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Abstract 
99.8 percent of the European companies are of the size known as “small and medium sized 

enterprises”. Small and medium sized enterprises contribute to around 64 percent of industrial 

pollution in Europe. Environmental management systems have become an effective tool for 

companies wishing to improve their environmental performance.  

The report aims to find out what barriers and motivation small enterprises have to implement 

and maintain an environmental management system. The goal of this report was to find out 

what barriers and motivations small businesses has to implement and maintain an 

environmental management system. 

The result of this report is based on interviews which are designed to provide answers to the 

established questions. The interviews include five questions which are based on the literature 

study that form the basis of this work. The interview questions were constructed in order to 

receive clear answers for the purpose and goal.  

Customer preferences and requirements proved to be the main motive for the selected 

companies to implement ISO 14001 or raising interests for implementing in the future.  The 

main barriers that companies are experiencing using an environmental management system 

are the resources, ISO 14001 can be both expensive and time consuming to operate.  
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Sammanfattning  

Inom Europa är 99,8 procent av företagen av slaget små och medelstora. Små och medelstora 

företag bidrar med cirka 64 procent av industriföroreningarna i Europa. Miljöledningssystem 

har blivit ett effektivt verktyg för företag som vill förbättra sin miljöprestanda. Ett av de 

största internationella miljöledningssystemen är ISO 14001 som består av fem grundelement 

som en verksamhet ska följa vid arbetet. 

Syftet med rapporten är att ta reda på vilka hinder och drivkrafter det finns för småföretag att 

implementera och underhålla ett miljöledningssystem, samt anledningen till att icke-

certifierade småföretag saknar miljöledningssystem. Målsättningen med denna rapport var att 

ta reda på vilka hinder och drivkrafter det finns för småföretag att implementera och 

underhålla ett miljöledningssystem samt vilka fördelar och nackdelar de upplever med att ha 

ett miljöledningssystem. 

Resultatet av den här rapporten bygger på intervjuer som utformats för att ge svar på de 

uppsatta frågeställningarna. Intervjuerna är uppbyggda på fem stycken grundfrågor som är 

baserade på den litteraturstudie som ligger till grund för arbetet. Intervjufrågorna 

formulerades för att uppnå tydliga svar på definierat syfte och mål. 

Den drivkraft som gjort att de utvalda företagen antingen valt att skaffa, eller kunnat tänka sig 

skaffa en miljöcertifiering var kopplat till kunderna.  De hinder som företagen upplever med 

ett miljöledningssystem är resurserna, både mänskliga och ekonomiska. Detta då ISO 14001 

kan vara både dyrt och tidskrävande att driva. Alla de certifierade företagen hade samma 

uppfattning om den ständiga förbättringen som ISO 14001 kräver, lätt i början men betydligt 

svårare efter några år. 
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1 Inledning 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2011) består 99,9 procent av Sveriges näringsliv av små och 

medelstora företag, 99,5 procent av dessa är småföretag. Definitionen av storleken på ett 

företag baseras på hur många anställda de har och hur stor deras omsättning är. Ett småföretag 

har mindre än 50 anställda och en omsättning mindre än 10 miljoner euro, medan ett 

medelstort företag har mindre än 250 anställda och en omsättning mindre än 50 miljoner euro 

(Europeiska kommissionen, 2006).  Inom sektorn för småföretag ingår även mikroföretag, 

vilket är ett företag med upp till tio anställda.  

Det är inte bara i Sverige som små och medelstora företag dominerar, inom Europa är 99,8 

procent av företagen små och medelstora och av dessa är 98,7 procent småföretag (European 

Commission, 2013). Det är endast 0,4 procent av de små och medelstora företagen som har ett 

certifierat miljöledningssystem. EU anger dessutom att dessa bidrar med cirka 64 procent av 

industriföroreningarna i Europa (Europeiska kommissionen, 2013). Hillary (2004) menar att 

små och medelstora företag till och med skulle kunna bidra med 70 procent av de industriella 

utsläppen. I en engelsk studie anger författarna att många små och medelstora företag anser att 

miljöproblem är av global karaktär och därför bortom deras möjlighet att påverka (Brammer, 

et al. 2011).  

Ammenberg & Hjelm (2003) beskriver att en återkommande nackdel för små och medelstora 

företags miljöarbete är bristen på resurser, både mänskliga och ekonomiska. Enligt studien 

kan ett sätt att lösa problemet vara att några företag går ihop och har en gemensam 

miljösamordnare. 

Miljöledningssystem har blivit ett effektivt verktyg för företag som vill förbättra sin 

miljöprestanda (Biondi, et al. 2000). Arbetet med ledningssystem innebär ett målinriktat 

miljöarbete vars syfte är att effektivisera och systematisera företagens miljöarbete, detta 

genom att verksamheten studeras i ett helhetsperspektiv (Naturvårdsverket, 2008). Ett av de 

största internationella miljöledningssystemen är ISO 14001 som består av krav för att ett 

företag ska bli miljöcertifierat. Dessa krav inkluderar bland annat; förebyggande av 

föroreningar, lagefterlevnad och ständig förbättring. ISO 14001 kan användas i alla företag 

oavsett storlek och kan ge både företag, anställda och kunder en trygghet, i och med att 

miljöpåverkan ständigt förbättras (iso.org, 2014).  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna rapport vill belysa möjligheten för småföretag att implementera och underhålla ett 

miljöledningssystem trots dess storlek, detta då 64 procent av Europas industriföroreningar 

kommer från de små och medelstora företagen. Syftet med rapporten är att ta reda på vilka 

hinder och drivkrafter det finns för småföretag att implementera och underhålla ett 

miljöledningssystem, samt anledningen till att icke-certifierade småföretag saknar 

miljöledningssystem. 

Frågeställningar 
 Vilka hinder finns det för småföretag att implementera och underhålla ett 

miljöledningssystem? 

 Vilka är drivkrafterna bakom att företagen valt att bli certifierat enligt ISO 14001? 

 Finns det några ambitioner hos icke-certifierade företag att implementera ett 

miljöledningssystem? 

1.2 Målsättning 

Målsättningen med denna rapport var att ta reda på vilka hinder och drivkrafter det finns för 

småföretag att implementera och underhålla ett miljöledningssystem samt vilka fördelar och 

nackdelar de upplever med att ha ett miljöledningssystem. Det undersöktes även om icke-

certifierade företag arbetar med miljöfrågor trots att de saknar certifiering, och om så var 

fallet varför de valt att inte bli certifierade. Det långsiktiga målet med studien var att öka 

förståelsen för vilka drivkrafter och hinder som finns för icke-certifierade företag att bli 

certifierade.  

1.3 Avgränsningar 

Rapporten behandlar endast småföretag och endast i Sverige. Miljöledningssystemet som 

ligger i fokus är ISO 14001. Det görs inte någon uppföljning av företagen som deltog i 

studien. Med miljöledningssystem i denna rapport avses att miljöledningssystemet är 

certifierat enligt ISO 14001, om inget annat anges.  
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2 Bakgrund 

2.1 Miljöledningssystem 

Miljöledningssystem har blivit ett effektivt verktyg för företag som vill förbättra sin 

miljöprestanda (Biondi, et al. 2000). Miljöledningssystem är ett frivilligt system med syfte att 

upprätta rutiner för ett organiserat och metodiskt arbete inom företag och andra verksamheter. 

De två mest välkända miljöledningssystemen är EMAS, Eco Management and Audit Scheme, 

som är utvecklat av EU, och ISO 14001 som är framtaget av ISO, Internationella 

standardiseringsorganisationen. Dessa två miljöledningssystem bygger på att företag 

identifierar miljöaspekter i sin verksamhet och sätter upp mål för sitt miljöarbete. Därefter 

utformas en handlingsplan för att de uppsatta målen ska kunna nås, vilket krävs för en 

certifiering (Elvingson, 2014). Arbetsmetoderna leder till ett målinriktat arbete vars syfte är 

att effektivisera och systematisera verksamheternas miljöarbete genom att verksamheten 

studeras i ett helhetsperspektiv (Naturvårdsverket, 2008). Ledningssystemen kräver 

dokumenterade rutiner och ansvarsförhållanden samt regelbundna revisoner med avsikt att 

finna möjligheter till förbättring. Fungerande miljökommunikation, både internt och externt, 

är också en grundläggande del i ett miljöledningssystem (Elvingson, 2014). 

2.2 ISO 14001 

Ett av de största internationella miljöledningssystemen är ISO 14001 och år 2010 var cirka 

223 000 organisationer från 159 länder certifierade enligt denna standard (ISO, 2010).  

