att regelverket inte ska verka som en barriär. 
 
Studien har visat att det funnits/finns ett “Gap” på marknaden för klimatprodukter eftersom det 
inte varit/är många företag som erbjudit klimatsmarta produkter. Det gör att för företag som 
upplever att det finns ett utrymme, ett segment som inte har produkter, kan uppleva detta som en 
drivkraft till att utveckla klimatsmarta varor i sin produktportfölj. (Johnson et al. 2008, s. 336).  

8.6 Strategiska utmaningar och framtiden 
Framtiden för klimatsmarta produkter är idag oviss och det gör att för producenter som väljer att 
arbeta med den här typen av hållbar produktion gäller det att de ständigt är i fas med utvecklingen 
och har koll på konkurrenterna och hur de väljer att arbeta med klimatfrågor. Genom att företag 
lyfter fram klimatfrågan i samhället och dess relevans gör att företaget påverkat konsumenterna 
att bli mer medvetna om sina konsumtionsvanor. För företagets sida är det ett sätt att binda till sig 
kunder.  
 
För bönder som inte tidigare har varit medlemmar i KRAV eller certifierade enligt Svenskt Sigill 
kan klimatreglerna innebära stora förändringar på många olika nivåer. Att ställa om hela sin 
produktion är ett omfattande arbete som innebär stora organisatoriska förändringar. Att förutom 
det även få de insikter som det har gett Sju Gårdar innebär stora förändringar på individnivå.  
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8.7 Avslutande diskussion  
Denna studie har visat att det främsta motiv till att arbeta med klimatregelverket är ett genuint 
intresse för klimatfrågor och att det samtidigt skapar en möjlighet för producenten att ta betalt för 
sitt arbete. De drivkrafter som kommit fram är det finns en intresserad marknad och konsumenter 
som är villiga att betala för det mervärde som en klimatsmart produkt ger.  
 
Denna studie har även visat att för företag som antar klimatregelverket innebär det inte några 
större organisatoriska eller strategiska förändringar för de som redan är KRAV- och Svenskt 
Sigillmärkta och har ett eget aktivt klimatarbete. När klimattillägget införs på gårdarna analyseras 
deras arbetssätt utifrån ett klimatperspektiv. Denna process tillsammans med de nya verktygen 
som tagits fram för att underlätta klimatarbetet gör att förändringen istället sker på individnivå, i 
hur de betraktar sin verksamhet och de dagliga rutinerna på gården. Förändringen sker alltså i 
deras tänk och hur de förhåller sig till olika arbetsmoment.  
 
Studien bidrar med kunskap om hur implementeringen av hållbarhetsarbete kan gå till vilket kan 
inspirera andra livsmedelsproducenter som ännu inte valt att denna väg. Det kan vara ett stort 
steg att införa hållbarhetsarbete och många företag kan känna en osäkerhet inför beslutet. Denna 
studie kan därmed öka förståelsen för vad det innebär och ge en bild av vad som kan bli utfallet 
av satsningen. Syftet är även att bidra till kunskapen om arbetsätt i organisationen när dess 
strategiarbete har fokus på klimatstandarder och regelverk. Vi har även sett att klimatregelverket 
inte ger några stora organisatoriska förändringar för producenter som redan är medlemmar i både 
KRAV och Svenskt Sigill. Däremot kan det ge stora förändringar i sättet de betraktar sin gård 
och sin produktion.  

8.8 Framtida studie 
För att få ytterligare en dimension av studien hade det varit intressant att intervjua andra 
producenter inom livsmedelsbranschen som har målet att nå upp till klimatreglerna, för att se om 
de skiljer sig åt och i så fall på vilket sätt. Detta skulle kunna ge andra svar, och andra motiv och 
drivkrafter skulle kunna lyftas fram. Det vore även intressant att se om processerna och 
eventuella förändringar inom företaget skiljer sig åt beroende på, geografiskt läge, produkter och 
företagsstorlek. Även en jämförande studie mellan KRAVproducenter som arbetar ekologiskt, 
och Svenskt Sigillproducenter som arbetar med konventionella metoder skulle ge en ny syn på 
hur de olika grupperna ser på klimatregelverket och hur det upplevs av producenter som arbetar 
med olika produktionssätt.  
 
