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Abstract 

As the environmental awareness has increased in recent decades so has the society’s demand for 

environmental responsible companies (Ammenberg, 2004). One way for companies to take 

responsibility and work with environmental issues is to implement an environmental management 

system (EMS). EMS serves as a tool for companies to systematically work with environmental 

issues and develop the company's environmental efforts. ISO 14001 is the EMS according to which 

that the majority of companies today choose to get certified (Brorson & Almgren, 2007). The 

introduction and operation of the ISO 14001 requires significant financial and human resources and 

it can therefore be questioned whether the environmental management system is adaptable for all 

company sizes. The purpose of this study is to examine whether EMS can provide environmental 

and economic benefits for companies of all sizes and if the conditions to get certified according to 

ISO 14001 is the same for large and small companies. A literature study was made to collect 

information on company's implementation of ISO 14001. Furthermore, as a complement to the 

literature study, an empirical investigation including e-mail correspondence with four consulting 

companies that offer services for companies that want to get certified according to ISO 14001 was 

made. The result of the study shows that there are different conditions for large and small 

companies to get certified to ISO 14001, and these differences is mainly because large companies 

have more financial and human resources. There are disagreements in the literature whether ISO 

14001 is designed for both large and small companies, where critics argue that the EMS primarily 

are adapted for large companies, and then transferred to small companies. The more positive 

arguments to ISO 14001 are that the EMS is flexible and therefore adaptable, in similarity with the 

arguments put forward by the informants. Despite the fact that all of the informants replied that ISO 

14001 is designed for both large and small companies, two of them also claim that there are some 

difficulties for small companies when implementing and working with the EMS.  

 

 

Keywords: Resources, bureaucracy, environmental management system, certification.   
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Sammanfattning  

Medvetenheten om miljöproblematiken har de senaste decennierna ökat i samhället och i takt med 

detta har även efterfrågan på miljömedvetna företag ökat. Fokus har huvudsakligen legat på de stora 

företagen som orsakat för de största punkutsläppen medan företag med smärre miljöpåverkan ofta 

har förbisetts (Ammenberg, 2004). År 2007 stod dock de små företagen för ungefär 90 procent av 

den industriella produktionen vilket innebär att de små företagen bidrar med ”många bäckar små” 

och därför ska miljöansvar efterfrågas även hos de mindre företagen (Brorson & Almgren, 2007). 

Miljöledningssystem fungerar som ett verktyg för företag att på ett systematiskt sätt arbeta med 

miljöfrågor och utveckla företagets miljöarbete. ISO 14001 är det miljöledningssystem som 

majoriteten av företag idag väljer att certifiera sig enligt (Brorson & Almgren, 2007). Införandet och 

driften av ISO 14001 kräver dock betydande ekonomiska och personella resurser och därför kan det 

ifrågasättas om miljöledningssystemet är anpassningsbart efter företagets storlek, vilket är viktigt 

särskilt för mindre företag. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida 

miljöledningssystem kan ge positiva miljömässiga och ekonomiska effekter för företag oavsett 

storlek samt om förutsättningarna att certifiera sig enligt ISO 14001 är desamma för stora och små 

företag. För att besvara uppsatsens syfte har en litteraturstudie kring företags implementering av 

ISO 14001 genomförts. För vidare informationsinsamling kompletterades litteraturstudien med en 

empirisk undersökning, genom mailkorrespondens med fyra företag som bland annat erbjuder 

konsulttjänster för företag som vill certifiera sig enligt ISO 14001.  

 

Uppsatsen visar att det finns skilda förutsättningar för stora och små företag att certifiera sig enligt 

ISO 14001, och detta beror främst på att stora företag har större ekonomiska och personella resurser. 

Huruvida ISO 14001 är anpassat för både stora och små företag är det delade meningar om i 

litteraturen där kritikerna resonerar kring att miljöledningssystemet först och främst anpassats för 

stora företag, och sedan överförts till små företag. De mer positiva argumenten om ISO 14001 är att 

miljöledningssystemet är flexibelt och därför även anpassningsbart, i likhet med de resonemang 

som framförs av informanterna. Trots att samtliga informanter svarade att ISO 14001 är anpassat för 

både stora och små företag kan tveksamheter urskiljas i två av informanternas svar, då de även 

påstår att det finns vissa svårigheter för små företag vid arbetet med miljöledningssystemet. 

  

 

Nyckelord: Resurser, byråkrati, miljöledningssystem, certifiering.   
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1 INTRODUKTION 

I introduktionskapitlet ges en bakgrundsinformation om ISO 14001 och hur miljöledningssystemet 

är uppbyggt. Vidare beskrivs uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens avgränsningar och anmärkningar. 

 

1.1 Inledning och bakgrund 

De senaste decennierna har medvetenheten om miljöproblematiken ökat i samhället och därmed har 

miljöfrågorna blivit en del av samhällsdebatten. I takt med denna utveckling har efterfrågan på 

miljömedvetna företag ökat. Företag är idag medvetna om miljöfrågornas betydelse och vet att 

kostnaden för att nonchalera dessa kan bli dyr, bland annat på förlorade kunder och leverantörer 

som i stället väljer att handla samt samarbeta med företag som tar ansvar för sin verksamhet 

(Brorson & Almgren, 2007). Att implementera ett miljöledningssystem kan vara ett bra verktyg för 

företag att på ett systematiskt sätt arbeta med miljöfrågorna och utveckla företagets miljöarbete. 

Detta eftersom arbetet med miljöledningssystemet bland annat skapar bättre målstyrning med 

effektivisering av verksamheten, skapar ordning och reda, ger ökad lönsamhet och större 

marknadsandelar (Brorson & Almgren, 2007).  

 

ISO 14001 är det miljöledningssystem som majoriteten av företag idag certifierar sig enligt och 

systemet har utvecklats som ett hjälpmedel för företag att strukturera sitt miljöarbete på ett 

systematiskt och effektivt sätt. Utvecklingen av ISO 14001 kopplas ofta samman med rapporten 

Changing Course, från World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), som 

publicerades i samband med miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992. Rapporten behandlade frågor 

kring kopplingen mellan ekonomisk tillväxt, miljöpåverkan och mänskliga behov och i rapporten 

lanserades en vision om hur företagsverksamheten skulle förändras för att nå en hållbar utveckling 

och att detta skulle bli en utmaning men även en möjlighet för näringslivet. Vidare efterfrågades 

även i rapporten förändrade attityder och angreppssätt för företag. Som en reaktion på rapporten 

etablerade ISO (International Organization for Standardization) en strategisk grupp som skulle 

arbeta med frågor kring eko-effektivitet vilket resulterade i att en serie med miljöinriktade ISO-

standarder skapades. ISO 14001 var en av dessa och inriktades på miljöledningssystem 

(Ammenberg, 2004).        
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1.1.1 International Organization for Standardization 

ISO är en icke-statlig organisation som bildar en bro mellan den offentliga och privata sektorn och 

är idag ledande i utvecklingen för internationella standarder (ISO, 2011
A
). Idén bakom ISO föddes 

när två organisationer – International Federation of the National Standardizing Association (ISA) 

och United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) förenades. Startskottet för ISO 

var år 1946, då delegater från 25 länder träffades i London och bestämde att skapa en ny 

internationell organisation. Syftet med den internationella organisationen var att underlätta 

internationell samverkan och en sammanslagning av industriella standarder. ISO grundades av 

Willy Kuert, Schweizisk delegat i London konferensen (ISO 2011
B
).   