ISO 14001 består av fem grundelement som en verksamhet ska följa vid arbetet, dessa är att:  

1. Upprätta en miljöpolicy  

2. Planera sitt miljöarbete 

3. Genomföra det planerade miljöarbetet 

4. Följa upp hur miljöarbetet har gått 

5. Förbättra miljöarbetet 

Dessa fem grundelement utgör även stegen i PDCA-cykeln, som står för Plan- Do- Check- 

Act, som är strukturen för ISO 14001. I dessa grundelement ingår 17 systemelement som 

beskriver hur verksamheten ska planera och driva miljöledningssystemet, se figur 1. 
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Inkluderat i dessa 17 systemelement finns 55 skallkrav, dessa måste följas för att leva upp till 

de krav som standarden ställer (Almgren & Brorson, 2009; Henricson, et al. 2004).  

 
Figur 1. Struktur för hur miljöledningssystemet ISO 14001 är uppbyggt. (Henricson, et al. 2004) 

 

Policy  

Det första grundelementet i ISO 14001 är policy, där endast ett systemkrav ingår; miljöpolicy. 

Detta systemelement innebär att verksamheten skall upprätta en miljöpolicy relevant till deras 

aktiviteter, produkter och tjänster. I det här sammanhanget innebär det att policyn ska vara 

skriven på ett sådant sätt att den inte ska passa in i vilken verksamhet som helst (Henricson, et 

al. 2004). Verksamheten får utforma sin policy hur de vill, men följande tre delar måste finnas 

med: lagefterlevnad i verksamheten, vilka åtagande verksamheten gör för att uppnå ständiga 

förbättringar och verksamhetens betydelsefulla miljöaspekter (SIS, 2014).  
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Planering  

I det andra grundelementet i ISO 14001, som även är det första steget i PDCA-cykeln, ingår 

tre systemelement, se punkt 2-4 i figur 1, som en verksamhet ska följa för att behålla sin 

certifiering (Henricson, et al. 2004).  

Det första man bör göra i planeringsfasen är att identifiera miljöaspekterna i verksamheten, 

detta för att se vilka delar i verksamheten som påverkar miljön (Almgren & Brorson, 2009). 

Alla verksamheter har inte möjligheten att ta hand om alla miljöaspekter som orsakas av 

verksamheten, produkter eller tjänster på en och samma gång (Henricson, et al. 2004). Därför 

behöver verksamheten bestämma de betydande miljöaspekterna. Det finns tre kriterier som 

måste beaktas när man bedömer vilka miljöaspekter som är betydande: 

 Miljöförhållanden och miljöpåverkan 

 Legala frågor och krav från andra kunder 

 Synpunkter från interna och externa intressenter  

När verksamheten har identifierat sina betydande miljöaspekter undersöks dem för att se 

vilken miljöpåverkan de ger (Almgren & Brorson, 2009). 

Verksamheten ska även i planeringsfasen granska vilka miljölagar, tillstånd, villkor och 

förordningar, som berör företagets verksamhet, produkter och tjänster. Företagen ska skapa en 

rutin som anger hur dessa krav kommer att hållas aktuella. Det ska även skapas rutiner och 

instruktioner inom verksamheten för de aktiviteter som berörs av lagstiftningen (Almgren & 

Brorson, 2009).   

Det sista systemkravet i planeringsfasen innebär att verksamheten ska skapa övergripande och 

detaljerande miljömål samt en handlingsplan för alla delar i verksamheten där det är relevant. 

Genom att verksamheten skapar miljömål kan kravet på ständig förbättring uppnås. 

Skillnaden mellan de övergripande och detaljerade miljömålen är att det förstnämnda är 

långsiktiga och baserade på miljöpolicyn, de senare är delmål för att nå upp till de 

övergripande (Henricson, et al. 2004).  

Genomföra 

I det tredje grundelementet i ISO 14001, andra steget i PDCA-cykeln, se punkt 5-11 i figur 1, 

ingår sju systemelement som en verksamhet ska följa för att behålla sin certifiering 

(Henricson, et al. 2004).   
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När man implementerar ett miljöledningssystem är det viktigt att de anställda får veta vilket 

ansvar de har för verksamhetens miljöprestanda. Ledningen har ansvaret att se till att det finns 

tillräckligt med resurser för implementering, underhåll och förbättring av 

miljöledningssystemet (Henricson, et al. 2004).  

I de delar av verksamheten som kan orsaka betydande miljöpåverkan ska det finnas 

kompetent personal. Det ska finnas dokumenterat vilken utbildning som krävs för att olika 

arbetsuppgifter ska utföras på ett ur miljösynpunkt korrekt sätt, samt vilka inom verksamheten 

som fått denna utbildning (Henricson, et al. 2004). Kompetens- och utbildningskravet gäller 

inte bara verksamhetens egna anställda utan det berör även extern personal (Almgren & 

Brorson, 2009). 

Förmågan att kommunicera med varandra är fundamental när olika beslut ska förankras och 

genomföras. I miljöledningsstandarden finns det tre kommunikationskrav, dessa gäller:  

 Intern kommunikation: För att verksamheten ska kunna införa och underhålla ett 

miljöledningssystem på ett effektivt sätt är kommunikationen viktig.  

 Synpunkter från utomstående: Verksamheten ska klara av att ta emot och behandla 

inkommande information, krav, klagomål med mera. 

 Aktiv miljökommunikation: Verksamheten ska besluta hur mycket information som ska 

delas med omvärlden. (Almgren & Brorson, 2009). 

 

I alla ledningssystem finns kravet att det ska finnas någon form av dokumentation (Almgren 

& Brorson, 2009). När det gäller ISO 14001 kräver standarden att det ska finnas redovisande 

och styrande dokument för miljöledningen i verksamheten (Henricson, et al. 2004). 

Dokumentationen ska bland annat syfta till att öka förståelsen i verksamheten, all personal 

inom och utanför företaget som berörs av miljöledningssystemet ska veta hur det är upplagt 

(Almgren & Brorson, 2009). Det ska även finnas dokumenterat hur de olika dokumenttyperna 

i miljöledningssystemet är utformade samt vilken information som ska finnas med på varje 

typ av dokument. De dokument som krävs av standarden och miljöledningssystemet ska 

finnas lättillgängliga på de platser där de behövs (Henricson, et al. 2004).    

Det finns alltid en risk att det kan inträffa olyckor i verksamheten (Almgren & Brorson, 

2009). Därför är det viktigt att det tas fram rutiner i verksamheten för att finna olycksriskerna 
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(Henricson, et al. 2004). Verksamheten ska även upprätta rutiner som anger hur människor 

snabbt evakueras från farozonen. De anställda ska informeras om vilka risker och 

konsekvenser som kan uppstå om en händelse inträffar (Almgren & Brorson, 2009). Om en 

olycka väl inträffar ska verksamheten agera på ett sådant sätt att de stoppar eller minskar den 

miljöpåverkan som uppstått (Henricson, et al. 2004). 

Uppföljning 

Det fjärde grundelementet i ISO 14001 är uppföljning, vilket även är det tredje steget i 

PDCA-cykeln ingår fem systemkrav, se punkt 12- 16 i figur 1 (Henricson, et al. 2004). Syftet 

med detta steg är att ge verksamhetens ledning en garanti på att miljöledningssystemet 

fungerar enligt plan (Almgren & Brorson, 2009). 

I ISO 14001 finns ett krav som anger att det ska utföras regelbundna mätningar och 

övervakningar av verksamhetens miljöprestanda. Syftet med detta krav är att se om 

verksamheten lever upp till sin miljöpolicy, sina övergripande och detaljerade miljömål samt 

åtagandet om ständig förbättring (Almgren & Brorson, 2009). Verksamheten ska även införa 

en rutin som har till syfte att regelbundet utvärdera hur bra verksamheten följer de lagar och 

andra krav som den har, samt rättar till eventuella avvikelser (Almgren & Brorson, 2009; 

Henricson, et al. 2004).  

I verksamheten bör det även finnas rutiner hur man ska hantera, korrigera och förebygga 

möjliga avvikelser (Almgren & Brorson, 2009). Verksamheten ska även granska vilket behov 

det finns av åtgärder för att förhindra möjliga avvikelser, värdera hur stor risken är att en 

avvikelse kommer ske samt att vidta åtgärder för att förhindra avvikelserna (Henricson, et al. 

2004).   