Det skulle också vara intressant att undersöka om företag som arbetar med klimatfrågor av ett 
genuint intresse hanterar klimatregelverket annorlunda än företag som har gjort denna inriktning 
för att ta marknadsandelar. Det skulle även kunna kopplas till hur stora och små aktörer ser på 
klimatregelverket och om det finns något samband mellan att en liten aktör var först ut och att de 
större följde efter i ett senare skede, när marknaden var mer redo. Är det så att de större aktörerna 
inte vågar leda utvecklingen utan att detta arbete måste ske av små driftiga företag? Risken är 
sedan att de små företagen som drivit utvecklingen framåt blir utkonkurrerade av större aktörer 
med mer kapacitet. 

8.9 Sanningskriterier 
Vi har valt att bedöma vår studie utifrån de fyra delkriterierna som ingår i begreppet trovärdighet 
som lyfts fram i Bryman och Bells bok Företagsekonomiska forskningsmetoder. De refererar till 
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Guba och Lincolns (1985, 1994) indelning av sanningskriterier av kvalitativa 
undersökningsmetoder. De fyra delarna är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 
att styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2008, s. 307-308). 

8.9.1 Tillförlitlighet 
I begreppet tillförlitlighet diskuteras om studiens resultat är tillförlitliga i andras ögon. Den 
verklighet som har undersökts förändras ständig och det är forskarens sätt att beskriva hur 
resultaten har framkommit som är avgörande för om det ska uppfattas som tillförlitliga. Ett sätt 
att styrka sina resultat som forskare är att låta de personer som har undersökts att ta del av 
resultaten och konfirmera att de stämmer. Vi lät alla respondenter ta del av den utskrivna 
intervjun för att de skulle kunna ge respons på det som framkommit hade uppfattats på rätt sätt. 
Tillförlitligheten stärks ytterligare av att båda forskarna har läst och tolkat allt material som 
samlats in vilket har gjort att risken för missförstånd har minskat.  
 
Att bara två av sju medlemmar från Sju Gårdar blev intervjuade och fick representera hela 
företaget kan sänka studiens tillförlitlighet. Det gör att när vi refererar till Sju Gårdar endast har 
grundat det på den information som framkom i våra intervjuer eller från deras hemsida. Det gör 
att de tankar och åsikter som framkommer i studien inte behöver delas av alla i företaget. Att vi 
baserar studien på representanternas svar grundar sig i den känsla som framkom när vi gjorde 
intervjuerna och att det är ett litet företag där intrycket är att alla i stort delar samma värderingar 
och tankesätt.  
 
Om vi hade inkluderat andra livsmedelsproducenter som är medvetna om vad klimatregelverket 
innebär men som inte aktivt arbetar med att nå upp till kraven för att bli certifierade hade vi 
kunnat få en annan syn på regelverket och dess innehåll. Klimatreglerna har i uppsatsen lyfts 
fram i en positiv bemärkelse då det är den bilden som vi fått genom att studera Sju Gårdar.   

8.9.2 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär att genom studiens upplägg och beskrivning ge läsaren en uppfattning om 
hur överförbara resultaten är till en annan miljö. Deltagarna i denna studie uppfattar sin 
verklighet på ett visst sätt och om samma undersökning skulle upprepas igen vid en senare 
tidpunkt skulle ett annat resultat kunna framkomma. Detta beror på att den verklighet våra aktörer 
handlar i ständigt förändras och deras åsikter och uppfattning kring det som de har beskrivit i 
intervjuerna kan ändras över tid. Syftet med studien är inte heller att ge ett överförbart resultat 
utan syftet var att gå in på djupet och undersöka ett specifikt företag närmare. Resultatet kan dock 
överföras till andra livsmedelsproducenter som arbetar på ett liknande sätt som Sju Gårdar gjorde 
innan de blev klimatcertifierade.       