 

Miljöledningssystemet ISO 14001 bygger på den så kallade PDCA-cykeln. PDCA står för Plan-Do-

Check-Act och översätts på svenska till Planera-Utföra-Kontrollera-Agera (Ammenberg, 2004). Det 

första steget är att på en övergripande nivå identifiera företagets viktigaste miljöfrågor och upprätta 

mål och handlingsplaner för att förverkliga företagets vision. Nästa steg är planeringsfasen, vilket 

innebär att förtaget planerar för hur de skall uppnå de uppsatta målen. När planeringsfasen är 

avklarad påbörjas det praktiska arbetet med att uppnå miljömålen. Vidare kontrolleras resultatet av 

miljöarbetet genom interna och externa revisioner och slutligen utvärderas även företagets arbete 

och miljöledningssystem genom de interna och externa revisionerna.  

 

Det är enligt ISO 14001 krav på ständig förbättring av företagets miljöledningssystem och därför 

skall regelbundna utvärderingar av företagsledningen ske (Brorson & Almgren, 2007). Vidare är det 

även krav på att företaget ständigt skall förbättra sin miljöprestanda, vilket innebär att miljöhänsyn 

integreras i företagets produktutvecklings- och produktionsprocesser (Ammenberg, 2004).   

 

 

                                        

     

Figur 1. PDCA-Cykeln (Källa: Ammenberg, 2004:161) 
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PDCA-cykeln består också av så kallade kravelement (se figur 2) vilka innehåller drygt 50 skall-

krav, och dessa måste uppfyllas om ett företag vill erhålla ett certifikat enligt standarden 

(Ammenberg, 2004). 

 

 

Figur 2. Kravelementen utformade enligt PDCA-Cykeln (Källa: Ammenberg, 2004:161) 

 

Beslut om att införa ISO 14001 fattas normalt av företagets ledning och en viktig nyckel till 

huruvida ISO 14001 kommer att fungera är att ledningen prioriterar miljöarbetet och ställer sig 

bakom arbetet med miljöledningssystemet. Efter beslutet är taget sker en så kallad miljöutredning. 

Med miljöutredning menas att företaget undersöker hur verksamheten påverkar miljön och en 

grundlig miljöutredning förenklar det fortsatta arbetet med miljöledningssystemet. Resultatet av 

miljöutredningen används sedan för att framställa en miljöpolicy.  

 

Miljöpolicyn beskriver hur företaget avser att behandla miljöarbetet, det vill säga på vilken nivå 

arbetet kommer utgå ifrån, samt hur företaget ser på miljöfrågorna. Vidare skall företaget utifrån 

miljöutredningen och miljöpolicyn formulera konkreta och (om möjligt) mätbara miljömål. För att 

sedan kunna nå de uppsatta miljömålen skall ett eller flera miljöledningsprogram utarbetas som 

beskriver hur målen är tänkta att uppnås. Detta inkluderar ansvarsfördelning, tidsplanering samt 

ekonomiska och personella resurser.  
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För ett effektivt miljöarbete krävs en strukturerad organisation. Organisering kring dokumentation, 

rollfördelning, ansvar och befogenhet är en viktig del i ISO 14001. Vidare är 

dokumentationsmomentet även av vikt för att skapa ordning och reda i miljöarbetet (Ammenberg, 

2004). För att miljöarbetet skall kunna utföras krävs att företagets anställda har tillräcklig kunskap 

och utbildning om miljöproblematiken i stort, men även för hur företaget i helhet påverkar miljön. 

Inom ISO 14001 finns således krav på att företag skall erhålla personalen lämplig utbildning.  

 

För att kontrollera att företag arbetar med miljöarbetet i enlighet med sitt åtagande, samt att de 

följer miljöledningssystemets krav genomförs en miljörevision – både intern och extern. De interna 

revisionerna genomförs av personer inom företaget eller inhyrd konsult och sker normalt fler gånger 

om året. Den externa revisionen genomförs av revisioner som är oberoende av det aktuella 

företaget. Revisorerna arbetar på så kallade certifieringsorgan som ackrediteras och kontrolleras av 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
1
 (SWEDAC) (Ammenberg, 2004).  

 

Inom ISO 14001 finns det en så kallad förrevision (vilken är frivillig), certifieringsrevision, 

efterrevision och uppföljningsrevision. Vid förrevisionen är det företaget som själva bestämmer vad 

som ska granskas med syfte att identifiera brister som bör åtgärdas innan certifieringsrevisionen. 

Vid certifieringsrevisionen sker en kontroll av alla kravelement och i detta skede är det 

certifieringsorganet som avgör vad som bör granskas. Om certifieringsrevisionen godkänds erhåller 

företag ett certifikat och därefter sker uppföljningsrevisioner årligen. 

 

Om det under certifieringsrevisionen hittas ett flertal avvikelser sker en efterrevision. Vid 

efterrevisionen granskas endast de kravelement där avvikelserna hittats. För att slutföra 

arbetscykeln återstår den uppföljning som skall göras utöver revisionen vilken utförs av företagets 

ledning. Syftet med uppföljningen är att granska behovet av förändringar så att företagets 

miljöarbete ständigt skall förbättras (Ammenberg, 2004). 

 

 

                                                 
1
 SWEDAC är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara tillförlitliga och säkra (SWEDAC, 

2011) 
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Figur 3. Inledningsfas och användningscykel för ISO 14001 (Källa: Ammenberg, 2004:162) 

 

Att certifiera sig enligt ISO 14001 kan inledningsvis komma att kosta en hel del för företag. 

Kostnaden påverkas dels av om företaget redan har kunskap och kompetens inom 

miljöledningssystem, och om en konsult behöver anlitas (Brorson & Almgren, 2007). Enligt 

Rignell
2
 kostar det ca 250 000 kronor att anlita en konsult och kostnader för de personella 

resurserna inom företaget (företagets eget interna arbete) beräknas ligga på omkring 100 000 

kronor. Kostanden för revision är ca 30 000 – 50 000 kronor det första året och 2 500 kronor vid 

senare skeden. Enligt Rignell ligger den genomsnittliga summan för arbetet med ISO 14001 på 

omkring 400 000 kronor. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Företag utgör en viktig del av samhällsutvecklingen då de bidrar med produkter och tjänster som 

efterfrågas i samhället, och därmed är de även en del av ett ohållbart resursutnyttjande (Grafström et 

al., 2008). När miljöhoten först uppmärksammades hamnade mycket fokus på de stora företagen. 

Det var de större företagen som stod för, eller på annat sätt ansvarade för de största punktutsläppen 

och de isolerade små problemen försummades. Dock kan många små bidrag till ett problem vara av 

lika stor vikt som ett fåtal stora bidrag (Ammenberg, 2004). År 2007 fanns det mer än 75 miljoner 

företag i världen och av dessa bidrar små företag med ungefär 90 procent av den industriella 

produktionen (Brorson & Almgren, 2007). Med andra ord bidrar de små företagen till ”många 

bäckar små”.  

                                                 
2
 Magnus Rignell grundare av 4.4.6 Verksamhetsstyrning, föreläsning på Södertörn Högskola den 25 februari 2011. 
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Att implementera ISO 14001 kan som tidigare nämnt vara ett effektivt sätt för företag att arbeta 

med att förbättra sitt miljöarbete, och kan även bidra till en förbättrad miljöprestanda. Dock kräver 

införandet och driften av ISO 14001 betydande ekonomiska och personella resurser och därför kan 

det ifrågasättas huruvida miljöledningssystemet är anpassningsbart efter företagets storlek, vilket är 

viktigt särskilt för mindre företag.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida miljöledningssystem kan ge positiva 

miljömässiga och ekonomiska effekter för företag oavsett storlek samt om förutsättningarna att 

certifiera sig enligt ISO 14001 är desamma för stora och små företag. Följande frågeställningar 

kommer att studeras i denna uppsats:  

 

o Kan ISO 14001 ge positiva ekonomiska och miljömässiga effekter för företag oavsett storlek? 

o Är förutsättningarna att certifiera sig enligt ISO 14001 desamma för stora och små företag? 

 

1.3 Avgränsningar och anmärkningar 

I uppsatsen är det miljöledningssystemet ISO 14001 som fungerar som utgångspunkt, detta då 

majoriteten av de företag som arbetar med miljöledningssystem certifierar sig enligt denna standard 

(Ammenberg, 2004), och därmed inkluderas ej EMAS och andra varianter av miljöledningssystem. 