Verksamheten ska med jämna mellanrum utföra internrevisioner, detta för att granska och 

rapportera till ledningen om systemet stämmer överens med planerade åtgärder för 

miljöledningen och att det används på det sätt som var planerat (Henricson, et al. 2004). Den 

som planerar och genomför revisionen bör vara en opartisk revisor, som antingen kan vara en 

anställd från företaget eller inhyrd från en extern organsation (Almgren & Brorson, 2009). 

Förbättra 

Det femte och sista grundelementet, som även är det sista steget i PDCA-cykeln, består bara 

av ett styrelement, vilket är ledningens genomgång (Henricson, et al. 2004). Syftet med 
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ledningens genomgång är att den högsta ledningen i verksamheten med jämna mellanrum ska 

granska hur bra miljöledningssystemet passar in i verksamheten. Här kontrolleras bland annat 

om det fortfarande är effektivt, om ändringar i systemet behövs och om de nya miljömål som 

verksamheten sätter kommer främja ständig förbättring av miljöprestandan (Henricson, et al. 

2004). 

2.3 Fördelar och nackdelar med miljöledningssystem 

Fördelar med ett miljöledningssystem 

Ett flertal externa och interna fördelar kan förväntas uppstå vid implementeringen av ett 

miljöledingssystem såsom ISO 14001. 

De externa fördelarna som kan uppstå vid implementeringen av ISO 14001 på små och 

medelstora företag är många och kan delas in i tre kategorier; affärsmässiga, miljömässiga 

och kommunikativa. De affärsmässiga fördelarna som kan uppkomma genom 

implementeringen av ISO 14001 är att företaget kan locka tills sig nya kunder samt att 

tillfredsställa de befintliga kunder företaget redan har. De kan även leda till att mer 

miljövänliga produkter utvecklas. De miljömässiga fördelarna som kan uppkomma genom 

implementeringen av ISO 14001 är förbättrat miljöarbete på företaget så som ökad 

återvinning samt det kan att utsläpp till luft, vatten och mark minskar. De kommunikativa 

fördelarna som kan uppkomma genom implementering av ISO 14001 är skapandet av en 

positiv offentlig bild av företaget samt att företaget föregår med ett gott exempel för andra 

företag i sektorn. Implementeringen kan också leda till att företaget får ett bättre förhållande 

till kunderna. (Hillary, 2004).   

De interna fördelarna med implementeringen av ISO 14001 på små och medelstora företag är 

många och kan delas in i tre kategorier: organisatoriska, ekonomiska och mänskliga fördelar. 

En av de organisatoriska fördelarna som kan uppkomma vid implementering av ISO 14001 är 

att det lätt kan kombineras ihop med ISO 9001, som är ett kvalitetsledningssystem. 

Miljöledningssystemet kan även leda till förbättrade arbetsförhållanden och ökad säkerhet 

inom företaget. Genom miljöledningssystemet kan lagefterlevnaden förenklas. . ISO 14001 

kan leda till att transporter, processer, råmaterial och förpackningar förändras och 

effektiviseras. Det kan även leda till nytänkande, förbättrade rutiner inom företaget samt 

påvisa företagets miljöansvar. De ekonomiska fördelarna som kan uppkomma genom 

implementering av ISO 14001 är resurseffektivitet och förbättring av företagets ekonomiska 
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villkor genom material- och energianvändning. Implementering av ISO 14001 kan leda till 

mänskliga fördelar som t.ex. ökad motivation, kompetens och medvetenhet hos personalen. 

Det kan även leda till att en bättre företagsbild mellan de anställda skapas. 

Miljöledningssystemet kan även skapa ett forum till dialog mellan ledning och personal 

(Hillary, 2004).   

Nackdelar med ett miljöledningssystem 

Det finns inte lika många nackdelar som fördelar med ett miljöledningssystem men detta kan 

beror på att många artiklar skrivs på ett sätt som vill ”sälja” in miljöledningssystem till små 

och medelstora företag. De nackdelar som finns med ett miljöledningssystem hos små och 

medelstora företag kan delas in i tre kategorier: resurser, avsaknad av fördelar och 

miljöledningssystemsöverraskningar (Hillary, 2004).   

De resursrelaterade nackdelarna som kan uppkomma genom implementering av ISO 14001 är 

att det kan krävas mer personalkostnader än planerat, certifieringsavgiften kan också vara 

högre än förväntat. Implementeringen av miljöledningssystemet kan också leda till 

oförutsedda investeringar. Den kostnad och tid som krävs för att implementera och utveckla 

ett miljöledningssystem är också en nackdel. Implementeringen av miljöledningssystemet kan 

trots att den ”utlovar” massor av fördelar leda till avsaknad av marknadsfördelar. 

Implementeringen av ISO 14001 kan även leda till negativa överraskningar som krav på 

omfattande dokumentation och att det lätt kan bli ett komplicerat och avancerat system att 

arbeta med. Det finns en risk att mycket tid läggs ner på papperarbete istället för på att 

utveckla miljöarbetet. Vid hopkopplingen av ISO 14001 och kvalitetsledningssystemet ISO 

9001 kan begränsningar och störningar i kvalitetsledningssystemen uppstå (Hillary, 2004).   

Ammenberg & Hjelm (2003) beskriver att en återkommande nackdel för små och medelstora 

företags miljöarbete är bristen på resurser, både mänskliga och ekonomiska. Enligt studien 

kan ett sätt att lösa problemet vara att några företag går ihop och har en gemensam 

miljösamordnare. 
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3 Metod - intervjustudie 

Resultatet av den här rapporten bygger på intervjuer som utformats för att ge svar på de 

uppsatta frågeställningarna. Intervjuerna har sin utgångspunkt i den litteraturstudie som utgör 

rapportens bakgrund och som baserats på flera källor så som vetenskapliga artiklar, böcker, 

undersökningar och rapporter. Källorna som använts för att få fram material till 

litteraturstudien är hämtad från databaserna Academic Search Elite, Directory of Open Access 

Journals, Emerald, Journal Storage, ProQuest, ScienceDirect och Wiley-Blackwell. Sökorden 

som framförallt har använts är ISO 14001, miljöledningssystem (environmental management 

system) och små och medelstora företag (small and medium sized enterprises).  

Företagen som intervjuats har valts ut genom ett systematiskt urval baserat på följande krav; 

maximalt 49 anställda och tillverkningsföretag, tre av företagen är dessutom certifierade 

enligt ISO 14001 varav resten av företagen saknar miljöledningssystem. 

Frågor har ställts för att få svar på följande: Vilken inställning har företagen till 

miljöledningssystem och hur ser miljömedvetenheten ut inom företagen. Angivna nedan är de 

sex företag som uppfyllde kraven och som har intervjuats.  

Decon Stainless AB 

Decon Stainless är ett mikroföretag med 17 stycken anställda, varav 11 stycken i produktion 

och resterande i administrationen. Företaget tillverkar produkter i rostfritt stål framförallt till 

läkemedelsindustrin och sjukhus. Decon Stainless saknar miljöcertifiering men har varit 

certifierade enligt ISO 9001 sedan år 2010. 

Ecofix AB 

Ecofix är ett mikroföretag med åtta stycken anställda varav två jobbar med administration. 

Företagets affärside är att tillverka ekonomiskt och miljövänligt tapetklister av hög kvalitet. 

Fabriken exporterar sina varor till mer än 25 länder, bland annat skickas dem till Ryssland, 

Ukraina, Tyskland, Danmark och Kina. Företaget är varken certifierat enligt ISO 9001 eller 

ISO 14001. 

Express Betong AB 

Express Betong är ett mikroföretag med tre heltidstjänster varav två på heltid och resterande 

tjänst är olika deltidsanställningar. Företaget tillverkar och levererar fabriksbetong till olika 
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byggarbetsplatser. Express Betong har varit certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001 

sedan år 2002. 

Härdservice i Halmstad AB 

Härdservice är ett mikroföretag med fyra anställda som erbjuder sina kunder många olika 

värmebehandlingsmetoder. De erbjuder bland annat värmebehandlingsmetoder så som 

vakuumhärdning och nitrering, företaget utför även mjukglödgning och blästring. Härdservice 

har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan år 2004 och  ISO 14001 sedan år 2008. 

Laholms Stål AB 

Laholms Stål är ett mikroföretag med totalt 23 stycken anställda. Företaget tillverkar 

rostfriaämnesrör åt tillverkningsindustrier så som offshore- och kemikalieindustrin med mera. 

Laholms Stål saknar miljöcertifiering men har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan år 

2010. 

Stålrör AB 

Stålrör är ett familjeföretag som köper och säljer rör samt kapar, ytbehandlar och blästrar 

stålrör till allt från bilindustrin, offshore industrin, oljeriggar till olika projekt. Stålrör har 

mellan 40- 42 anställda och har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan år 1996 och ISO 

14001 sedan år 2002. 