8.9.3 Pålitlighet 
För att kunna avgöra hur pålitlig en studie är krävs det att hela processen beskrivs utförligt för att 
andra kritiskt ska kunna granska studien och avgöra om den är korrekt utförd. Det ska genom vår 
beskrivning av hur vi har gått tillväga kunna avgöras om det är rätt metod som använts och om vi 
genom vår metod har undersökt det som vi har haft som syfte att undersöka. Att valet blev en 
kvalitativ intervjuundersökning framför en kvantitativ undersökning gjorde att vi kunde få mer 
djupgående information om ett företag, och därigenom få en större förståelse för hur det kan gå 
till när ett företag blir klimatcertifierat. För att studien ska kunna granskas av en tredje part har 
varje steg som utförts under studiens gång beskrivits i uppsatsens metodkapitel.       
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8.9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Det ska framgå att man som forskare har tagit hänsyn till sina tidigare erfarenheter och försökt att 
inte lägga in sina egna värderingar i studien. Vi är som författare medvetna om att det inte går att 
genomföra helt objektiv forskning och har därigenom angett vår förförståelse i kapitel 2.1. Vi har 
genom att lyfta fram våra tidigare kunskaper och erfarenheter inom området visat på att vi under 
vår forskningsprocess varit medvetna och haft detta med oss under arbetets gång.    
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  Bilaga 1 

 
 

INTERVJUGUIDE, Sju Gårdar 
Syfte: 
Att anta en frivillig standard, som KRAV och Svenskt Sigill, vad innebär det? vad skapar 
det för processer och hur ser anpassningen ut inom organisationen Vad har skett i sju 
Gårdar, vad har de förändrat för de nya reglerna. Ser de anpassning som en strategi? 
Syftet med studien är att vi vill öka förståelsen för den process företaget går igenom när 
de antar klimatregler i form av KRAV:s och Svenskt Sigills klimatcertifiering och hur 
den processen kan förklaras: 
- Vilka anpassningar behöver ske i organisationen och dess strategi? 
- Vilka motiv och drivkrafter behöver ligger bakom implementeringen av en 
klimatmärkning? 
 
Respondenter 
Elisabeth Gauffin och Henrik Johansson, styrelseordförande 
Vi vill få en förståelse för de olika processer som funnits i organisationen Sju Gårdar i 
och med att de förhåller sig till en klimatstandard och regelverk kring deras produktion 
av livsmedel. De processer vi är intresserade av, är de som påverkat företagets strategi 
och deras organisatoriska förändring. Vi är intresserade att få en inblick i de motiv som 
funnits i organisationen till denna anpassning och vilka drivkrafter de kan identifiera 
som varit avgörande. 
 
Då motiv och drivkrafter ligger bakom den riktning organisationen tagit blir det viktigt 
att förstå dem, deras val och se hur dessa har påverkat anpassningen. Hur stor betydelse 
har etiska värderingar och känslan av ett socialt ansvar för ett modernt mejeri idag eller 
är det ekonomiska skäl, eller att följa en marknadstrend som lockar? Vi tror att 
anledningarna bakom formar organisationen och påverkar strategiska beslut och 
organisationens sätt att arbeta. 
 
INNEHÅLL:  

• Strategiskt tänk 
• Motiv och Drivkrafter  
• Organisatoriska förändringar  
• Arbeta mot ett miljöregelverk och en klimatstandard 

 
Hur har Sju Gårdars miljöanpassning fått för konsekvenser i organisationen och på 
affärsverksamheten? 
 
a) Hur ser Sju Gårdars strategi ut, kort- och långsiktiga mål och hur ingår 
klimatstandarden i detta? Framtidens utmaningar? 
b) Vilka motiv och drivkrafter har varit av störts betydelse vid införandet av en 
klimatstandard? varför? 
c) Vilka organisatoriska förändringar (bla. i rutiner, arbetssätt) har genomgåtts i och med 
implementeringen av en klimatstandard? 
 