I denna uppsats definieras stora företag som företag med mer än 50 anställda och små företag som 

företag med färre än 50 anställda och detta med utgångspunkt från EU Kommissionens definition av 

små företag (Europa kommissionen, 2003). Enligt EU kommissionen definieras små företag som 

företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning
3
 inte 

överstiger 10 miljoner euro per år.  

 

  

 

                                                 
3
 Balansomslutning innebär balansräkningens totala slutsumma, det vill säga summan av tillgångssidan eller skuldsidan 

i ett företags balansräkning. Balansräkning innebär ett sammandrag som visar företagets ekonomiska ställning. 

Balansräkningen ska innehålla bland annat samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på 

balansdagen (Nationalencyklopedin, 2011). 
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2 METOD 

Metodkapitlet inleds med en beskrivning av hur intresset för uppsatsens ämne skapades. Vidare 

beskrivs vilken metod som används i uppsatsen. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens reliabilitet 

och kritisk granskning av metoden. 

 

2.1 Undersökningsansats 

Intresset för det studerade ämnet väcktes under kursen Naturresurshushållning vid Södertörn 

Högskola vårterminen 2011. I kursen hölls föreläsningar och seminarium om miljöledningssystemet 

ISO 14001 och hur miljöledningssystemet kan fungera som ett verktyg för företag att arbeta med 

miljöfrågor, vilket är viktigt då företag är en del av en ett ohållbart resursutnyttjande (Grafström et 

al., 2008). När det diskuteras kring huruvida företag tar sitt ansvar i samband med den 

miljöproblematik som finns idag är det oftast de stora företagen som hamnar i rampljuset, men då 

de små företagen utgör en sådan stor del av den industriella utvecklingen (Brorson & Almgren, 

2007) väcktes intresset för att granska förutsättningarna för små företag att ta sitt ansvar och arbeta 

med miljöfrågor.  

 

2.2 Litteratursökning 

För att besvara uppsatsens syfte har en litteraturstudie primärt genomförts kring företags 

implementering av ISO 14001 och informationen presenteras i uppsatsens tredje kapitel. Vid 

litteraturstudien har böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar undersökts och under 

informationssökningen till litteraturstudien har databaserna Web of Science, Google scholar, Google 

books och (biblioteks)katalogen Miks främst används. De sökord som användes var, ISO 14001, 

miljöledningssystem, mls, environmental management system, SME, certifiering, certification, små 

företag, stora företag, small companies, large companies, implementering, implementation samt 

kritik, critics.  Sökorden användes enskilt och i olika kombinationer.    

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

För att besvara uppsatsens syfte kompletterades litteraturstudien med en empirisk undersökning. 

Det empiriska materialet samlades in genom mailkorrespondens med fyra företag som bland annat 

erbjuder konsulttjänster för företag som vill certifiera sig enligt ISO 14001. Mailkorrespondensen 

med företagen startade i augusti då en introduktion om undersökningens syfte presenterades, och 
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korrespondensen avslutades i slutet av september. Inledningsvis under mailkorrespondensen med 

företagen diskuterades möjligheten för personliga djupintervjuer, men då samtliga företag hade 

begränsad tid att avsätta beslutades om att intervjuerna skulle ske via mail. Tanken initialt under 

uppsatsskrivandet var även att göra en enkätundersökning med små och stora företag som 

certifierats enligt ISO 14001, och detta för att undersöka om de små och stora företagen hade olika 

uppfattningar om det studerade ämnet. Dock var det endast tre företag av drygt 30 förfrågade som 

svarade och därför uteslöts denna infallsvinkel, då inga tolkningar kunde utföras. Även fler företag 

som erbjuder konsulttjänster förfrågades men även där var intresset svalt. 

 

2.4 Kritisk granskning av metod 

Då det empiriska materialet endast innefattar information från fyra konsultföretag minskar detta 

uppsatsen reliabilitet. Detta beror främst på att företagen erbjuder konsulttjänster till företag som 

vill certifiera sig enligt ISO 14001 och alltså har för avsikt att ”sälja” ISO 14001 till företag. 

Informationen från dessa bör därför granskas med något kritiska ögon, och används därav endast 

som ett komplement till litteraturstudien. Vidare resonemang kring detta förs i diskussionskapitlet 6. 

En annan aspekt som kan ha kommit att påverka reliabiliteten i det empiriska materialet är att 

informationen insamlats genom mailkorrespondens. Via mailkorrespondens kan informanten 

misstolka frågorna samt att frågorna kan krävs uppföljning (Zikmund, 2000). Varför det empiriska 

materialet samlades in via mailkorrespondens var på grund av företagens begränsade tid. Frågorna 

utformades därför för möjlighet till kortfattade svar, men även för att ge utrymma för utvecklande 

resonemang. Nackdelarna med mailkorrespondensen försöktes väga upp genom att informanterna 

gavs drygt fyra veckor på sig att svara på frågorna och i korrespondensen gjordes klart att om 

oklarheter dök upp fanns tid att diskutera detta. Trots Zikmunds (2000) ovanstående resonemang 

kring mailkorrespondens skriver han samtidigt att detta kan vara en lösning om informanten har 

begränsad tid att avsätta, och detta främst då informanten själv kan välja när frågorna ska besvaras. 

Intervjuguiden som användes vid mailkorrespondensen med företagen finns i bilaga 10.1. Som ovan 

nämnt var tanken initialt under uppsatsskrivandet att göra en enkätundersökning med små och stora 

företag som certifierats enligt ISO 14001. Reliabiliteten i uppsatsen hade då således ökat då det 

empiriska materialets objektivitet troligen ökat. Detta eftersom det är företagen som ”köper” ISO 

14001 och därför har en uppfattning kring miljöledningssystemets effekter. Enkätundersökningen 

med de stora och små företagen hade även kunnat ge information kring om uppfattningarna mellan 

de stora och små företagen skiljer sig åt. 
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3 Effekter av ISO 14001 för stora och små företag  

I uppsatsens tredje kapitel ges en beskrivning av tidigare litteratur kring uppsatsens studerade 

ämne. Kapitlet inleds med en redogörelse för huruvida ISO 14001 ger miljömässiga och 

ekonomiska effekter och avslutningsvis redogörs för om förutsättningarna att certifiera sig enligt 

miljöledningssystemet är desamma för stora och små företag.    

 

3.1 ISO 14001 - positiva affärsmässiga effekter? 

I samband med att miljölarmen avlöser varandra ställs allt högre krav på att olika aktörer i samhället, 

såsom myndigheter, näringslivet och konsumenter, tar ett större ansvar för att nå ett mer hållbart 

samhälle (Brorson & Almgren, 2007). Ett hållbart samhälle innebär att de ekonomiska, ekologiska 

och sociala dimensionerna integreras och värderas lika och att dagens behov tillfredsställs utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina (World commission on 

Environment and Development, 1987).  

 

Att certifiera sig enligt ISO 14001 kan vara ett sätt för företag att ta sitt ansvar – detta då arbetet 

med miljöledningssystemet kan resultera i ett förbättrat miljöarbete och miljöprestanda, men även 

ge ökad lönsamhet och större marknadsandelar, främst tack vare ett stärkt varumärke och tydligare 

profilering (Brorson & Almgren, 2007). I rapporten Miljödriven affärsutveckling – stärker 

konkurrenskraften i små och medelstora företag publicerad av NUTEK
4
 redogörs för att företag 

som strävar efter en miljödriven affärsutveckling, såsom arbete med miljöledningssystem, i 

framtiden förväntas bli ledande på världsmarknaden (NUTEK, 2005). Almgren et al (2003) 

konstaterar dock i sin rapport Effektivare miljöledningssystem – en studie om brister, behov och 

möjligheter till förbättring
5
 att implementering av miljöledningssystem gått från att ha ansetts ge 

konkurrenskraft, till att nu vara något som företag förväntas ha (Almgren et al, 2003). 

