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The Positive Effects of ISO 14001 between 1998 and 2008

Summary

The importance of environmental issues in the society has increased with man’s growing 
influence on the environment. During the 1970’s the authorities’ demands were the driving 
force on companies’ environmental work. As the market started to have environmental 
demands on companies, they realized the financial benefits of environmental management. 
At that point in time systematical systems were needed that could be integrated with other 
company activities. One of these new systems was the international environmental 
management system standard ISO 14001 developed in the beginning of the 1990’s.

The aim of our study has been to map the positive effects which the environmental 
standard ISO 14001 has caused on certified companies between 1998 and 2008. The study 
areas were limited to the companies’ activities/organization, the market and other 
stakeholders. This study covers two surveys. The first survey was carried out in 1998 and 
was based on an opinion poll of 124 certified companies, of which 45% participated. The 
second survey was made in 2008 in the form of a qualitative theoretical study of ten other 
studies and research reports which were written 2000–2007.

In the area of the companies’ activities/organization, it can be seen that the positive effects 
of ISO 14001 include improved goal management, reduced costs through reduced 
consumption of resources and improved efficiency, improved control of environmental 
effects resulting in reduced emissions and waste as well as increased recycling. The
companies’ products have also become more environmental friendly. In the market 
noticeable positive effects were found, such as strengthened company profiles and 
trademarks, as well as increased confidence for the companies’ environmental images. The 
companies’ market shares increased competitive advantages and improved sales, while 
product quality improved as well. As for other stakeholders, the study shows that the 
owners’ demands are met, there are improved relations with the authorities, as well as 
increased ability to meet authorities’ demands.



Sammanfattning

I takt med människans ökade påverkan på miljön har även miljöfrågornas betydelse i 
samhället växt. Under 70-talet drev myndighetskraven fram företagens miljöarbete. När 
sedan även marknaden började ställa miljökrav på företagen, började de att inse de 
ekonomiska fördelarna. Det fanns då behov av systematiska system som kunde integreras i 
företagens övriga verksamhet. Ett av dessa system är den internationella 
miljöledningsstandarden ISO 14001 som utvecklades i början av 90-talet. 

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga de positiva effekter som 
miljöledningsstandarden ISO 14001 har fört med sig på certifierade företag mellan år 1998 
och 2008. Undersökningsområdena begränsades till företagets verksamhet/organisation, 
marknad och andra intressenter. Denna studie omfattar två undersökningar. Den första 
undersökningen genomfördes 1998 och byggde på en totalundersökning, i form av en 
enkätundersökning, av 124 certifierade företag med en svarsprocent på 45 %. Den 
uppföljande undersökningen år 2008 gjordes i form av en dokumentstudie av tio andra 
uppsatser och rapporter skrivna mellan 2000-2007. 

Inom undersökningsområdet företagets verksamhet/organisation kan man se att ISO 14001 
ger ordning och reda, bättre målstyrning, minskade kostnader genom minskad 
resursanvändning och förbättrad effektivitet samt förbättrad kontroll av miljöpåverkan som 
leder till reducerade utsläpp och avfall och ökad återvinning. Företagens produkter har 
också blivit mer miljövänliga. På området marknad stärks företagens profil och varumärke 
på marknaden och förtroendet för företagets miljöimage ökar. Marknadsandelar, 
konkurrensfördelar, försäljning och kvalitén på produkterna ökar också. Avseende området 
andra intressenter visar studien att ägarnas krav tillgodoses och att företagen får bättre 
relationer med myndigheter och bättre förmåga att möta myndighetskrav.
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1 Inledning

Detta kapitel kommer att beskriva bakgrunden till uppsatsens problem, 
problemformulering, syfte och avgränsningar. 

1.1  Bakgrund

Miljöfrågornas betydelse i samhället växer ständigt. 1 I alla tider har människan påverkat 
den omgivande miljön och utnyttjat tillgängliga resurser. Den tidiga människans 
miljöpåverkan var liten och begränsad, då man under lång tid endast använde enkla 
redskap. Detta förändrades drastiskt på 1800-talet genom industrialismen. Utvecklingen av 
industrin, av maskiner och teknik, gav människan möjligheter att exploatera jordens 
naturresurser. Olja, metaller, livsmedel och virke, kunde lättare tas fram med den nya 
tekniken.2 Konsekvensen på miljön har blivit bland annat, avfall och föroreningar i för 
stora mängder, miljögifter, utsläpp, utnyttjande av naturresurser och växt- och djurarter. Vi 
ser att bara under de senaste två hundra åren har människans påverkan på miljö varit så 
omfattande att vi går mot en livsfarlig miljö.3  

Ett centralt begrepp i uppsatsen är miljö och vi har valt följande definition av begreppet;

”som den omgivning där industriell verksamhet verkar, d v s den omgivande luften, vattnet, 
marken, de naturresurser som finns där, flora, fauna med sina ekosystem inkl. människan 
och samspelet mellan dessa.”4

Under 1970-talet dök begreppet miljömedvetenhet på allvar upp på ett globalt och politiskt 
plan.5 Under de kommande tjugo åren blossade miljödebatterna upp då och då, vilket ledde 
till att lagstiftningen inom miljöområdet utvecklades och skärptes. Företagen drevs mot en 
bättre miljöanpassning. Myndighetskrav gjorde till en början att företagen blev negativt 
inställda till miljöarbete, då de endast såg höga kostnader som miljöarbetet krävde.6  Under 
80-talet pågick återigen en intensiv debatt kring miljöfrågor,7 som fick olika intressenter på 
marknaden att börja ställa miljökrav på företagen. Företagen måste nu på ett systematiskt 
vis angripa sina miljöproblem.  De började inse de ekonomiska fördelarna med att 
miljöanpassa sina produkter för att möta kraven från de olika aktörerna på marknaden; 
såsom kunder, konsumenter, anställda, aktieägare, media och miljöorganisationer med 
flera.8

För att företagens miljöarbete skulle bli lyckat och få genomslagskraft behövdes att de 
integrerade miljötänkandet som en naturlig del i företagens övriga styrsystem.9 Antingen 
att företagen utvecklade ett eget, eller de integrerade ett standardiserat miljöledningssystem 
(fortsättningsvis förkortat med MLS).10

                                                          
1 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995). Miljödriven affärsutveckling.
2 Rasmusson, C. (1998). ISO 14000 light. 
3 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995). 
4 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996). Miljörevision. sid 4
5 SIS Forum AB. (1998). Miljöledningsguiden.  
6 Ibid
7 Ibid
8 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995)
9 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). Miljöledning. 
10 SIS Forum AB. (1998).
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Arbetet med att utveckla olika internationella standarder startade redan på 80-talet, men 
först 1993 påbörjades arbetet med att utveckla standarder för MLS. 1996 etablerades 
standarden ISO 14001 för just MLS.11 Standarden blev snabbt ett internationellt accepterat 
sätt för företag och organisation att arbeta med sin miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. 12

År 2004 reviderades ISO 14001:1996, med små förändringar.13

Företagens sätt att se på miljöfrågorna har genomgått en drastisk förändring de senaste 30 
åren, som också kan ses på bilden nedan:

Allmän
inställning

Begränsat antal lagar, fokus 
på utsläpp till luft och vatten

Målet är att uppfylla 
lagstiftningen

Helhetssyn på 
miljöfrågorna

Ledningsfilosofi Miljö är inget problem Tekniska lösningar på 
miljöproblem

Förebyggande arbete, 
MLS

Organisation Miljöfrågorna har mycket 
begränsat utrymme i 
företagen

Miljöfrågorna sköts av 
miljöavdelningen

Miljöfrågorna är fullt 
integrerade i företaget

Kostnader Små investeringar i 
miljöåtgärder

Miljökostnaderna ska 
begränsas

Miljöfrågorna har 
strategisk betydelse för 
företaget

Figur 1. Företagens synsätt på miljöfrågorna i ett historiskt perspektiv.
Källa: Brorson, T. & Larsson, G. (1998).

Enligt miljöstyrningsrådet är dagens motiv för företagen att införa MLS flera: bland annat 
lönsamhet, lägre kostnad för att driva ett förebyggande arbete, företagen får 
konkurrensfördelar av att omvärldens/intressenternas syn på företaget blir mer positivt. 
Företagen kan också fokusera på de största miljöeffekterna och arbeta med ständiga 
förbättringar.14

1.2 Problemformulering

Ett införande av MLS påverkar företagens verksamhet och dess relationer till omgivningen 
på olika sätt.15 (Brorson och Larsson, 1998) påtalar;

”Miljöledning innebär i praktiken att minimera miljöpåverkan från företagets processer, 
produkter och tjänster men också finna affärsmässiga möjligheter ur ett korrekt 
miljöbeteende.”16

                                                          
11 Brorson, T. & Almgren, R. (2005). ISO 14001 för små och medelstora företag.
12 Ibid
13 Ibid
14 http://www.msr.se/sv/Informationsmaterial/Vanliga-fragor/Fragor/Motiv-for-foretag-att-infora-miljoledningssystem/
15 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995). 
16 Brorson, T., Larsson, G. (1998). sid 11

                                                     -1970                                 1970-1990                           1990
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Mot bakgrund av ovan har vi därför valt att ställa följande problemformulering;

Vilka positiva effekter har certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 haft på 
företagets verksamhet och dess relationer till marknaden och andra intressenter från 1998 
och fram till år 2008? 

1.3 Syfte

Vår uppsats syftar till att kartlägga de eventuella positiva effekterna som en certifiering 
enligt ISO 14001 kan medföra på utvalda områden.

1.4 Avgränsningar

Vår uppsats bygger på två studier. Första studien utfördes 1998 till en C-uppsats som av 
olika anledningar inte kunde slutföras. Den studien byggde på en totalundersökning gjord i 
enkätform. Frågeformuläret skickades till 124 företag som var certifierade enligt ISO 
14001. Vi valde att begränsa antalet deltagande företag med hjälp av en tidsram, d v s att 
företaget skulle ha blivit certifierad senast den 31 januari 1997. Detta för att det 
överhuvudtaget skulle kunna vara möjligt att kunna mäta eventuella effekter av införande 
av MLS, då företag först 1996 kunde certifiera sig enligt standarden. Den andra studien 
som genomförs 2008, är baserad på en dokumentstudie av tio andra uppsatser och 
rapporter som är gjorda 2000-2007. Dessa är valda med anledning av deras fokus på 
effekterna av ISO 14001. Båda studierna kommer att jämföras för att undersöka vilka de 
eventuella positiva effekterna är över tiden och om de har förändrats mellan 1998 och 2008. 

Vi har valt att studera de positiva effekterna med uppdelning på följande områden:
- Verksamhet/organisation (exempelvis ledning, produkt, produktion, anställda, miljö)
- Marknad (exempelvis kunder, konsumenter, leverantörer, finansiärer)
- Andra intressenter (exempelvis myndigheter, media, miljöorganisationer)

Dessa undersökningsområden nämns ofta i litteraturen och har därför kommit att utgöra de 
avgränsade områdena som vi vill studera. 

En annan avgränsning i arbetet är att det endast ges en kortfattad beskrivning av standarden 
ISO 14001, alltså kommer förutsättningarna och kraven som måste vara uppfyllda vid en 
certifiering inte behandlas i vidare mening. Därmed kommer endast en generell 
beskrivning för att tillfredsställa det minimala kravet för förståelsen att ges, för att läsare 
av rapporten skall kunna ta till sig studien.

Våra studier tar inte hänsyn till om de eventuella positiva effekterna som företagen har 
angett, beror på andra införda ledningssystem före ISO 14001 certifieringen; såsom ISO 
9000, miljörevision, miljömärkning, livscykelanalyser med flera.
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2 Metod

I metodkapitlet kommer vi att beskriva de metoder och tillvägagångssätt vi använt för att 
genomföra våra undersökningar. Avsnittet avslutas med källkritik. Uppsatsen bygger på 
två undersökningar. Den första är en enkätundersökning utförd 1998 som kan besvara 
frågan ”från 1998”. Den andra är en dokumentstudie av tidigare uppsatser/rapporter som 
besvarar frågan ”och fram till 2008”. Härefter kommer de tidigare uppsatserna/
rapporterna omnämnas som delundersökning/ar och studie/r.

2.1 Undersökningsmetod

”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. 
Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod”.17

Kvantitativ forskning försöker beskriva och förklara, medan kvalitativ försöker beskriva 
och uppnå förståelse.18 Resultatet skall kunna visas i siffror och det som studeras skall 
kunna gå att mäta för de kvantitativa metoderna. 19  Forskarna strävar efter att få så 
allmänna resultat som möjligt.20 För de kvalitativa metoderna menar man att varje objekt är 
unikt och specifikt och därför inte är mät och vägbart.21 Kvalitativ metod syftar till att få en 
djupare förståelse för det problem som studeras samt att skildra sammanhanget och 
helheten som problemet finns i. 22  Detta medför en djup studie av varje enskild 
undersökningsenhet.23 Den kvalitativa metoden utmärks av den källa som informationen 
återfinns i, medan den kvantitativa metoden utmärks av forskarens åsikt om vilken 
information som är viktig.24

2.1.1 Undersökning 1998

Huvudsakligen har en kvantitativ metod valts. Detta då målet med undersökningen är att 
kunna dra generella slutsatser gällande drivkrafterna bakom en certifiering av ISO 14001 
samt för att bekräfta de effekter vi funnit i litteraturen. Undersökningen är kvalitativ i den 
bemärkelsen att vi studerat litteratur och genomfört intervjuer för att få en djupare 
förståelse för vår undersökning och dess problemområde. 

2.1.2 Undersökning 2008

En kvalitativ metod har använts vid studien av tidigare undersökningar inom 
ämnesområdet. Då vi har varit tvungna att försöka förstå i vilket syfte de ingående 
delundersökningarna utförts., kan exempelvis syftet i uppsatsen ha varit att endast 
undersöka de positiva effekterna inom marknad. Då har effekterna inom miljö utelämnats, 
men därav kan inte slutsats dras att det finns effekter på miljö. Vissa kvantitativa inslag 

                                                          
17 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder. sid 13
18 Ibid
19 Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion.
20 Patel, R. & Davidsson B. (2004). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning s. 91
21 Andersen, H. (1994).
22 Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997).
23 Ibid
24 Ibid 
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finns i undersökningen då vi anger i hur många av de ingående delundersökningarna som 
en viss positiv egenskap förekommer. En fallstudie avseende flera företag skulle eventuellt 
ha varit att föredra för att kunna tränga djupare in i problemområdet men kunde inte
genomföras på grund av tidsbrist.

2.2 Informationssamlingsmetod

Ny information (primärdata) eller befintlig information (sekundärdata) kan användas vid 
en undersökning.25

2.2.1 Undersökning 1998 

Undersökningen bygger på både primärdata och sekundärdata. Primärdata härrör sig från 
enkätundersökningen. Sekundärdata från litteraturstudier samt intervjuer med experter och 
ISO 14001 certifierade företag.

2.2.2 Undersökning 2008

Undersökningen bygger på sekundärdata från tidigare genomförda studier.

2.3 Urval

Den kan antingen genomföras genom en urvalsundersökning eller genom en 
totalundersökning.26 En urvalsundersökning undersöker en del av den hela populationen 
genom ett urval, vid en totalundersökning undersöks hela populationen.27

2.3.1 Undersökning 1998

Enbart de företag som var certifierade enligt ISO 14001 senast den 31 januari 1997 ingick i 
vår population. Då denna endast bestod av 124 företag ansåg vi det vara nödvändigt att 
undersöka hela populationen och en totalundersökning genomfördes. Ett urval här skulle 
kunna medföra att resultatet blivit missvisande.

2.3.2 Undersökning 2008 

En omfattande undersökning gjordes tidsperioden januari-februari 2008 i databaserna 
Uppsatser.se och DiVA.se, för att finna uppsatser angående studier av effekter av 
införande och certifiering av ISO 14001. Vid sökningen definierades vissa nyckelord som 
studierna skulle innehålla, för att ingå i undersökningen. Nyckelorden var effekt, 
miljöledningssystem, utvärdering, konkurrens, konkurrensmedel, miljö samt ISO 14001. 
Dessutom definierades ett tidsspann nämligen 1999-2007. Vi kunde inte finna någon 
uppsats eller rapport under 2000 som vårt problemområde. Därefter valdes tidsspannet

                                                          
25 Halvorsen, K. (1992). Samhällsvetenskaplig metod.
26 Dahmström, K. (1996). Från datasamling till rapport – att göra en statistisk undersökning.       
27 Ibid
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2000-2007. Det gjordes även sökningar på Internet med samma nyckelord, vilket 
renderade i att forskningsrapporter såväl som uppsatser hittades. Totalt 15 
uppsatser/forskningsrapporter hittades, varav fem av dessa exkluderades då de endast 
undersökte ett företag. En totalundersökning av databaser och Internet hade varit omöjlig 
att genomföra på grund av tidsbrist, därför har en urvalsundersökning gjorts.

2.4 Reliabilitet och validitet

Validitet är att veta att vi undersöker det vi avsett att undersöka och att inte några 
systematiska fel uppstår. Reliabilitet är att veta att det vi undersöker görs på ett tillförlitligt 
sätt, exempelvis att samma resultat uppvisas vid oberoende mätningar av samma objekt.28

Mätningen får inte innehålla några slumpmässiga fel. Den som svarar på enkäten får inte 
misstolka en fråga och vid behandling av information får den inte registreras fel.29

2.4.1 Undersökning 1998

Eftersom frågeformuläret har stor betydelse för validiteten konsulterades Lennart 
Andersson statistiklärare vid Högskolan i Skövde, då våra kunskaper inte var tillräckliga 
inom detta område. Frågornas relevans och utformning gicks igenom. Undersökningens
reliabilitet påverkas utifrån om respondenten förstått alla frågor och svarat sanningsenligt 
på dessa, men har vi inte kunnat kontrollera. En provundersökning gjordes för att 
säkerhetsställa att frågorna var förståeliga för respondenterna och inte kunde missuppfattas. 
Resultaten i enkäterna bearbetades i statistikprogrammet Minitab. För att undvika fel vid 
registrering av data, har två efterkontroller på införd data gjorts. Då enkäten finns bifogad i 
uppsatsen är det enkelt att upprepa undersökningen.

2.4.2 Undersökning 2008 

Våra ingående delundersökningar har i sig egen validitet och reliabilitet i olika grad.  
Dessa finns beskrivna vilket gör det lätt att upprepa undersökningen med liknande resultat.

2.5 Genomförande av undersökning

2.5.1 Undersökning 1998 

2.5.1.1 Frågeformulär

Underlaget till undersökningens frågeformulär bestod i tidigare studier av MLS ISO 14001, 
intervjuer med experter och certifierade företag samt besök på miljömässan i Jönköping. 
Två olika typer av frågeformulär existerar, nämligen strukturerat frågeformulär där 
ordningen för alla frågor sinsemellan och dess inbördes ordning fastställts i förväg och 
ostrukturerat frågeformulär, där ämnesområdet är känt av respondenten men där det inte 
finns några precisa utformade frågor på förhand.30 Frågeformuläret kan bestå av öppna 
frågor där respondenten ges frihet att svara vad denne vill, eller fasta (förkodade) frågor 

                                                          
28 Wallen, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik.
29 Hellevik, O. (1990). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap.
30 Dahmström, K. (1996).
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där svarsalternativen är fastställda i förväg.31 Ett strukturerat frågeformulär med både fasta 
och öppna frågor användes. Syftet med de öppna frågorna var att täcka in eventuella 
aspekter av ISO 14001 som vi kanske missat i utformningen av frågeformuläret. 