Telefonnumren till de olika företagen samlades in från respektive verksamhets hemsida. 

Företagen som deltog i intervjuerna kontaktades via telefon mellan två och tre veckor innan 

intervjuerna ägde rum, samtalen hölls då med respektive verksamhets miljöansvarig. Under 

detta samtal fick de information om vad studien gällde och ungefär hur lång tid intervjun 

skulle pågå. Företagen kontaktades igen cirka en vecka innan intervjuerna skulle äga rum för 

att boka in en tid. Intervjuerna bokades in så att inte två certifierade eller två icke-certifierade 

företag hamnade efter varandra. Detta upplägg valdes för att intervjutekniken utvecklades ju 

fler intervjuer som gjorts. 

Intervjumetoden som användes var ”General Interview Guide Approach” som är en 

strukturerad intervjumodell som ger rörlighet till följdfrågor. Denna metod valdes för att 

säkerhetsställa att utsedda ämnen och frågor skulle täckas in under intervjun samt att utrymme 

för följdfrågor gavs (Turner, 2010). Metoden ledde fram till data som var lätt att jämföra då 

samma frågor ställts till företagen (Cohen, et al. 2011). Att denna metod valts istället för 
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exempelvis en enkätundersökning beror på att mer kvalitativa svar efterfrågats för att få en 

djupare förståelse av företagens syn på frågeställningarna, vid en kvalitativ studie behöver 

inte heller antalet studerade objekt vara så många, i detta fall sex företag (Turner, 2010). 

Intervjuerna (se bilaga 1) är uppbyggda på fem stycken grundfrågor, lite olika utvecklade 

beroende på om företagen är certifierade eller inte. Frågorna är baserade på den 

litteraturstudie som ligger till grund för arbetet. Intervjufrågorna är formulerade för att uppnå 

tydliga svar på definierat syfte och mål.  

Fråga nummer ett ställdes för att skapa en förståelse om hur insatta de intervjuade personerna 

var i hur ett miljöledningssystem fungerar detta framförallt för att få en bild av hur kunniga de 

icke-certifierade företagen var inom miljöområdet främst då miljöledningssystemet ISO 

14001. Denna fråga ställdes även för att veta på ett ungefär på vilken nivå de andra frågorna 

skulle ställas. 

Fråga nummer två och fem handlade om varför företag skaffat eller skulle kunna tänka sig att 

skaffa ett miljöledningssystem och vilka fördelar och nackdelar de upplevt med 

miljöledningssystem. Dessa två frågor ställdes för att svara på två av frågeställningarna: 

Vilken är drivkraften bakom att företag valt att bli certifierade enligt ISO 14001? Och finns 

det några ambitioner hos icke-certifierade företag att implementera ett miljöledningssystem? 

Samt att dessa frågor ställdes för att ta reda på om påståendena som nämns i artikeln 

Environmental management system and the smaller enterprise skriven av Hillary (2004) 

stämmer, bland annat nämns att implementering av ett miljöledningssystem kan leda till nya 

och nöjda kunder. I artikeln nämns även flera positiva fördelar så som ett förbättrat 

miljöarbete och att certifieringen är positiv ur ett marknadsföringsperspektiv. Det nämnsockså 

att ett miljöledningssystem kan leda till förbättrade arbetsförhållanden och ökad säkerhet på 

företaget (Hillary, 2004). 

Fråga nummer tre syftade till att undersöka hur företagen arbetade med miljöfrågor, detta 

framförallt för att få reda på om icke-certifierade företag arbetade med miljöfrågor trots att de 

saknade certifiering. Hillary (2004) nämner att det krävs mer resurser på ett företag som är 

certifierat, något som kan vara en av anledningarna till varför företag väljer att inte certifiera 

sig.  
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Fråga nummer fyra syftade till att undersöka hur företagen upplevde implementeringen av 

miljöledningssystem.  Denna fråga ställdes för att svara på den uppsatta frågeställningen: 

vilka hinder finns det för småföretag att implementera och underhålla ett 

miljöledningssystem? Denna fråga ställdes även för att ta reda på om det var denna del av 

miljöledningssystemet som företagen upplevt som krångligast och mest resurskrävande. 

Biondi, et al. (2000) visar att det i den inledande delen av ett miljöledningssystem krävs 

mycket arbete för att lyckas med implementeringen.  

Intervjuerna genomfördes på respektive verksamhets anläggning och varje intervju varade i 

ungefär 30 minuter. Under intervjuerna ställdes de frågor som framställts genom 

litteraturstudien. Vid genomförandet av intervjun ställdes en fråga i taget på ett så neutralt sätt 

som möjligt. Försiktig respons gavs den intervjuade för att inte avslöja vad intervjuarna tänkte 

och hade för åsikter (Turner, 2010).  Varje intervju spelades in för att säkerställa att allt som 

sades vid mötet skulle komma med, detta för att kunna återkomma till materialet vid analys av 

resultatet.  Under intervjun ställdes även frågan hur många anställda verksamheten hade och 

hur länge de certifierade företagen varit certifierade.  Detta för att bekräfta tillgänglig 

företagsspecifik information. Företagen gavs även möjligheten att vara anonyma i rapporten, 

något som samtliga avböjde. Att denna möjlighets gavs till företagen var både på grund av 

etiska skäl samt för att företagen skulle känna sig bekväma att delta i undersökningen. 

Direkt efter intervjun kontrollerades inspelningen och därefter skrevs intervjuerna i ett 

dokument på datorn samt observationer som gjorts under intervjuernas gång. Detta gjordes för 

att göra intervjuerna mer överskådliga vid analys.   

Det första som gjordes i analysen var att göra kopior av alla intervjuer för att säkerställa att 

ingen information försvann under arbetets gång. Analysen av intervjuerna i denna rapport har 

inspirerats av LeComptes (2000) artikel som beskriver hur en analys av kvalitativ data görs 

genom att kategorisera den insamlade data i fyra steg. Då denna rapport bygger på relativit få 

och korta intervjuer gjordes valet att sortera in svaren under respektive frågas rubrik i ett steg. 

I och med denna sortering kunde man på ett överskådligt sätt se svaren från alla intervjuer 

samt jämföra resultatet. 

I denna studie gjordes valet att benämna företagen med siffror i rapporten, detta då det inte är 

företagen i sig som fokus ligger på utan hur deras miljöarbete ser ut. Samt att det upplevdes 
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som att vissa av företagen inte uppnådde kraven som ställs för att vara certifierade enligt ISO 

14001. Resultatet av denna studie kan i ett större perspektiv användas för att uppmuntra 

framförallt fler mikroföretag att implementera ett miljöledningssystem då de intervjuade i 

denna studie angav att det var relativit lätt att implementera och underhåla samt att 

miljöledningssystemet bidrog till bättre kontroll inom företaget. Företag nummer 1-3 är 

certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 medan företag 4-6 saknar 

miljöcertifiering.  
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4 Resultat  

Angivet nedan är resultatet av intervjuerna sammanställda under varje fråga (se bilaga 1) var 

för sig. Under varje frågeområde finns dessutom en kort sammanfattning. 

4.1 Vad är ett miljöledningssystem? 

Företag nummer 1 anser att deras miljöledningssystem går ut på att samla ihop data under 

hela året, detta från transporter och utsläpp med mera. De uppgav även att de dokumenterar 

hur de kasserar använd olja och vilka olika avfall de har. 

Företag nummer 2 menar att ett miljöledningssystem är ett sätt att samordna och dokumentera 

allting inom företaget som är kopplat till miljö.  

Företag nummer 3 anser att ett miljöledningssystem är ett system som försöker bygga upp en 

säkerhet på ett företag för att slippa att få miljökonsekvenser, dels på produkter och dels 

utsläpp till naturen. 

Företag nummer 4 menar att ett miljöledningssystem rent generellt är ett sätt att se till att man 

dels har så liten påverkan som möjligt i alla led från tillverkning/inköp till försäljning, till 

exempel att man väljer de kemikalier med minst skadepåverkan. De anger också att man ser 

över sin utrustning för att undvika spill och för att minimera utsläppen samt för att få så bra 

effektivitet som möjligt och så få kassaktioner som möjligt. De gäller också att se till att 

uppvärmingen av lokaler är så effektiv som möjligt samt att minska på energiförbrukningen så 

mycket som möjligt. 

Företag nummer 5 anser att ett miljöledningssystem är som ett kvalitetsledningssystem fast 

med fokus på miljö. De anger även att ledningssystem är en vägledning om hur man tar sig 

igenom svårigheter. 