 

Hillary (2004) konstaterar i sin rapport Environmental management systems and the smaller 

enterprise
6
 att ett certifikat enligt ISO 14001 inte alltid ger positiva effekter. Exempel på aspekter 

som påverkar detta är: kostanden för certifieringen blir högre än förväntat, personalkostnaden blir 

                                                 
4
 Den 1 april 2009 övertogs NUTEK – Verket för näringslivsutveckling av Tillväxtverket. 

5
 Rapporten bygger på analys av befintlig litteratur samt intervjuer med erfarna aktörer inom området.   

6
 Rapporten bygger på resultatet från två studier. Den ena studien var en översikt av 33 olika studier om erfarenheter av 

det praktiska genomförandet av miljöledningssystem av små och medelstora företag (SME, företag med 0-250 

anställda). Den andra studien var en paneuropeisk bedömning av genomförandet av EMAS och syftet med rapporten var 

att identifiera de hinder, möjligheter och drivkrafter som finns vid antagandet av ett standardiserat miljöledningssystem.   
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högre än förväntat, oväntade ekonomiska utgifter och investeringar, brist på marknadsfördelar, 

konsulter överbetonar dokumentationen och gör miljöledningssystemet mer komplicerat, mer fokus 

på dokumentationen än det faktiska miljöarbetet samt komplexiteten i miljöledningssystemet 

(Hillary, 2004).  

 

3.1.1 Miljömässiga effekter 

Att implementera ISO 14001 och certifiera sig enligt standarden har bland många företag visat sig 

ge miljömässiga effekter (Se figur 4). Exempel på sådana effekter är mindre avfall, minskad 

råvaruanvändning, mindre förbrukning av kontorsmaterial och lägre energiförbrukning 

(Ammenberg, 2004)
7
. 

  

 

Figur 4. Möjliga positiva effekter med ISO 14001 (Källa: Ammenberg, 2004:253) 

 

Liknande exempel på möjliga miljömässiga effekter i samband med implementering av ISO 14001 

tas även upp i rapporten av Hillary (2004).  I rapporten delas de olika effekter som ett certifikat 

enligt ISO 14001 kan ge in i olika kategorier – interna och externa fördelar. De interna fördelarna 

innebär positiva resultat av införandet av ett miljöledningssystem som rör den interna driften av 

företagen, och de externa fördelarna positiva resultat av införandet av ett miljöledningssystem som 

                                                 
7
 Vad Ammenbergs slutsatser bygger på framgår dock inte helt tydligt i hans bok ”Miljömanagement”. 
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relaterar till företagens externa interaktioner. De miljömässiga effekterna hör i rapporten till 

kategorin externa fördelar (Hillary, 2004) och redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Miljömässiga fördelar identifierade av Hillary (2004)  

 Miljömässiga fördelar 

 

Förbättrad miljöprestanda 

 

Garanterad regelefterlevnad 

 

Ökad energi och material effektivitet 

Ökad återvinning 

Minskade utsläpp 

 

 

                                         

Enligt Morris (2004) kan en certifiering enligt ISO 14001 inte bara resultera i ett förbättrat 

miljöarbete och miljöprestanda inom företaget utan bidrar ofta även till en förbättrad miljösituation 

genom hela företagets leverantörskedja. Detta eftersom företag som är certifierade enligt 

miljöledningssystemet ofta ställer krav på att dess leverantörer också är certifierade enligt ISO 

14001 eller motsvarande standard. Inom vissa branscher är det obligatoriskt att alla komponenter 

kan spåras till en leverantörskedja där alla är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande 

standard (Morris, 2004). Ett ökat tryck från leverantörskedjan är en av de mest drivande krafterna 

för ett förbättrat miljöarbete inom många företag, både stora som små (Brady, 2005).  

 

Jiang och Bansal (2003) skriver i sin rapport Seeing the Need for ISO 14001
8
 att implementering av 

ISO 14001 inte alltid sker på frivillig basis, utan faktiskt är ett resultat av påtryckningar från 

leverantörskedjan och/eller kunder. Med andra ord är en certifiering enligt ISO 14001 i detta fall 

nödvändigt på grund av marknadens påtryckningar (Jiang & Bansal, 2003). Även Almgren et al 

(2003) konstaterar att kundkrav är en stark drivkraft till att företag certifierar sig enligt ISO 14001. 

Dock påpekas i rapporten att när företag implementerar miljöledningssystemet på grund av 

kundkrav har de i vissa fall ingen egentlig ambition att förbättra sitt miljöarbete och miljöprestanda, 

utan att certifieringen är något ”nödvändigt ont” som enbart implementerats i marknadsföringssyfte.  

                                                 
8
 Rapporten bygger på resultatet av en studie om implementering av ISO 14001 inom massa- och pappersindustrin i 

Kanada.  
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Vidare skriver Almgren et al (2003) att på grund av bristande ambition att förbättra företagets 

miljöarbete och miljöprestanda, tillämpas i vissa fall ISO 14001 på sådant vis att arbetet med 

miljöledningssystemet innehåller få konkreta miljömål. Som ett resultat av dessa resonemang 

urholkas trovärdigheten av ISO 14001 då det endast krävs marginella miljömässiga förbättringar av 

ett företag för att få erhålla och behålla ett certifikat enligt ISO 14001 (Almgren et al, 2003).  

 

Även Ammenberg (2004) är trots tidigare resonemang kritisk till huruvida ISO 14001 kan ge 

positiva miljömässiga effekter. Effekterna beror enligt Ammenberg (2004) på den ambitionsnivå 

som företag väljer att arbeta efter vid driften av miljöledningssystemet. Vidare resonerar 

Ammenberg (2004) på liknande sätt som Almgren et al (2003), att ett företag kan erhålla ett 

certifikat enligt ISO 14001 i princip endast genom att klara lagkraven, med minsta möjliga 

ansträngning, och certifikatet säger därmed egentligen ingenting om huruvida företag är bra 

miljömässigt och garanterar inte heller någon miljökvalitet. Det krav på ständig förbättring som 

företag måste följa gäller utifrån nivån som företagen formulerar i miljöpolicyn och kan därför 

variera mycket från företag till företag (Ammenberg, 2004). 

    

Kritikerna Krut och Gleckman (2008) skriver i sin rapport ISO 14001: A missed opportunity for 

sustainable global industrial development att ISO 14001 inte handlar om att främja ett förbättrat 

miljöarbete och bättre miljöprestanda, utan främst är framtaget för att underlätta tillträdet till den 

internationella handeln. Detta i sin tur leder enligt Krut och Gleckman (2008) till att på grund av det 

politiska trycket inom ett land, avstår de nationella certifieringsorganen från att avfärda ett certifikat 

till företag vars verksamhet är viktig för den nationella ekonomin, oavsett kvalité på miljöarbete och 

miljöprestanda (Krut & Gleckman, 2008).   

 

3.1.2 Ekonomiska effekter 

Att certifiera sig enligt ISO 14001 kan alltså ge positiva affärsmässiga effekter för företag, och 

förutom de effekter som presenteras i figur 4, även i form av bättre kundrelationer, nya kunder samt 

bättre relation med myndigheter och andra intressenter. Vidare kan kostnadsreducering ske tack vare 

mindre avfall, minskad råvaruanvändning, lägre energiförbrukning samt färre olyckor och mindre 

negativ publicitet (Ammenberg, 2004). Även vad gäller de ekonomiska effekterna i samband med 

implementeringen av ISO 14001 identifierar Hillary (2004) liknande exempel. De ekonomiska 

effekterna hör i rapporten till kategorin interna fördelar (Hillary, 2004) och redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Ekonomiska fördelar identifierade av Hillary (2004) 

 

 

 

 

 

  

 

Vid certifieringen av ISO 14001 tillkommer vissa kostnader, både initialt och under processens 

gång. De huvudsakliga kostnaderna är den egna personalens arbetstid, konsultarvoden, 

personalutbildning, arbetsmaterial såsom böcker och utbildningspaket samt registrering, certifiering 

och fortlöpande revision (Ammenberg, 2004). Alla de kostnader som tillkommer vid 

implementeringen och driften av ISO 14001 kan det dock kompenseras för genom de olika 

besparingsåtgärderna som sker vid det senare skedet i processen och de initiala kostnaderna för 

implementeringen av ISO 14001 återbetalas i genomsnitt på ett till två år (Brorson & Almgren, 

2007).  