Det är viktigt att enkäten testas på målgruppen med en kortare provundersökning. 
Möjligheten finns då att justera den slutgiltiga utformningen av frågorna om det upptäcks 
att vissa frågor är svåra att tolka och är oklara. En översyn skall även göras för att 
säkerställa att de ingående frågorna i enkäten besvarar undersökningens verkliga 
frågeställningar.32 Genom en provundersökning på två ISO 14001 certifierade företag, gavs 
vi möjligheten att justera frågornas innehåll, antal samt kontrollera att de frågor som tagits 
med besvarat de konkreta frågeställningarna i vår undersökning. Frågeformuläret skickades 
ut i form av postenkät. En postenkät kan skickas till många respondenter, då den kan 
innehålla många frågor och respondenten kan svara när denne har tid utan påverkan från 
intervjuare.

Undersökningens ursprungliga syfte var att undersöka de problem som uppkommer under 
införandet och effekterna av certifiering enligt ISO 14001 och om de är branschspecifika. 
Vi ville även undersöka om det fanns något samband med val av metod och problem samt 
om det fanns något samband mellan val av metod och effekterna. Målet var att kunna ge en 
rekommendation hur man på det bästa och effektivaste sättet skulle införa ISO 14001. På 
grund av tidsbrist undersöktes endast de positiva effekterna. Det togs då heller ingen 
hänsyn till bransch.

2.5.1.2 Bortfall

De enheter man planlagt att undersöka men som inte svarade kallas för bortfall. Ett stort 
bortfall innebär risker. Man kan inte avgöra om de ingående enheterna i bortfallet har 
andra egenskaper än de som svarat samt vilka de är. Bortfallets omfattning kan minskas 
genom påminnelsebrev och bifogandet av frankerade svarskuvert. 33  För att minska 
bortfallet bifogades frankerade svarskuvert i utskicket av enkäterna. Påminnelsen 
skickades ut via e-mail från en av Högskolan i Skövdes datorer, vilken tyvärr var smittad
med datavirus. Detta kan ha påverkat respondenternas vilja att besvara enkäten. Vid 
påminnelsen hade respondenterna möjlighet att skicka in enkäten elektroniskt. Efter dessa 
aktiviteter erhölls 56 svar av de 124 tillfrågade företagen, vilket innebär ett bortfall på 
55 %. 

2.5.2 Undersökning 2008

2.5.2.1 Dokumentstudie

Dokumentstudien består av 10 tidigare uppsatser/rapporter. En dokumentstudie används då 
de i vissa fall är den enda tillgängliga metoden dels på grund av tidsbrist, kostnad samt när 
det förflutna undersöks. Vid en dokumentstudie kan exempelvis litteratur användas.34

                                                          
31 Halvorsen, K.( 1992).
32 Dahmström, K. (1996).
33 Ibid 
34 Halvorsen, K. (1992).
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Vid analysen av delundersökningarna i urvalet, visade det sig att det inte existerade en 
undersökning från varje år mellan 2000-2007, vilket var vårt mål. På grund av tidsbrist var 
det omöjligt att söka vidare och uppnå målet. Delundersökningarna sammanställdes i en 
matris utifrån urval i delundersökning, titel och författare, mål och undersökningssyfte, 
använd metod, antal deltagande företag samt slutsatser. De positiva effekterna grupperas 
efter; verksamhet/organisation, marknad och andra intressenter.

2.5.3 Jämförelse av undersökning 1998 och 2008

Resultaten från undersökning 1998 och 2008 jämfördes och analyserades. De positiva 
effekterna vi funnit i teorin sammanställdes i analysen. De positiva effekterna grupperades 
efter liknande effekter. Detta då de positiva effekter uttryckts olika i teorin, men i vår 
tolkning ger ungefär samma effekt, exempelvis företagen får större marknadsandelar och 
högre lönsamhet ger ungefär samma effekt som MLS ger konkurrensfördelar. Dessa 
jämfördes sedan med resultaten i undersökning 1998 och 2008. I jämförelsen analyseras 
om teorin, undersökning 1998 och 2008 överensstämmer samt i hur många av 
delundersökningarna i undersökning 2008 som de positiva egenskaperna återfinns.

2.6 Källkritik

2.6.1 Undersökning 1998

Svarsprocenten är inte tillräckligt hög för att kunna dra tydliga generella slutsatser. Ingen 
analys av företagen och dess egenskaper i bortfallet har gjorts. Vi kan därför inte svara på 
om resultatet är representativt i fråga om exempelvis branschtillhörighet och 
företagsstorlek. Frågorna i enkätundersökningen kan uppfattas som både negativa och 
positiva utifrån olika aspekter och det är därför omöjligt att veta hur respondenterna 
uppfattat dem. Exempelvis kan antal nya miljöinvesteringar som gjorts vara positivt med 
avseende på miljöpåverkan, men å andra sidan kan det innebära en kostnad för företaget
vilket kan uppfattas som negativt. Å andra sidan kan denna investering leda till 
effektivisering av produktionsprocessen, vilket kan leda till minskade kostnader, som i sin 
tur kan tolkas som positivt. Vi kan inte heller veta om respondenterna besvarat enkäten 
sanningsenligt.

2.6.2 Undersökning 2008

Vi har tolkat andra författares slutsatser i respektive delundersökning. Det går inte att 
utesluta att vi tolkat dem på ett sätt som inte överensstämmer med författarnas och dragit 
andra slutsatser än de, vilket kan ge ett missvisande resultat. Det är också svårt att veta om 
det existerar fler undersökningar än de vi hittat och om de som ingår i vår undersökning är 
representativa. Vi är medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån 
de uppsatser/rapporter som ingår i vår undersökning, då de inte har samma urval av företag, 
samma metod samt olika syften.
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2.6.3 Jämförelse av undersökning 1998 och 2008

Det går inte göra en fullständig jämförelse mellan undersökning 1998 och 2008. Då skulle 
samma enkät ha skickats ut till samma företag som besvarade enkäten i undersökning 1998 
varje år fram till 2008. Enkäten skulle dessutom besvaras av samma respondent. Detta är 
omöjligt på grund av tidsbrist och för att lång tid har förflutit sedan undersökning 1998.
Det skulle vara ytterst svårt att hitta samma företag och samma respondenter som i den 
första undersökningen.
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3 Referensram – teori om ISO 14001

Under denna rubrik finns en övergripande beskrivning av miljöledningsstandarden ISO 
14001, dess syfte, struktur och avslutningsvis de positiva effekterna av ISO 14001-
certifiering. Vi har valt att först beskriva företagens intressentgrupper och drivkrafterna 
bakom företagens miljöarbete för att ge en förståelse för de positiva effekterna som följer 
av certifieringen. 

3.1 Drivkrafter bakom företagets miljöengagemang 

3.1.1 Företagets intressenter

Det finns ingen verksamhet av industriell art som inte på något sätt påverkar miljön. 
Tveklöst är det så att företagen kan bidra till hållbar utveckling genom att minska sin 
miljöpåverkan. Det finns många skäl och drivkrafter bakom företagens ökade miljöarbete 
och att fler företag inför MLS.35 För att förstå drivkrafterna, behövs en förståelse för 
relationen mellan företaget och dess omgivning. Bilden nedan visar exempel på en sådan 
relation. Modellen visar också exempel på några av de anspråk och krav som intressenterna 
kan ha på företaget.36

Figur 2. Företagets intressenter.
Källa: Persson, G. (2004). 

                                                          
35 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
36 Persson, G. (2004). SIS HB 315, Att integrera ledningssystem – bygga ett verksamhetssystem
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Varje företag bör ha en tydlig koppling mellan dess affärsidé, aktiviteterna i den interna 
verksamheten samt allt det som finns i de nätverk som omger företaget. Företaget kan inte 
endast tänka på den inre verksamheten utan måste ta hänsyn till bland andra kunder, ägare, 
samhället och andra intressenter. Intressenter är alla de som på något sätt berörs av 
företagets aktiviteter. Alla dessa är delar av den omgivning som företaget verkar i, en 
omgivning som hela tiden är föränderlig, något som företaget måste uppmärksamma. 
Omgivning bevakar företaget, oftast med nyttan som intresse. Därför är det viktigt för 
företagets medlemmar att ha kunskap om vilka krav och förväntningar som intressenterna 
har. 37

Företagens miljöarbete och intresse för MLS har till stor del drivits fram av dels av egna 
intressen, dels av olika intressentgruppers krav:38  

Verksamhets/organisationens krav
- Företagen har själva blivit mer medvetna om miljöfrågorna och intentionerna att 

minska miljöpåverkan har ökat. 39

- Ägare och andra finansiärer inser kostnaden för företagets negativa miljöbelastning. 
Ägarna kan också ställa krav via strategi- och policydokument exempelvis 
miljöpolicy för hela företaget.40  

- Företagen har kommersiella intressen.41

Marknadens krav
- Kunder efterfrågar miljöanpassade produkter.42

- Felaktig miljöstrategi kan ge negativ påverkan på företagens image, vilket kan leda 
till negativ publicitet i media, kundproblem, ifrågasättande av företagets 
produkter.43

- Någon storkund börjar ställa miljökrav på företaget. 44

- Undersökningar som har gjorts visar att aktivt miljöarbete stärker företagens image 
hos allmänheten. Miljömedvetna företag kan öka sina marknadsandelar genom en 
aktiv insats. Åtskilliga kunder har tagit till sig miljötrenden och kräver i sin tur 
miljöhänsyn av sina leverantörer. Som leverantör kan kravet på att införa ISO 
14001 från redan certifierad kund vara drivkraften bakom en certifiering.45

- Även konkurrenterna utövar tryck på företagets miljöarbete. Konkurrenssituationen 
inom en bransch kan radikalt förändras när miljökraven ökar.46

                                                          
37 Persson, G. (2004). 
38 Naturvårdsverket. (2000). Miljöledningssystem – ett viktigt verktyg i näringslivets miljöarbete.
39 Brorson, T. & Almgren, R. (2005). 
40 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
41 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996). 
42 Brorson, T.& Larsson, G. (1998).
43 Ibid
44 Naturvårdsverket. (2000).
45 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996)
46 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995).
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Andra intressenters krav
- Krav från myndigheter har kommit i form av skärpt lagstiftning. Även ekonomiska 

styrmedel har utformats, såsom skatter och avgifter för att få företagen att minska 
sina utsläpp och resursanvändning.47 Men samtidigt har myndighetskraven också 
blivit mer flexibla och gör oftare upp frivilliga avtal med olika branscher48

- Allmänheten efterfrågar företag som tar ansvar för miljön.49

- Allt fler nationella och internationella miljölagar, miljöprogram och regler, med 
strängare krav på efterlevnad.50

- Medias och miljöorganisationers bevakning av hur företagen hanterar miljöfrågorna, 
har utövats som påtryckning, för att företagen skall visa större miljöhänsyn och ha 
ett aktivt miljöarbete.51

- Försäkringsbolag och kreditgivare ställer krav.52

Dagens krav på företagen går oftast längre än vad lagen kräver och samhället förväntar sig 
ansvarstagande och ”goda” företag.53

3.2 ISO 14000-serien

Dagens företag behöver i allt större utsträckning minska den miljöpåverkan som deras 
produkter/tjänster har. De behöver visa upp ett miljöengagemang och resultat på gott 
miljöarbete, på grund av bl a en hårdare miljölagstiftning, tuffare konkurrenssituation, nya 
ekonomiska styrmedel samt en ökad miljömedvetenhet hos allmänhet, kunder och andra 
intressenter. Internationella miljöstandarder med modeller för olika MLS har skapats för att 
underlätta för företagen att nå upp till sina miljö- och ekonomiska mål.54

ISO 14000-serien omfattar flera olika standarder inom miljöområdet, exempelvis för 
miljöledning (ISO 14001), miljörevision (ISO 14010), miljöprestanda (ISO 14031). Dessa 
standarder är fokuserade på organisationer och utvärderingar av miljöarbetet. De andra 
delarna i ISO-14000 serien är produktorienterade, såsom standarderna för livscykelanalys 
(ISO 1040) och för miljömärkning (ISO 14020).55

Det finns fyra huvudsyften med ISO-14000-serie:
- Företagen får därigenom ett verktyg för att säkerställa att miljöarbetet genomförs 

på ett effektivt och systematiskt sätt.
- Företagen kan genom ständiga förbättringar i miljöarbetet minska sin 

miljöpåverkan. 
- Genom standarderna säkerställs att ledning har god kontroll över miljöarbetets 

resultat och kostnader. 

                                                          
47 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
48 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995).
49 Brorson, T. & Almgren R. (2005). 
50 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
51 Ibid
52 Ibid 
53 Ibid 
54 SS-EN ISO 14001:1996 
55 Brorson, T. & Larsson, G. (1998).
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- Standarden ger företagen en möjlighet att kommunicera internt och externt att deras
miljöarbete genomförs på ett konkret och verifierbart sätt.56

3.3 Vad är ISO 14001?

Miljöledningsstandarden ISO 14001, enligt CEN:s svenska version av Europastandarden 
EN ISO 14001:1996, definieras som ”den del av det övergripande ledningssystemet som 
omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser 
för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla miljöpolicyn”.57

ISO 14001 etablerades år 1996 som en internationell miljöledningsstandard. Detta i syfte 
att ge organisationer ett strategiskt verktyg för att minska miljöpåverkan och uppnå 
miljömålen, men också att kunna kommunicera ut miljöarbetet till olika intressenter.
Tidigare hade många företag arbetat med att utvärdera sin miljöpåverkan på olika sätt, men 
den typen av utvärderingar räckte oftast inte till för att garantera att företagen uppfyllde 
lagstiftningens krav och kraven från andra intressenter. Det fanns behov av ett mer 
systematiserat och effektivt system som kunde integreras i företagens existerande 
styrsystem. Standarden utformades för att den skulle vara tillämpbar på alla typer av 
organisationer oavsett storlek.58

År 2004 genomgick ISO 14001:1996 en revidering, med relativt begränsade förändringar. 
Utöver de 52 befintliga kraven, fick inga nya krav läggas till. Några exempel på de 
förändringar som genomförts i standarden är att standarden ISO 14001 och kvalitets-
ledningsstandarden ISO 9001 skall likriktas så långt det är möjligt, framförallt när det 
gäller terminologin. Den nya versionen är lättare att läsa och förstå och det har tillkommit 
fler förtydligande definitioner i likhet med ISO 9001. Andra förändringar som är gjorda är 
att det är färre krav på dokumentation av MLS och mer fokus på miljöprestanda samt 
ökning av läsbarheten. Det finns också tydligare krav på att företaget skall vara insatt i 
gällande lagstiftning och att företaget skall utvärdera sin egen lagefterlevnad. 59

3.3.1 Likheter/skillnader mellan ISO 14001 och ISO 9000/EMAS 

Kvalitetsstandarden ISO 9000 och EMAS omnämns i senare delen av uppsatsen och 
förklaras därför kortfattat här.

På 80-talet etablerades ISO-9000 serien som är standarder för kvalitetsstyrning. Likheterna 
mellan ISO 9001 och ISO 14001 har varit det systematiska synsätten och 
helhetsperspektivet på systemet och den stora skillnaden har varit syftet. Genom ISO 9001 
kan företaget säkerställa att kundens kvalitetskrav på företaget och dess produkter uppfylls. 
Målsättningen med ISO 14001 är att nå ständiga förbättringar av miljöarbetet. 60

EMAS, som är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme, översatt till svenska 
är det EU’s miljöstyrnings och miljörevisionsordning, antogs som förordning 1993. Den 
bygger på ISO 14001, men ställer krav större krav på miljörevisioner samt att företagets

                                                          
56 SIS Forum AB.(1998). 
57 SS-EN ISO 14001:1996. sid 35 
58 Ibid
59 Brorson, T. & Almgren, R. (2005). 
60 SIS Forum AB. (1998). 
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miljöredovisning skall publiceras externt, till skillnad från ISO 14001. EMAS kräver också 
en fullständig miljöutredning innan miljöledningssystemet införs.61

3.3.2 ISO14001:s struktur

MLS huvudsakliga styrprinciper utgörs av rutiner, fördelning av ansvar och 
åtgärdsmekanismer. Dessa leder till miljöarbetets ständiga förbättringar genom att 
företaget ställer upp specifika mål för miljöarbetet, resurser fördelas, instruktioner för hur 
aktiviteter genomförs slås fast, utvärderingar av miljöprestandan jämförs mot miljömålen 
samt att man sätter in korrigerande åtgärder där det behövs.62 Hur effektfullt MLS blir, 
beror till stor del på graden av engagemang på olika nivåer och framförallt hos 
företagsledningen.63

De fem byggstenarna i ISO 14001 är upprättande av en miljöpolicy, planering, 
implementering och kontroll av MLS samt ledningens genomgång av systemets funktion 
och effektivitet. MLS bygger på ständiga förbättringar, vilket innebär ständigt högre ställda 
krav. 64 Detta kan också visas schematiskt: 

Figur 3. Miljöledningsstandarden ISO 14001.
Källa: Brorson, T. & Almgren, R. (2005). 

                                                          
61 http://www.emas.se/shortemas.asp
62 Brorson, T. & Larsson G. (1998). 
63 SS-EN ISO 14001:1996 
64 SS-EN ISO 14001:1996 
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I grundkomponenterna ingår 17 olika styrelement som i sin tur har ett 50-tal s k ”skall-
krav”, som företagets MLS måste uppfylla för att bli certifierad.65 Dessa krav är ”objektivt 
reviderbara”, d v s man skall i efterhand kunna avgöra om man uppfyllt kraven samt att 
oavsett vem som gör denna utvärdering skall man komma fram till samma slutsats.66 Det 
finns inga absoluta krav i miljöledningsstandarden gällande nivån på företagets 
miljöprestanda, utan den sätts utifrån företaget själva.67

3.3.2.1 Miljöpolicy

Miljöpolicyn utgör det första styrelementet i MLS. Policyn skall återspegla företagets 
prioriterade miljöfrågor, visa på ambitionsnivå för företagets miljöarbete samt ligga till 
grund för uppställda miljömål, både de övergripande och de detaljerade målen. Det skall
också innehålla uttalanden om att följa lagstiftningen och andra krav på miljöområden. 
Företagsledningen skall stå bakom miljöpolicyn, kommunicera ut den till alla anställda och 
göra den tillgänglig för andra intressenter. 68

3.3.2.2 Planering

Planeringen sker i ett inledande skede av miljöledningsarbetet. Här gäller det att försöka 
identifiera de betydande miljöaspekterna. Vanligtvis gäller dessa miljöaspekter 
produktionen, men även produkt/tjänst, förpackningar, transporter och andra moment i 
företagets processer som kan ha en effekt på miljön. I planeringsstadiet behöver företaget 
också identifiera de lagar och andra krav som kan beröra företaget. Miljömålen behöver 
definieras och handlingsplaner utformas för att uppnå uppsatta miljömål. En 
miljöutredning görs oftast för att få en överblick över hur företaget för närvarande arbetar 
med miljöfrågorna. Företagen brukar hitta ett antal miljöaspekter som de behöver fokusera 
på, men normalt inser företagen att det inte finns resurser för att ta itu med alla aspekter 
samtidigt. Fördelen med ISO 14001 är just den att företagen kan arbete med gradvisa 
förbättringar över tiden.69

3.3.2.3 Införande och tillämpning

Införande och tillämpning är det stadium där företaget omsätter miljöpolicyn och de 
införskaffade kunskaperna från planeringsskedet, i konkreta åtgärder. Företaget behöver nu 
strukturera miljöarbetet, utbilda anställda och ledning och skapa fungerande rutiner för 
intern och extern kommunikation. Företagsledningen skall se till att avsätta olika typer av 
resurser för att underhålla MLS och även se till att de finns tillgängliga. Ansvar, 
befogenheter och roller skall vara definierade och dokumenterade. Alla i organisationen 
skall känna till ansvars- och rollfördelningen. 

