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Sammanfattning 
 
Miljökraven på varor och tjänster har idag slagit igenom på allvar, vilket har påverkat 
handeln på många sätt. Det har lett till att krav på märkning och information om varorna 
och tjänsterna har ökat och standarder, ledningssystem och kontrollsystem har fått större 
betydelse Det var ur detta som certifieringen uppstod. 
 
I vår studie ville vi därför undersöka om certifiering är det rätta verktyget för att företag ska 
bidra till en hållbar utveckling eller om certifiering kan anses som en nödvändighet för att 
överleva på marknaden. Detta innebar att ett antal företag kontaktades som ansågs som 
lyckade företag vad gällde hållbar utveckling.  
 
Cheferna på dessa företag intervjuades personligen eller via mail. Vid sammanställningen 
av svaren inspirerades vi av en metod som heter Grundad teori. Denna metod innebär att 
nyckelmeningar plockas ut ur intervjumaterialet som sedan kategoriseras i huvudkategorier, 
underkategorier och subkategorier. Det vi noterade vid sammanställningen var att 
certifiering är ett helt centralt tema för företagen när hållbarhetsfrågor diskuteras. Från 
dessa huvudkategorier utformades sedan påståenden som knöts till befintlig teori. 
  
De indikationer vi kunde se var att företagen har en vilja att värna om miljön men den 
största anledningen till certifieringen var främst kravet från kunderna. De anser inte att de 
skulle ha överlevt på marknaden om inte en certifiering gjorts. Det blir som ”Katten på 
råttan, råttan på repet”. Logiskt sett borde det också innebära att företagets marknadsvärde 
ökat jämfört med om certifiering inte gjorts. 
 
Trots kravet från kunder och leverantörer på att företagen ska certifiera sig är kunderna inte 
beredda att betala för certifieringen. Certifieringen blir därför en självklarhet som företagen 
inte kan ta betalt för, i slutändan är det ändå priset som styr. Certifiering blir därmed mera 
ett konkurrensmedel än att företagen vill värna om miljön. Dock tror vi att miljön kommer 
att få en allt större roll i framtiden när företagen väljer att certifiera sig. 
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Summary 
 
Today the environmental goods and services are in demand. This affects trade and the way 
to do business. The demands of environmentally branded products have therefore 
increased. The standards, line systems and control systems have been taken a significant 
position. At this point the certification has been created.  
 
 
In our study we wanted to investigate if certification is the right tool to use for a company 
to promote sustainability or if certification is necessary for a company to survive on the 
market. This led us to contact a number of successful companies in sustainability. 
 
We interviewed the managers of the companies or sent questions via mail. We have been 
inspired of a methodology called Grounded Theory. This methodology focuses on 
significant meanings found in the empirical material. The key meanings will then be 
categorized in main categories, under categories and sub categories. We found that 
“certification” was the main category in the companies when sustainability was discussed. 
After that we created statements to existing theory. 
 
Companies in the study have a will to protect the environment but the major reason to 
certify was because of customer demands. Some claimed that the companies wouldn’t be 
able to survive on the market if certification wasn’t done. In a sense the situation resembles 
“the cat on the rat, the rat on the rope”. This indicates that company’s market value 
increases when they certify their businesses.  
 
Despite the demands of certification from customers and suppliers, companies are not 
willing to pay for the certification. The certification will therefore be the main issue and the 
company will not be compensated for it. Therefore the certification will be more like a tool 
of competition than an environmental protection for the company. Yet, we believe that the 
environmental will play a greater part in the future when the companies choose to certify 
themselves. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur verktyget certifiering har växt fram ur 
ambitionen att sträva efter hållbar utveckling. Vi kommer därefter att utveckla en 
problemformulering. Med utgångspunkt i denna problemformulering kommer vi att 
presentera vårt syfte med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
 
Eftersom jordens totala befolkning ökar i en allt snabbare takt minskar våra naturresurser i 
en sådan takt att om inget görs nu kommer förmodligen skadorna på miljön att vara så stora 
att de inte går att åtgärda.1

 
”Vi står inför den andra industriella revolutionen”2

 
Enligt en artikel i veckans affärer går det att läsa att företagen inom de närmaste åren måste 
ta in miljöfrågorna i sin affärsidé. Gör de inte det kommer de att stå som förlorare i 
framtiden. Företagen måste skaffa sig en egen målsättning för hur de ska arbeta för att 
kunna minska slöseriet av naturresurser. Det som tas från naturen måste ges tillbaka. Bland 
annat betyder det att företagens produktion måste ske i slutna kretsar. Avfallet måste tas om 
hand och de produkter som tillverkas måste ha en lång hållbarhet, inget slit och släng.3

