
 

 
 

Marla Miljödialog AB – företagspresentation 
 

Marla Miljödialog hjälper privata och offentliga aktörer att uppnå ökad 

resurseffektivitet och robusthet. Med utgångspunkt från hög 

livskvalitet nu och i framtiden ger vi kunderna stöd i att gå från ord till 

handling för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Genom unik 

kompetens inom miljö, processledning och ledarskap är vi en guide i 

arbetet för att utvecklas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. 

Våra uppdrag kan delas in i fyra grupper: 

 Utredning 

 Processledning  

 Projektledning 

 Föreläsning och inspiration 

Utredning – fristående eller som en del av en utvecklingsprocess kan 

mindre eller större miljöutredningar göras, främst inom frågor kopplat 

till klimat, avfall, konsumtion och kommunikation. Vi hanterar också 

mer komplexa uppdrag inom samhällsutveckling och samarbetar ofta 

med andra konsulter med kompletterande kompetens. 

Processledning kring miljö och hållbar utveckling – att skapa ett 

gemensamt lärande och utveckling i en organisation, i ett projekt eller 

mellan olika organisationer, för att uppnå samsyn och engagemang 

kring nuläge, vision, mål, utmaningar, möjligheter och handlingsplan. 

Det kan handla om att arrangera en enstaka workshop som en del av 

kundens utvecklingsarbete, eller finnas med som stöd i en längre 

utvecklingsprocess.  

Projektledning – att hjälpa kunden att formulera och nå sina mål inom 

uppsatta ramar. Vi hjälper till att ta fram och implementera en 

handlingsplan, att gå från ord till handling.  

Föreläsning och inspiration – att bidra med kunskaper om miljö och 

hållbar utveckling och inspirera till eget ansvarstagande och 

utveckling. Ingår ofta som en del i andra uppdrag. 

Specialområden är framför allt klimatanpassning, minskad 

klimatpåverkan, förebyggande av avfall och hållbar stadsutveckling. 
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Exempel på uppdrag 
 

Styrmedelsanalys för God bebyggd miljö (2014) 

Boverket. Uppdraget gick ut på att göra en kvalitativ analys av 

huruvida de styrmedel som finns är tillräckliga för att 

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska uppnås, enligt de 10 

preciseringar som finns. Analysen utgör ett underlag för Boverkets 

arbete med en strategi för och en utvärdering av God bebyggd miljö. 

A changing climate for business (2013-2014) 

Krinova Incubator and Sciencepark. Projektet syftade till att ta fram en 

metod för näringslivet att arbeta med risker och affärsmöjligheter kring 

ett förändrat klimat. Det genomfördes i nära samarbete med forskning 

(Mistra SWECIA och SEI) och företag, med areella näringar som 

pilotstudie.  

Framtidsstudie för Gröna näringar i Kalmar län – energi och klimat (2013-2014) 

Regionförbundet i Kalmar län. Studien utgjorde en av fyra delstudier 

för att beskriva utvecklingsmöjligheter och hot för skogsbruk, lantbruk, 

trädgårdsnäring och fiskerinäring. Arbetet omfattade affärsmöjligheter 

kring minskad klimatpåverkan, minskad klimatpåverkan i den egna 

verksamheten samt anpassning till ett förändrat klimat. 

Klimatförändringar i Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län (2014, 

2013-2014 respektive 2012-2013) 

Respektive länsstyrelse. Genom att kombinera faktaunderlag med en 

dialogbaserad metod beskrevs konsekvenser av klimatförändringarna 

för kommunerna i de tre länen. För varje kommun hölls en workshop för 

att diskutera risker och möjligheter med ett förändrat klimat. En 

rapport per kommun och tre länsrapporter togs fram, som underlag för 

kommunernas och länsstyrelsernas fortsatta arbete kring 

klimatanpassning. 

Workshop om energieffektivisering (2012) 

Trafikverket. Uppdraget innebar att planera och genomföra en 

workshop med projektledning, konsulter, entreprenörer och 

kommunrepresentanter i Vägprojektet Västra Länken i Umeå. Syftet 

var att minska energiförbrukningen i projektet och därmed 

klimatpåverkan. Fokus var gemensamt lärande, förbättringsmöjligheter 

och att gå från ord till handling. 
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