Företagsledningen behöver också utse en eller flera ”ledningens representanter”, beroende 
på företagens storlek. Dessa personer får ett särskilt ansvar för att samordna de olika 
delarna i MLS samt se till att MLS implementeras effektivt. ISO 14001 kräver också att 

                                                          
65 Brorson, T. & Almgren, R. (2005).
66 SIS Forum AB. (1998). 
67 Brorson, T. & Almgren, R. (2005). 
68 Ibid
69 Ibid 
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MLS huvuddelar och hur dessa samverkar, finns beskrivna och dokumenterade. 
Rutinbeskrivningar skall utformas.70 Verksamhetsstyrningen handlar om att se till att de 
betydande miljöaspekterna sköts på ett säkert sätt, att lagstiftningen följs, att miljömålen 
uppfylls, att riskerna minimeras för miljön och människors hälsa. Företaget behöver också 
skapa rutiner för att identifiera risker för olyckor och rutiner för hur företaget skall hantera 
olycksfall. Regelbundna genomgångar för beredskaps- och nödlägen behövs. 

3.3.2.4 Uppföljning

Uppföljning är en viktig del av ISO 14001 och är nödvändigt för att kunna avgöra om MLS 
är effektivt och fungerar som företagsledningen tänkt. I utvärderingsarbetet gäller det att 
analysera om standardens krav uppfylls och om företaget följer den lagstiftning som är 
gällande. Den kort- och långsiktiga utvecklingen av miljösituationen kontrolleras också i 
detta skede. Mätningar, övervakningar och utvärderingar av företagets miljöprestanda är 
moment i uppföljningsprocessen. Företaget skall försöka hitta avvikelser och sätta in 
korrigerande åtgärder och andra förebyggande åtgärder. Arkivering och hantering av 
viktiga dokument, såsom mätrapporter, protokoll, loggböcker och liknande hör till 
uppföljningsarbetet. Kontinuerliga miljörevisioner av MLS behöver också genomföras av 
företaget.71

3.3.2.5 Ledningens genomgång

Ledningens genomgång ger möjlighet för företagsledning att gå igenom det miljöarbete 
som bedrivs i företaget och söka efter risker och möjligheter till förbättringar. Syftet är att 
miljöfrågorna skall lyftas så att de kan integreras i företagets strategiska arbete och på en 
ledningsnivå.72

3.3.3 Införandeprocessen mot certifiering

När väl ett företag har bestämt sig för att införa MLS, är följande steg vanliga i 
införandeprocessen:

- ledningens åtagande via en preliminär miljöpolicy,
- projektstart,
- projektorganisation och projektbeskrivning fastställs,
- miljöutredning om företagets miljöpåverkan genomförs,
- analys av svagheter och styrkor, 
- fastställande av en definitiv miljöpolicy,
- beslutande om övergripande och detaljerade miljömål och arbetsfördelning,
- resurser för att nå upp till standardens krav och
- miljörevisioner internt. 73

För att MLS skall bli effektivt behövs att ledningsansvaret är tydligt, systemet är väl 
dokumenterat, att systemet är inriktad på åtgärder och att man har miljörevisioner. 74

                                                          
70 Brorson, T. & Almgren R. (2005).
71 Ibid
72 Ibid 
73 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
74 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996). 
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3.4 Certifiering

Då MLS väl är implementerat är det upp till företaget om den vill certifieras eller inte. Det 
allra vanligaste är att företaget väljer en certifiering, då certifiering kan öka kunders och 
andra intressenters förtroende för företags miljöarbete.75 Företaget blir certifierat efter att 
externa certifieringsorgan/miljörevisor har granskat om företagets MLS motsvarar 
standardens specificerade krav. Företaget måste också ha korrigerat eventuella 
avvikelser. 76  Därefter utfärdas certifikatet. För att företaget skall kunna behålla 
certifieringen gäller det att underhålla och förbättra MLS.77 Uppföljande revisioner sker 
varje år och vart tredje år sker en djupare granskning av certifieringsorganet.78

I Sverige är det myndigheten SWEDAC, som har rätt att godkänna och ackreditera de 
certifieringsorgan som utför revision på det sätt som föreskrivs i standarder och direktiv. 
SWEDAC står för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Företag som blir 
ackrediterade har sedan rätt att utföra revisionsarbetet, en s k tredje parts revision som 
resulterar i exempelvis certifiering enligt ISO 14001.79

4 Fördelar och positiva effekter av ISO 14001-certifiering

4.1 Fördelar och effekter av ISO 14001-certifiering

År 2007 hade runt 100000 organisationer världen över certifierats enligt ISO 14001. I 
Sverige var siffran vid den tidpunkten ca 3600 organisationer. Många företag pekar på de 
positiva effekterna som gör att i många fall har företagen sparat in kostnaden för att införa 
MLS inom loppet av ett år!80
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75 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
76 SIS Forum AB. (1998).  
77 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
78 Brorson, T. & Almgren R. (2005). 
79 Brorson, T. & Larsson G. (1998). 
80 Brorson, T. & Almgren R. (2005).
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Allmänt sett så ger de ökade men mer flexibla myndighetskraven och de ökade 
marknadskraven företagen nya affärsmässiga möjligheter. Företagen får större chans att 
välja position gentemot marknads- och myndighetskraven. Vissa företag utnyttjar 
möjligheten och försöker överträffa både marknads- och myndighetskraven och därigenom 
stärka sin konkurrenskraft och också få skattelättnader. De företag som också satsar på 
miljöanpassade produkter ser ofta ett gott ekonomiskt resultat. Numera är miljöfrågorna för 
många företag av strategisk betydelse, särskilt när de ser de höga ekonomiska värdena som 
är kopplade till företagets miljöarbete. 81 Miljöanpassade produkt- och tjänstesortiment blir 
troligtvis en nödvändighet för många organisationer där miljöhänsyn kommer att vara av 
vikt vid beslutsprocessen vid val av varor, tjänster eller leverantörer.

Genom att företagen i sin miljöpolicy förbinder sig att arbeta med ständiga förbättringar 
och minska sin negativa miljöpåverkan, leder det till att den lokala, regionala och globala 
miljö förbättras. Även om ett litet företags arbete endast tycks leda till små förbättringar 
för miljön, så ligger styrkan i det växande antalet företag som inför MLS och som på ett 
systematiskt sätt kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan. Införandet gör också att de 
nödvändiga åtgärder som företagen måste sätta in för att minska miljöpåverkan, blir mer 
effektiva och mindre kostsamt. Detta till skillnad från de företag som till en början väljer 
att inte följa lagstiftningen. Dessa företag kommer så småningom tvingas sätta in åtgärder 
även om de inte inför MLS.82

Införandet av ISO 14001 ger en positiv effekt på personalutvecklingen. De anställda 
uppskattar att företaget arbetar med miljöfrågorna och visar engagemang vid 
miljöutredningar och när företaget skall sätta upp miljömål. De anställda verkar känna en 
viss stolthet att arbete på ett företag som tar ansvar för miljö. Utbildning på miljöområdet 
efterfrågas ofta av personalen.83

Miljöfrågorna har med hjälp av ISO 14001 blivit mer konkreta och tydliga för alla 
anställda i det certifierade företaget. Efter att MLS har införts vet de anställda mer eller 
mindre om hur företagets aktiviteter påverkar den omgivande miljön.84

En del miljöaspekter kan vara kända för företaget och hanteras före införandet av ISO 
14001, men MLS kan upptäcka och hantera fler betydande miljöaspekter. ISO 14001 ger 
en åtskilligt bättre kontroll över dessa miljöaspekter, än de företag som endast väljer att 
tillgodose de lagkrav som är ställda.85

En annan positiv erfarenhet är att företaget med hjälp av MLS lätt kan hitta 
förbättringsområden. Företagen har ofta en bra kontroll på det som flödar in i 
verksamheten, såsom material och liknande. Däremot har företagen ofta sämre kontroll på 
det som flödar ut från verksamheten i form av exempelvis avfall, utsläpp, förluster och 
skrot m m, som både är kostsamt och som är skadligt för miljön. De sistnämnda är typiska 
områden där ISO 14001 ger förbättringar på. Erfarenheten visar också att genom ISO 
14001 undviker företaget kostsamma ”end-of-pipe”, som exempelvis innebär att företaget 
satt in miljöinvesteringar i slutet av en tillverkningsprocess för att åtgärda problem som 
egentligen uppstår tidigare i tillverkningskedjan. ISO 14001 hjälper företagen att analysera 
varje steg i processen vilket gör att åtgärderna sätts in där det verkligen behövs. Även om 

                                                          
81 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995). 
82 Henricson, C., Piper, L. & Ryding, S-O. (2000). 
83 Ibid
84 Ibid
85 Ibid
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genomgången av alla processer görs i första hand för bedöma miljöaspekter, så ger detta 
företagen också möjlighet till kostnadsbesparingar genom att minska avfallsmängden och 
energianvändningen.86

En översikt över de positiva effekterna som nämns i litteraturen följer här;

Företagets verksamhet/organisation
 MLS ger ordning och reda. 87

 Företagets miljömål och miljöarbete blir tydligare och mer konkret för alla i 
företaget.88 Företagets helhetssyn på miljöfrågorna ökar.89

 Företaget får en förbättrad målstyrning.90

 Företaget får en bättre kontroll över de betydande miljöaspekterna och kan hantera 
dessa. Åtgärder sätts in för att sänka miljöpåverkan, där det behövs och kan ge 
kostnadsbesparingar och större effekt. 91 Företagen kan bättre kontrollera 
verksamhetens in- och utflöden och kan lättare hitta förbättringsområden. Resultatet av 
miljöarbetet blir bättre och leder till mindre miljöpåverkan.92

 Förbättrade rutiner för att sänka utsläppsnivåerna till luft och vatten, lägre mängder av 
avfall, reducering av buller, minskad användning eller byte av kemikalier. 93

 Företagen lär sig den miljölagstiftning som gäller och kan leva upp till den.94

 Företagen kan minska sina kostnader genom minskat råvaruintag och effektiv 
resursanvändning, ökad effektivitet.95 Ledningen upptäcker resursslöseri lättare.96

 Minskade miljörisker och bättre beredskap för olyckor och nödlägen kan ge företagen 
minskade kostnader för försäkringspremier.97 Olyckor och incidenter minskar.98

 Engagemang och motivation hos anställda och ledning ökar, vilket leder till högre 
trivsel och i sin tur ökar produktiviteten.99 Anställda efterfrågar mer utbildning på 
miljöområdet.100 Som arbetsgivare ger ISO 14001 ökad attraktionskraft gentemot yngre 
anställda.101

 Företaget visar på ansvarstagande genom att de infört MLS.102

 Affärsmöjligheter utvecklas.103

 Organisationer och företag kan vid upphandlingar kräva miljöcertifiering, vilket ger en 
fördel för de certifierade företagen. 104

 Profilering på mer miljöanpassade produkter.105

                                                          
86 Henricson, C., Piper, L. & Ryding S-O. (2000). 
87 Brorson, T. & Almgren, R. (2007). ISO 14001 för små och medelstora företag.
88 Henricson, C., Piper, L. & Ryding, S-O. (2000). 
89 Naturvårdsverket. (2000).
90 Brorson, T. & Almgren, R. (2007). 
91 Henricson, C., Piper, L. & Ryding S-O. (2000).
92 Ibid
93 Naturvårdsverket. (2000).
94 Brorson, T. & Almgren, R. (2007).
95 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996). 
96 Brorson, T. & Almgren, R. (2007).
97 Sheldon, C. (1997). ISO 14001 and beyond.
98 Brorson, T. & Almgren, R. (2005).
99 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
100 Henricson, C., Piper, L. & Ryding S-O. (2000).
101 Brorson, T. & Almgren, R. (2007).
102 Sheldon, C. (1997).
103 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
104 Ibid
105 Naturvårdsverket. (2000).
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Marknaden
 Företagen kan lättare överträffa marknadens krav 106  samt möta framtida krav från 

kunder på miljöområdet.107 Kunders förväntningar möts.108 Kunders framtida krav på 
miljöområden kan också lättare mötas genom de förutsättningar som ISO 14001 ger.109

 Profilen på marknaden förstärks och blir tydligare. Varumärket stärks. Företagen får 
större marknadsandelar och högre lönsamhet. 110 Ökad försäljning och konkurrens-
fördelar. 111

 Kunder upplever en högre kvalitet, vilket ger nöjdare kunder.112  
 Som leverantör till kund får man en större trygghet, då alltfler ställer krav på att även 

leverantörerna har kontroll över sin miljöpåverkan.113

 Ägarnas krav tillgodoses.114

Andra intressenter
 Allmänhetens förväntningar möts. 115 Företagets förtroende hos allmänheten stärks.116

 Försäkringsbolagen får ett ökat förtroende för företagens miljöarbete, då dessa har ett 
certifierat MLS. 117

 Företagens satsning på miljöarbetet leder till en bättre relation till olika intressent-
grupper. 118 Kontakterna med myndigheterna förbättras.119Myndigheternas krav möts 
lättare.120 Tillståndsprövningen förenklas.121 Risken för påföljder begränsas.122

                                                          
106 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995). 
107 Brorson, T. & Almgren, R. (2005). 
108 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996). 
109 Brorson, T. & Almgren, R. (2007).
110 Ibid
111 Ibid 
112 Ibid 
113 Brorson, T. & Larsson, G. (1998). 
114 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
115 Ibid
116 Brorson, T. & Almgren, R. (2007).
117 Sheldon, C. (1997). 
118 Naturvårdsverket. (2000). 
119 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
120 Brorson, T. & Almgren, R. (2005).
121 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
122 Ibid
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5 Empiri
I detta kapitel redovisas vår egen enkätundersökning gjord 1998 samt en dokumentstudie 
av tio senare uppsatser/rapporter i undersökning 2008. Resultaten redovisas utifrån 
grupperingarna verksamhet/organisation, marknad samt andra intressenter.

5.1 Undersökning 1998 - Enkätundersökning 
I enkätundersökningen ingick även frågor avseende respondenterna och de certifierades 
företagens grunddata. Denna bakgrundsinformation redovisas i Bilaga 2, Tabell 1.

5.2 Effekter på företagets verksamhet/organisation

Enkäten visar att de tre största positiva effekterna; miljöansvarigs befogenheter (95 %) 
ökar, verksamhetens effekt på miljö (73 %) minskar samt styrning av företaget (62 %) 
förbättras/blir enklare. Mer än hälften av företagen anser dessutom att dokumentstyrningen, 
informationsstyrningen, vi-känslan i företaget samt dokumentation och rapportering har 
förbättrats/blivit enklare.
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5.2.1 Effekter på företagets ledning 

Enkäten visar att de tre största positiva effekterna är, kommunikation mellan ledning och 
personal (68 %), styrning av företaget (61 %) samt arbetsrutiner (56 %), har 
förbättrats/blivit enklare.

Effekt Försämring/svårare Förbättring/enklare Ingen Effekt

Ledningsrutiner 47 % 26 % 27%

Arbetsrutiner 7 % 56 % 36 %

Styrning av företaget 5 % 61 % 34 %

Förankring av ledningens beslut hos 
personal

- 54 % 46 %

Kommunikation mellan ledning och 
personal

- 68 % 32 %

Tabell 1: Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagens ledning?
Källa: Egen

5.2.2 Effekter på företagets personal

Enkäten visar att de positiva effekterna; antal anställda som kommer med förslag till 
miljöförbättringar (87 %) ökar och att arbetsrutiner (51 %) förbättrats/blivit enklare. 

5.2.3 Effekter på företagets produkt/tjänst
Enkäten visar att de två största positiva effekterna är, antal produkter som blir 
miljövänligare (79 %), samt kvalitén på produkt/tjänst” (57 %) ökar. Noterbart är även att 
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totala kostnaden för produktion/tjänst minskar för 13 % av företagen, men ökar för 37 % 
av företagen.

Effekt Minskar/lägre Ökar/högre Ingen Effekt

Antal nya produkter/tjänster 2 % 33 % 65 %

Kvalitén på produkter tjänster 2 % 57 % 41 %

Antal produkter som miljömärks - 33 % 67 %

Försäljningspris på produkt/tjänst - 17 % 83 %

Antal produkter som blir miljövänligare - 79 % 21 %

Totala kostnaden för produktion/tjänst 13 % 37 % 50 %

Tabell 2. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagens produkt/tjänst?
Källa: Egen

5.2.4 Effekt på företagets produktion

Enkäten visar att de tre största positiva effekterna är, återvinning (89 %) ökar, användning 
av miljöfarliga ämnen (89 %), användning av miljöfarliga produkter (89 %), risken för 
miljöolyckor (86 %) minskar. Mer än hälften företagen anser dessutom att avfallsmängden, 
spillmängden, utsläpp till luft, energiförbrukningen, förbrukning av råvaror och 
naturresurser samt användning av miljövänligare transportmedel minskar. Även 
avfallshantering samt arbetsinstruktioner förbättrats/blir enklare för mer än hälften av 
företagen. Noterbart är att de tre miljöaspekterna som påverkade mest innan certifiering, 
(se Bilaga 2, Tabell 1), nämligen avfallsmängd, energiförbrukning samt förbrukning av 
råvaror och resurser, ingår endast avfallsmängd bland de tre aspekter som minskat mest 
efter certifiering. Däremot har den miljöaspekt som påverkar minst innan en certifiering 
också minskat minst av miljöaspekterna efter en certifiering.



24

0

70

78

60

47

0
4

24

68

86

4
0

89

2

60

0

7

89

2 4 2 2

20

4 4 2
0

73

44

2

89

2

17

69

11

28

18

38

51

80

92

72

30

14

23

56

9 9

38

83

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Åte
rv

inn
ing

Spil
lm

än
gd

Avfa
lls

m
än

gd

Utsl
äp

p 
till

 lu
ft

Utsl
äp

p 
till

 va
tte

n

Ant
al 

an
stä

lld
a

Trå
ng

a 
se

kti
on

er

M
ar

kf
ör

or
en

ing
ar

Ene
rg

ifö
rb

ru
kn

in
g

Risk
en

 fö
r m

iljö
oly

ck
or

Ant
al 

ny
a 

m
iljö

inv
es

er
ing

ar

Effe
kti

vit
et

 i t
illv

er
kn

ing
sp

ro
ce

ss
en

Anv
än

d.
 a

v m
iljö

fa
rlig

a 
äm

ne
n

Anv
än

d.
 a

v m
iljö

vä
nli

ga
 p

ro
du

kte
r

För
br

. a
v r

åv
ar

or
 o

ch
 n

at
ur

re
su

rs
er

Ant
al 

ny
a 

inv
es

t. 
(e

j p
å 

m
iljö

om
rå

de
t)

Anv
än

d.
 a

v m
iljö

vä
nli

ga
re

 tr
an

sp
or

tm
ed

el

P
ro

ce
n

t Effekt Minskar/lägre

Effekt Ökar/högre

Effekt Ingen Effekt

Figur 7. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets produktion?
Källa: Egen

5.3 Effekt på marknad

5.3.1 Effekt på företagets marknad

Enkäten visar att de tre största positiva effekterna är företagens miljökrav på leverantörer 
(98 %), förtroendet för företagets miljöimage (96 %) samt certifikatets användning i 
marknadsföringen (92 %) ökar. Mer än hälften av företagen svarar att marknadsandelar, 
miljöns roll i marknadsföringen samt företagets förmåga att överträffa/driva marknadens 
krav ökar. Noterbart är också att 40 % av företagen anger att antalet slutkonsumenter ökar.
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Figur 8. Vilka effekter har införandet på ISO 14001 på företagets marknad?
Källa: Egen

5.4 Effekt andra intressenter

Enkäten visar att de tre största positiva effekterna som är förtroende för företagets 
miljöimage (96 %) samt företagets trovärdighet i sitt miljöarbete (92 %) ökar. Företagets 
förmåga att överträffa/driva myndighetskrav (78 %) ökar också. Mer än hälften av 
företagen svarar att förmågan att möta minimikrav från myndigheter ökar och att företagets 
relation till ägare förbättrats/blir enklare.
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Figur 9. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets intressenter?
Källa: Egen

5.5 Största positiva effekten med ett införande av ISO 14001

Respondenterna fick svara fritt på vilken effekt de ansåg vara den största positiva effekten. 
Svaren har sedan kodats. De effekter som har 5 % eller mer redovisas nedan. Tabellen 
visas i sin helhet i Bilaga 3, Tabell 1. De tre största positiva effekterna är ökning av 
miljöengagemang, förbättring av miljöarbete/mer organiserat och styrt miljöarbete samt 
positiv image/ökad trovärdighet enligt företagen i Tabell 3. Delar man upp 
svarsalternativen på grupperingarna miljö, verksamhet/organisation, marknad och andra
intressenter är verksamhet/organisation den största grupperingen enligt Figur 10.