 
-Lärdomar och erfarenheter? 
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Personliga frågor- bakgrund 
Kan du berätta om din roll? 
(ansvar, bakgrund, intresse för miljö, personlig drivkraft för miljöarbete) 
 
Vill du berätta om hur det gick till när Sju Gårdar bildades och hur det såg ut innan? 
(fråga till en person) 
 
Strategiskt tänk 
Hur fattades beslutet att anta klimatmärkningen? (hur uppkom idén, initiativtagare)   
 
Nu när ni uppnått klimatcertifieringsreglerna vad är nästa mål och hur ska ni uppnå det? 
 
Hur tänker ni strategiskt? 
(först- ut- på marknaden, nya produkter, kort- och långsiktiga mål med miljö och 
klimatstandarder?) 
 
Hur har er strategi förändrats från innan ni var klimatcertifierade? 
-Klimat- och miljömässigt 
-Hantering av intressenter 
 
Hur planerar ni framtiden för ert miljö och klimatarbete? Vilka utmaningar ser ni och vad 
måste ni bli bättre på, hur förbereder ni er på det? 
 

Motiv/Drivkrafter (för hållbar produktion och organ isatoriska 
konsekvenser) 
 
Vilka var det främsta motiven till att ni antog klimatmärkningen? 
(litet företag, ekonomi, drivande personer- ledarskap) 
 
Vilken är er inställning till klimatmärkningen? 
(i början, under implementeringen, nu) 
 
Vilka interna hinder har ni mött under resans gång? 
(kritiska röster, ekonomiska, brist på resurser på gården såsom maskiner, markbrist) 
 
Vilka var era främsta drivkrafter till att anta klimatmärkningen? 
(kunder, konkurrenter, politik, lagar, teknologi, media, samhället) 
 
Vilka externa hinder har ni mött på vägen? 
(konjunkturen, politiska, teknologiska) 
 
 

Organisatoriska förändringar, processer pga. Klimatregelverket 
 
Hur har strukturen förändrats i organisationen? 
 (ny styrelse, nya roller) 
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Kan du beskriva särskilda händelser som har skett som har medfört förändringar? 
(olika faser, prioriteringar) 
 
Har ni infört nya riktlinjer som alla sju gårdar måste följa? 
 
Har den kompetens som behövts för att genomföra förändringarna funnits i företaget eller 
har ni tagit hjälp utifrån? 
(inom teknologi, ekonomi, beräkning av nyckeltal) 
 
Hur gick implementeringen av regelverket till? 
(stegvis, förändringar i den dagliga driften, rutiner, administration, tidsåtgång, har alla 
varit lika involverade, nyckelpersoner) 
 
Miljö- och klimatregelverk 
KRAVs, Svenskt Sigills och klimatmärkningens regelverk 
 
Hur upplever ni KRAVs och Svenskt Sigills regelverk? 
(strikta, lätta att leva upp till, begränsar er att utvecklas- t.ex produktutbudet, gör ni mer 
än ni behöver enligt reglerna, framtida regler) 
 
Hur upplever ni klimatmärkningens nya regelverk? 
(utformningen, bra/mindre bra regler, begränsningar, merarbete, inställningar- från 
början� nu) 
 
Detaljregler i klimatmärkningens regelverk 
Vad är de största förändringarna som skett i det praktiska arbetet på gården i.o.m. det nya 
regelverket? Hur såg en vanlig dag ut då, mot idag? 
 
Vilka var de största svårigheterna med dessa omställningar? 
(foder 70 %, eco-driving, 100 % förnybar energi, energikartläggning, svårighet att hitta 
leverantörer som levererar det som ni kräver, nyckeltal över kvävebalansen)  
Vad hade ni redan gjort? 
 
Lärdomar/erfarenheter  
Organisatoriska lärdomar? 
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Intervjumallar, telefonintervjuer 
 
Respondent 
Kristina Reeves, konsulten som hjälpte Sju Gårdar med utvecklingen av 
klimatpärmen.  

 
• Hur gick utvecklingen av pärmen till, i stora drag? 
• Hur såg det ut tidsmässigt? 
• Nära samarbete med bönderna, deras åsikter? 
• Blev det något styrt efter de enskilda gårdarnas förutsättningar? 
• Vad har varit de största svårigheterna? 
• Var reglerna lätta att förstå eller hade du mycket kontakt med KRAV/Svenskt Sigill 

under arbetes gång?  
• Förändrades något i regelverket under arbetes gång? 
• Vad hände med pärmen efter att du plockat fram den? 
• Sålde ni den till KRAV? 