 
”Fråga inte hur klimatet påverkar dina affärer – fråga hur dina affärer påverkar 

klimatet”4

 
Mycket av den miljöförstörelse människan har gjort går aldrig att återställa igen. Om vi 
fortfarande ska kunna göra förbättringar för människan, så innebär det att göra ständiga 
förbättringar för miljön. Insikten om detta har fått människor världen över att arbeta för 
miljön. Strävan emot uthållighet har blivit en av de viktigaste utgångspunkterna för 
miljöarbetet. Uthållighet beskrivs i Brundtland-kommissionens rapport ”Vår gemensamma 
framtid” som kom 1987. Där konstaterar man att: 
 
”skyddet av miljön utgör grunden för en varaktig uthållig utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att inskränka kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov” 
 
Den svenska kretsloppspropositionen ger följande uttryck för uthållighet: 
 
”…vad som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, 
återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att 
naturen skadas”. 
 
Miljökraven på varor och tjänster har idag slagit igenom på allvar, vilket har påverkat 
handeln på många sätt anser Brorson och Almgren. Det har lett till att krav på märkning 
och information om varorna och tjänsterna har ökat och standarder, ledningssystem och 

                                                 
1 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 7-8 
2 Bonnier tidskrifter AB, nr. 48 2006, Veckans affärer, s. 14 
3 Bonnier tidskrifter AB, nr. 48 2006, Veckans affärer, s. 14 
4 Bonnier tidskrifter AB, nr. 48 2006, Veckans affärer, s. 19   
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kontrollsystem har fått större betydelse. Att ha hemmagjorda krav på varorna och tjänsterna 
mellan varje relation av kunder och leverantörer fungerade inte i längden. Det behövdes 
därför en viss märkning för att kunder och leverantörer skulle kunna göra ”affärer” på ett 
enkelt och smidigt sätt. Ur detta uppstod certifiering för att förenkla dessa relationer.5

 
Det finns olika varianter av certifiering bland annat OHSAS 18001 (arbetsmiljö), ISO 9000 
(kvalitet) och ISO 14000 (miljö).6 ISO 14000 är ett internationellt miljöledningssystem 
som har funnits sedan 1996.7 Enligt ISO 14001 definieras miljöledningssystem på följande 
sätt: 
 
”Den del av det övergripande ledningssystemet som omfattar organisationsstruktur, 
planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppnå, 
revidera och upprätthålla miljöpolicyn.”8

 
Detta kan sammanfattas i en förenklad version som är lättare att förstå men som ändå säger 
allt, ”Vårt miljöledningssystem skall omfatta allt vad vi gör i vårt dagliga arbete, som berör, 
påverkar eller kan påverka miljön.”9

 

1.2 Problemformulering 
 
Vissa företag ser bara till hur mycket en certifiering kommer att kosta10, andra ser det som 
en investering som kommer att betala sig11. En del företag hindras mer av att deras 
organisation inte är uppbyggd för att inleda en så stor satsning som certifiering innebär, 
andra i sin tur har en organisation med goda idéer och hög kompetens12. Även ledningens 
och de anställdas attityder kan bli ett hinder om de är negativt inställda till certifiering13. 
Om det däremot finns positiva och pådrivande människor i företaget kan det underlätta att 
påbörja en certifiering anser Brorson och Almgren vidare. Ett annat problem för vissa 
företag kan vara att de blir tvingade att producera vissa varor miljövänligt på grund av 
kundkrav och lagar14. Det som är positivt med kundkrav och lagar är att det finns företag 
som har bestämt sig för att ligga steget före. På så vis blir certifiering ett positivt 
konkurrensmedel i förhållande till andra företag.15

 
Således är certifiering en omfattande process som kräver stora insatser både från ledning 
och anställda. Problemet kan då bli hur ett företag ska hantera denna process, så som de 
anställdas attityder och engagemang, så att den inte stör den dagliga verksamheten?  Kräver 
även certifieringen, när den är förankrad i företaget, stora arbetsinsatser och ständigt 
underhåll? Eller är det en engångsprocess?   
 