Företag nummer 6 tycker att miljöledningssystem bara är ett sätt att styra upp processerna så 

att man följer alla miljökrav som finns. De menar att det i dagsläget finns mycket regler och 

lagar, som kan vara svåra att hålla reda på, men att ett miljöledningssystem underlättar arbetet 

med att ”checka” av att allting följs. 
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Certifierade företag - Varför har företaget skaffat ett miljöledningssystem? 

Företag nummer 1 skaffade sitt miljöledningssystem på grund av krav från kunder och den 

intervjuade personen angav; ”Är vi inte ISO certifierade förlorar vi de stora kunderna, de 

kräver att vi är certifierade”. Bilindustrier, så som Volvo, kräver att underleverantörer ska ha 

både miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem.  

Företag nummer 2 skaffade sitt miljöledningssystem när de flyttade till nya lokaler. De hade 

redan sedan fler år tillbaka ISO 9001 så de tyckte inte steget var så stort och i och med flytten 

till nya lokaler hade de allting i ordning vilket underlättade implementeringen. Kundkravet 

var också en del i att de skaffade ett miljöledningssystem. De har även märkt i efterhand att 

certifiering enligt ISO 14001 har lett till en fördel gentemot miljö- och 

hälsoskyddskontrollanterna som kommer ut för att kontrollera verksamheten då den är klassad 

som en farlig verksamhet. Då kontrollerna gått mycket snabbare och smidigare än tidigare. 

Företag nummer 3 skaffade sitt miljöledningssystem då det var många byggarbetsplatser som 

krävde miljöcertifierade leverantörer. 

Icke-certifierade företag – Har de funderat på att skaffa ett miljöledningssystem? 

Företag nummer 4 har inte funderat på att skaffa ett miljöledningssystem, detta då det ligger i 

deras affärsidé att en ha så liten del administrativ personal som möjligt. Så länge inte 

kunderna kräver en miljöcertifiering kommer de inte att skaffa det, däremot försöker de hela 

tiden tänka på vilka material och ämnen de väljer och hur dessa påverkar miljön. 

Företag nummer 5 har pratat om att skaffa ett miljöledningssystem men tycker att de redan 

har delar av ett miljöledningssystem i sitt kvalitetsledningssystem, ISO 9001. Den intervjuade 

personen poängterade även att; ”Om inte kunderna ställer krav på ett miljöledningssystem har 

vi inte till avsikt att implementera det”. 

Företag nummer 6 har funderat på att skaffa ett miljöledningssystem då de är en hel del 

kunder som frågar efter det.  

Sammanfattning 

Alla de intervjuade företagen, vare sig företaget är certifierat eller inte, har en bra 

grundkunskap om vad ett miljöledningssystem är. Anledningen till att alla de certifierade 

företagen skaffat ett miljöledningssystem var på grund av att deras kunder ställt det kravet. 
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Detta var också det som alla de icke-certifierad angav som anledningen till att de eventuellt 

skulle kunna tänka sig att skaffa det i framtiden.   

4.2 Hur arbetar företagen med sitt miljöledningssystem/ sin miljö? 

Företag nummer 1 har en miljö- och kvalitetsansvarig som ansvarar både för ISO 14001 och 

ISO 9001. Den ansvariga personen jobbar med att samla ihop information om bland annat hur 

använd olja skall kasseras, transporter kan effektiviseras och samorganiseras. Den ansvariga 

personen jobbar även med att minimera förbrukning av kemikalier, oljor och transporter. Att 

jobba med att samordna transporterna är dels för egen vinning och dels för miljön. Företaget 

tar upp och diskuterar sin miljöpolicy en gång om året på ledningens genomgång. Om det har 

skett någon större förändring, t.ex. investeringar i nya maskiner eller bilar, tas miljöpolicyn 

upp till revision, annars får den stå kvar vilket deras gjort ganska länge. Ungefär vartannat år 

erbjuder företaget de anställda en utbildning om hur, vad och var man återvinner genom att 

anlita en person från Stena Recycling som kommer ut till företaget och genomför en 

utbildning.  

Företag nummer 2 diskuterar och tar under ledningens genomgång fram nya miljömål och 

miljöpolicy. Det är en ansvarig person på företaget som har kontroll över företagets 

miljöaspekter och miljöutredningar. Företaget anlitar en konsult som hjälper till att ta fram 

relevanta lagar till verksamheten samt för att göra en internrevision en gång om året. Under 

internrevisionen tas frågor upp kring vad som är nytt gällande miljö samt att nya miljömål tas 

fram. ”De är inte så lätt efter ett tag att hitta nya mål har jag märkt” nämner den intervjuade 

personen. Företaget har även en miljöaspektsmatris där de går igenom alla förbrukningar så 

som gaskonsumtion och elkonsumtion, de tittar även på deras drivmedelsförbrukning för både 

företagsbilar och privatbilar. 

Företag nummer 3 uppgav att de uppdaterar sin miljöpolicy kvartalsvis och sina miljömål 

årsvis. De har även möten med ledningsgruppen där det diskuteras kvalitet-, miljö- och 

arbetsmiljöfrågor. Vid beställning av varor kontrollerar företag 3 noga om företagen de 

beställer av är certifierade, dessutom begär de in en innehållsdeklaration som de samlar i en 

pärm. Företaget tar hjälp av externa konsulter vid internrevisionen. 

Företag nummer 4 har inget miljöledningssystem men jobbar med miljön på flera sätt. 

Företaget anlitar konsulter vid framställningen av säkerhetsdatablad. Vid tillverkning av nya 
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produkter används kemikalieinspektionens begränsningslistor och så miljövänliga kemikalier 

som är möjligt används. Hela tillverkningsområdet är omgärdat av små spolrännor som vid 

oavsiktliga utsläpp fångar upp alla vätskor som sedan leds ner i en pumpgrop som saknar 

avlopp. Det finns även instruktioner om hur personalen skall hantera utsläppen. Vid 

oavsiktliga utsläpp skall personalen kontakta huvudansvarig som avgör om utsläppen kan 

släppas till avlopp eller om det skall pumpas upp och skickas för destruktion till antingen 

Stena Recycling eller Ragnsells. Själva fabriken är enligt länsstyrelsen och miljö- och 

hälsoskyddskontoret klassad som en tät byggnad, vilket innebär att om det händer något inne i 

byggnaden så påverkas inte området utanför eller avloppsledningssystemet. Vid tvätt och 

sköljning av utrustning bildas spillvatten, detta samlas ihop och konserveringsmedel tillsätts 

för att dagen efter återanvändas i tillverkningen. Ungefär en gång i månaden saneras och 

tvättas hela anläggningen, vilket till en början medför lite produktrester. Detta hälls i en 

bulkbehållare som skickas på destruktion, när vattnet sedan klassas som tillräckligt rent släpps 

det ut i avloppet. Fabriken har i stort sett nollutsläpp. 

Företag nummer 5 har rutiner för hantering av kylvätskor och oljefat, de samlar även ihop 

batterier och resterande avfall sorteras som brännbart. 

Företag nummer 6 är en tillståndspliktig verksamhet vilket innebär att de har krav på sig 

gällande utsläpp till luft, mark och vatten samt kemikaliehantering och arbetar då med miljön 

för att uppnå dessa krav. 

Certifierade företag – Är det svårt att uppnå en ständig förbättring? 

Företag 1 tycker att det är svårt med ständig förbättring då det ibland kostar mer än vad som 

kan anses rimligt för att minska ner de två tre sista procenten.   

Företag nummer 2 tyckte till en början att det var lätt att formulera nya miljömål men i och 

med att de är ett väldigt litet företag finns svårigheter i det långa loppet att hitta nya miljömål. 

Detta då de anser att de för tillfället inte kan förbättra sitt miljöarbete ytterligare. De nämner 

även att de inte tycker man ska hitta på mål bara för att ha mål utan att det måste finnas någon 

mening med det hela. 

Företag nummer 3 tycker att det både är lätt och svårt med ständig förbättring, i början är det 

lätt men ju längre det går desto mer krävs det för ständig förbättring. 
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Sammanfattning  

Alla de intervjuade företagen, vare sig de är certifierade eller inte, har någon form av 

miljöarbete men ambitionsnivån varierar. Alla de certifierade företagen hade samma 

uppfattning om den ständiga förbättringen som ISO 14001 kräver, lätt i början men efter 

några år betydligt svårare. 

4.3 Certifierade företag – Var det svårt att implementera ett 

miljöledningssystem? 