Effekt Procent

Ökning av miljöengagemang 13

Förbättring av miljöarbete/Mer organiserat och styrt miljöarbete 12

Positiv image/ökad trovärdighet 11

Minskad miljöpåverkan 9

Kontroll och kartläggning av miljöpåverkan 8

Ständig förbättring 7

Ökat intresse för företaget på marknaden 6

Ökade marknadsandelar/nya kunder 5

Tabell 3. Tabellen bygger på öppna svar. Vilken är den mest positiva effekten med en certifiering enl. ISO 14001?
Källa: Egen
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53%

20%

26%
1%

Miljö Verksamhet/Organisation Marknad Andra Intressenter

Figur 10. Figuren bygger på Tabell 3 - Gruppering miljö, verksamhet/organisation, marknad och andra intressenter
Källa: Egen

5.6 Undersökning 2008 - Dokumentstudie

Undersökning 2008 omfattar en dokumentstudie av tio andra uppsatser/rapporter, s k 
delundersökningar, mellan 2000-2007. En översikt finns också sammanställd i avsnitt 5.7 i 
Tabell 5, där delundersökning 1 i avsnitt 5.6.1 motsvaras av delundersökning 1 i Tabell 5 i 
avsnitt 5.7. För varje delundersökning beskrivs metoden, urvalet, uppsatsen författares och 
slutsatser om eventuella effekter utifrån vår uppdelning i avsnitt 1.2 Problemformulering, 
d v s verksamhet/ organisation, marknad samt andra intressenter. 

5.6.1 Delundersökning 1 – år 2000
”Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av miljöledningssystem?”123

Studiens fokus låg på en identifiering av de kvalitativa och kvantitativa 
konkurrensfördelarna som ett MLS medför i små och medelstora företag samt att relatera 
kvantitativa konkurrensfördelar till kvalitativa, för att därmed försöka finna kvantitativa 
uttryck för företagens konkurrensfördelar. Studien har finansierats av NUTEK. 124

Fördefinierade frågor skickades ut till 30 små och medelstora företag i södra Sverige
utifrån en sammanställning från SCB. För att förstärka underlaget som rapporten bygger på, 
skickades även en enkät ut till samtliga certifierade små och medelstora företag (311 
företag, svarsprocent 77 %) i Sverige, men med undantag för de redan intervjuade 
företagen samt 30 företag som intervjuats i ett parallellt NUTEK-projekt. För att ytterligare 
stärka underlaget intervjuades de utvalda företagens kunder. Målet var fyra kunder per 
företag, som företagen själva valt ut, men endast 85 företagskontakter erhölls och av dessa 
intervjuades 76 företag.125

I enkätundersökningen tillfrågades företagen om införandet av MLS medfört några 
konkurrensfördelar, där svarar 13 % påtagliga och hela 50 % mätbara. Företagen fick 
sedan frågan vilka konkurrensfördelar de bedömde att MLS har medfört/kommer att 
medföra för företaget. Konkurrensfördelarna rangordnas 1-8 där 1 är mest viktigast och 8 
minst viktigast. Som framgår av figuren så är de främsta konkurrensfördelarna bättre 
miljöimage, förutsättning för att sälja mera, och förutsättning att behålla kunder. Resultatet 
redovisas i sin helhet nedan. Företagen frågades även om dessa konkurrensfördelar lett till 

                                                          
123 Backman, M., Birkenheim, J., Cook K. & Löfqvist, H. (2000). Har små och medelstora företag 
konkurrensfördelar av miljöledningssystem?
124 Ibid
125 Ibid
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några direkta ekonomiska vinster för företaget och där svarar 33 % ja och 53 % inte ännu, 
men inom ett par år.126
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Figur 11. Konkurrensfördelar ISO 14001 kommer medföra/har medfört. 
Källa: Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000). 

Verksamhet/organisation: ”Trots de svårigheter ett litet företag har med att 
finna ”verkliga” konkurrensfördelar och då särskilt ekonomiska sådana, anser en 
övervägande majoritet att ett standardiserat miljöledningssystem är en lönsam investering 
även för mindre företag.”127

I många fall har en organisation kring resurshantering och dokumentation saknats i mindre 
företag, vilket MLS har genererat. Personalen har blivit lite mera stolt över att kunna säga 
att man tar sitt miljöansvar även på jobbet. En effektivisering har skett av kund- och 
leverantörsrelationer, då det blivit enklare av att man infört ett MLS. Förr var både kund 
och leverantör tvungen att fylla i tidskrävande blanketter, som skulle bekräfta ett aktivt 
miljöarbete. Nu räcker det med en kopia av certifikatet. 128 65 % av de intervjuade 
företagen anser att deras produkt/produkter är mera miljövänliga genom att man infört ett 
MLS.129 IS0 14001 ger konkurrensfördelar, men inga nämnvärda interna besparingar, då 
det ofta kräver ytterligare investeringar i teknologi och processeffektivisering.130

76 % av de intervjuade företagen menar att personalen blivit mer motiverade av systemet. 
Företagen kan uppnå konkurrensfördelar då personalen har möjlighet att på ett positivt sätt 

                                                          
126 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000). 
127 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000). sid 43
128 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
129 Ibid
130 Ibid
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profilera företagets miljöarbete utåt.131 ”Detta är en grundförutsättning för ett litet företag  
för att förbättra sin marknadsföring, kund- och leverantörsrelationer.”132

Endast två procent av företagen menar att besparingarna, exempelvis minskning av 
råvaruanvändning, avfall och avfallshantering, vatten- och energiförbrukning, 
effektivisering av processer eller nya produkter eller affärsområden, är större än införande-
och driftskostnader tillsammans. 20 % har besparingar som täcker driftskostnader av ISO 
14001.133

Marknad: ”Att erhålla nya kunder genom miljöledningssystemet är i dagsläget mera en 
bonus än en medveten strategi, eftersom detta förutsätter en målmedveten marknadsföring 
av systemet och dess innebörd för företaget och dess produkter”.134. 

10 % av de intervjuade kunderna hade tillkommit och 45 % stannat kvar helt eller delvis på 
grund av att företaget certifierat sig. Samtidigt svarar företagen att 61 % behållit sina 
kunder och 18 % fått nya kunder.135

Andra intressenter: Endast sju procent av de intervjuade företagen har fått lägre 
försäkringspremier efter certifiering. Företagen är dock av åsikten att ISO 14001 borde 
leda till större effekter inom detta område då miljöolyckor anses minska när man följer 
rutiner enligt ISO 14001.136 Över 70 % av de intervjuade företagen anser att omvärlden 
(kommuner, media allmänheten branschorganisationer eller andra intresseorganisationer) 
har uppmärksammat att de är ISO 14001 certifierade. Företaget används antingen som 
exempel för att förklara systemet och motivera andra företag inom kommunen att införa 
systemet, eller så omnämns företaget i lokalpressen. 137

5.6.2 Delundersökning 2 – år 2002
“Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 
9000”138

Syftet med studien var att utvärdera en enkätundersökning avseende företag som innehar 
ISO 9000 samt ISO 14001. Studien presenterar erfarenheter från implementerings-
processen av standards. Den fokuserar på drivkrafter, uppnådda effekter och nyckelfaktorer 
för implementering av MLS.139 Undersökningen ingick i en global enkät avseende ISO 
9000 och ISO 14001 certifierade företag, initierad av University of California. Var tionde 
företag som var certifierad enligt ISO 9000 och 14001 valdes ut. Urvalet validerades 
statistiskt för att representera den totala populationen när det gäller marknadssegment och 
kundkategori. Enkätfrågor angående ISO 14001 ställdes till de företag som var ISO 14001-
certifierade eller skulle certifiera sig inom kort. Resultatet av enkäten validerades med 
statiska metoder.140

                                                          
131Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
132 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000). Sid 28
133 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
134 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000). Sid 43
135 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
136 Ibid
137 Ibid
138 Poksinska, B., Dahlgaard, J. J. & Eklund, J. (2002). Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and 
comparisons with ISO 9000. 
139 Ibid
140 Ibid 
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54 % av företagen ansåg att ISO 14001 haft betydande positiva effekter, 27 % vissa 
positiva effekter, 3 % mycket betydande positiva effekter. Inget av företagen ansåg att de 
inte haft några positiva effekter alls. 141  Företagen fick dessutom rangordna de positiva 
effekterna där 1 är lägst och 5 är högst, vilket gav nedanstående resultat. 

Positiv effekt Medelvärde

Förbättrad företagsimage 4.06

Miljöförbättringar 3.93

Förbättrad relation med myndigheter 3.89

Förbättrad relation med kommuner 3.72

Förbättrade interna processer 3.24

Ökad kundtillfredsställelse 3.17

Förbättrad moral bland personalen 3.17

Ökad marknadsandel 2.78

Minskade kostnader 2.50

Bibehållen/ökad vinst marginal 2.22

Ökad produktivitet 2.06

Ökad on-time leverans till kunder 1.74

Tabell 4. Effekt av ISO 14001 (Hur skulle du värdera fördelarna som ISO 1401 medfört) 1 ingen effekt, 2 liten effekt, 3 
viss effekt, 4 bytande effekt, 5 mycket betydande effekt.                                                                                                                                                                      
Källa: Poksinska, B., Dahlgaard, J. J. & Eklund, J. (2002). 

Verksamhet/organisation: Den näst största positiva effekten var förbättringar inom miljö 
(72 % av företagen). Betydande effekter uppnåddes inom förbättrade interna rutiner. Vissa 
effekter uppnåddes med ökad moral bland personalen. Små effekter uppnåddes inom 
produktivitet och vinstmarginal.142

Marknad: Den största positiva effekten var förbättrad företagsimage (80 % av företagen). 
Vissa effekter uppnåddes med ökad kundtillfredsställelse. Vissa effekter uppnåddes med 
ökad marknadsandel.143 Företagen anser att 91 % av deras leverantörer som certifierad 
förbättrat sig inom miljöområdet.144

Andra intressenter: Betydande effekter uppnåddes i relationerna med myndigheter och 
kommuner.145

5.6.3 Delundersökning 3 – år 2003
”ISO 14001- Hinder eller möjligheter?”146

Huvudsyftet är att undersöka vilka hinder som kan uppstå vid införande av ISO 14001. 
Författarna vill även identifiera vilka lösningar som finns att tillgå gällande hindren. 
Dessutom utforskas vilka de olika incitamenten som driver en verksamhet till att vilja 

                                                          
141 Poksinska, B., Dahlgaard, J. J. & Eklund, J. (2002). 
142 Ibid
143 Ibid
144 Ibid
145 Ibid
146 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003). ISO 14001- Hinder eller möjligheter?
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integrera miljöfrågor kring övriga beslut samt fördelar med att införa MLS granskas.147 Ett 
privat och ett offentligt företag valdes ut samt två konsultföretag som hjälper andra företag 
att certifiera sig. Detta för att författarna skulle få en bild av andra verksamheter än de 
utvalda. Samtliga intervjuer utfördes på plats. En detaljerad intervjuguide med öppna 
frågor användes.148

Verksamhet/organisation: ”Det mest positiva, efter införandet av ISO 14001 är bättre 
egenkontroll och ordning och reda i verksamheten.”149 Den förbättrade egenkontrollen har 
lett till att tidsvinster kunnat göras, då rätt saker har gjorts från början. Det har också 
personalutvecklande effekter. 150  Miljöarbetet leder till besparingar av resurser och 
kvalitetstänkande. 151  Ett av företagen har även fått en bättre insikt om den indirekta 
miljöpåverkan. Det ena företaget gör av med mindre vatten, bränsle, papper och övrigt 
material,152 medan det andra gör av med mindre drivmedel, kemikalier och avfall.153

Inköpen planeras bättre och onödiga inköp har minskat. Antal leverantörer har minskat. 
Icke-nödvändiga utgifter har kunnat identifieras och därmed har driftskostnaden 
minskat.154

Miljöpåverkan har inte redovisats i delundersökningen.

Marknad: Vid en upphandling kan ISO 14001 vara ett sätt att nå konkurrensfördelar, men 
kostnaden får inte avvika för mycket i jämförelse med ett ocertifierat företag.155

Andra intressenter: Företagen anger att de tvingats till att ha kontroll på lagar och 
förordningar, vilket medfört att myndighetskraven uppnåtts med god marginal.156

5.6.4 Delundersökning 4 – år 2004
“Environmental Effects and Organizational Experiences of Environmental 
Management Systems”157

Syftet var att undersöka och beskriva miljöeffekter och företags erfarenheter av att arbeta 
med MLS, för att generera kunskap om vad MLS kan bidra med. Studien ville ha svar på 
vilka metoder som tidigare använts för att utvärdera effekter av MLS, vilka miljöeffekter 
har MLS enligt tidigare studier, vilka erfarenheter har företag genom att arbeta med MLS 
samt hur MLS bidrar till miljöförbättringar i företag.158 Studien sammanfattade tre tidigare 
undersökningar av samme författare. Den första undersökningen var en litteraturstudie av 
sju företag. Dessa valdes ut genom undersökningar som fokuserade på effekter.  Den andra 
undersökningen var djupintervjuer med elva experter på MLS i Österrike. Dessa intervjuer 
låg till grund för enkätundersökningen som skickades ut till samtliga ISO 14001 

                                                          
147 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003).
148 Ibid
149 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003). Sid 60
150 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003).
151 Ibid
152 Ibid
153Ibid
154 Ibid
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156 Ibid
157 Schylander, E. (2004). Environmental Effects and Organizational Experiences of Environmental Management.
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certifierade företag i Österrike. Slutligen utfördes en fallstudie på Vattenfall AB genom 
dokumentation, genomgång av tidigare data, intervjuer och direkta observationer.159

Verksamhet/organisation: ”De största miljöeffekterna hittas inom områden där 
miljöförbättringar och kostnadsbesparingar går hand i hand, t ex inom avfall, återvinning 
och energi.”160

Förväntningarna på ISO 14001 har infriats av 83 % av företagen i enkäten. Detta har skett 
inom områdena; förbättring av miljöpåverkan, systematisering av miljöaktiviteter och 
minimering av risker. 161  Den största indirekta effekten är ökad medvetenhet om 
miljöfrågor. 71 % av företagen i enkätundersökningen menar att statusen på miljöfrågor 
har höjts efter en certifiering.162

Marknad: Detta område täcks inte och redovisas inte i delundersökningen.

Andra intressenter: Företagens förväntningar på att ISO 14001, när det gäller ökad 
förmåga att möta myndigheter krav och lagar, har infriats.163

5.6.5 Delundersökning 5 – år 2004
”Miljöarbete i småföretag via miljöledningssystem: drivkrafter till och effekter av 
införandet av ISO 14001 och EMAS”164

Syftet är att undersöka orsaken till småföretags införande av MLS som vilka effekter detta 
miljöarbete medför.165 Företagen har valts ut från Miljöstyrningsrådets hemsida (2004). Av 
tio företag valdes fyra ISO 14001 certifierade företag ut, två inom samma bransch, d v s 
transport och logistik.  Två av dessa företag var även EMAS-registrerade. Intervjuerna 
gjordes efter en fördefinierad mall som delades in i två grupperingar, 
miljöredovisning/miljöledningssystem i småföretag samt effekter med miljöredovisning/ 
miljöledningssystem i småföretag.166

Verksamhet/organisation: Företagen har efter en certifiering av ISO 14001 fastställda 
miljömål och har ändrat sin strategi avseende miljön. Certifieringen har också medfört 
kostnadsbesparingar i form av energibesparingar och att resurserna används effektivt.167

Sambandet mellan lönsamhet och miljöarbete finns indirekt. Detta då marknadskraven på 
miljöarbete ökar, genom ett införande av MLS stärks företagens marknadsposition samt 
ger dem legitimitet. Detta medför i sin tur får nya kunder samt att företagen behåller sina 
nuvarande kunder vilket leder till mer jobb.168 Ett av företagen ändrade sin strategi på så 
sätt att företaget blivit mer miljötänkande vid upphandlingar och följer upp avvikelser mer 
än tidigare. Ett annat företag anser att de har lättare att fånga upp lagar och förordningar, 

                                                          
159 Schylander, E. (2004). 
160 Ibid
161 Ibid
162 Ibid
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164 Nyström, M. & Taawo, A. (2004). Miljöarbete i småföretag via miljöledningssystem: drivkrafter till och effekter av 
införandet av ISO 14001 och EMAS.
165 Ibid
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då systemen gett framförallt kunskap och kontroll över skadliga kemikalier och dess 
påverkan på miljön.169

Marknad: Tre av företagen menar att de stärkt eller kommer att stärka sin position på 
marknaden. Ett av företagen menar att utan certifiering hade de troligtvis försvagat sin 
position.170 På grund av kraven från marknaden är miljöarbete och MLS en förutsättning 
för företagens fortsatta existens. 171

Andra intressenter: Detta område täcks inte och redovisas inte i delundersökningen.

5.6.6 Delundersökning 6 – år 2005
”Vikten av ett miljöcertifikat enligt ISO 14001 vid val av leverantör En fallstudie av 
4 företag”172

Målet med studien är att undersöka vilka faktorer som avgör valet av leverantör samt 
vikten av ett miljöcertifikat enligt standarden ISO 14001 hos företag som levererar till 
tillverkande företag.173 Ett företag valdes ut i Skellefteå som planerade att miljöcertifiera 
sig. Fyra av företagets kunder valdes slumpmässigt ut. Tre företag intervjuades på plats 
och ett företag via telefonintervju. En mall användes för intervjufrågorna där frågorna 
delades in i grupperingar efter ISO 14001, köpbeslutsprocessen, leverantörsökning och 
utvärdering av leverantörer samt val av leverantör.174

Verksamhet/organisation: Ett företag menar att om inte några affärer med en leverantör 
gjorts tidigare, blir kvalitets- och miljöcertifikat en viktigare aspekt än om företaget är känt 
sedan tidigare.175 Ett företag menar att om det står mellan två leverantörer som bedöms 
likvärdiga, och den ene innehar ett miljöcertifikat medan den andra inte har det, kan det 
vara miljöcertifikatet som avgör valet av leverantör.176

Marknad: Företag kan nå vissa konkurrensfördelar av en miljöcertifiering enligt ISO 
14001, men i valet av leverantör påverkar andra faktorer nämligen kvalitet, 
leveransprecision, pris, geografiskt läge, i nämnd ordning. Hänsyn tas endast till ISO 
14001 när produkten som skall levereras bedöms som miljöfarlig.177

Andra intressenter: Detta område täcks inte och redovisas inte i delundersökningen.