 

3.2 Förutsättningar för små och stora företag att certifiera sig enligt ISO 14001 

I och med globaliseringen av varor och tjänster kan avståndet mellan produktion och försäljning av 

en produkt vara långt, och därför har betydelsen för märkning, information, standarder, 

kontrollsystem och ledningssystem ökat markant (Brorson & Almgren, 2007). Konsumenter och 

leverantörer ställer olika krav på företag att produkters prestanda och säkerhet garanteras och 

förbättras. Det kan vara svårt för företag att i varje enskilt fall följa dessa krav och det är därför 

lättare för både företag och kunder att de enas om en viss teknisk standard, en viss märkning eller 

att tillverkningen sker enligt en specificerad miljö- eller kvalitetsstandard. Krav på att företag 

implementerar ledningssystem och standarder har således ökat – och detta oavsett företagens storlek 

(Brorson & Almgren, 2007).  

 

Miljöledningssystemet ISO 14001 är avsett att fungera för ett brett urval av företag, både stora och 

små, och detta har kommit att påverka utformningen av miljöledningssystemet. Beroende på 

företagets storlek och typ av verksamhet kan detaljeringsnivån och komplexiteten i 

miljöledningssystemet variera, liksom kravelementen som även de är anpassningsbara så att de kan 

uppfyllas på olika sätt (Brorson & Almgren, 2007). Även Biondi et al (2000) konstaterar i sin 

Ekonomiska fördelar 

 

Energi och avfalls minskning 

och effektivisering 

Kostnadsbesparingar från material 

 

Bättre ekonomiska villkor 
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rapport Environmental Management System and SMEs
9
 att det finns utrymme för en flexibel 

tolkning av miljöledningssystemet, i form av val av detaljeringsnivå och komplexitet, och detta för 

att underlätta för små företag som väljer att certifiera sig enligt standarden. Vidare skriver dock 

Biondi et al (2000) att trots den flexibla tolkningen av miljöledningssystemet kan de riktlinjer som 

finns för ett korrekt genomförande av miljöledningssystemet verka mycket omfattande, detaljerade 

och komplicerade vilket kan förefalla överväldigande för mindre företag (Biondi et al., 2000).  

 

ISO 14001 har ofta kritiserats för att vara alltför byråkratiskt och kostsamt samt kräver onödig 

dokumentation när standarden skall tillämpas, i synnerhet för små företag (Ammenberg, 2004). 

Kostnaden för att implementera ISO 14001 skiljer sig initialt för små och stora företag och för små 

företag kan implementeringen blir mycket kostsamt då de måste avsätta en procentuellt större del av 

omsättningen och antal arbetstimmar per person än stora företag (Miljömålsportalen, 2011). 

Gällande dokumentationsdelen är det viktigt att företag inte överdriver dokumentationen utan i 

möjligaste mån försöker se till att den tillför verksamheten något, och inte skapar en onödig 

belastning (Ammenberg, 2004). Vidare skriver dock Ammenberg (2004) att ISO 14001 är bäst 

lämpat för företag med fler än cirka 50 anställda och att detta beror på att ett fullständigt infört 

miljöledningssystem kan för mindre företag vara för opraktiskt gällande administrationen 

(Ammenberg, 2004). Enligt Morris (2004) kan dock dokumentationsmomentet uppfattas som mer 

överväldigande för större företag. Detta på grund av att större företag med ett flertal avdelningar, 

bör för varje avdelning ha en enskild dokumentationsmanual, medan för ett mindre företag med ett 

fåtal avdelningar, kan dokumentationen sammanfattas inom en manual (Morris, 2004). 

 

En annan anledning till varför ISO 14001 ofta anses vara byråkratiskt och kostsamt för små företag 

är att konsulter som hjälper företag att implementera miljöledningssystemet, specificerar och ställer 

för höga krav på företagen, utöver de faktiska krav som finns antagna inom ISO 14001 (Morris, 

2004). ISO 14001 har utarbetats och utformats mycket noggrant för att ge möjlighet till egen 

tolkning och bedömning i arbetet med miljöledningssystemet, och detta för att kunna implementeras 

av företag oavsett storlek, verksamhetsområde samt förutsättningar. Därav är de enda egentliga 

kraven inom ISO 14001 de juridiska kraven, vilket innebär att lagkrav efterföljs, samt kravet på 

ständig förbättring (Morris, 2004). Almgren et al (2003) redogör för att en vanlig uppfattning bland 

företag är att konsulter har ett egenintresse i att göra miljöledningssystemet så komplicerat att 

företaget blir beroende av konsulten, vilket i sin tur medför betydande kostnader (Almgren et al., 

                                                 
9
 Rapporten bygger på en studie som utförts av författarna mellan åren 1995-1997 vilken innefattar 39 pilotstudier. 
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2003). Även Ammenberg (2004) tar upp att det finns en problematik kring konsulter, att de ger råd 

till små företag som egentligen är anpassade för större företag, och att detta i sin tur skapar problem 

för de små företagen vid användandet av miljöledningssystemet. Vidare skriver Ammenberg (2004) 

att ISO 14001 är ett exempel på verktyg som anpassats för större företag och sedan påtvingats 

mindre företag och huruvida miljöledningssystemet är effektivt för små företag kan därför 

ifrågasättas (Ammenberg, 2004).  

 

En annan problematik som identifierats vid implementeringen och driften av ISO 14001 för små 

företag kan vara bristen på både ekonomiska- och personella resurser, brist på kunskap och 

erfarenhet, otillräckliga drivkrafter, problem relaterade till företagsstrukturen samt avsaknad av 

information och vägledning som anpassats till aktuellt företag (Ammenberg, 2004). Att det finns ett 

antal hinder och begränsningar för små företag vid implementeringen och driften av ISO 14001 är 

även något som Biondi et al (2000) tar upp. Biondi et al (2000) skriver att de mest betydande 

svårigheterna för de små företagen vid implementeringen av ISO 14001 är de finansiella 

kostnaderna som tillkommer i samband med brist på personella och tekniska resurser inom 

företaget. Ju mindre ett företag är desto större är sannolikheten att företaget internt inte har kunskap 

och kompetens om miljöförvaltning och förståelse, tolkning och tillämpning vid genomförandet av 

miljöledningssystemet. Biondi et al (2000) skriver vidare att som ett resultat av att de små företagen 

ofta inte besitter tillräcklig kompetens inom ovannämnda områden, men även saknar tillräcklig 

kunskap om företagets miljöeffekter och tillgång till tekniska instrument för att utföra nödvändiga 

analyser, tillkommer ytterligare svårigheter för små företag i samband med den inledande 

miljöutredningen och att identifiera miljömål (Biondi et al., 2000). Detta innebär att små företag 

ofta måste använda sig av extern expertis, och detta i sin tur medför större finansiella kostnader 

(Biondi et al., 2000). 
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4 Konsultföretagen 

I detta kapitel ges en kort företagsbeskrivning om varje enskilt företag samt om personen som 

fungerat som informant från företagen. Detta för att ge en uppfattning om konsultföretagens 

verksamhet. 