                                                 
5 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 11 
6 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 23 
7 Svenska standarder för miljöledning, 2001, ISO 14000, s. 5 
8 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 37-38 
9 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 37-38 
10 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 5 
11 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 15 
12 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 86-87 
13 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 27 
14 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 15 
15 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 5 
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Att certifiera sig är kostsamt för ett företag16. Är då den investeringen lönsam för företaget 
att göra? Är certifiering en förutsättning för att få fortsätta konkurrera på marknaden? Ger 
certifiering ett ökat marknadsvärde? Leder certifiering till att det skapas enklare 
affärsrelationer? 
 
Idag är miljökraven höga på företagen från både kunder, leverantörer och myndigheter17. 
Är certifieringen det rätta verktyget för att överleva på marknaden eller går det att överleva 
ändå? 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka om certifiering är det rätta verktyget för att företag ska bidra till 
en hållbar utveckling eller anses certifiering som en nödvändighet för att överleva på 
marknaden?  

                                                 
16 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 5 
17 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 15-16 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilka tillvägagångssätt och metoder vi använt oss 
av i vårt arbete. Syftet med det är att läsaren ska få förståelse för arbetets genomförande 
och utifrån detta kunna skapa sig en uppfattning om uppsatsens trovärdighet.  
 
Studien har ingått i ett större forskningsprojekt på Högskolan i Gävle.  Vi började vår studie 
med att undersöka ett antal företag som har lyckats med sin hållbara utveckling. Eftersom 
alla företag förutom ett företag är certifierade kommer vår studie att fokusera på vad 
certifiering har inneburit för företagens framgång inom hållbar utveckling. Det vi i studien 
nämner som företagen är egentligen cheferna eller företagsledningen, men fortsättningsvis 
kommer vi att benämna dessa som företagen. 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Val av företag och intervjupersoner 
 
Vårt empiriska material kommer från företag i vårt närområde som anses ha lyckats med 
sin hållbara utveckling. Vi kontaktade tidningar, myndigheter, konsulter med mera som 
kunde ge oss tips om företag som har lyckats med sin hållbara utveckling. Det eller de 
företag som blev omnämnda flest gånger borde vara framgångsrika.  
 
Följande företag kontaktades: Arbetarbladet, Gefle Dagblad, Hållbarhetsrådet, Gävle och 
Sandvikens kommun, Svenskt näringsliv, Folksam, miljöstyrningsrådet och Nutek. 
Frågorna vi ställde var följande: Känner du till något företag som är framgångsrikt inom 
hållbar utveckling i Gävle-Sandviken området, (som har lyckats)? Eller känner du någon 
expert inom detta område?  
 
Vissa företag hade inga konkreta tips på företag och kunde heller inte hitta några specifika 
företag i sin databas, bara enstaka artiklar om miljö. Emellertid fick vi ifrån dessa företag 
tips om att ringa till Almi Företagspartner, som erbjuder finansiering av innovationer, 
företagsstarter och företagsutveckling. Därifrån fick vi många exempel på företag som de 
anser vara framgångsrika inom miljöarbete till exempel transportfirmor, Recykling i Gävle, 
Gävle Offset, Cameco och Prefab. Därefter nämndes också Furuviksparken, Gefleortens 
mejeri, Bonde Nära, Automatindustrier i Hille, Alderholmens Mekaniska, 
Skoogsmekaniska, Sohlbergs, Gevalia och Läkerol. Från Almi fick vi förslaget att vi skulle 
kontakta Länsstyrelsen för att få fler förslag. Därifrån fick vi Sandvikens Tryckeri, GR 
Sanering, Pepab Produktionspartner, Erikssons Verkstäder, Plyfa Plywood, Mekanotjänst 
Järvsö och Exte Färila. 
 
Från Sandvikens kommun fick vi förslag på Sandvikens Tryckeri och Midroc. 
Naturvårdverket tipsade om ”Näringslivets miljöchefer” (NMC), ett nätverk som har till 
syfte att underlätta och utveckla näringslivets miljöarbete, därifrån fick vi Carolas eko och 
Hästens sängar som dock inte finns i vår region och därför uteslöts. Miljöstyrningsrådet 
lotsade oss vidare till Norske Veritas och Semko-dekra som är två certifieringsorgan. 
Norske Veritas nämnde följande företag, Arizona Chemical, Midroc Electro, Sandvik 
Coromant och Stora Enso i Fors. Semko-dekra i sin tur nämnde Högskolan i Gävle, 
Recykling i Gävle, Länsförsäkringar Gävleborg, Karskär Energi, Lantmäteriet, Vensotec 
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Systemkemi, Sandvikens Tryckeri och Fraktcentralen. Bygg och Miljö på Gävle kommun 
gav oss följande förslag, Näringens Fordonsservice, Kopparfors Sågverk och Gävle Offset.  
 