5.6.7 Delundersökning 7 – år 2005
”En fallstudie om miljöcertifieringens betydelse vid företags val av leverantör”178

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som inverkar på ett företags 
köpbeslutsprocess för att välja leverantör samt i hur stor utsträckning en miljöcertifiering 

                                                          
169 Nyström, M. & Taawo, A. (2004). 
170 Ibid
171 Ibid
172 Sjöberg, O. (2005). Vikten av ett miljöcertifikat enligt ISO 14001 vid val av leverantör: en fallstudie av 4 företag.
173 Ibid
174 Ibid
175 Ibid
176 Ibid
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178 Lundgren, L. & Åström, A. (2005). En fallstudie om miljöcertifieringens betydelse vid företags val av leverantör.
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enligt ISO 14001 kan inverka på denna process. 179 Ett företag valdes ut i Skellefteå som 
planerar att miljöcertifiera sig. Sju företag valdes utifrån kriterierna att, företaget skulle 
köpa varor/tjänster från andra företag och att företaget skulle ligga inom närområdet 
(Luleå). Tre av företagen intervjuades på plats och fyra av företagen via telefonintervju. En 
mall användes för intervjufrågorna. Uppsatsen är integrerad med delundersökning 4 i 
denna uppsats och utgår därför ifrån en gemensam teori.180

Verksamhet/organisation: Detta område täcks inte och redovisas inte i 
delundersökningen.

Marknad: ”Företagen ser en miljöcertifiering som en fördel men det är inte den 
avgörande faktorn och de är inte beredda att betala ett högre pris för en certifiering. En 
miljöcertifiering kan helt klart stärka ett företags helhetssyn på en leverantör, men denne 
måste även uppfylla de andra kriterierna som företagen ställer.”181

Andra intressenter: Detta område täcks inte och redovisas inte i delundersökningen.

5.6.8 Delundersökning 8 – år 2005
”Miljöprestanda - Leder miljöledningssystem till förbättringar? En kvantitativ studie 
av emissioner från nio tillverkande företag i Sverige”182

Uppsatsens syfte är att studera kvantitativa data, följa emissionsutvecklingen och 
undersöka om införandet av MLS leder till förbättrad miljöprestanda. Frågor som skall 
besvaras är: Har miljöprestandan förbättrats under de år emissionsdata studerats och om 
förbättringar hittas? Vilken typ av miljöaspekter är det som förbättrats samt är det 
införandet av MLS som legat till grund för förbättringarna?183 Urvalet av företag har skett 
via Miljöstyrningsrådets hemsida utifrån att emissionsdata skall finnas under en 10-
årsperiod samt att företagen skall vara tillverkande och certifierade sedan år 1999. 
Samtliga företag med en omsättning >5000 MSEK samt företag <4999 MSEK med en 
framlottad prioritetsordning valdes ut. Emissionsdatan härstammade från företagens årliga 
miljörapporter och har hämtats från aktuell länsstyrelse, kommun eller direkt från 
företagen.184 Informationen har sammanställts till fyra delområden nämligen, utsläpp till 
vatten, utsläpp till luft, avfall samt resursförbrukning för varje företag, jämfört med 
företagets antal producerade enheter. Varje delområde innehåller ett antal 
miljöparametrar.185 Den 10-åriga tidsperioden för insamling av data har delats in i två 
perioder, nämligen period ett år 1994-1999 samt period två år 2000-2003.186 Vid analys av 
den insamlade datamängden har statistiska metoder använts för att säkerhetsställa 
validiteten.187

Verksamhet/organisation: De ingående företagen i studien uppvisar förbättringar i 
miljöprestanda inom tre av de fyra miljöaspekterna nämligen utsläpp till luft, utsläpp, 
vatten och avfall varav endast avfallshantering kan härledas till certifiering under den 
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180 Ibid
181 Lundgren, L. & Åström, A. (2005). Sid. 28
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aktuella tidsperioden. Däremot har många av förbättringarna åstadkommits i perioden 
innan certifiering och kan vara effekten av ett tidigt införande av MLS.188

Utsläpp till vatten: ”Fem av sju företag har minskat utsläpp till vatten medan ett företag 
ökat sina utsläpp.”189 Fler parametrar har förbättrats under period ett än två därmed kan 
inga förbättringar härledas till en certifiering.190

Utsläpp till luft: ”Utsläpp till luft har överlag minskats. Sju av åtta företag visar 
emissionsminskningar.”.191 Fler parametrar har förbättrats under period ett än två därmed 
kan inga förbättringar härledas till en certifiering.192

Avfall: ”Totalt har sex av åtta företag förbättrat sin avfallshantering.” 193

Avfallshanteringen har förbättrats under kontrollperioden: Färre parametrar har förbättrats 
under period ett än två därmed kan förbättringar härledas till en certifiering. 194

Resursförbrukning: En majoritet av parametrarna har varit oförändrade under 
kontrollperioden. 195

Studien visar på att det har skett en förbättring under kontrollperioden för de undersökta 
företagen. Författaren kan dock inte säga att standardiserade MLS skulle leda till förbättrad 
miljöprestanda.196 ”Däremot har det visat sig att företagen med sitt miljöarbete strävar 
efter att minska sin miljöpåverkan”197

Marknad: Detta område täcks inte och redovisas inte i delundersökningen.

Andra intressenter: Detta område täcks inte och redovisas inte i delundersökningen. 

5.6.9 Delundersökning 9 – år 2006
”Att ständigt bli bättre i sitt miljöarbete - En intervjustudie kring hur företag med 
certifierade miljöledningssystem arbetar med ständig förbättring av 
miljöprestanda”198

Målet med studien är att studera hur företag som är certifierade enligt ISO 14001, arbetar 
praktiskt med att uppfylla standardens krav på ständig förbättring samt hur dessa 
förbättringar mäts.199 Företagen valdes ut från hemsidan certfiering.nu i Östergötland med 
kriterierna att de skulle ha minst 50 anställda, vara tillverkande företag samt ha varit 
certifierade under ett par års tid. Från denna grupp valdes tio företag ut med flest anställda. 
Företagen själva fick ange vem som var mest lämplig för intervjun. Intervjumallen var 
uppdelad efter fyra områden nämligen organisationen, ständig förbättring, miljömål och 
indikatorer samt framtiden.200

                                                          
188 Johansson, P. (2005).
189 Johansson, P. (2005). Sid 55
190 Johansson, P. (2005).
191 Johansson, P. (2005). Sid 55
192 Johansson, P. (2005).
193 Johansson, P. (2005).
194 Johansson, P. (2005).Sid 55
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Verksamhet/organisation: Företagen kan generellt se att det blivit mer ordning och reda, 
man har fått mer struktur på arbetet, kunskapen har ökat, medvetenheten inom miljöfrågor 
har ökat. Det har även lett till minskade utsläpp.201

Inom miljön har följande förbättringar noterats:

Energi: Fyra av företagen har minskat sin energianvändning: Ett företag har halverat sin 
energianvändning genom ny kompetens i form av reglerteknik inom företaget. Ett företag 
sparade 100 000-150 000 kr om året, genom att se över läckage från maskiner samt genom 
att byta ut maskiner.202

Avfall: Flera av företagen har upptäckt att det finns en marknad för sådant som är skräp för 
dem. De säljer ”skräpet” vidare och någon annan kan ta tillvara det, vilket innebär att deras 
avfallsmängd minskat.203 Ett av företagen minskade sitt brännbara avfall med 606 ton på 
sex år genom att införa källsortering. Då brännbart avfall är förenat med stora kostnader 
har de nu minskat kostnaden från 350 000 kr till 50 000 kr/år.204

Kassation/spill: De flesta av företagen har lyckats få ned sitt spill, vilket leder till 
ekonomiska vinster.205

Kemikalier: Två av företagen hade lyckats minska sin användning av kemikalier. Ett 
företag minskade sitt användande med 25 % under ett år och ett annat företag minskade 
mängden av en viss kemikalie med 5 % under ett år.206

Marknad: Ett av företagen menar: ”Vi säljer ju inte fler produkter, det gör vi inte… men 
är man det [certfierad] så ligger man lite bättre till, man är liksom med på ett annat 
sätt.”207

Andra intressenter: Ett av företagen anser att den största och viktigaste förbättringen är 
kännedomen om lagar och krav från kommunen och hur de bör hanteras. De ser nu inte 
längre någon risk i att bli bötfällda för att de inte följer lagen.208

5.6.10 Delundersökning 10 – år 2007
”Katten på råttan, råttan på repet: Certifiering - ett konkurrensmedel”209

Målet med studien var att undersöka om certifiering är det rätta sättet för att företag skall
bidra till en hållbar utveckling, eller om certifiering betraktas som en nödvändighet för att 
överleva på marknaden. 210  Företagen valdes utifrån tips från ALMI, Länsstyrelsen, 
Sandvikens kommun samt Miljöstyrningsrådet på företag som lyckats med sin hållbara 
utveckling i närområdet Gävle-Sandviken. Sju företag intervjuades och fem företag 
svarade på samma frågor via e-mail. Alla företagen, utom ett, var certifierade. Frågorna 
                                                          
201 Gustafsson, E. (2006).
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208 Gustafsson, E. (2006).
209 Löfstedt Brännare, C. & Olsson, B. (2007). Katten på råttan, råttan på repet: Certifiering - ett konkurrensmedel.
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delades in i tre grupperingar miljö, social och ekonomisk varav en del av frågorna i 
frågeformuläret endast avsedda för certifierade företag.211

Verksamhet/organisation: En certifiering fungerar som ett bevis för både kunder och 
leverantörer, att företaget uppfyller deras krav. Därmed leder certifiering till enklare 
affärsrelationer. På lång sikt leder certifiering till kostnadseffektivitet. De investeringar 
som företagen bekostat har i många fall medfört ett bättre flöde och energibesparingar. 212

Marknad: Kunderna kräver en certifiering och företagen menar att de därför inte skulle 
överleva utan en certifiering. Marknadsvärdet har därmed ökat. Kunder skulle vända sig till 
en annan leverantör och företaget förlora kunder. Utöver pris, service och kvalitet kan en 
certifiering ses som ett konkurrensmedel. Certifiering används mer som ett 
konkurrensmedel, än en omtanke om miljön.213

Andra intressenter: Detta område täcks inte och redovisas inte i delundersökningen.
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5.7 Undersökning 2008 - översikt av ingående delundersökningar

I Tabell 5 har vi gjort en översikt över de delundersökningar som är inkluderade i dokumentstudien.

Nr Urval Uppsats/rapport Mål/Syfte Metod Företag Period Resultat

1 Intervju - företag: små och 
medelstora företag i södra Sverige 
med 0-110 anställda.

Enkät: Små och medelstora företag i 
Sverige med 0-99 anställda.

Intervju Kund: Företagen har själva 
valt ut kunder för intervju - fyra 
kunder/företag.

Ingen hänsyn tagen till den tid 
företagen haft certifikaten och inte 
heller om företagen är varu- eller 
tjänsteproducerande.

Har små och medelstora 
företag konkurrensfördelar 
av miljöledningssystem?. 

Löfqvist H., Birkenheim J.,  
Cook K., Backman M., 
2000. IIIEE Reports 
2000:13 The international 
institute for environmental 
economics

Identifiering av de 
kvalitativa och kvantitativa 
konkurrensfördelar som ett 
MLS medför. 

NUTEK skall använda 
undersökningen i sitt 
fortsatta arbete med att 
assistera små och medelstora 
företag med deras 
miljöarbete.

Avgränsningar:
Inga

Kvantitativ
Djupintervjuer med VD eller, 
ekonom chef, produktionschef 
samt miljöchef på certifierade 
företag.

Resultat från djupintervjuer har 
jämförts med enkätundersökning 
till certifierade företag under 
2000. 
Svarsprocent 77 %

Direktintervjuer med kunder till 
de intervjuade företagen (ligger
till grund för kvantifieringen av 
ev. konkurrensfördelar). 

30 företag

239 av 311 
certifierade 
företag

76 av 85 
uppnådda 
kontakter 
med 
företag

2000 MLS lönar sig och ger 
konkurrensfördelar 
även för små och 
medelstora företag. 

2 Ingick i en global enkät avseende 
ISO 9000 och ISO 14001 certifierade 
företag initierad av University of 
California. 

Var tionde företag certifierade enligt 
ISO 9000 och 14001 valdes ut. 
Urvalet validerades statistiskt för att 
representera den totala populationen 
avseende marknadssegment och 
kundkategori. 

"Implementing ISO 14000 
in Sweden: motives, 
benefits and comparisons 
with ISO 9000",

Poksinska B., Dahlgaard 
J.J.,  Eklund J. 2002
Publication International 
Journal of Quality & 
Reliability Management, 
vol. 20, issue 5, pp. 585-
606.

Utvärdera en enkät avseende 
företag som innehar ISO 
9000 samt ISO 14001. 
Studien presenterar 
erfarenheter från 
implementeringsprocessen
av standards. Den fokuserar 
på drivkrafter, effekter, 
nyckel faktorer för 
implementation.

Avgränsning:
n/a

Kvantitativ
Enkätundersökning ISO 9000 
och ISO 14001 certifierade 
företag utskickad 2000
Svarsprocent 53 % 

Deltagande ISO 14001 företag i 
enkäten:
Certifierade företag
Certifiering pågående

142 av 268 
certifierade 
företag

54 företag
40 företag

2002 Företagen använder till 
största del standarden för 
att visa sitt miljöåtagande. 
De flesta effekterna erhålls 
inom förbättrade relationer 
med intressenter samt 
marknadsfördelar. 
Identifiering av företagens 
miljömål och policy är den 
faktor som är viktigast. 

3 Ett privat och ett offentligt företag 
har valts ut som är certifierade enligt 
ISO 14001,

ISO 14001 - Hinder eller 
möjligheter?

Undersöka vilka hinder som 
kan uppstå vid införandet av 
ISO 14001, vilka lösningar 

Kvalitativ
Besöksintervju enligt mall öppna 
frågor

2 företag
2003 Ett införande av MLS har 

medfört positiva effekter. 
Det mest positiva är bättre 
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Två konsultföretag som tillhanda-
håller hjälp vid ett företags 
certifiering.

Ingen hänsyn tagen till den tid 
företagen haft certifikaten.
Ingen hänsyn tagen till om de är 
varu- eller tjänstproducerande

Fingal C., Benipoor S., 
2003. C-uppsats 10 poäng, 
Teknik och Samhälle, 
Malmö högskola

som finns gällande hindren 
samt vad som driver en 
verksamhet att vilja integrera 
miljöfrågor bland övriga 
beslut. Fördelar med att 
införa ISO 14001 granskas

Avgränsningar:
Miljöpåverkan och 
miljöprestanda redovisas ej

egenkontroll och ordning 
och reda i verksamheten 

4 Litteraturstudie (2002)
Undersökningar med fokus på 
effekter av MLS 

Djupintervjuer (2003)
Inga urvalskriterier

Enkätundersökning (2003)
Samtliga ISO 14001 certifierade 
företag i österrike

Fallstudie
Inga urvalskriterier

Environmental Effects and 
Organizational 
Experiences of 
Environmental 
Management Systems 

Schylander E., (2004:31)
Licentiatavhandling
2004:31. Divison of 
Quality and Environmental 
Management, Luleå 
University of Technology, 
Luleå

Undersöka och beskriva 
miljöeffekter och företags 
erfarenheter av att arbeta 
med MLS för att generera 
kunskap om vad MLS kan 
bidra med.

Avgränsning:
Fokus på miljöeffekter

Kvalitativ/Kvantitativ
Litteraturstudie 
Tidigare undersökningar

Djupintervjuer 
Experter inom MLS i österrike 
för att utforma enkäten

Enkätundersökning 
Svarsprocent 24 %

Fallstudie

7 företag

11 företag

120 av 501 
företag

1 företag

2004 Införande av standarder 
leder till viktiga 
miljöförbättringar inom 
företag och ökad 
medvetenhet om 
miljörelaterade frågor. Det 
ger också medvetenhet om 
gällande lagar och andra 
krav, förbättring av 
miljöprestanda, och 
systematisering av 
miljöarbete

5 Intervju av tre små företag 0-49 samt 
ett företag med 134 anställda och 
med en omsättning på 100 000 kkr i 
Sverige.

Ingen hänsyn tagen till den tid 
företagen har haft certifikaten.
Ingen hänsyn tagen till om de är 
varu- eller tjänstproducerande.

Miljöarbete i småföretag 
via miljöledningssystem: 
drivkrafter till och effekter 
av införandet av ISO 
14001 och EMAS

Nyström M., Taawo A. 
2004. C-uppsats, 
Institutionen för Industriell 
ekonomi och 
samhällsvetenskap, Luleå 
tekniska universitet. 

Att undersöka orsaken till att 
småföretags införande av 
MLS och vilka ekonomiska 
effekter detta miljöarbete 
medför.

Avgränsningar:
Fokus av ekonomiska 
karaktär och som uppkommit 
inom en rimlig tid.

Kvalitativ 
Besöksintervju med företag 
enligt mall. 
Telefonintervju med företag 
enligt mall. (samma som ovan)

1 företag

3 företag

2004 Småföretags miljöarbete 
via ISO 14001 är 
nödvändiga för företagens 
överlevnad och fortsatta 
tillväxt samt ger både 
legitimitet och en stärkt 
position på marknaden.

6 Fyra kunder valdes slumpmässigt ut 
från ett utvalt företag i Skellefteå 
som planerade att införa ISO 14001. 

Ett företag är certifierat enligt ISO 
14001.
Tre företag är inte certifierat enligt 
ISO 14001

Tillverkande företag

Ingen hänsyn tagen till den tid 

Vikten av ett miljöcertifikat 
enligt ISO 14001 vid val av 
leverantör En fallstudie av 
4 företag 

Sjöberg, O. ( 2005).
D-uppsats; Institutionen 
för ekonomi och 
samhällsvetenskap; Luleå 
tekniska universitet.

Att undersöka vilka faktorer 
som avgör valet av 
leverantör samt vikten av ett 
miljöcertifikat hos företag 
som levererar till 
tillverkande företag.

Avgränsning:
Inga 

Kvalitativ
Telefonintervju semistrukturerad 
enligt mall
Besöksintervju semistrukturerad 
enligt mall på plats (samma som 
ovan)

1 företag

3 företag

2005 Undersökningen tyder på 
att företag kan nå vissa 
konkurrensfördelar av att 
miljöcertifiera sig. I de fall 
aktörerna tar hänsyn till 
ISO 14001 tyder resultatet 
i undersökningen på att ett 
certifikat väger tyngre där 
produkten som skall 
levereras, bedöms som 
miljöfarlig.
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företagen har haft certifikaten.

7 Sju kunder valdes ut efter två 
kriterier, företaget skulle köpa 
varor/tjänster från andra företag, 
företaget skulle ligga inom 
närområdet (Luleå) från ett företag i 
Skellefteå som planerade att införa 
ISO 14001. 

Tre företag är certifierat enligt ISO 
14001 
Fyra företag är inte certifierade enligt 
ISO 14001

En fallstudie om 
miljöcertifieringens 
betydelse vid företags val 
av leverantör 

Lundgren, L. & Åström A. 
(2005). D-uppsats;
Institutionen för ekonomi 
och samhällsvetenskap; 
Luleå tekniska universitet

Undersöka vilka faktorer 
som inverkar på ett företags 
köpbeslutsprocess för att 
välja leverantör samt i hur 
stor utsträckning kan en 
miljöcertifiering enligt ISO 
14001 inverka på denna 
process

Avgränsningar:
Inga

Kvalitativ
Telefonintervju semistrukturerad 
enligt mall
Besöksintervju semistrukturerad 
enligt mall på plats (samma som 
ovan)

4 företag

3 företag

2005 Främst vid val av nya 
leverantörer kan 
miljöcertifiering ses som 
ett konkurrensmedel och 
inte vid befintliga kunder. 