Miljöansvarig på företag nummer 1 var inte med vid implementeringen av 

miljöledningssystemen utan har tagit över ett fungerande miljöledningssystem. Han tror att 

det krävs en hel del jobb att implementera ett miljöledningssystem från grunden. 

Företag nummer 2 menar att det är lite jobb i början av implementeringen av ISO 14001 men 

när man väl är insatt i hur systemet fungerar så är det bara ett par timmars jobb om året. När 

miljöledningssystemet var nytt tog allting längre tid och därför valde företaget att anlita en 

extern konsult. 

Företag nummer 3 angav att de upplevde att implementeringen av miljöledningssystem till en 

början var väldigt svår. Det jobbigaste vid implementeringen var att få anställda att tänka i 

miljöbanor, många hade attityden ”nej det vill inte jag göra” och ”varför ska jag göra det” och 

så vidare. De tycker även att det är krångligt med alla rutiner som skall göras veckovis, 

månadsvis samt intern- och externkontroller på detta ovan på detta. 

Sammanfattning 

När frågan om det var svårt att implementera ett miljöledningssystem ställdes till de 

certifierade företagen svarade alla tre att de tyckte att det var svårt. Dock hade två av 

personerna som intervjuades inte varit med vid implementeringen av företagets 

miljöledningssystem utan de gjorde antaganden med motiveringar.  

4.4 Icke- certifierade företag – Tror företaget att det är svårt att implementera 

ett miljöledningssystem?  

Företag nummer 4 tror inte det skulle vara svårt att implementera ett miljöledningssystem 

men uppger att det skulle vara mer resurskrävande för administrationen samt att det skulle bli 

en hel del dokumentation för övriga anställda. 



20 

 

Företag nummer 5 tror verkligen inte att det är svårt att implementera ett 

miljöledningssystem. De nämner även att de upplever att många småföretag blir livrädda så 

fort något med ledningssystem nämns. Man måste komma till insikt att ett ledningssystem 

skall vara ett hjälpmedel som skall göras på lättast sätt. 

Företag nummer 6 tror inte att de skulle vara så svårt att implementera ett 

miljöledningssystem på företaget eftersom de redan har ett välfungerande miljöarbete. Det 

betyder att de bara måste få ner alla rutiner och liknande på papper på ett sätt som går att följa 

och arbeta efter. 

Sammanfattning 

Inget av de icke-certifierade företagen tror att det är svårt att implementera ett 

miljöledningssystem. Företag nummer 4 poängterar dock att även om implementeringen inte 

är svår så är processen resurskrävande. 

4.5 Vilka fördelar kan de finnas med ett miljöledningssystem? 

Företag nummer 1 tycker att en av fördelarna med ett miljöledningssystem är att man får 

allting dokumenterat, vilket gör att man lätt kan se vilka utsläpp man har. Har det gjorts en 

förändring i systemet kan man se om det har lett till en påverkan i negativ eller positiv 

mening.  

Företag nummer 2 tycker att en av fördelarna med ett miljöledningssystem är att alla 

kemikalier är i ordning och reda, det finns inga kemikalier som inte skall finnas. En annan 

fördel med att ha ett miljöledningssystem är att vissa företag kräver att man är certifierad 

enligt både ISO 9001 och ISO 14001 vilket lett till nya kunder. 

Företag nummer 3 tycker att det finns många fördelar med ett miljöledningssystem, en av 

fördelarna är att allting kontrolleras vilket leder till en värdemätare eftersom allting 

dokumenteras. 

Företag nummer 4 nämnde att en av fördelarna med ett miljöledningssystem, i alla fall i större 

organisationer, är att alla tänker likadant när det gäller sin påverkan på miljön. I ett mindre 

företag är det lättare att få alla att tänka lika vad det gäller miljö utan att ha ett 

miljöledningssystem då de sitter och pratar på raster och liknande. En annan fördel med att ha 

ett miljöledningssystem är naturligtvis att det är ett säljargument. Många företag kräver att 
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man ska ha ett miljöledningssystem för att få bli leverantör till dem. De uppenbara fördelarna 

med ett miljöledningssystem är att det leder till ett likriktat företag som har en så liten 

miljöpåverkan som möjligt. 

Företag nummer 5 tycker att fördelarna med ett miljöledningssystem är att man får en 

tydlighet och klara rutiner att följa. 

Företag nummer 6 nämner att fördelen med ett miljöledningssystem är att man upprättar ett 

styrande dokument om hur man skall gå till väga i alla situationer som uppstår på företaget. 

Miljöledningssystemets rutiner leder således till bättre ordning på företaget. 

Sammanfattning 

Alla de intervjuade företagen uppger likartade fördelar med att ha ett miljöledningssystem, 

oavsett om de är certifierade eller inte. De menar att den mest positiva egenskapen med ett 

miljöledningssystem är att man får allting organiserat, vilket leder till ordning och reda.  I och 

med miljöledningssystemet dokumenteras allting, vilket gör att om en ändring görs i systemet 

så är det väldigt lätt att se om det lett till en positiv eller negativ förändring inom 

verksamheten. En ekonomisk fördel som företagen kan se eller har sett, beroende på om de är 

certifierade eller inte, är att redan nuvarande kunder som kräver miljöledningssystem behålls. 

Endast ett av de intervjuade företagen anger att miljöledningssystemet ISO 14001 lett till nya 

kunder framförallt kombinerat med ISO 9001 

4.6 Vilka nackdelar kan de finnas med ett miljöledningssystem? 

Företag nummer 1 tycker att den enda nackdelen med ett miljöledningssystem är att det krävs 

en extra person på företaget för att driva miljöledningssystemet. 

Företag nummer 2 ser egentligen inga nackdelar alls med att ha ett miljöledningssystem utan 

tycker det bara är bra för det leder till ordning och struktur inom företaget. 

Företag nummer 3 tycker att nackdelelen med ett miljöledningssystem är att det krävs mycket 

arbete så som möten, papper och liknande för att driva det. 

Företag nummer 4 ansåg att nackdelarna med ett miljöledningssystem är kostnaderna och 

administrationen.  
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Företag nummer 5 anser att man med ett miljöledningssystem kan skapa rutiner för något som 

kanske inte behövs. Detta kan leda till att det krävs mer arbete än nödvändigt. En annan 

nackdel kan ju vara vid införandet av andra rutiner som kan vara dyrare än de rutiner du redan 

har. 

Företag nummer 6 tycker att nackdelarna med ett miljöledningssystem är att dokument och 

rutiner hela tiden skall uppdateras vilket kräver resurser som kostar pengar. 

Sammanfattning 

De nackdelar som både de certifierade och icke-certifierade företagen ser med att 

implementera och driva ett miljöledningssystem som ISO 14001 är att det är dyrt och 

resurskrävande.   

4.7 Certifierade företag - Något ni skulle vilja ha vetat innan 

implementeringen? 

Företag nummer 1 har varit miljöcertifierade sedan år 2002 men den intervjuade personen har 

endast jobbat med miljöledningssystemet sedan ungefär tre år tillbaka och tog därför över ett 

fungerade miljöledningssystem, vilket innebär att han inte anser sig vara kunnig att svara på 

frågan. 

Företag nummer 2 hade velat veta mer om de lagkrav som ställs på verksamheten i samband 

med implementeringen och det fortsatta arbetet med det.  

I och med att företag nummer 3 fick hjälp att implementera miljöledningssystemet har de 

egentligen inga egna åsikter om vad som var svårt vid implementeringen. De kunde därför 

inte heller säga vad de hade velat veta innan de implementerad miljöledningssystemet. 
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5 Diskussion 

För att hållbar utveckling skall uppnås måste följande tre delar samverka med varandra; 

ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (FN förbundet, 2012). ISO 

14001 bidrar med en hållbar utveckling då denna standard följer dessa tre delar. När det gäller 

ekologisk hållbarhet syftar ISO 14001 till att minska verksamheters miljöpåverkan genom att 

ha ett effektivt och systematiserat miljöarbete (Naturvårdsverket, 2008). Denna effektivisering 

och systematisering kan även leda till ekonomiska kostnadsbesparingar då till exempel 

onödiga kemikalier och förpackningar tas bort, energibesparingar, samt att rutiner i 

verksamheten gör att maskiner och liknade kontrolleras oftare. Detta gör att maskiner etc. kan 

lagas innan de går sönder, vilket minskar onödiga kostnader.  I och med att de ekologisk och 

ekonomiska aspekterna uppnås bidrar detta på lång sikt till att även de sociala aspekterna 

uppnås. Då verksamhetens utsläpp minskar bidrar detta på långsikt till att den globala miljön 

förbättras och på kortsikt förbättras arbetsmiljön inom verksamheten förbättras. 