Från början tänkte vi undersöka hur framgångsrika företag förhöll sig till lagar och 
regleringar. Vilket innebar att vi utformade ett antal frågor utifrån den avsikten. Vi skrev 
cirka trettio frågor var, bland annat utifrån boken ISO 1400118, som vi sedan 
sammanställde och reviderade ner till 23 frågor. Anledningen till att frågorna reviderades 
ner var att vissa var snarlika, en del frågor kunde kombineras ihop med andra frågor och en 
del frågor var inte relevanta för studien. Därefter delades frågorna in i tre grupperingar 
miljö, social och ekonomisk, varav en del av frågorna i frågeformuläret innehöll endast 
frågor avsedda för certifierade företag. Skälet till dessa grupperingar var att hållbar 
utveckling vanligtvis uppdelas i tre ömsesidigt beroende delar så som miljömässig 
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.19 Frågorna avsedda för certifierade 
företag skapades på grund av att vi påverkades av boken ISO 14001. Målet med frågorna 
var att få fram en bild av hur företagen har lyckats med att hantera lagar och regleringar i 
sitt arbete med hållbar utveckling.  
 
I ett första skede var vi inriktade på att få med cirka tio omnämnda företag i en 
telefonintervju. Det ansåg vi var ett rimligt antal företag för att undersökningen skulle bli 
trovärdig. Ett annat skäl var att vi inte skulle hinna med fler företag. Att vi valde 
telefonintervjuer var på grund av tidsbrist men ändå ett sätt att få med flera företag. Det 
blev dock inget bra alternativ eftersom det inte fungerade att göra bandinspelning av 
telefonsamtalen eftersom vi saknade rätt utrustning för detta ändamål. Att bara anteckna var 
aldrig något bra alternativ eftersom det förmodligen skulle bli svårt att hinna anteckna och 
samtidigt föra en bra konversation. Nackdelen med telefonintervjuer är också att man går 
miste om den personliga interaktionen som kan underlätta förståelsen för frågorna.20  
 
Valet blev istället intervjuer eftersom vi vill veta hur företagen tänker och resonerar, 
förhoppningsvis kan då de bakomliggande faktorerna fångas. Fördelen med intervjuer är att 
den personliga närvaron underlättar förståelsen, missförstånd kan redas ut och svaren kan 
fördjupas anser Halvorsen. En annan fördel är att den som intervjuas inte vet vilka frågor 
som kommer att ställas senare i intervjun och svaren kan därför inte påverkas av de 
kommande frågorna i intervjun. Nackdelen med intervjuer är att det kostar mer i form av 
tid. Dessutom kan respondenterna svara på ett visst sätt för att göra ett gott intryck och för 
att inte verka okunniga. 21Eftersom intervjuer tar lång tid så kontaktades endast sju företag 
och resterande 23 företag fick frågorna via mail. Syftet med utskick via mail var att vi 
kunde ställa samma frågor till ett stort antal företag och det kostade oss mindre i form av 
tid.22 Här var vi dock medvetna om att vi gick miste om interaktionen när vi inte träffade 
personerna på dessa företag.  
 
Vid kontakten med företagen för att boka en intervju använde vi oss av en mall där vi 
presenterade oss och vårt ärende. Att vi använde oss av en mall beror på att företagen ska få 
samma bild av vårt arbete oavsett vem av oss som ringer. Mallen användes även vid 
utskicket via mail. Av de sju företagen vi hade för avsikt att intervjua var det två vi inte fick 
kontakt med, övriga fem ställde sig positiva till en intervju. Vi fick svar ifrån fem företag 

                                                 
18 T. Brorson. R. Almgren, ISO 14001  för små och medelstora företag. 2006 
19 www. Hallbarhetsradet.se, Brundtland-kommissionen 
20 Halvorsen, K, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, s. 89 
21 Halvorsen, K, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, s. 89 
22 Halvorsen, K, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, s. 87 
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av de 23 som fick frågorna via mail. Nackdelen med frågor via mail jämfört med intervjuer 
är att bortfallet blir större eftersom man inte möter respondenten och inte har möjlighet att 
övertala den att deltaga.23