8 Två företag > 10 000 MSEK
Fem företag: 5000-10 000 MSEK
Tre företag: 1000-5000 MSEK
Åtta certifierade enligt ISO 14001.
Ett registrerat enligt EMAS.

Data mellan 1994 och 2003 fanns 
tillgänglig.
Tillverkande företag
Företagen har varit certifierade sedan 
1999.

Miljöprestanda - Leder 
miljöledningssystem till 
förbättringar? En 
kvantitativ studie av 
emissioner från nio 
tillverkande företag i 
Sverige

Johansson, P. (2005).
Y-uppsats. Institutionen 
för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, 
avdelningen för kvalitets-
och miljöledning, Luleå 
tekniska universitet

Följa emissionsutvecklingen 
och undersöka om införandet 
av MLS leder till förbättrad 
miljöprestanda

Avgränsningar:
Inga

Kvantitativ
Data från företagens 
miljörapporter.

9 företag 2005 Endast förbättrad 
avfallshantering kan 
sammankopplas med 
certifieringen av MLS det 
kan ha andra orsaker och 
därför är det inte möjligt 
att avgöra om MLS leder 
till förbättrad 
miljöprestanda Företag 
strävar efter att minska sin 
miljöpåverkan med sitt 
miljöarbete.

9 Tio företag med <50 anställda 
företag men flest anställda i 
urvalsgruppen valdes ut i 
Östergötland som var certifierade 
enligt ISO 14001.

Tillverkande företag
Företagen har innehavt sina certfikat 
ett par år.

Att ständigt bli bättre i sitt 
miljöarbete: en 
intervjustudie kring hur 
företag med certifierade 
miljöledningssystem 
arbetar med ständig 
förbättring av 
miljöprestanda

Gustavsson, E. (2006).
D-uppsats. Institutionen 
för Tema vatten i natur och 
samhälle, Linköpings 
universitet

Studera hur företag som är 
certifierade enligt ISO 14001 
arbetar med praktiskt att 
uppfylla standardens krav på 
ständig förbättring samt hur 
dessa förbättringar mäts.

Avgränsningar:
Inga

Kvalitativ
Besöksintervju med företag 
enligt mall

10 företag 2006 IS0 14001 fyller en viktig 
funktion i företagens 
miljöarbete. Miljöarbetet 
når längst på de områden 
där miljöförbättringar och 
kostnadsbesparingar går 
hand i hand. Ständig 
förbättring mäts ofta i 
siffror från fakturor.

10 Intervju med företag som lyckats 
med hållbar utveckling i närområdet 
Gävle-Sandviken

Katten på råttan, råttan på 
repet: Certifiering - ett 
konkurrensmedel 

Att undersöka om 
certifiering är det rätta 
verktyget för att företag skall

Kvalitativ
Intervju med företag enligt mall.

5 av 7

5 av 23

2007 Företagen vill värna om 
miljön, men anser 
samtidigt att de inte hade 
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Enkät med företag som lyckats med 
hållbar utveckling

Ingen hänsyn tagen till den tid 
företagen haft certifikaten eller om 
företagen varu- eller 
tjänstproducerande.

Löfstedt, Brännare C. &
Olsson, B. (2007): D-
uppsats, Institutionen för 
ekonomi, Gävle högskola.

bidra till en hållbar 
utveckling eller anses 
certifiering som en 
nödvändighet för att 
överleva på marknaden.

Avgränsningar:
Inga

Utskick av frågor i e-mail enligt 
samma mall som vid intervju

överlevt på marknaden 
om inte en certifiering 
hade gjorts

Tabell 5. Översikt över de 10 delundersökningar som omfattas av dokumentstudien
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6 Analys

Analysdelen syftar att knyta ihop teori- och empiridelen. Den kursiverade punkten står för 
den positiva effekten som omnämns i teorin. 

6.1 Effekter på företagets verksamhet/organisation

 MLS ger ordning och reda.214

I undersökning 1998 anser mer än 50 % av företagen att dokumentstyrning, informations-
styrning, dokumentation och rapportering har förbättrats/blivit enklare, arbetsrutinerna har 
blivit enklare. Då företagen fått svara på en öppen fråga om vilken den mest positiva effekten 
är, har fyra procent angett mer ordning och reda, vilket är den nionde mest positiva effekten
av alla kategorier i undersökningen. 12 % har förbättring av miljöarbete/mer organiserat och 
styrt miljöarbete, vilket är den näst mest positiva effekten i undersökningen av alla kategorier.

I undersökning 2008 visar en studie från 2002 att interna processer har förbättrats, vilken är 
den femte mest positiva effekten av tolv svarsalternativ i den ingående enkäten.215 Annan 
studie från 2003 pekar på att det har blivit bättre egenkontroller och ordning och reda i 
verksamheten. 216 Studien från 2006 tar upp ordning och reda och att man fått mer struktur på 
arbetet.217

Både undersökning 1998 och 2008 bekräftar de positiva effekterna i teorin.

 Företagets miljömål och miljöarbete blir tydligare och mer konkret för alla i företaget.218

Företagets helhetssyn på miljöfrågorna ökar.219

I undersökning 1998 anser 68 % av företagen att kommunikationen mellan ledning och 
personal har förbättrats/blivit enklare. Detta är en av de tre mest positiva effekterna när 
företagen får ange effekter på företagens ledning.

I undersökning 2008 visar en studie från 2004 att den största indirekta effekten är ökad 
medvetenhet om miljöfrågor. 71 % av företagen i den ingående enkätundersökningen i samma 
studie menar att statusen på miljöfrågorna har höjts sedan företagen certifierats.220 Studie från 
2006 visar på att kunskapen och medvetenheten om miljöfrågorna har ökat. 221

Detta visar att de positiva effekterna i undersökning 1998 och 2008 båda stämmer överens 
med teorin. 

                                                          
214 Brorson, T. & Almgren, R. (2007). 
215 Poksinska, B., Dahlgaard, J. J. & Eklund, J. (2002).
216 Fingal, F. & Benipoor S. (2003).
217 Gustafsson, E. (2006).
218 Henricson, C., Piper, L. & Ryding, S-O. (2000). 
219 Naturvårdsverket. (2000). 
220 Schylander, E. (2004) 
221 Gustafsson, E. (2006). 
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 Företaget får en förbättrad målstyrning.222

I undersökning 1998 anger 62 % (ur aspekten företagets verksamhet/organisation) att 
ledningens styrning av företaget blir enklare, vilken är en av de tre mest positiva effekterna på 
företagets ledning. Ur aspekten företagets ledning svarar 61 % av företagen att ledningens 
styrning har blivit enklare och 56 % att deras arbetsrutiner blir enklare, vilken är två av tre 
mest positiva effekter på företagets ledning. Då företagen fått svara på öppen fråga om vilken 
den mest positiva effekten är, så har 12 % angett att förbättring av miljöarbete/mer organiserat 
och styrt miljöarbete är den största positiva effekten, vilken hamnar på andra plats som mest 
positiv effekt av alla kategorier. 

I undersökning 2008 kommer en av studie från 2004 fram till att företagen har fastställda 
miljömål efter en certifiering.223  

Både undersökning 1998 och 2008 styrker teorin.

 Företaget får en bättre kontroll över de betydande miljöaspekterna och kan hantera dessa. 
Åtgärder sätts för att sänka miljöpåverkan, där det behövs och kan ge 
kostnadsbesparingar och större effekt.224 Företagen kan bättre kontrollera verksamhetens 
in- och utflöden och kan lättare hitta förbättringsområden. Resultatet av miljöarbetet blir 
bättre och leder till mindre miljöpåverkan.225

I undersökning 1998, då företagen fått svara på öppen fråga avseende den mest positiva 
effekten, anger 12 % förbättring av miljöarbete/mer organiserat och styrt miljöarbete, vilket är 
näst mest av alla kategorier, nio procent anger minskad miljöpåverkan, vilket hamnar på 
fjärde plats som mest positiv effekt av alla kategorier. Slutligen anger åtta procent av 
företagen kontroll och kartläggning av miljöpåverkan, som är den femte mest positiva 
effekten alla av kategorier. I undersökning 1998 anger 73 % av företagen att verksamhetens 
effekt på miljön minskar som en av de tre mest positiva effekterna på företagets organisation.

I undersökning 2008, pekar studien från 2002 på miljöförbättringar som en positiv effekt, den 
näst mest positiva effekten av tolv givna svarsalternativ i den ingående enkäten.226 Studien 
från 2003 menar att den förbättrade egenkontrollen har lett till att tidsvinster kunnat göras, då 
rätt saker har gjorts från början.227 En av studierna från 2004 visar i enkätundersökning att 83 
% av företagen har infriat sina förväntningar på ISO 14001 och då uppnått förbättring av 
miljöpåverkan och systematisering av miljöaktiviteterna. 228  Den andra studien från 2004 
anger att kostnadsbesparingar har skett. Det skall också finnas ett indirekt samband mellan 
lönsamhet och miljöarbete. 229  Studien från 2007 visar att certifiering leder till 
kostnadseffektivitet på lång sikt. Investeringar som företagen bekostat har i många fall 
medfört ett bättre flöde och energibesparingar.230

Undersökning 1998 och 2008 bekräftar teorin.
                                                          
222 Brorson, T. & Almgren, R. (2007). 
223 Nyström, M. & Taawo, A. (2004).
224 Henricson, C. & Piper, L. & Ryding S-O. (2000). 
225 Ibid
226 Poksinska, B., Dahlgaard, J. J. & Eklund, J. (2002). 
227 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003). 
228 Schylander, E. (2004).
229 Nyström, M. & Taawo, A. (2004)
230 Löfstedt Brännare, C. & Olsson, B. (2007).
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 Förbättrade rutiner för att sänka utsläppsnivåerna till luft och vatten, lägre mängder av 
avfall, reducering av buller, minskad användning eller byte av kemikalier. 231

I undersökning 1998 har 89 % av företagen angett att återvinning ökar, användning av 
miljöfarliga ämnen minskar, användning av miljöfarliga produkter minskar, vilka alla företag 
anger som den mest positiva effekten avseende företagets produktion. Mer än hälften av 
företagen anser dessutom att avfallsmängden, spillmängden, utsläpp till luft, energi-
förbrukningen minskar och användningen av miljövänligare transportmedel ökar. 50 % av 
företagen anger också att avfallshantering och arbetsinstruktioner förbättrats/blir enklare.

I undersökning 2008 visar studien från 2003 på positiva effekter, såsom bättre insikt om den 
indirekta miljöpåverkan, mindre förbrukning av drivmedel, kemikalier och avfall, vatten, 
bränsle, papper och övrigt material.232 En av studierna från 2005 anger att företagen uppvisar 
förbättringar i miljöprestanda inom tre av de fyra miljöaspekterna nämligen utsläpp till luft, 
utsläpp till vatten och avfall, men där endast avfallshantering kan härledas till certifiering 
under den aktuella tidsperioden.233 Studien visar också på minskat utsläpp till vatten för fem 
av de sju undersökta företagen234 och utsläpp till luft för sju av åtta undersökta företagen.235

Man ser också en minskning av avfallshantering236 samt att avfallshanteringen har förbättrats 
under kontrollperioden. 237  Studien från 2006 anger att det har skett en minskning av 
energianvändningen för fyra av de tio undersökta företagen.238 samt minskad användningen 
av kemikalier för två av tio undersökta företag.239 Flera av företagen har också upptäckt att 
det finns en marknad för sådant som är skräp för dem. De säljer ”skräpet” vidare och någon 
annan kan ta tillvara det vilket innebär att deras avfallsmängd minskat. 240  De flesta av 
företagen har lyckats få ned sitt spill vilket leder till ekonomiska vinster.241. Det har även lett 
till minskade utsläpp menar samma studie.242

”De största miljöeffekterna hittas inom områden 
där miljöförbättringar och kostnadsbesparingar går hand i hand, t ex inom avfall återvinning 
och energi” visar en av studierna från 2004.243

De positiva effekterna som anges i teorin återfinns både i undersökning 1998 och 2008.

 Företagen lär sig den miljölagstiftning som gäller och kan leva upp till den.244

I undersökning 1998 täcktes inte denna fråga/inga effekter kunde mätas.

I undersökning 2008 visar studien från 2003 att företagen anger att de tvingats till att ha 
kontroll på lagar och förordningar, vilket medfört att myndighetskraven uppnåtts med god 

                                                          
231 Naturvårdsverket. (2000). 
232 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003). 
233 Johansson, P. (2005). 
234 Ibid
235 Ibid
236 Ibid
237 Ibid
238 Gustafsson, E. (2006). 
239 Ibid
240 Ibid
241 Ibid
242 Ibid
243 Schylander, E. (2004). s v
244 Brorson, T. & Almgren, R. (2007). 
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marginal.245 En av studierna från 2004 visar att företagen anser att de har lättare att fånga upp 
lagar och förordningar, då systemen gett framförallt kunskap och kontroll över skadliga 
kemikalier och dess påverkan på miljön.246 Studien från 2006 uppger att företagen anser att 
den största och viktigaste förbättringen är kännedomen om lagar och krav från kommunen och 
hur de bör hanteras.247

Endast undersökning 2008 bekräftar teorin, medan undersökning 1998 inte täckte 
ämnesområdet och inga effekter kunde därför mätas. 

 Företagen kan minska sina kostnader genom minskat råvaruintag och effektiv 
resursanvändning, ökad effektivitet .248 Ledningen upptäcker resursslöseri lättare.249

I undersökning 1998 svarar 13 % av företagen att totala kostnaden för produktion/tjänst 
minskar, men den ökar för 37 % av företagen. Mer än hälften av företagen har angett att 
förbrukning av råvaror och naturresurser minskar.

I undersökning 2008, visar studien från 2000 att standardiserat MLS är en lönsam 
investering.250 Samma studie menar också att 20 % av företagen har haft kostnadsbesparingar 
som täcker driftskostnader av ISO 14001.251 Studien från 2003 anger att miljöarbetet leder till 
besparingar av resurser och kvalitetstänkande.252 Inköpen planeras bättre, onödiga inköp och 
antal leverantörer har minskat. Icke nödvändiga utgifter har kunnat identifieras och därmed 
har driftskostnaden minskat.253

Undersökning 1998 och 2008 stödjer teorin.

 Minskade miljörisker och bättre beredskap för olyckor och nödlägen kan ge företagen 
minskade kostnader för försäkringspremier.254 Olyckor och incidenter minskar.255

I undersökning 1998 uppger mer än hälften av företagen att risken för miljöolyckor minskar.

I undersökning 2008 kommer en av studierna från 2004 fram till att en positiv effekt är 
minimering av risker för 83 % av företagen i den ingående enkäten vars förväntningar på ISO 
14001 infriats.256 Studien från 2000 visar också att företagen anser att miljölyckor minskar.257

Både undersökning 1998 och 2008 överensstämmer med teorin.

                                                          
245 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003). 
246 Nyström, M. & Taawo, A. (2004). 
247 Gustafsson, E. (2006). 
248 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
249 Brorson, T. & Almgren, R. (2007). 
250 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000). 
251 Ibid
252 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003). 
253 Ibid
254 Sheldon, C. (1997). 
255 Brorson, T. & Almgren R. (2005). 
256 Schylander, E. (2004).
257 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
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 Engagemang och motivation hos anställda och ledning ökar, vilket leder till högre trivsel 
och i sin tur ökar produktiviteten. 258  Anställda efterfrågar mer utbildning på 
miljöområdet.259 Som arbetsgivare ger ISO 14001 ökad attraktionskraft gentemot yngre 
anställda.260

I undersökning 1998 anger över 50 % av företagen att vi-känslan i företaget förbättras. 87 % 
svarar att antal anställda som kommer med förslag till miljöförbättringar ökar, vilken är den
mest positiva effekten som företagen anger avseende företagets personal. Då företagen fått 
svara på öppen fråga, pekar 13 % av företagen på ökningen av miljöengagemang som den 
största positiva effekten av alla kategorier. 87 % av företagen svarar också att förekomsten av 
informationsmöten om miljö ökar.

I undersökning 2008, visar studien från 2000 att personalen har blivit mer stolt över att kunna 
säga att man tar sitt miljöansvar på jobbet.261 76 % av de intervjuade företagen i samma studie 
menar att personalen blivit mer motiverade av MLS. Företagen kan då uppnå 
konkurrensfördelar då personalen har möjlighet att på ett positivt sätt profilera företagets 
miljöarbete utåt.262 En studie från 2002 uppger en förbättrad moral bland personalen, vilket är 
den sjunde mest positiva effekten av ISO 14001 i den ingående enkätundersökningen av 12 
givna svarsalternativ. 263 Studien från 2003 menar att det har också personalutvecklande 
effekter.264

Varken i undersökningen 1998 eller 2008 täcktes frågan om attraktionskraft hos yngre 
medarbetare och därför kunde inga effekter mätas. Övriga punkter i teorin kunde återfinnas i 
undersökning 1998 och 2008.

 Företaget visar på ansvarstagande genom att de infört MLS265

I undersökning 1998 svarar 92 % att företagets trovärdighet i sitt miljöarbete ökar, vilken är 
en av de tre mest positiva effekterna när företagen får ange effekterna avseende företagens 
marknad.

I undersökning 2008 hittar vi inget omnämnt som vi direkt kan kategorisera in under denna 
effekt. 

Undersökning 1998 bekräftar teorin, men i undersökning 2008 täcktes inte denna fråga/inga 
effekter kunde mätas.

                                                          
258 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
259 Henricson, C. & Piper, L. & Ryding S-O. (2000).
260 Brorson, T. & Almgren, R. (2007).
261 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
262 Ibid
263 Poksinska, B., Dahlgaard, J. J. & Eklund, J. (2002).
264 Fingal, F. & Benipoor, S. (2003).
265 Sheldon, C. (1997). 
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 Affärsmöjligheter utvecklas.266

I undersökning 1998, angav fem procent av företagen ökade marknadsandelar/nya kunder 
som den största positiva effekten, då de svarade på en öppen fråga. Detta är den åttonde mest 
positiva effekten av alla kategorier.

I undersökning 2008 visar studien från 2006 på företagen som har upptäckt att det finns en 
marknad för sådant som är skräp för dem. De säljer ”skräpet” vidare och någon annan kan ta 
tillvarata det, vilket innebär att deras avfallsmängd minskat.267 Studien från 2000 anger 10 % 
av de intervjuade kunderna hade de tillkommit som nya kunder på grund av företagets 
certifiering. 45 % av de intervjuade kunderna hade stannat kvar helt eller delvis med 
anledning av att företaget certifierat sig. Samtidigt svarar företagen själva att 61 % behållit 
sina kunder, 18 % fått nya kunder.268 I studien från 2007 uppges att certifiering fungerar som 
ett bevis för både kunder och leverantörer att företaget uppfyller deras krav och därmed leder 
certifiering till enklare affärsrelationer.269

Undersökning 1998 och 2008 bekräftar teorin.

 Profilering på mer miljöanpassade produkter 270

I undersökning 1998 anger 79 % av företagen att antalet produkter som blir miljövänligare 
ökar, vilken är en av de tre mest positiva effekterna som företagen anger avseende deras 
produkt/tjänst.

I undersökning 2008, anger studien från 2000 att 65 % av de intervjuade företagen att deras 
produkt/produkter är mera miljövänliga.271

De positiva effekterna i teorin återfinns både i undersökning 1998 och 2008.