 
 
Respondent 
Kjell Sjödahl Svensson, regelutvecklare på KRAV.  

 
• Hur samarbetar ni med bönderna? 
• Vid implementeringen 
• Vid kontroller 
• Hur var reaktionerna från bönderna vid implementeringen av klimatreglerna i KRAVs 

regelverk? 
• Vilka regler har stått i fokus? 
• Vilka har varit svårast för dem att uppfylla? 
• Vilka regler anser du kräver mest merarbete? 
• Har de som varit KRAV-märkta länge varit mer positivt inställda till de nya reglerna än 

de som precis startat? 
• Inte lika stora steg för dem som varit med länge? 
• Skillnad på egenintresse och bara av affärsmässigt skäl, tror du att reglerna mottas på 

olika sätt beroende på vad som ligger till grund för deras verksamhet?  

 
 
Respondent 
Anders Carlborg, klimatansvarig på KRAV 

 
• Vad har ni fått för remissvar på de olika delarna du nämnde i mailet? Vad har varit svårast 

med varje punkt? 
• Energikartläggningen/ nyckeltal 
• Sparsamt körsätt 
• Nyinvesteringar      
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• Tror du att det finns de lantbrukare som vill ha en extra märkning på sina produkter i och 
med att det kommer fler regler de måste leva upp till nu? Jämförelse med Svenskt Sigill.  

• Hur ska ni nå ut till konsumenterna att ni har implementerat klimatregler i ert regelverk?   
•  

Respondent 
Anna Richert, representant för Svenskt Sigill 

 
• Hur har Svenskt Sigill hanterat regelverket som Klimatmärknings projektet tagit fram? 
• Har ni haft det på remisser eller behövt ändra på dem så att det passar ert regelverk? 
• Har ni bistått med hjälp i implementeringen av tilläggsmärkningen? 

-i form av handledning, utbildning eller konsulter? 
• Hur har ni upplevt att responsen för klimattillägget har varit? 

-har det upplevts lätt/svårt 
• Har ni märkt någon skillnad i producenters inställning i form av storlek och kapacitet? 
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Kompletterande mail från Elisabeth Gauffin efter intervjun.  

1. Är personen som jobbar med PR er enda resurs utifrån och är den anställd av er 
eller bara inhyrd? Är det en heltidstjänst? 

PR- resursen är egen företagare som vi lejer per timme. Vi lejer också en 
säljresurs ett par dagar i veckan som vi också betalar per timme. De är de enda 
utifrån kommande resurspersonerna  

2. Var kommunen en drivkraft för er att bli klimatmärkta? Har ni haft någon 
draghjälp av kommunen? Vi har läst att Uppsala har ett eget litet 
Koyotoprotokoll. 

Kommunens klimatprotokoll var ett senare initiativ. Vi kan väl inte säga att de har 
varit någon draghjälp i vårt arbete. Däremot har vi väl en nytta av varandra nu, 
när kommunen har klivit fram och arbetar aktivt med klimatfrågan och vi med 
flera företag har nappat på idén. 

3. Vad hände med pärmen som ni plockade fram? Köpte KRAV den av er? 

Pärmen som vår konsult tog fram fungerade som hjälpmedel för oss för att 
strukturera arbetet och göra det enklare att förstå och tolka vad det var för 
underlag, siffror och uppgifter som vi behövde ta fram för att klara kraven och 
reglerna. Projektet som har arbetat fram regelverket (KRAV och Svenskt Sigill) 
har fått tagit del av innehållet i vår pärm.  