 

4.1 Undersökningsobjekt 

Som ett komplement till litteraturstudien har en empirisk undersökning genomförts genom 

mailkorrespondens med fyra konsultföretag. Konsultföretagen erbjuder konsulttjänster till företag 

som vill certifiera sig enligt ISO 14001 och har varit verksamma i både stora och små företag. 

 

4.1.1 Verksamhetsstyrning 

Informant vid mailkorrespondensen var Magnus Rignell, konsult som i tio år arbetat med 

implementering av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem på olika storlekar av företag 

och branscher. Rignell har startat företaget 4.4.6 Verksamhetsstyrning, ett företag med 

konsulttjänster inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företaget har uppdrag inom bland annat 

miljöledning enligt ISO 14001 och kvalitetsledning enligt ISO 9001. Sedan ett år tillbaka är även 

Rignell Kvalitets- och miljöchef på VWR International AB. VWR International AB är en 

världsledande distributör av laboratorieutrustning. Rignell har en grundexamen i en matematisk 

naturvetenskaplig linje med inriktning biologi samt examen i Ekotoxikologi. Påbyggnad ett år med 

kursen Miljöledning & miljörevision samt Företagsekonomi i ett halvår.  

 

4.1.2 Aptor AB 

Aptor AB är ett konsultföretag inom verksamhetsutveckling som erbjuder sina kunder 

konsulttjänster inom ledningssystem, IT-stöd, och utbildning. Företaget har kunder inom olika 

branscher såsom kommuner, landsting, industri och tillverkning, medicinteknik, service, reklam, 

flyg och grossist. Informanter vid mailkorrespondensen med Aptor AB var Emma Lidholm och 

Camilla Sarin, ledningssystemkonsulter på Aptor AB. Lidholm har en magisterexamen i 

Miljöledning och Miljörevision från Stockholm Universitet med bas på tre års studier vid Miljö- 

och Utvecklingsprogrammet på Södertörn Högskola. Sarin är utbildad biolog och miljövetare.  
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4.1.3 Företag A 

Företag A är ett miljö- och kvalitetskonsultföretag som arbetar med miljö- och kvalitetsfrågor inom 

bland annat ledningssystem, lagkrav och revisioner. Företaget har mer är 15-års erfarenhet av 

svensk miljö- och kvalitetsledning, hållbart miljöarbete och integrerade ledningssystem för miljö, 

kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Informanten som vid denna mailkorrespondens valde att vara 

anonym arbetar som miljökonsult och är ägare av Företag A. Miljökonsulten är civilingenjör inom 

kemi och har teknisk licentiat i Kemisk miljövetenskap. 

 

4.1.4 Swedish Standards Institute - SIS 

Swedish Standards Institute (SIS) är en medlemsbaserad ideell förening som är specialiserad på 

nationella och internationella standarder. SIS är marknadsledande på standarder i Sverige. SIS har 

även ett dotterbolag (SIS Förlag AB) som ger ut och säljer standarder och handböcker samt erbjuder 

utbildning och konsulttjänster. SIS kunder består av myndigheter, börsföretag, små och medelstora 

företag, kommuner, landsting och organisationer. Informant vid mailkorrespondensen med SIS var 

Karin Bagge, projektledare på SIS för bland annat ISO 14001. 
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5 Vad anser konsulterna? 

I detta kapitel redogörs för den information som framkommit i mailkorrespondensen med 

konsultföretagen. Vidare redogörs de likheter och skillnader som finns mellan informationen från 

konsulterna och litteraturstudien. Informationen från mailkorrespondensen har sammanställt i en 

tabell.     

 

5.1 Sammanställning av mailkorrespondensen 

Tabell 3. Sammanställning av mailkorrespondensen med konsultföretag 

 4.4.6 

Verksamhetsstyrning 

Aptor AB Företag A 

 

Swedish Standards 

Institute - SIS 

 

Varför certifierar 

sig företag? 

 

Kundkrav Kundkrav Kundkrav Kundkrav 

Fördelar för små 

företag att 

certifiera sig enligt 

ISO 14001 

 

Närmare mellan 

ledning och 

produktion 

 

 

Systematiskt 

miljöarbete,  

Nya kunder 

 

Systematiskt 

miljöarbete 

 

Konkurrenskraft 
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resursmöjligheter 
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Ja Ja Ja Ja 

 

Samtliga informanter bedömer att kundkrav ligger till grund för att företag väljer att certifiera sig 

enligt ISO 14001. Rignell konstaterar att ”det är ett bra sätt att visa sina kunder och leverantörer 

att företaget bedriver miljöarbete”. Vid frågan om vilka fördelar som finns med ISO 14001, gav 
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samtliga informanter liknande svar för både stora och små företag. Det är det systematiska 

miljöarbetet som ISO 14001 ger som är gemensamt. För de små företagen konstaterade dock Bagge 

ytterliggare fördelar, och detta genom att certifikatet ger en stärkt konkurrenskraft för att de ligger i 

framkant. Lidholm och Sarin tog även de upp ytterliggare fördelar för små företag, att certifikatet 

kan ge nya kunder som vill handla av eller samarbeta med företag som tar sitt ansvar. Vad gäller 

nackdelar för stora och små företag att certifiera sig enligt ISO 14001 var även här informanterna 

eniga. Samtliga informanter svarade att det inte finns några egentliga nackdelar för stora företag att 

certifiera sig, men att så är fallet för små företag. Informanten från Företag A svarade att ”det är de 

kostnader som ISO 14001 medför som är den största nackdelen för små företag att implementera 

miljöledningssystemet”. De andra informanterna framför liknande resonemang, att ISO 14001 är allt 

för resurskrävande för små företag, men inte bara ekonomiska utan även personellt. Även aspekter 

som att miljöledningssystemet är för formellt, komplext, mäktigt och omfattade framfördes som 

nackdelar för små företag av informanterna.               

 

När informanterna tillfrågades om de upplever att det finns skilda förutsättningar för stora och små 

företag att implementera ISO 14001 svarade tre av fyra att så är fallet, och att detta är en fråga om 

resurser. Lidholm och Sarin konstaterar att ”de skilda förutsättningarna kan bestå i 

resursmöjligheterna – både vad gäller personal, tid och ekonomi för förbättringsåtgärder, vilket 

större företag ofta har”. Vidare påpekar Rignell att ”det är lätt att arbetet med 

miljöledningssystemet blir ett ensamarbete i små företag, medan större företag kan använda många 

funktioner i verksamheten med olika djupare kompetens vilket underlättar implementeringen”. 

Samtliga informanter bedömer att ISO 14001 är anpassat för både stora och små företag. Dock har 

två av informanterna ytterliggare resonemang i denna fråga. Rignell konstaterar att ”ISO 14001 går 

självklart att anpassa till alla typer av verksamheter men visst skulle en light version underlätta för 

många företag”, vidare konstaterar Lidholm och Sarin att ”I grundtanken är ISO 14001 anpassat 

för alla typer av företag, men det kan ibland vara svårt för små företag att bena ut vad som 

verkligen krävs, så att de inte tar sig vatten över huvudet”.       

  

5.2 Likheter och skillnader med litteraturstudien 

Att det finns skilda förutsättningar för stora och små företag att certifiera sig enligt ISO 14001 visar 

både litteraturstudien och informationen från mailkorrespondensen med konsultföretagen och det är 

resursmöjligheterna som tas upp som den största skillnaden mellan små och stora företag, där större 

företag har bättre förutsättningar – både ekonomiskt och personellt. Vad gäller nackdelar för små 
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företag gällande ISO 14001 finns även likheter i litteraturen och i informationen från informanterna. 