6.2 Effekter på marknad

 Företagen kan lättare överträffa marknadens krav272 samt möta framtida krav från kunder 
på miljöområdet. 273 Kunders förväntningar möts. 274 Kunders framtida krav på 
miljöområden kan också lättare mötas genom de förutsättningar som ISO 14001 ger.275

Organisationer och företag kan vid upphandlingar kräva miljöcertifiering, vilket ger en 
fördel för de certifierade företagen. 276

I undersökning 1998 täcktes inte denna fråga/inga effekter kunde mätas.

                                                          
266 Brorson, T. & Larsson, G. (1998).
267 Gustafsson, E. (2006). 
268 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
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271 Backman, M., Birkenheim, J., Cook, K. & Löfqvist, H. (2000).
272 Ingenjörsvetenskapsakademien och McKinsey & Company. (1995).
273 Brorson, T. & Almgren R. (2005).
274 Almgren, J., Grankvist, G. & Midenstam, M. (1996).
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276 Brorson, T. & Larsson, G. (1998).
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I undersökning 2008 anger en av studierna från 2004 att på grund av kraven från marknaden, 
är miljöarbete och MLS en förutsättning för företagens fortsatta existens.277

Endast undersökning 2008 överensstämmer med teorin, medan undersökning 1998 inte täckte 
denna fråga eller så kunde inga effekter mätas.

 Profilen på marknaden förstärks och blir tydligare. Varumärket stärks. Företagen får 
större marknadsandelar och högre lönsamhet. 278 Ökad försäljning och konkurrens-
fördelar. 279

I undersökning 1998 svarar 96 % att förtroende för företagets miljöimage ökar. 92 % svarar 
att företagets trovärdighet i sitt miljöarbete ökar. Dessa är två av de tre mest positiva effekter 
som företagen anger avseende företagens andra intressenter. Då företagen fått svara på en 
öppen fråga, anger 11 % positiv image/ökad trovärdighet som den mest positiva effekten, 
vilken är den tredje mest positiva effekten av alla kategorier. 

I undersökning 2008 anger studien från 2000 att bland de främsta konkurrensfördelarna är att 
MLS ger en bättre miljöimage.280 Studien från 2002 visar att företagen anser att MLS har gett 
en förbättrad företagsimage som mesta positiva effekt av 12 givna svarsalternativ i den 
ingående enkätundersökningen.281

Både undersökning 1998 och 2008 överensstämmer med teorin.

 Företagen får större marknadsandelar och högre lönsamhet.282 Ökad försäljning283 MLS 
ger konkurrensfördelar 284 Organisationer och företag kan vid upphandlingar kräva 
miljöcertifiering, vilket ger en fördel för de certifierade företagen. 285

I undersökning 1998 ställdes ingen fråga om man vid upphandlingar krävde miljöcertifiering. 
Alltså täcktes inte denna fråga/inga effekter kunde mätas. 93 % av företagen svarade att 
certifikatets användning i marknadsföringen ökade, vilken är en av de tre mest positiva 
effekterna som företagen anger avseende marknad. Mer än hälften av företagen svarar att 
marknadsandelar, miljöns roll i marknadsföringen samt företagets förmåga att överträffa/driva 
marknadens krav ökar. 40 % av företagen anger att antalet slutkonsumenter ökar. Då 
företagen svarade på öppna frågor, angav sex procent (sjätte mesta positiva effekt) ökat 
intresse för företaget på marknaden fem procent angav (åttonde mest positiva effekt) ökade 
marknadsandelar/nya kunder. Fyra procent av företagen angav ökad lönsamhet (nionde mest 
positiva effekt) som de mest positiva effekterna av alla kategorier.

I undersökning 2008 visar studien från 2003 att företag kan få konkurrensfördelar vid en 
upphandling, men kostnaden får inte avvika för mycket i jämförelse med ett ocertifierat 
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företag.286 En av studierna från 2005 har exempel på företag som menar att om inte några 
affärer med en leverantör gjorts tidigare, blir kvalitets- och miljöcertifikat en viktigare aspekt, 
än om man känner till företaget.287 I samma studie menar ett av företagen att om det står 
mellan två leverantörer som bedöms likvärdiga och den ene innehar ett miljöcertifikat medan 
den andra inte har det, kan det vara miljöcertifikatet som avgör valet av leverantör. 288

Konkurrensfördelar av en miljöcertifiering enligt ISO 14001 ses i denna studie som positiv 
effekt.289

I studien från 2000 får företagen i enkätundersökningen svara på om ISO 14001 medfört 
några konkurrensfördelar. Då angav 13 % av företagen påtagliga konkurrensfördelar och 50 
% mätbara konkurrensfördelar. Av dessa fördelar anses få sälja mer och få behålla mer kunder 
som de främsta. Företagen tillfrågades även om upplevda konkurrensfördelar lett till några 
direkta ekonomiska vinster för företaget och där svarar 33 % ja och 53 % inte ännu, men inom 
ett par år.

290 Studien från 2007 menar att kunderna kräver en certifiering. Företagen i denna 
studie menar att de därför inte skulle överleva utan en certifiering. Marknadsvärdet har 
därmed ökat. Kunder skulle vända sig till en annan leverantör och företaget förlora kunder. 
Utöver pris, service och kvalitet kan en certifiering ses som ett konkurrensmedel. Certifiering 
används mer som ett konkurrensmedel än en omtanke om miljön.291

Marknadskrav på miljöarbete ökar och införande av MLS stärker företagens position på 
marknaden och ger dem legitimitet. Detta leder till att företagen får behålla sina nuvarande 
kunder samt att de erhåller nya kunder och får därmed mer jobb anger en av studierna från 
2004.292 I studien från 2006 anger ett av företagen: ”Vi säljer ju inte fler produkter, det gör vi 
inte… men är man det [certifierad] så ligger man lite bättre till, man är liksom med på ett 
annat sätt.”293

I undersökning 1998 ställdes ingen fråga på kring om man vid upphandlingar krävde 
miljöcertifiering. Alltså täcktes inte denna fråga/inga effekter kunde mätas. Resterande frågor 
i undersökningen 1998 återfinns i teorin. Undersökning 2008 bekräftar teorin i samtliga frågor.

 Kunder upplever en högre kvalitet, vilket ger nöjdare kunder.294  

I undersökning 1998 anger 57 % av företagen att kvalitén på produkt/tjänst ökar som en av de 
tre mesta positiva effekterna gällande företagens produkt/tjänst.

I undersökning 2008 visar studien från 2002 på en ökad kundtillfredsställelse. Effekten anges 
som den sjätte mesta positiva effekten av 12 givna svarsalternativ i enkäten.295

Undersökning 1998 och 2008 bekräftar teorin.
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 Som leverantör till kund får man en större trygghet, då alltfler ställer krav på att även 
leverantörerna har kontroll över sin miljöpåverkan.296

I undersökning 1998 svarar 98 % att företagens miljökrav på leverantörer ökar, vilken är en 
av de tre mest positiva effekterna vad gäller företagens produktion.

I undersökning 2008 visar en av studierna från 2005 att: ”Företagen ser en miljöcertifiering 
som en fördel men det är inte den avgörande faktorn och de är inte beredda att betala ett 
högre pris för en certifiering. En miljöcertifiering kan helt klart stärka ett företags helhetssyn 
på en leverantör, men denne måste även uppfylla de andra kriterierna som företagen 
ställer.” 297 Studien från 2000 menar att effektivisering har skett av kund- och 
leverantörsrelationer, då det blivit enklare av att man infört ett MLS. Förr var både kund och 
leverantör tvungen att fylla i tidskrävande blanketter som skulle bekräfta ett aktivt miljöarbete. 
Nu räcker det med en kopia av certifikatet.298 En av studierna från 2004 visar att förekomsten 
av företag som ändrade sin strategi på så sätt att företaget blivit mer miljötänkande vid 
upphandlingar och följer upp avvikelser mer än tidigare.299

De positiva effekterna i teorin återfinns både i undersökning 1998 och 2008.

 Ägarnas krav tillgodoses. 300

I undersökning 1998 svarade mer än hälften av företaget att deras relation till ägare 
förbättrats/blir enklare.

I undersökning 2008 täcktes inte denna fråga/inga effekter kunde mätas.

Undersökning 1998 bekräftar teorin, medan undersökning 2008 inte täckte frågan eller så 
kunde inga effekter mätas.

6.3 Effekt på andra intressenter

 Allmänhetens förväntningar möts.301 Företagets förtroende hos allmänheten stärks.302

I undersökning 1998 anger 96 % av företagen, att förtroenden för deras miljöimage ökar. 
92 % svarar att företagets trovärdighet i miljöarbetet ökar, vilka är två av de tre mesta positiva 
effekterna avseende aspekten andra intressenter. 11 % anger i en öppen fråga att positiv 
image/ökad trovärdighet är den mest positiva effekten, vilket hamnar som den tredje mest 
positiva effekten av alla kategorier.

I undersökning 2008 menar studien från 2000 att över 70 % av de intervjuade företagen anser 
att omvärlden (kommuner, media allmänheten branschorganisationer eller andra intresse-
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organisationer) har uppmärksammat att de är ISO 14001 certifierade.303 I studien från 2002 
anges förbättrad relation med kommuner som en positiv effekt, vilken är den fjärde största av 
tolv givna svarsalternativ i enkätundersökningen.304

Undersökning 1998 och 2008 överensstämmer med teorin.

 Försäkringsbolagen får ett ökat förtroende för företagens miljöarbete, då dessa har ett 
certifierat MLS. 305

I undersökning 1998 anger 92 % svarar att företagets trovärdighet i miljöarbetet ökar, vilket är 
en av de tre största positiva effekterna som företagen anger avseende effekt på andra 
intressenter.

I undersökning 2008 anger studien från 2000 att företagen får lägre försäkringspremier,306med 
anledning av certifieringen.

Teorin återfinns både i undersökning 1998 och 2008.

 Företagens satsning på miljöarbetet leder till en bättre relation till olika 
intressentgrupper. 307 Kontakterna med myndigheterna förbättras.308Myndigheternas krav 
möts lättare.309 Tillståndsprövningen förenklas.310 Risken för påföljder begränsas.311

I undersökning 1998 svarar 78 % att företagets förmåga att överträffa/driva myndighetskrav
ökar, vilket är en av de tre mesta positiva effekterna som företagen anger avseende andra 
intressenter. Mer än hälften av företagen svarar att förmågan att möta minimikrav från 
myndigheter ökar.

I undersökning 2008 anger studien från 2003 att företagen menar att de tvingats till att ha 
kontroll på lagar och förordningar, vilket medfört att myndighetskraven uppnåtts med god 
marginal. 312  En av studierna från 2004 påtalar att certifieringen har gett företagen ökad 
förmåga att möta myndigheters krav och lagar.313 Studien från 2006 menar att företagen nu 
ser att de inte löper någon risk att bli bötfällda för att de inte följer lagen.314 I studien från 
2002 anges den positiva effekten, förbättrad relation med myndigheter, som den fjärde mesta 
positiva effekten i den ingående enkätundersökningen av tolv givna svarsalternativ.315

Undersökning 1998 och 2008 styrker två teorin.
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7 Slutsats

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser, vilka baseras på analysen av effekterna i 
undersökning 1998 och 2008. Inledningsvis redovisas om uppsatsens syfte uppfyllts samt om 
uppsatsen frågeställningar besvarats.

Vår problemformulering är:

Vilka positiva effekter har certifiering enligt miljöledningssystemet ISO 14001 haft på 
företagets verksamhet och dess relationer till marknaden och andra intressenter från 1998 och 
fram till år 2008? 

Några tydliga generella slutsatser av undersökning 1998 går inte att dra på grund av bortfallet, 
men det går dock att urskilja vissa generella slutsatser då det är en totalundersökning. 
Undersökning 1998 och 2008 har genomförts med olika metoder (kvantitativ och kvalitativ) 
och undersökningsobjekten skiljer sig åt. De avser inte heller samma företag. Vidare har varje 
enskild ingående studie i undersökning 2008 sinsemellan genomförts med olika metoder, haft 
olika syften och täckt olika ämnesområden. De slutsatser vi redovisar i undersökning 2008 
kan därför endast visa på tendenser till vilka positiva effekter ISO 14001 medfört. 

I vissa fall har vi inte hittat några belägg som bekräftar teorin eventuellt beroende på att ny 
teori kan ha tillkommit i litteraturen, då teorin i vår uppsats skrevs år 2008, medan exempelvis 
frågeformuläret utformades år 1998. Undersökning 1998 och de tidigaste ingående studierna i 
undersökning 2008 påverkas främst av detta. Skillnaderna mellan undersökning 1998 och 
2008 kan antingen förklaras av att det faktiskt skett förändringar över tiden avseende de 
positiva effekterna, eller att de ingående studierna i undersökning 2008 i varierande 
utsträckning täcker enkätfrågorna i undersökning 1998. En annan orsak återfinns kanske i 
analysen då det är möjligt att vi tolkat de ingående studiernas slutsatser gällande de positiva 
effekterna på ett annat sätt än författarna avsett. Detta kan antingen förstärka eller försvaga 
överensstämmelsen för en viss effekt mellan teori och undersökning 1998 och 2008. 

Teorin återfinns på näst intill samtliga punkter i både undersökning 1998 och 2008 och 
resultatet i undersökningarna avviker endast på någon enstaka punkt från teorin. Av detta drar 
vi slutsatsen att ISO 14001 ger positiva effekter för ett företag. Det har visat sig vara svårt att 
relatera de olika undersökningarnas resultat mot varandra. Detta har medfört att det är 
omöjligt att dra några slutsatser om det skett några förändringar över tiden utifrån denna 
uppsats, förutom att vi kan säga att det inte verkar ha skett någon dramatisk förändring. I så 
fall skulle det ha skiljt på ett flertal punkter mellan undersökning 1998 och 2008. Tittar vi 
närmare på de positiva effekterna kan vi urskilja följande:

Verksamhet/organisation: ISO 14001 ger ordning och reda gällande dokumentstyrning, 
informationsstyrning och rapportering. Styrningen företag verkar ha förbättrats. Många 
företag anger att styrningen har blivit enklare som en följd av MLS. Vi anser att det finns 
vissa belägg grundat på undersökningsresultat för att företagen kan minska sina kostnader 
genom minskad resursanvändning och förbättrad effektivitet. Det är uppenbart att miljöfrågor 
har fått en ökad betydelse sedan ISO 14001 infördes. Kontroll av miljöpåverkan är en 
omfattande positiv effekt för företagen, men det är inte bara kontrollen som förbättras, utan 
det leder även till reducering av utsläpp och avfall och ökad återvinning. Det minskade 
avfallet har i vissa fall berott på att företagen upptäckt att det finns en marknad för sådant som 



53

är avfall för dem. Minskning avfall och utsläpp verkar också ha medfört att företagens 
produkter blivit mer miljövänliga. Företagen lär sig även vilken miljölagstiftning som gäller 
och kan leva upp till den. En viktig positiv effekt som vi ser av undersökningsresultaten är att 
miljöolyckor minskar, vilket kan innebära att stora miljökatastrofer kan undvikas.
För att företagens miljöarbete ska bli lyckat, tror vi att det är viktigt att personalen känner sig 
delaktig. Undersökningar visar på att ett införande av ISO 14001 ger ett ökat engagemang hos 
personalen, vilket leder till att personalen blivit mer motiverade. 

Marknad: Inom området marknad ser vi det största fördelarna och de största positiva 
effekterna av ISO 14001. Vissa företag går så pass långt att de menar att ISO 14001 är 
förutsättning för företagets fortsatta existens. Företagens profilering och varumärket på 
marknaden stärks, vilket ytterligare kan motivera företag till certifiering enligt 14001. Om ett 
företag vill profilera sig som miljövänligt är certifieringen ett utmärkt redskap för att nå detta. 
De ekonomiska fördelarna är tydliga: företagen använder miljöcertifikatet i sin 
marknadsföring och ibland kan det vara avgörande i en upphandling, företagen får ökade 
marknadsandelar, konkurrensfördelar och ökad försäljning. De positiva effekterna på 
marknaden redovisas inte bara av företagen utan även av kunderna till vissa företag, vilket 
ytterligare stärker slutsatsen att ISO 14001 leder till ökade konkurrensfördelar. 
Vi ser utifrån undersökningarna att miljöcertifierade företag vid val av sina leverantörer ser 
miljöcertifiering som en viktig faktor. Det har nog gett ”ringar på vattnet” avseende det 
stigande antalet certifierande företag under de senaste 10 åren.
ISO 14001 kan även ge liknande effekter som vid ISO 9001, då kvaliteten på produkterna 
ökar.

Andra intressenter: Det är tydligt att ISO 14001 hjälper företagen till bättre relationer med 
omgivande intressenter, såsom allmänheten, kommuner, media, branschorganisationer och 
andra intresseorganisationer. En certifiering uppmärksammas av omgivningen.  Ägarnas krav 
tillgodoses också, kanske mest i de företag där ägarna själva ställde krav på miljöcertifierng.
Vi ser återkommande i undersökningarna att företagen upplever att relationen till 
myndigheter blir enklare och förmågan att överträffa/driva myndighets krav ökar. Detta är en 
följd av att företagen tvingas ha kontroll på lagar och förordningar. Vi tror att MLS kan 
innebära kostnadsminskningar då företagen kan föregå ev lagförändringar inom miljöområdet, 
genom de redan för aktivt arbete och förmodligen har lättare för att ställa om och anpassa sig 
till myndighetskrav. Ett annat tydligt resultat, som vi ser det är att certifiering ger lägre 
försäkringspremier och alltså minskade kostnader för företagen. Sammanfattningsvis tyder 
undersökningsresultaten på att företags intressenter värderar certifiering som något positivt.
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8 Slutdiskussion

Trots att undersökningarna år 1998 och 2008 skiljer sig åt med avseende på metod, är det 
uppenbart att ISO 14001 ger positiva effekter på en rad områden. Det stigande antalet företag 
som har certifierats enligt ISO 14001 bekräftar detta. Detta särskilt med tanke på att det 
faktiskt inte finns några lagkrav på att införa miljöledningssystem enligt ISO 14001. 
Företagen gör detta frivilligt. 

När det gäller resultaten i undersökningarna 1998 och 2008, så är det inte helt okomplicerat 
att tolka de positiva effekterna. När anses en effekt vara positiv? I ett visst skede eller 
synvinkel kan en effekt anses vara negativ eller positiv. Exempelvis kan antal nya 
miljöinvesteringar som gjorts vara positivt med avseende miljöpåverkan, men å andra sidan 
innebära en kostnad för företaget. Å andra sidan kan denna investering leda till effektivisering 
av produktionsprocessen, vilket kan leda till minskade kostnader. Tidsaspekten kan ha 
betydelse när företagen bedömer vilka positiva effekter ISO 14001-cerifiering medför. Detta 
gäller särskilt då en effekt är kopplad till kostnader för miljöåtgärder, som oftast är höga när 
det sätts in, men som förhoppningsvis betalar sig med tiden och i slutänden ger en vinst. Med 
andra ord, resultatet i undersökningar kan påverkas av var i tiden och var i processen som 
företagen befinner sig. 

Det verkar inte finnas någon vedertagen modell för uppföljning av de positiva effekterna mätt 
i ekonomiska värden. Intressant vore om man kunde utveckla metoder för mätningar av de 
både kvantitativa och även kvalitativa positiva effekter, för att kunna få mer kunskap om 
följderna av ISO 14001-certifiering. 