4. Vad ser du att det finns för fördelar med en ekonomisk förening? Varför bildade 
ni just den företagsformen? 

Vi var rörande överens om att ekonomisk förening var den bästa företagsformen i 
det här sammanhanget. Dels för att våra samarbetspartners var ekonomiska 
föreningar och kände sig hemmastadda med företagsformen, dels för at vi själva 
kände att det var viktigt att alla medlemmar skulle ha samma inflytande över 
utvecklingen oavsett storlek och ekonomiska möjligheter och intressen. 
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Sammanfattning av de nya klimatreglerna 
Reglerna verkar som ett tillägg till Svenskt Sigill regler och ska implementeras i KRAVs 
ursprungliga regelverk. Återfinns på www.klimatmarkningen.se. (Klimatmärkningen, d) 
   
Allmänna 
regler (Kap. 1) 

Åtgärd Innebörd  Verifikationskrav  

Regler för den 
anslutne 
 
 

Kvalitets-
certifierad 
verksamhet enligt 
KRAV eller 
Svenskt Sigill 

Produktionen måste vara 
godkänd enligt ett 
certifieringssystem 
 

 

 Märkning När produkten har blivit 
certifierad får den märkas 
med ”Klimatcertifierad 
produktion”. 

 

Krav på 
certifierings-
organ 

Krav på 
ackreditering 
 

Certifieringen ska utföras av 
ett oberoende 
certifieringsföretag som är 
ackrediterat för 
produktcertifiering enligt EN 
45011.  

 

 Revision Kontrollera att reglerna följs 
och verka för förbättringar 

 

 Hanterings-
avvikelser 
 

Avvikelser från regelverket 
hanteras enligt det 
certifieringssystem som 
används som bas. 
 

 

 Kompetenskrav 
för revisorer 

Den som utför revision ska 
ha god kunskap om 
klimatarbete och 
klimatpåverkan 

 

Krav på 
standarden 

Kvalitets-
certifierad 

Produktionen ska vara 
certifierad enligt Svenskt 
Sigill eller KRAV. 

 

 Särhållning och 
spårbarhet 

Detta regelverk får endast 
tillämpas i sin helhet och 
produkten ska ha passerat 
hela kedjan.  

 

 
 
 
 
 
 



  Bilaga 4 

 
 

 
Gården (Kap.2) Åtgärd Innebörd  Verifikationskrav 
Energianvändning Energikartläggning Av gårdens 

processer och 
aktiveter 

Var femte år. 

 Nyckeltal för energi Nyckeltal för 
mängd använd 
energi i relation till 
gårdens areal samt i 
relation  
till antalet 
djurplatser eller 
djurenheter 

Var femte år, 
samtidigt som 
energikartläggningen 

 Energieffektivisering Upprätta en treårig 
plan över hur 
energianvändningen  
kan effektiviseras. 

Med förbättring 
avses en minskning 
av 
energianvändningen 
på mer än 10 % 
under treårsperioden 
efter  
inträdet. 

 Minskad användning 
av fossil energi 

Kartlägga 
möjligheten att 
ersätta fossila 
bränslen med 
förnybar energi. 

Kartläggningen ska 
finnas 
dokumenterad. 

 Förnybar el Målet är att gården 
ska drivas med 100 
% förnybar el. 

Avtal ska kunna 
visas upp. 

 Energieffektivitet 
vid investeringar 

Ta hänsyn till 
energieffektiva 
alternativ.  

Kalkyl över 
kostnader och 
alternativ ska finnas. 

Lagring av 
livsmedel 

Användning av 
köldmedia 

En plan ska 
upprättas för 
avveckling av 
syntetiska 
köldmedier för 
produkter som 
lagras mer  
än en vecka. 

Dokumentation ska 
finnas på gården.  

Transporter och 
maskinanvändning 
inom gården vid 
försäljning 

Sparsamt körsätt Utbilda förare att 
köra klimatsmart. 

Dokumentation ska 
finnas om 
genomförd 
utbildning. 
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Odling på 
mulljordar 

Mulljordsskiften ska 
vara bevuxna med 
långliggande vall 

Dokumentation ska 
finnas. 