De övergripande och detaljerade miljömålen är det som ligger till grund för den ständiga 

förbättringen som ISO 14001 kräver (Henricson, et al. 2004).  De intervjuade företagen 

upplevde att ständig förbättring vid implementering av ISO 14001 var relativt lätt, men det 

blev med tiden svårare att hitta nya förbättringsmöjligheter som är rimliga att genomföra. 

Småföretag har ju till skillnad från större företag begränsade resurser och kan därför inte 

förbättra sitt miljöarbete om det krävs för mycket ekonomiska resurser. Kan detta vara en av 

anledningarna till att småföretag undviker att skaffa ett miljöledningssystem? 

Vi upplevde att väldigt få studier är gjorda på företag som haft sitt miljöledningssystem en 

längre period, mest fokus har lagts på företag som är i implementeringsskedet. Precis när 

miljöledningssystemet har implementerats är det som tidigare nämnts enkelt att komma på 

nya mål. Det finns därmed en lucka i forskningen. Fler studier behövs där 

miljöledningssystem som “varit i bruk” undersöks under en längre tid för att se hur bra de 

fungerar och hanteras. En brist i ISO 14001 är att ständig förbättring inte tydligt definieras. 

Detta ger företagen möjlighet att tolka termen själva, vilket kan leda till att ambitionsnivån 

hos företag sänks för att på ett lättare sätt kunna efterleva kravet på ständig förbättring och på 

så vis behålla sin certifiering (Brouwer & van Koppen, 2008).  Något som ifrågasattes vid 

analysen av intervjuerna till denna rapport var hur några av de intervjuade företagen lyckats 

behålla sin miljöcertifiering, detta då företagens ambitionsnivå upplevdes väldigt låg och 
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egentligen inte hade så stor koll på hur de egentligen arbetade med sitt miljöledningssystem. 

Frågan är om syftet med den ständiga förbättringen, som ISO 14001 kräver, har gått förlorad 

någonstans på vägen. ISO 14001 skapades med syftet att företag ska arbeta miljöinriktat för 

att uppnå en ständig förbättring. Av de gjorda intervjuerna i denna rapport verkar det mer som 

om att företagen skaffat sina miljöledningssystem för den status som certifieringen ger. För 

kunderna ställer endast kravet att en certifiering ska finnas, de ställer inget krav hur bra det 

ska följas. 

Alla intervjuade företag hade miljöarbete i sina verksamheter men deras ambitionsnivåer 

varierade. Den lägre nivån bestod av att batterier togs om hand och den högre av att man 

satsade på slutna system i verksamheten samt minskad energiförbrukning. En anledning till 

den varierande ambitionsnivån på miljöarbetet i småföretag kan vara att de tror att deras 

verksamhet ger en mindre påverkan på miljön än vad den faktiskt gör (Gadenne, et al. 2009). 

Många småföretag har även inställningen att miljöproblem är av global karaktär och därför 

bortom deras förmåga att lösa (Brammer, et al. 2011). Problem uppstår när alla företag tänker 

likadant, även om ett småföretag har små utsläpp så blir det en stor påverkan på miljön om 

alla småföretag har samma inställning då denna sektor är så pass stor. Det är därför av stor 

vikt att småföretag får mer information om hur stor deras påverkan verkligen är och vilka 

konsekvenser den kan få. 

I Fraser et al. (2011) anges att utmaningar som kan uppkomma vid implementeringen av ISO 

14001 bland annat är resurskrävande, både vad det gäller personal och ekonomi. Att bristen 

på resurser är ett hinder för små och medelstora företag anger även Hillary (2004) och 

Brammer, et al. (2011). Några av de icke-certifierade företagen som intervjuades i denna 

studie angav att personalen i deras verksamheter har minskat på grund av den rådande 

lågkonjunkturen som medfört en minskad efterfrågan på varor vilket har resulterat i minskad 

produktion. Detta bidrar med en ytterligare orsak till att företagen inte valt att certifiera sig då 

det råder resursbrist, både ekonomiska och mänskliga. 

Småföretag är en känslig grupp i näringslivet på grund av dess storlek. De ekonomiska 

resurserna är ofta ett problem hos små och medelstora företag och därför kan de inte alltid 

köpa in ny teknologi eller dylikt för att skapa ett bättre miljöarbete (Zorpas, 2010). Att ett 

miljöledningssystem kräver mycket resurser kan flertalet företag bekräfta, både vad det gäller 

intervjuerna som gjorts till denna rapport samt resultat från flera vetenskapliga artiklar så som 
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Hillary (2004) och Bernardini-Seiffert (2008). Ett sätt att minska på både de ekonomiska och 

mänskliga resurserna är att flera företag går samman och bildar en miljögrupp som 

tillsammans bildar ett nätverk som gemensamt hjälper företagen att implementera ett 

miljöledningssystem. Alla företagen uppnår själva alla krav som ISO 14001 kräver och har 

sina egna certifieringar (Ammenberg & Hjelm, 2003). Denna metod kallas 

“Hackeforsmodellen” och är ett verktyg som hjälper små och medelstora företag att 

implementera internationella standardiserade ledningssystem såsom ISO 14001 och ISO 9001 

(European Commission, 2004).  

Mindre företag har ofta en fördel gentemot de större organisationerna då småföretag har 

kortare kommunikationslinjer samt oftare en mindre komplex verksamheten. Detta gör att det 

blir enklare att sprida informationen till de anställda (Lee, 2009). Är detta en bidragande orsak 

till att vissa av de icke-certifierade företagen inte skaffat ett miljöledningssystem? Tycker 

företag att de redan har ett bra miljöarbete som de på ett smidigt sätt kan diskutera på till 

exempelvis lunch- eller fikarasterna? Ett av de intervjuade företagen utan certifiering tyckte 

inte att de behövde ett miljöledningssystem för att likrikta företaget inom miljöområdet då det 

ofta diskuterade miljön inom företaget på rasterna. Även några av de certifierade företagen 

har diskussioner gällande företagets miljö på rasterna. 

Det kan finnas många drivkrafter för ett företag att skaffa ett certifierat miljöledningssystem, 

som till exempel att det ger marknadsfördelar, att man minskar kostnaderna i verksamheten 

eller att kunderna kräver det (Dahlgaard, et al. 2004). Den drivkraft som gjort att de 

intervjuade företagen skaffat ett certifierat miljöledningssystem var att kunderna ställt det 

kravet. Anledningen till att de icke-certifierade företagen skulle kunna tänka sig att skaffa ett 

certifierat miljöledningssystem är om kunderna skulle kräva det. 

I en studie gjord av Fotopoulos, et al. (2011) angav företagen som deltog att den främsta 

anledningen till att de skaffat miljöledningssystemet ISO 14001 var att de ville ha ett 

förbättrat miljöarbete inom organisationen. Att ett förbättrat miljöarbete skulle vara en 

bidragande anledning till de certifierade företagen valt att certifiera sig uppgav inga av 

företagen i vår studie. Anledningen till detta kan bero på att ingen av de intervjuade 

personerna på de certifierade företgen upplevdes vara engagerade i miljöfrågor. En annan 

anledning kan vara, som tidigare nämnts, att småföretagen inte vet hur stor deras 
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miljöpåverkan är och tror att miljöproblemen är bortom deras möjlighet att påverka 

(Brammer, et al. 2011).   

I Sverige finns det 16 miljökvalitetsmål uppsatta som Sverige ska ha uppnått till år 2020 

(Naturvårdsverket, 2013). Genom att fler företag implementerar ett miljöledningssystem 

såsom ISO 14001, kan detta bidra med till att de flesta av dessa miljömål berörs beroende på 

vilken typ av verksamhet det är och vart verksamheterna är lokaliserade. De företag som 

fokuserats på i denna rapport berörs av följande miljömål;  

 Begränsad klimatpåverkan 

 Skyddande ozonsikt 

 Giftfri miljö 

 Frisk luft  

 God bebyggd miljö 

Genom att verksamheter minskar sina utsläpp av kemikalier, avfall, koldioxid med mera till 

miljön bidrar detta till att ovanstående miljömål kan uppnås.  

Etiska aspekter 

Alla de intervjuade företagen gavs möjligheten att vara anonyma i rapporten, vilket alla 

företagen avböjde. Vi har ändå valt att inte ange vilket företag som är vilket, detta då denna 

rapport fokuserar på företagens inställningar till certifierade miljöledningssystem och inte 

själva företaget i sig. Företagen gavs även möjlighet att ta del av den färdigställda rapporten 

vilket alla tackade ja till. 