Undersökningen som gjordes 1998 genomfördes på samtliga certifierade företag. Om det hade 
varit genomförbart, skulle det ha varit mycket intressant att genomföra en enkätundersökning 
på exakt samma företag, med samma respondenter och se hur de hade svarat idag. Vår enkät 
omfattade flera frågor, som inte har belysts i denna uppsats, exempelvis vilka problem som 
företagen upplevde under införandet av ISO 14001 samt vilka drivkrafter som låg bakom 
införandet. Det skulle vara intressant att undersöka om problemen som företagen upplevt på 
något sätt påverkat de positiva effekterna företagen angivit och även i vilken grad samt om det 
går att se om effekterna motsvarar drivkrafterna. 
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Bilaga 1

Bilaga 1: Enkätundersökning 1998

DEL 1. ALLMÄNT OM FÖRETAGET
Introduktion: frågorna 1-9 är av allmän karaktär, i syftet att få en allmän beskrivning av företaget och dess situation i dagsläget.

Vilken Befattning i företaget har Ni som besvarar denna enkät? …………………………………………………

1. Antal anställda på företaget? Antal……………

2. Verksamhetens art i huvudsak? (Välj endast ETT alternativ)

Tjänst    Handel    Service    Tillverkning    Annat…………………….

3. Inom vilken/a bransch/er verkar företaget? …………………………………………………………....................…..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Vilken årsomsättning har företaget?     Kronor………………………………….……….…

5. Vilka är företagets kunder?(flera alternativ möjliga)

Slutkonsumenter    Återförsäljare    Annat…………………………… 

6. När tillsattes den förste miljöansvarige på företaget? (Välj endast ETT alternativ)

Innan beslut om införande av ISO 14001 
I initialskedet av införandet av ISO 14001 
Under införandet av ISO 14001 
Efter certifieringen enligt ISO 14001 
Vid införandet av förordningen EMAS 
Vid införandet av ISO 9000 
Finns ingen miljöansvarig på företaget 
Annat……………………………………….. 

7. Hur stor miljöpåverkan hade företagets aktiviteter/verksamhet på följande miljöaspekter, 
innan beslut om certifieringen enligt ISO 14001 togs? (Endast ett kryss per rad)

                                             Ingen Liten Stor 
Återvinning   
Spillmängd   
Avfallsmängd   
Avfallshantering   
Utsläpp till luft   
Utsläpp till vatten   
Energiförbrukning   
Markföroreningar   
Förbrukning av råvaror och naturresurser   



II

8. Välj de TRE viktigaste kriterierna som påverkar valet av företagets kunder respektive 
leverantörer? (Rangordna kriterierna efter deras betydelse vid valet av både kund resp leverantör, med det viktigaste 
kriteriet som nummer 1 osv)

                           Kund                Leverantör

Pris  
Kvalité  
Service  
Kredittid  
Lojalitet  
Miljöimage  
Bra samarbete  
Betalningsvillkor  
Snabba leveranser  
Krav på miljömärkta produkter  
Krav på registrering enligt EMAS  
Krav på certifiering enligt ISO 9000  
Krav på certifiering enligt ISO 14001  
Krav på annan certifiering  
Annat kriterium………………………………… 

9. Hur mycket mer skulle Ni vara beredda att för en produkt tillverkad i en ISO 14001 certifierat 
företag?

Inget alls 
1-4% mer 
5-9% mer 
10-19% mer 
över 20% 

DEL 2. FÖRETAGETS CERTIFIERING ENLIGT ISO 14001
Introduktion: frågorna 10-16 berör Ert företags certifiering enligt ISO 14001. Syftet är att kartlägga skälen till varför företag 
certifierar sig och vad de bör tänka på innan beslut tas om certifiering enligt ISO 14001. 

10. I vilken ordningsföljd certifierades/registrerades företaget enligt olika standarder?
(Numrera turordningen med siffror med 1 för den första standarden, osv)

Ordningsföljd
Förordning EMAS 
Standard ISO 14001 
Standard ISO 9000 
Annan…………….………….. 

11. Vilka skäl hade företaget till certifieringen enligt ISO 14001? (Välj högst FEM alternativ och rangordna 
dessa med nr 1 för det viktigaste skälet till certifiering osv))

A. Krav från ägare 
B. Krav från kunder 
C. Krav från personal 
D. Krav från styrelse 
E. Krav från leverantörer 
F. Krav från finansiärer 
G. Myndigheters miljökrav 
H. Tidigt miljömedvetande 
I.  För att minimiera kostnader 
J. Medias bevakning av miljöfrågor 



III

K. Påtryckning från miljöorganisationer 
L. Möjlighet till ökade marknadsandelar 
M. För att inte förlora marknadsandelar 
N. För att minska risken för miljöolyckor 
O. För att stärka företagets miljöimage 
P. För att kartlägga tillverkningsprocesser 
Q. För att effektivisera tillverkningsprocesser 
R. För att höja kvalitén på produkter/tjänster 
S. Certifikat för ISO 14001 är en statussymbol 
T. Kartlägga verksamhetens effekter på miljö 
U. För att minska verksamhetens effekter på miljön 
V. Kartlägga dokumentation, rapportering och arbetsrutiner 
W. Annat……………………………………………………… 

12.Varför valde Ni just ISO 14001 framför annan standard/förordning? (flera alternativ möjliga)

Kunders krav eller efterfrågan 
Vi är verksamma endast på EU-marknaden 
Vi är verksamma på den internationella marknaden (inkl. EU) 
Konkurrenternas användning av ISO 14001 
Naturlig följd efter certifiering enligt ISO 9000 
Naturlig följd efter registrering enligt EMAS 
Naturlig följd efter certifiering enligt annan standard 
Kostnader för ISO 14001 var lägre än andra standards 
Annat……………………………………………………… 

13. Tidsram från beslut om införande till en certifiering enligt ISO 14001?

Beslut om införande av ISO 14001 År……… Månad…………..
Certifiering enligt ISO 14001 År……… Månad…………..

14. Vilka deltog i beslutsprocessen om certifieringen? (flera alternativ möjliga)

Ägare    Ledning    Miljöansvarig   Personal          Annan……………………

15. Uppskattning av kostnad för införandet av ISO 14001 (inkl. certifiering)?    Kronor……………

16. Hur stor del av de totala kostnaderna för ISO 14001 gick till;

Konsult …….%
Certifikatet …….%
Utbildning av personal …….%
Nedlagd extra arbetstid …….%
Investeringar i nya maskiner …….%
Investeringar i nya anläggningar …….%
Annat…………………………….. …….%



IV

DEL 3. METODER FÖR ATT INFÖRA ISO 14001 I FÖRETAGET?
Introduktion: frågorna 17-20 kartlägger olika metoder för att införa ISO 14001 i företaget. Syftet är att försöka hitta den optimala 
metoden för införandet av ISO 14001. *I förekommande fall står beteckningen ”ledning” för styrelse och VD.

17. Hur inhämtades kunskap för att påbörja införandet av ISO 14001? (flera alternativ möjliga)

Miljöexpert anställdes 
Extern konsulthjälp anlitades 
Interna projektgrupper tillsattes 
Alla anställda fick extern utbildning 
Alla anställda utbildades internt av företaget 
Programvara för införande av ISO 14001 användes 
Expertkunskap fanns sedan tidigare att tillgå inom företaget 
Utvalda anställda fick extern specialutbildning för att leda införandet i företaget 
Annat………………………………………………………………………………….… 

18. Hur engagerades ledningen och personal i processen? (flera alternativ möjliga för både ledning och 
personal)

Ledning Personal

Utbildning  
Studiebesök  
Informationsmöten  
Tog initiativ till att införa ISO 14001  
Delaktig i formulering av miljöpolicy  
Delaktig i utformning av arbetsrutiner  
Delaktig i utformning av dokumentation  
Delaktig i utformning dokumentstyrning  
Delaktig i formulering av detaljerade miljömål  
Delaktig i formulering av egen befattningsbeskrivning  
Delaktig i formulering av andras befattningsbeskrivning  
Delaktig i att upprätta rutiner för identifiering av olycksrisker  
Annat………………………..…………..……………………….  

19. I vilken ordning genomfördes följande steg i införandet av ISO 14001?
Följande steg är hämtade ur Svensk Standard SS-EN ISO 14001, SIS, 1996. (Numrera i vilken turordning stegen genomförts 
med 1 för första steget osv)

1. Miljöpolicy 
2. Miljöaspekter 
3. Lagar och andra krav 
4. Övergripande miljömål och detaljerade miljömål 
5. Miljöledningsprogram 
6. Organisationsstruktur och ansvar 
7. Utbildning, medvetenhet och kompetens 
8. Kommunikation intern/externt 
9. Dokumentation av miljöledningssystem 
10. Dokumentstyrning 
11. Verksamhetsstyrning 
12. Nödlägesberedskap 
13. Övervakning och mätning 
14. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 
15. Redovisande dokument, verifikat 
16. Revision av miljöledningssystem 



V

20. Anlitades extern konsult någon gång under hela införandet av ISO 14001? 

Ja        Varför? Företaget behövde konsulten som rådgivare 
… Företaget behövde en konsult som självständigt 
… styrde införandet av ISO 14001 
… Annat……………………………………………… 

Nej     Varför? ”Konsult kostar bara pengar” 
… Företagets policy, ‘att inte anlita extern hjälp 
… Konsult tar med sig viktig kunskap från företaget 
… Annat……………………………………………. 

DEL 4. PROBLEM VID INFÖRANDE AV ISO 14001
Introduktion: frågorna 21-23 kartlägger de problem som kan uppkomma under införandet av ISO 14001. Syftet är att göra 
företag medvetna om vanliga förekommande problem i samband med införandet av ISO 14001.

*I förekommande fall står beteckningen ”ledning” för styrelse och VD.

21. Vilka problem förekom under införandet av ISO 14001 i organisationen?(Endast ett kryss per rad)

Ja Delvis Nej
Brist på finansiella medel för uppnå miljömålen   
Svårt att mäta miljöeffekterna av hela verksamheten   
Svårt att förankra miljötänkandet i hela organisationen   
Svårt att fördela kostnaderna för certifiering   
Svårt att anpassa företagets datasystem till miljöledningssystem   
Svårt att anpassa företagets ekonomisystem till miljöledningssystem   
Annat……………………………………………………………….   

22.  Vilka problem förekom under införandet av ISO 14001 bland ledning och personal? (Välj för 
ledning och personal vardera ETT alternativ per rad)

.. Ledning Personal
Ja Delvis Nej Ja Delvis Nej

Brist på engagemang      
Ökad arbetsbelastning      
Motstånd till förändringar      
Antalet frånvarodagar ökade      
Svårt att förändra rutiner      
Svårt att ändra ledningsrutiner      
Svårt att ändra ansvarsfördelning      
Fanns ingen miljöansvarig i företaget      
Svårt att formulera befattningsbeskrivning      
För lite arbetstid till förfogande för miljöarbetet      
Svårt att förstå delegerat ansvar från ledning      
Svårt att definiera delegerat ansvar till personal      
Svårt att hantera dokumentation och rapportering      
Bristande kommunikation mellan ledning och personal      
Svårt att förankra miljötänkandet i hela organisationen      
Annat…………………………………………………………      



VI

23. Vilka problem förekom gällande produkt/tjänst och produktion under införandet av ISO 
14001? (Endast ett kryss per rad)

Ja Delvis Nej
Svårt att fördela kostnader för certifieringen   
Svårt att fördela kostnader för miljöpåverkan   
Svårt att mäta miljöeffekterna av hela produktionen   
Svårt att mäta miljöeffekterna av varje produkt/tjänst   
Svårt att förutse nödvändig beredskap vid olyckor/katastrofer   
Det tog lång tid att dokumentera innehållet i produkterna   
Svårt att hitta miljövänliga substitut för produkt/i produktionen   
Annat………………………………………………………………   

DEL 5. EFFEKTER AV INFÖRANDE AV ISO 14001 I FÖRETAGET
Introduktion: frågorna 24-32 kartlägger effekterna av ISO 14001, vilket syftar till att undersöka om certifiering enligt ISO 14001
förbättrar företagens situation.

*I förekommande fall står beteckningen ”ledning” för styrelse och VD.

24.  Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets organisation? (Endast ett kryss per rad)

Försämring/    Förbättring/    Minskar/     Ökar/     Ingen effekt
Svårare          Enklare           Lägre         Högre

Antal anställda     
Arbetskostnad     
Miljöansvarigs befogenheter     
Satsning på forskning inom miljö     
Verksamhetens effekter på miljö     
Antal nya investeringar som gjorts     
Antal nya miljöinvesteringar som gjorts     
Förekomst av informationsmöten om miljö     
Satsning på forskning/innovationer inom alla områden     
Dokumentstyrning     
Informationssystem     
Styrning av företaget     
Vi-känslan i företaget     
Administrativa rutiner     
Dokumentationen och rapportering     
Föredelning av gemensamma kostnader för miljöpåverkan     
Annat…………………………………………………………     

25. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets ledning?
(Endast ett kryss per rad))

Försämring/    Förbättring/    Minskar/    Ökar/     Ingen effekt
Svårare          Enklare           Lägre         Högre

Arbetsbelastning     
Antal frånvarodagar     
Ledningsrutiner     
Arbetsrutiner     
Styrning av företaget     
Förankring av lednings beslut hos personal     
Kommunikation mellan ledning och personal     
Annat……………………………………………………     
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26. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets personal?
(Endast ett kryss per rad)                 Försämring/    Förbättring/    Minskar/    Ökar/     Ingen effekt

Svårare          Enklare           Lägre         Högre

Arbetsbelastning     
Antal frånvarodagar     
Antal anställda kommer med förslag till miljöförbättringar     
Arbetsrutiner     
Annat………………………………………     

27. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets produkt/tjänst? (Endast ett kryss per rad))

Försämring/    Förbättring/    Minskar/    Ökar/     Ingen effekt
Svårare          Enklare           Lägre         Högre

Antal nya produkter/tjänster     
Kvalitén på produkter/tjänster     
Antal produkter som miljömärks     
Försäljningspris på produkt/tjänst     
Antal produkter som blir miljövänligare     
Totala kostnaden för produktion av produkt/tjänst     
Annat……………………………………….     

28. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets produktion? (Endast ett kryss per rad)

Försämring/    Förbättring/    Minskar/    Ökar/     Ingen effekt
Svårare          Enklare           Lägre         Högre

Återvinning     
Spillmängd     
Avfallsmängd     
Utsläpp till luft     
Utsläpp till vatten     
Antal anställda     
Trånga sektioner     
Markföroreningar     
Energiförbrukning     
Risken för miljöolyckor     
Antal nya miljöinvesteringar     
Effektivitet i tillverkningsprocessen     
Användning av miljöfarliga ämnen     
Användning av miljövänliga produkter     
Förbrukning av råvaror och naturresurser     
Antal nya investeringar (ej på miljöområdet)     
Användning av miljövänligare tranportmedel     
Avfallshantering     
Arbetsinstuktioner     
Annat……………………………………………     

29. Vilka effekter har införandet av ISO 14001 på företagets marknad? (Endast ett kryss per rad))

Försämring/    Förbättring/    Minskar/    Ökar/     Ingen effekt
Svårare          Enklare           Lägre         Högre

Marknadsandelar     
Antal nya leverantörer     
Antal nya återförsäljare     
Antal nya slutkonsumenter     
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Miljöns roll i marknadsföringen     
Förtroende för företagets miljöimage     
Företagets miljökrav på leverantörer     
Certifikatet användning i marknadsföringen     
Företagets förmåga att överträffa/driva marknadens krav     
Annat     

30. Vilken effekt/påverkan har införandet av ISO 14001 på företagets övriga intressenter?
(Endast ett kryss per rad))

Försämring/    Förbättring/    Minskar/    Ökar/     Ingen effekt
Svårare          Enklare           Lägre         Högre

Miljökrav på företaget     
Tillsynsavgifter från myndigheter     
Förtroende för företagets miljöimage     
Företagets trovärdighet i sitt miljöarbete     
Företagets förmåga att överträffa/driva myndighetskrav     
Företagets förmåga att möta minimikrav från myndigheter     
Företagets relation till ägare     
Annat     

31. Vilken är den mest positiva effekten med en certifiering enligt ISO 14001?

………………………………………………………………...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

32a. Kommer ni att omcertifiera Er? Ja     Nej     

33b.Varför?   ……………………………………………………………………………………………………………………………..…

TACK FÖR ER MEDVERKAN!.
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Bilaga 2

Bilaga 2: Grunddata enkätundersökning – undersökning 1998

Tabell 1 avser grunddata för de svarande och certifierade företag i undersökning 1998.

Grunddata Fördelning av enkätsvar

Verksamhetens art 11%  Tjänst                                         9%   Handel
80%  Tillverkande företag                   0 %  Service

Antal anställda  8 %   0-19                                           38% 100-199
 4%   20-49                                          8 % 200-499
19%  50-99                                          23% 500-

Tidsspann implementering av
ISO 14001 

2%   1-4 mån                                      11% 20-24 mån
 22%  5-10 mån                                   6 % 25-29 mån
28% 11-14 mån                                   6%  30-     mån
26% 15-19 mån

Omsättning 31 %        0-100 Mkr         
17 %    101-200 Mkr    
13 %    201-300 Mkr  
9 %      301-400 Mkr  
0 %      401-500 Mkr 
4 %      501-600 Mkr 
4 %      601-700 Mkr 
22%     800--      Mkr  

Kostnad för certifiering 18 %.      0-299         kkr.                       26 %     1000-1299  kkr. 
18 %      300-399     kkr.                       10 %     1300-1599  kkr.
10  %      600-799     kkr.                       3 %.     1600-1999   kkr.
5 %.       800-999     kkr.                       10 %    2000--        kkr.

Befattning på svarande VD eller ledningsperson inom teknik, miljö, kvalitet, avdelningschef, 
produktansvarig

Stor påverkan på miljöaspekter 
innan beslut om certifiering

(Påverkan liten och påverkan stor 
har slagits samman)

24 % Återvinning
21 % Spillmängd
42 % Avfallsmängd
20 % Avfallshantering
25 % Utsläpp till luft
17 % Utsläpp till vatten
38 % Energiförbrukning
2 % Markföroreningar
37 % Förbrukning av råvaror och resurser

Eventuell omcertifiering 90 % Ja
6 %  Nej
4 % Vet ej

Källa: Egen
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Bilaga 3

Bilaga 3: Öppna svar – undersökning 1998

Tabell  1. Tabellen bygger på öppna svar. Vilken är den mest positiva effekten med en 
certifiering enl. ISO 14001?

Effekt Procent

Ökning av miljöengagemang 13

Förbättring av miljöarbete/Mer organiserat och styrt miljöarbete 12

Positiv image/ökad trovärdighet 11

Minskad miljöpåverkan 9

Kontroll och kartläggning av miljöpåverkan 8

Ständig förbättring 7

Ökat intresse för företaget på marknaden 6

Ökade marknadsandelar/nya kunder 5

Ordning och reda 4

Ökad lönsamhet 4

Minskade kostnader 3

Möjlighet att fokusera på kompetensutveckling 2

Förbättring av arbetsrutiner/arbetssätt 2

Förbättrad avfallshantering 2

Bättre styrning och organisation av företaget 2

Säkerställande att inge olyckshändelser inträffar inom verksamheten 1

Ökat miljöengagemang hos företags kunder 1

Ökad försäljning 1

Nya produkter 1

Miljöfrågorna har blivit integrerade inom processen 1

Kontroll över företagets resursförbrukning 1

Intresse från massmedia/perifera intressenter 1

Förekomma problem och krav 1

Förbättrad dokumentation/dokumentstyrning 1

Certifikat nödvändighet för att inte förlora kunder 1

Källa: Egen
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