 
Företagen vi valde att intervjua och skicka frågor till var de som omnämnts flest gånger av 
de vi kontaktade. Frågorna ställdes till VD eller någon i ledningen på företaget. 
Anledningen till att vi valt dessa är att vi ville intervjua personer som är väl insatta i 
företagets hållbara utveckling. Vi är väl medvetna om att vissa frågor därmed blir vinklade 
ur endast ett perspektiv. Svaren på vissa frågor skulle förmodligen ha blivit annorlunda om 
vi till exempel intervjuat anställda på företaget.  
 
De utvalda företag som studien bygger på presenteras kort nedan för att ge en bild av vilken 
typ av företag och inom vilken bransch de verkar, antalet anställda och vilka som är deras 
kunder. 
 
Företagsnamn Anställda Verksamhet Kunder 
Fraktcentralen 
Gestrikland AB 

18 Transport- och maskintjänster Näringsliv och offentlig 
verksamhet 

Gävle Offset AB 23 Tryckeri Industrier, grossister, 
reklambyråer och 
förvaltningar 

Midroc Electro 
AB 

80 Konsult, entreprenad- och 
serviceverksamhet inom 
områdena elinstallation, 
industriell automation & IT, 
kraft, kyla, kommunikation 
och säkerhet

Bland annat basindustrin, 
byggnadssektorn och 
läkemedelsindustrin 
  

Recykling i 
Gävle AB

2 Miljönpassade produkter för 
rengöring och underhåll av 
bland annat kyl- och 
värmesystem 

Bland annat 
massaindustrin 

Sandviken 
Tryckeri 

35 Tryckeri  

Sandvik 
Coromant 

 Tillverkning av verktyg i 
hårdmetall, keramik, kubisk 
bornitrid och diamant för 
skärande bearbetning 

Bland annat världens bil- 
och flygindustrier 

Stora Enso i 
Fors 

700 Tillverkning av CTMP-massa 
och kartong som används till 
förpackningar 

Andra företag som gör 
avancerade tryck på 
kartongen och konverterar 
den till förpackningar 
eller trycksaker 

Lantmäteriet i 
Gävle 

2000 Ansvarar för 
fastighetsindelningen, bygger 
upp och tillhandahåller 
geografisk information och 
fastighetsinformation och 
bedriver uppdragsverksamhet 

Stat och kommun, privata 
näringslivet och enskilda 
medborgare 

                                                 
23 Halvorsen, K, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, s. 89 
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Söderhamn 
Eriksson 

240 Utvecklar, marknadsför och 
tillverkar maskiner och system 
för sönderdelning och 
förädling inom 
sågverksindustrin 

Sågverksindustrin 

Vensotec 
Systemkemi AB 

 Tillverkar och säljer 
rengöringskemikalier till i 
första hand pappers- och 
cellulosaindustrin 

I första hand pappers- och 
cellulosaindustrin 

Figur 1: Presentation av företagen  
Källa: Egen  
 

2.1.2 Intervjuer 
 
Alla intervjuer har skett på respektive företag och har tagits upp på band. Bandinspelning 
gjordes dels för att vi inte skulle missa någonting och dels för att vi ville få fram belysande 
citat som sedan har använts i uppsatsen. Vi har även gjort anteckningar vid sidan av 
bandinspelningen. Dessa anteckningar och bandinspelningarna har sedan legat till grund för 
vår sammanfattning av intervjuresultaten. Intervjuerna har utförts ”öga mot öga” för att vi 
även skulle kunna uppfatta gester och minspel som kunde vara av betydelse för resultatet. 
Den personliga närvaron innebär att man kan underlätta tolkningen av det insamlade 
materialet genom sina kommentarer vid intervjusituationen.24 Alla intervjuerna har vi gjort 
tillsammans, en ställde frågorna och en antecknade. Eftersom respondenterna inte hade 
krav på att vara anonyma har vi valt att presentera dem med företagens namn. Dock 
inträffade en incident att en av bandinspelningarna blev överspelade av misstag men som vi 
turligt nog upptäckte omedelbart. Detta ledde till att vi fick renskriva intervjun omgående 
utifrån vårt minne och de anteckningar vi gjort. Vi är ändå medvetna om att vi har gått 
miste om betydelsefulla citat och annat viktigt material.  
 