Det är brist på resurser som tas upp och att ISO 14001 kan vara för komplext och omfattande för 

små företag. Trots resultatet om att det finns skilda förutsättningar för stora och små företag att 

certifiera sig enligt ISO 14001 anser dock samtliga informanter att ISO 14001 är utformat för både 

stora och små företag, och detta då miljöledningssystemet är flexibelt och kan anpassas utefter det 

enskilda företaget. Dock påpekade Rignell i mailkorrespondensen att trots att han ansåg att ISO 

14001 var anpassat för både stora och små företag skulle en ”light version” av 

miljöledningssystemet underlätta för många företag. I mailkorrespondensen med Lidholm och Sarin 

påpekades att trots anpassningsbarheten i ISO 14001 kan det för små företag vara svårt att ”bena ut 

vad som verkligen krävs”. Liknande resonemang tas upp i litteraturen, exempelvis så skriver 

Brorson och Almgren (2007) att utformningen av ISO 14001 har påverkats av att 

miljöledningssystemet är avsett att fungera för ett brett urval av företag, och att beroende på 

företagets storlek och typ av verksamhet avgörs detaljeringsnivån och komplexiteten i 

miljöledningssystemet. Ammenberg (2004) däremot skriver att ISO 14001 är bäst lämpat för företag 

med fler än cirka 50 anställda, främst på grund av att ett fullständigt infört miljöledningssystem kan 

för mindre företag vara för opraktiskt gällande administrationen. Vidare nämner Ammenberg (2004) 

att ISO 14001 är ett exempel på verktyg som anpassats för större företag och sedan påtvingats 

mindre företag (Ammenberg, 2004).   

 

Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv anser informanterna att ett certifikat enligt ISO 

14001 kan ge konkurrenskraft, nya kunder och ett systematiskt miljöarbete. I litteraturen påpekas 

dock att de ekonomiska aspekterna påverkas av huruvida ISO 14001 anpassas utefter företaget. Om 

miljöledningssystemet tillämpas på rätt sätt, och anpassas utefter företagets verksamhet kan 

certifieringen enligt miljöledningssystemet ge positiva ekonomiska effekter för företagen, på grund 

av konkurrenskraften och nya kunder. Dock är delar av litteraturen mer kritisk till att ISO 14001 

faktiskt ger positiva effekter, exempelvis att ISO 14001 inte alls leder till konkurrenskraft (och 

därmed positiva ekonomiska effekter) utan numer är något som företag förväntas ha. Vad gäller de 

miljömässiga aspekterna är informanterna eniga om att implementeringen av ISO 14001 kan leda 

till ett systematiskt miljöarbete men i litteraturen framförs dock olika resonemang. Om företag har 

en ambition att förbättra sitt miljöarbete och miljöprestanda kan så ske, men att implementeringen 

av ISO 14001 i vissa fall endast skett i marknadsföringssyfte, och att ambitionen därav är mycket 

låg.  
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6 DISKUSSION 

Eftersom att ISO 14001 är det miljöledningssystem som majoriteten av företag certifierar sig enligt, 

skulle kunna antas att implementeringen i många fall bidrar med positiva affärsmässiga effekter 

såsom nämns i delar av litteraturen och i informationen från informanterna. Kritikerna till att ett 

certifikat enligt ISO 14001 faktiskt bidrar till positiva affärsmässiga effekter resonerar kring att 

implementeringen av miljöledningssystemet kan ge positiva effekter, men att detta beror på vilken 

ambition företaget har och hur de arbetar, och inte för att de har ett certifikat att skylta med. Många 

utav de positiva ekonomiska effekterna som presenteras i litteraturen är ett resultat av att företaget 

arbetar mer miljömässigt, i form av minskad resursanvändning, minskat avfall och lägre 

energiförbrukning och om företag då inte har ambitionen att förbättra sitt miljöarbete, torde detta 

resultera i att de positiva ekonomiska effekterna inte förekommer i samma utsträckning. Att det inte 

finns några krav på själva (miljö)ambitionsnivån inom ISO 14001, förutom att företagen ständigt 

förbättrar sig utifrån sin egen uppsatta nivå, blir certifikatet relativt ihåligt. Att certifiering enligt 

ISO 14001 enligt Almgren et al (2003) är något som i dagsläget förväntas av företag att inneha, och 

egentligen inte kan garantera att ett företag är ”bättre” än konkurrenterna urholkas standarden 

ytterliggare. 

 

Som nämns i litteraturen används certifikatet enligt ISO 14001 i vissa fall i marknadsföringssyfte, 

vilket i sig inte är något fel, om det inte handlar om falsk marknadsföring i form av marginellt 

miljöarbete på en låg nivå. ISO 14001 ”handlar” trots allt om att hjälpa företag att på ett 

systematiskt sätt kunna arbeta med miljöfrågor. Så länge företag med låg (miljö)ambition kan 

erhålla ett certifikat, och därmed även eventuella positiva ekonomiska effekter drar detta ner 

kvalitén och trovärdigheten på miljöledningssystemet, vilken i sin tur drabbar de företag som 

faktiskt har en hög (miljö)ambition. Utifrån dessa resonemang kan diskuteras huruvida 

ett ”miljöambitiöst” företag tjänar på att certifiera sig enligt ISO 14001 eller om de i stället skulle 

arbeta med andra modeller eller mot certifikat som innehåller högre krav eller standard gällande 

miljöarbetet.      

 

Vidare kan ifrågasättas huruvida miljöledningssystemet är avsett att fungera för ett brett urval av 

företag. I informationen från informanterna framställs ISO 14001 som ett verktyg för alla, både 

stora som små företag, där det är flexibiliteten i ISO 14001 som framförs som dess styrka. Här bör 

dock informanternas eventuella subjektivitet beaktas och detta eftersom att små företag 

representerar en så stor del av den industriella produktionen och borde därav även representera en 
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stor del av informanternas kunder. Dock tar informanterna upp att det kan finnas vissa skillnader för 

stora och små företag att implementera ISO 14001 vilket överensstämmer med litteraturen. För små 

företag är en certifiering enligt ISO 14001 ofta inte hållbart ur vare sig ett ekonomiskt eller 

personellt perspektiv då en omotiverad procentuellt stor del av företagets resurser går till det 

administrativa arbetet med miljöledningssystemet, samt till konsultarvoden, vilket i sin tur påverkar 

det faktiska miljöarbetet. Det är dock inte bara faktorer som de ekonomiska och personella 

resurserna som försvårar för små företag att certifiera sig enligt ISO 14001, de kan även relatera till 

brist på kunskap om miljöledning samt att miljöledningssystemet upplevs som komplext och 

byråkratiskt. Eftersom att det i en del av litteraturen konstateras att implementering av ISO 14001 

inte garanterar att företag bedriver ett seriöst miljöarbete eller att miljöprestandan ökar (oavsett 

storlek på företag), verkar dock inte företagens storlek vara den avgörande faktorn till om 

miljöarbetet faktiskt blir av eller inte. Så med andra ord avslutas detta stycke med liknande 

funderingar som i stycket ovan, huruvida ISO 14001 är den bästa lösningen för i allmänhet stora 

företag, och i synnerhet små företag som vill arbeta med miljöfrågor.  

 

Trots kritiken gällande miljöledningssystemets ihålighet finns även positiva inslag med ISO 14001. 

Tar företag miljöarbetet på allvar, kan det leda till positiva miljömässiga och ekonomiska effekter, 

så med andra ord är det upp till varje företag att göra det bästa av situationen. Om ett företag väljer 

att certifiera sig enligt standarden kan det ge positiva ekonomiska effekter oavsett nya kunder eller 

konkurrenskraft med tanke på de kostnadsreduceringar som sker i samband med 

miljöeffektiviseringen. Faktum kvarstår dock att det vid implementeringen av ISO 14001 krävs 

betydande ekonomiska och personella resurser för framförallt små företag och att i vissa 

sammanhang ställs krav av leverantörskedjan eller från kunder på att även små företag arbetar med 

miljöledningssystem. Ett förenklat miljöledningssystem som bygger på grundläggande delar av ISO 

14001, men med förenklad struktur och mindre krav på dokumentation, skulle i detta fall kunna 

vara ett alternativ för mindre företag att mer effektivt och mindre kostsamt kunna arbeta med 

miljöfrågor såsom krävs.  