 (Kap 3) 
Växtodling 
 

Åtgärd Innebörd Verifikationskrav 

Kväveodling Kväveflöde på 
gården 

Göra en årlig 
kvävebalans 

Daterad 
dokumention 

 Nyckeltal för 
kväve 

Ta fram för hela gårdens 
kväveutnyttjande 

Visa tillfört-bortfört 
Sammanställning 

 Effektiv 
användning för 
gårdens 
växtodling 

Ta fram och följa upp 
nyckeltal 

Nyckeltal för olika 
grödor, 
dokumentation och 
förslag på 
förbättringsåtgärder 

 Ökad 
nyttjandegrad  för 
kväven  

Dokumentera 
nyttjandegrad och arbeta 
för effektivisering 

Dokumention med 
åtgärdsplan 

 Gödslingsplan Utforma gödslingsplan 
med tidsangivelse 

Enl STANK in 
MIND eller Greppa 
Näringen 

Stallgödsel Tidplan för 
spridning 

 Växtodlingsjournal  
med tidpunkt ang.  

 Myllning av 
stallgödsel 

 Växtodlingsjournal 
med sprid.tek. 
tidpunkt och metod.  

 Analys av 
stallgödsel 

Analysera kväveinnehåll. I samband med 
spridning, daterade 
spridningsanalyser. 

Specifika 
gödeselmedel 

Torkat stallgödsel Endast torkning som 
skett med 100% 
förnybara energikällor. 

Intyg från 
leverantör. 

 Inköp av mineral- 
gödsel 

Ej orsaka mer utsläpp än 
4 kg CO2-ekvivalenter 
per KG kväve. 

Intyg från 
leverantör 
Hänvisning till 
beräkningsmodell. 

Foderproduktion Baljväxter I vallen  10 viktprocent av 
fröblandning i insådd. 

Dokumentation, 
leveranssedel, 
recept. 

 Gödsling av 
blandvall 

Följa jordbruksverkets 
rekommendationer. 

Växtodlingsplan 
och gödslingsplan. 

 Växtföljd Avbrottsgröda på 
spannmålsgården. 

Växtodlingsplan. 
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Mjölk (kap 
5) 

Åtgärd Innebörd  Verifikationskrav 

Djurhälsa Hälsoredovisningssys. Inkalvningsålder, 
utslagsfrekvens, dödlighet, 
vetrinärsbehandling, 
klövhälsa. 

 

Utfodring Uppföljning av 
utfodring 

Analys och dokumention 
av foderåtgång, 
åtgärdsplan. 

Dokumention av 
andel egenprod. 
Foder. 

 Klimatpåverkan av 
inköpt foder 

Dokumention av val av 
foder och dess 
klimatpåverkan. 

Redovisning och 
dokumention av 
beräkningssätt. 

 Inköp av soja eller 
palmkärneprodukter 

Dokumention på att 
produkten ej är odlat på 
High Conservative Value 
Areas. 

IFOAM cert.  
Max 100kg/ko/år 
Garantier, intyg, 
kvitton, foderstat. 

 Lokalproducerat foder Ska vara minst 60 % och 
arbete för att uppnå 70% 
ska ske. 

Dokumentation av 
förbättringsarbete. 

 
Transporter 
(Kap.12) 

Åtgärd Innebörd  Verifikationskrav 

 Beräkningar av 
transportens 
påverkan. 

Beräkningar ska 
utföras av hela 
livsmedelskedjan 
från 
primärproduktion 
till butik. 

Beräkningarna ska 
vara genomförda 
senast 1 januari 
2013. 

 Maximal 
klimatpåverkan från 
transport. 

Klimatpåverkan från 
transporten av en 
vara får inte 
överstiga 0,25 kg 
CO2-ekv/kg 
livsmedel. 

Kraven gäller 
potatis, gul lök, röd 
lök samt rotfrukter. 

 Vissa lättnader för 
produkter med stor 
förbättringspotential. 

Vissa produkter kan 
märkas om det finns 
plan på hur 
klimatpåverkan kan 
minskas.  

Dokumentation ska 
finnas. 

 Lättnader för 
transporter från 
svaga ekonomier. 

För transporter från 
länder och områden 
med lågt HDI 
(Human 
Development Index) 
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kan undantag ske. 
 Utbildning av förare. Egna och inhyrda 

förare ska ha 
genomgått en 
utbildning i 
energieffektivt 
körsätt. 

Utbildning ska ske 
vart femte år. 
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