Felkällor 

Denna studie fokuserar på företag som har någon form av tillverkning. Om det istället hade 

valts att undersöka företag som exempelvis utför tjänster hade svaren kunnat se helt 

annorlunda ut. Detta då miljöpåverkan skiftar beroende på vilka tjänster eller produkter 

företag erbjuder.   

Om fler företag hade deltagit i intervjuerna hade ett större svarsutbud fåtts in. Till denna 

rapport gjordes valet att intervjua sex företag, detta då det kändes rimligt till den tidsram som 

fanns, om mer tid funnits hade fler företag intervjuats. 
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Det finns en risk att de som intervjuades kan ha missuppfattat frågor och därmed svarat på ett 

annorlunda sätt som kanske inte gjorts om frågorna förtydligats eller ställts på ett annat 

sätt.  Det kan även ha förekommit ledande frågor och den intervjuade personen kan då ha 

svarat på det sätt som den tror var önskat.   

Om företagen fått frågorna innan intervjuerna genomfördes hade de haft möjligheten att kolla 

upp svaren i förväg och då kunnat ge mer utförliga svar, i denna studie efterfrågades de 

spontana svaren för att få en tydlig bild hur det verkligen ligger till.                        

I denna studie hade de icke-certifierade företagen inget certifierat miljöledningssystem, men 

de var certifierade eller hade kunskap om kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Om det istället 

gjorts intervjuer med företag som saknat både ISO 14001 och ISO 9001 hade intervjusvaren 

kunnat se helt annorlunda ut hos de icke-certifierade företagen, detta då ISO 9001 på flera sätt 

kan kopplas ihop med ISO 14001. 

Förslag till fortsatt arbete 

Under arbetets gång upptäcktes det att de icke-certifierade företagen visste ganska mycket om 

ISO 14001 då de alla hade god kunskap om ISO 9001 och på så sätt kunde dra paralleller 

mellan dessa två ledningssystem. Det skulle varit intressant att göra intervjuerna med icke-

certifierade företag som inte hade någon som helst certifiering. 

Det framkom under intervjuerna att de företag som klassades som mikroföretag tyckte att det 

var relativt enkelt att implementera och underhålla ett miljöledningssystem medan småföretag 

tyckte det var betydligt krångligare. Det hade varit intressant att undersöka lite djupare 

skillnaderna mellan att underhålla ett miljöledningssystem som småföretag gentemot ett 

mikroföretag. Då vi under denna studie upplevt att det verkar enklare för ett mikroföretag än 

ett småföretag att implementera och underhålla ett miljöledningssystem 

Flera av dem som intervjuades hade inte varit med under implementeringen av 

miljöledningssystemet, detta ledde till att de inte kunde svara på alla frågor på ett korrekt sätt. 

Därför skulle det vara intressant att intervjua företag som precis har implementerat ett 

miljöledningssystem. 
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6 Slutsats 

De utvalda certifierade småföretagen som deltagit i denna studie har visat att det går att driva 

och underhålla ett certifierat miljöledningssystem som ISO 14001 trots sin storlek. 

Den drivkraft som gjort att de utvalda företagen antingen valt att skaffa, eller kunnat tänka sig 

skaffa en certifiering var kopplat till kunderna. Ställer kunderna kravet på företaget att skaffa 

ett miljöledningssystem så gör företaget oftast det. Inte någon av företagen som deltog i 

studien svarade att miljön var drivkraften bakom deras implementering. Syftet med ISO 

14001 är att verksamheter ska effektivisera och systematisera sitt arbete för att minska sin 

påverkan på miljön.  

Det hinder som de utvalda företagen såg med att skaffa ett miljöledningssystem var 

resurserna, både mänskliga och ekonomiska. Detta då ISO 14001 kan vara både dyrt och 

tidskrävande att driva. En lösning på detta kan vara att flera företag går samman och skapar 

ett gemensamt miljöledningssystem enligt Hackeforsmodellen.   

I dagsläget har det gjorts väldigt få studier på företag som har haft sitt miljöledningssystem 

under en längre period, utan fokus har främst lagts på implementeringsskedet. Det finns 

därmed en lucka i forskningen. Det behövs fler studier som granskar företag som har haft sitt 

miljöledningssystem en längre tid för att se hur bra det fungerar och sköts om. Företag som är 

certifierade enligt ISO 14001 ska ständigt sträva efter att uppnå ständig förbättring. En brist i 

standarden är att den inte ger en tydlig definition av vad ständig förbättring innebär. Företag 

kan därför tolka termen själva och detta kan leda till att man sätter en lägre ambitionsnivå i 

företaget. Detta för att lättare följa kravet ständig förbättring och på så viss behålla sin 

certifiering.  

Alla sex företag som deltog i studien hade någon form av miljöarbete, men deras 

ambitionsnivåer varierade. Den varierade ambitionsnivån hos företag kan bero på att de inte 

är insatta i hur mycket deras verksamhet påverkar miljön. Många småföretag tror att 

miljöproblem är av global karaktär och därför bortom deras förmåga att lösa. Problemet blir 

när alla företag tänker likadant. Även om ett småföretag har små utsläpp blir det en stor 

påverkan på miljön om alla småföretag har samma inställning då denna sektor är så pass stor 

som den är. Det är därför av stor vikt att småföretag får mer information om hur stor deras 

påverkan verkligen är och vilka konsekvenser de kan ge. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 - Frågor till företag 

1. Vad är ett miljöledningssystem? 

 

2. Varför har ni skaffat ett miljöledningssystem? 

 Kunder/överleverantörer 

 Egen vinning 

 Miljö 

 Icke – Funderar ni på att skaffa de? 

 

3. Hur arbetar ni med ert miljöledningssystem? 

 Miljöpolicy 

 Miljöutbildning 

 Miljömål 

 Cert - Ständig förbättring, svårt? 

 Icke- Kan ni beskriva ert miljöarbete på företaget? 

 Återvinning  

 Paketering av varor 

 Elförbrukning 

 Utsläpp till mark, vatten och luft 

 

4. Var de svårt att implementera ett miljöledningssystem? 

 Icke - Tror ni att det är svårt att implementera ett miljöledningssystem?  
 

 

5. För- och nackdelar med ett miljöledningssystem? 

 Ekonomiska – långsiktigt/kortsiktigt 

 Marknadsföring 

 Kunder 

 

Cert - Något ni skulle vilja ha vetat innan implementeringen? 

Övriga frågor om företagen: 

 Hur många anställda? 

 Hur länge har ni varit certifierade? 
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Bilaga 2 - Statement of contribution 

Den inledande litteraturstudien till denna rapport gjordes genom att söka och läsa 

vetenskapliga artiklar, vilket vi båda gjorde. Efter sökningen och läsningen av artiklarna skrev 

vi litteraturstudien som ligger till bakgrund för intervjustudien. Intervjustudien gjordes genom 

att relevanta frågor skapades, även detta genom att artiklar lästes, detta gjorde vi tillsammans. 

Intervjuerna ute på företagen genomfördes genom att vi ställde varannan fråga till de 

intervjuade personerna. Efter genomförandet av intervjuerna skrevs dem ner för att på ett 

lättare sätt kunna analysera svaren, detta gjorde vi genom att ta tre företag var. Metoden i 

denna rapport har vi tagit fram tillsammans genom att läsa vetenskapliga rapporter samt 

böcker därefter skrev vi ihop metoden tillsammans. Resultatet i rapporten sammanställdes och 

sammanfattades vilket vi gjorde mer eller mindre tillsammans. Diskussionen och slutsatsen 

skrev vi tillsammans och även här läste båda artiklar att kunna använda i diskussionen. Ibland 

har vi skrivit på samma sak samtidigt och ibland på olika saker men då har den andre 

personen läst igenom det den andra skrivit och lagt till saker som den tyckte saknades. Båda 

två har även flera gånger läst igenom arbetet för att hitta felaktiga meningsbyggnader och 

stavfel. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jag heter Michaela Olofsson. Under de
tre senaste åren har jag studerat till
miljöstrateg på Högskolan i Halmstad.
Det var under studietiden som mitt
och Sofia Lundskog intresse för
miljöledningssystem uppstod, vilket
mynnade ut i detta examensarbete.

Jag heter Sofia Lundskog och är född
1991. Jag har läst till miljöstrateg på
Högskolan i Halmstad, där jag
upptäckte mitt intresse för
miljöledningssystem vilket mynnade ut
i detta examensarbete.