 

Almgren et al (2003) redogör för att eftersom små företag ofta är verksamma på en lokal marknad 

skulle ett förenklat miljöledningssystem vara tillräckligt. Vidare skriver Almgren et al (2003) att 

mindre företag med en enskild mer begränsad miljöpåverkan efterfrågar ett mindre ambitiöst 

miljöledningssystem, som är nationellt förankrat, vilket skulle möjliggöra för att påbörja ett 

miljöarbete utan att de är allt för resurskrävande (Almgren et al., 2003). Enligt Axelsson et al (2004) 

finns ett antal förenklade miljöledningssystem och att grunden till flertalet av dessa har utvecklats 
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som ett komplement till ISO 14001. Vidare beskrivs att motivet till att de förenklade 

miljöledningssystemen tagits fram är att ISO 14001 upplevs som allt för omfattande och 

byråkratiskt för framförallt små företag (Axelsson et al., 2004).  

 

Vad som avgör vilket typ av företag (verksamhetsmässigt) eller hur många anställda ett företag får 

ha för att vara berättigade att implementera ett förenklat miljöledningssystem torde dock inte vara 

helt oproblematiskt. Små företag bör inte ses som en homogen grupp då kategorin små företag 

innefattar företag med 1-50 anställda vilket medför att det finns stora skillnader inom ”små företag”. 

Ammenberg (2004) skriver att det kan vara svårt att utveckla strategier för små men även 

medelstora företag då denna kategori är mycket heterogen och inbegriper företag med mycket 

skilda förutsättningar (Ammenberg, 2004). Förslagsvis skulle de förenklade miljöledningssystemen 

kunna rikta sig mot företag med 1-25 anställda (alltså en halvering av maximalt antal anställda inom 

kategorin små företag enligt EU kommissionen) som maximalt har en omsättning eller 

balansomslutning på 5 miljoner euro per år (även detta är en halvering av maximal omsättning eller 

balansomslutning inom kategorin små företag enligt EU kommissionen).  

 

Vidare skulle även typ av verksamhet kunna påverka möjligheten att implementera ett förenklat 

miljöledningssystem. Detta torde inte heller vara helt oproblematiskt att avgöra – vilken verksamhet 

som får eller inte får certifiera sig enligt ett förenklat miljöledningssystem, men en viss avvägning 

måste göras. Exempelvis kan en verksamhet som innefattar kemikaliehantering antas medföra en 

större miljöpåverkan än exempelvis ett företag med mycket pappershantering. Axelsson et al (2004) 

ger förslag på att inriktningen för de förenklade miljöledningssystemen bör ligga på de faktiska 

småföretagen med 0-25 anställda som har en begränsad miljöpåverkan (Axelsson et al., 2004). De 

förenklade miljöledningssystemen skulle även kunna ses som ett avstamp om ett företag senare vill 

gå vidare och certifiera sig enlig ISO 14001. Axelsson et al (2004) tar upp att det är viktigt att de 

förenklade miljöledningssystemen är kompatibla med ISO 14001 då detta underlättar för företag 

som sedan vill övergå till att certifiera sig enligt ISO 14001 (Axelsson et al., 2004). Även Almgren 

et al (2003) skriver att behov av förenklade miljöledningssystem finns, inte minst för det skapar en 

grund mot de etablerade miljöledningssystemen, inklusive ISO 14001 (Almgren et al., 2003). Enligt 

Axelsson et al (2004) saknas dock en tydlig definition av vad ett förenklat miljöledningssystem är 

och att det finns ett behov av att klargöra vad ett förenklat miljöledningssystem faktiskt innebär. 

Vidare redogör Axelsson et al (2004) för att utvecklingen av de förenklade miljöledningssystemen 

bör överensstämma med kraven inom ISO 14001  (Axelsson et al., 2004).  
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I och med att trycket idag ökar på att företag tar sitt ansvar behövs också olika hjälpmedel och 

verktyg för företag att bli mer miljöeffektiva. Grundtanken bakom ISO 14001 är således inte fel, 

men så länge nivån på företagens miljöarbete sätt utefter egna åtaganden kan arbetet med 

miljöledningssystemet snarare resultera i ”greenwashing” än ett genuint miljöarbete. All 

dokumentation och byråkrati kring arbetet med ISO 14001 tar på något sätt bort fokus på själva 

miljöarbetet, och arbetet med ISO 14001 blir då i stället en ihålig marknadsföring.          
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7 SLUTSATSER 

 

 

o I frågan kring huruvida ISO 14001 kan ge positiva miljömässiga och ekonomiska effekter 

för företag beror detta främst på vilken ambition varje enskilt företag har. Certifikatet i sig 

garanterar inte att ett företag erhåller positiva ekonomiska effekter utan detta är snarare ett 

resultat av om företaget arbetar mer miljöeffektivt. Då efterfrågan på mer miljömedvetna 

företag i dag ökar är ett integrerat miljöarbete i företagsverksamheten snarare ett måste för 

företag för att inte förlora kunder, än ett sätt att skapa nya. 

 

o Det finns skilda förutsättningar för stora och små företag att certifiera sig enligt ISO 14001, 

och detta beror främst på att stora företag har större ekonomiska och personella resurser. 

Huruvida ISO 14001 är anpassat för både stora och små företag är det delade meningar om i 

litteraturen där kritikerna resonerar kring att miljöledningssystemet först och främst 

anpassats för stora företag, och sedan överförts till små företag. De mer positiva inslagen i 

litteraturen till ISO 14001 menar att miljöledningssystemet är flexibelt och därför även 

anpassningsbart, i likhet med de resonemang som framförs av informanterna. Trots att 

samtliga informanterna svarade att ISO 14001 är anpassat för både stora och små företag 

kan tveksamheter urskiljas i två av informanternas svar, då de även påstår att det finns vissa 

svårigheter för små företag vid arbetet med miljöledningssystemet. 

 

o Ett förenklat miljöledningssystem som är anpassat för små företag, med mindre byråkrati, 

dokumentation och omfattning samt mindre ekonomiska och personella insatser, skulle 

kunna vara ett alternativ för små företag vars kunder och leverantörskedjor kräver att de 

integrerar miljöarbete i sin verksamhet.    
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8 VIDARE FORSKNING 

Åtgärder för att underlätta för små företag som inte besitter miljökunskap eller kompetens inom 

miljöledning efterfrågas frekvent (Almgren et al., 2003). År 2010 kom en ny standard inom ISO 

14000-serien, ISO 14005. Tanken med ISO 14005 är att ge vägledning till alla företag men i 

synnerhet små och medelstora företag som vill implementera ett miljöledningssystem (SIS, 2010).  

 

Det finns med andra ord ett behov av att hjälpa små företag på vägen till att certifiera sig enligt ISO 

14001. Förslag till vidare studier är därför att undersöka vilket intresse små företag har att certifiera 

sig enligt ett förenklat miljöledningssystem för att sedan övergå till miljöledningssystemet ISO 

14001. Vidare skulle det även vara intressant att undersöka om det överhuvudtaget är nödvändigt 

för små företag att arbeta med miljöledningssystem, eller om de i stället finns andra sätt för små 

företag att arbeta med miljöfrågor.  
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10 BILAGOR 

10.1 Intervjuguide till konsultföretagen 

 

1. Av vilka anledningar tror du företag främst certifierar sig? 

 

2. Upplever du att de anställdas inställning till ISO 14001 skiljer sig mellan små och stora 

företag? 

 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du finns med ISO 14001 för små företag?     

 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du finns med ISO 14001 för stora företag?     

 

5. Upplever du att det finns skilda förutsättningar för små och stora företag när det kommer till 

implementeringsfasen av ISO 14001. 

 

6. Upplever du att det finns skilda förutsättningar för små och stora företag när det kommer till 

arbetscykeln av ISO 14001. 

 

7. Anser du att ISO 14001 är anpassat för både stora och små företag? 

 

 

 