2.2 Val av vetenskaplig metod 
 

2.2.1 Grundad teori 
 
Grundad teori (GT) är en metod för att induktivt skapa nya teorier, den ger klara 
anvisningar om hur man kan göra detta på ett systematiskt och effektivt sätt. 
Utgångspunkten för denna metod är att om en teori är ordentligt grundad i data och har 
framställts på rätt sätt, kommer den troligtvis att beskriva verkligheten på ett korrekt sätt – 
man kan ”lita på den”. Den används vanligtvis vid kvalitativa undersökningar, men inte 
bara då. GT är en metod fylld av bestämmelser och direktiv, det är med andra ord inte 
någon enkel metod. Det märks inte minst på att Barney Glaser och Anselm Strauss som 
skapade denna metod sinsemellan har olika uppfattning om vad GT är. Glaser och Strauss 
gav tillsammans ut den första boken om GT, The Discovery of Grounded Theory (1967). 
Senare skedde en splittring dem emellan och Strauss gav då ut den kanske mest lästa 

                                                 
24 Halvorsen, K, 1992, Samhällsvetenskaplig metod, s. 89 
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introduktionen till GT tillsammans med Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research 
(1990).25

 
Enligt Strauss kan GT delas upp i tre olika faser som man sedan ska klara av i en bestämd 
ordning. Dessa faser kallas för den öppna fasen, den axiala fasen och den fokuserade fasen. 
Den öppna fasen är den inledande fasen. Det är då forskarna bedriver fältarbete och man 
försöker ta fram kategorier ur materialet. Den öppna fasen avslutas när det framkommit så 
mycket kategorier att man kan gå vidare och undersöka deras egenskaper och dimensioner. 
Vid detta stadium är undersökningen till stor del öppen och man har inte bestämt vilka 
huvudkategorier eller vilka underkategorier som ska ingå i den slutliga teorin.26

 
Nästa fas är den axiala fasen det är då man försöker upptäcka relationer mellan kategorier 
och bestämma kategoriernas karaktärsdrag. När man ska göra det använder man sig av en 
paradigmmodell. Det är en kausal modell med utgångspunkt i att alla företeelser 
uppkommer under vissa förutsättningar. Man utgår ifrån en orsak som skapar företeelsen i 
ett speciellt sammanhang, samtidig påverkar denna företeelse vilken strategi människan 
använder sig av i sitt handlande. I sin tur leder detta till ett resultat. Paradigmmodellen är 
till för att forskarna ska tänka systematiskt på sitt material och att redogöra materialet i en 
sammanhängande helhet för att uppnå täthet och tillförlitlighet i teorin.27

 
I den slutliga fasen som är den fokuserade fasen är syftet att skapa en teori och testa dess 
giltighet. Kategorierna relateras till varandra och man fyller i de kategorier som inte är 
uttömmande beskrivna. Nu tar man också fram en huvudkategori. Här finns en form av 
berättelse som man försöker bekräfta genom konstanta jämförelser. Denna fas pågår tills 
inget nytt eller relevant material framkommer i kategorierna och när alla delarna i 
paradigmet är fyllda. Undersökning fokuserar nu på huvudkategorin som måste vara central 
och framkomma ofta i datamaterialet. Sedan kopplas en teori till huvudkategorin och på så 
sätt avgränsas undersökning. Det finns tre analytiska regler för avgränsningen och den 
första är att bara de kategorier som verkligen har en relation med huvudkategorin skall 
kopplas till teorin. Den andra regeln är att huvudkategorin står i en nödvändig relation till 
undersökningsproblemet. Därmed kan forskarna vara säkra på att undersökningen blir 
betydelsefull för området. Den tredje är att forskaren bara ska koncentrera sig på en 
huvudkategori åt gången, det är bara en kategori som kan bli en huvudkategori. De andra 
kategorierna kan därmed inte bli huvudkategorier men däremot kan de bli 
underkategorier.28

2.2.2 Från empiri till teori 
 
I vår studie har vi till största delen valt en induktiv ansats.29 Eftersom GT till övervägande 
delen bygger på denna metod men där det även förs in deduktiva beståndsdelar. GT bygger 
på att man upprepar urval, datainsamlande och analys om och om igen. Lite förenklat kan 
man säga att först samlar man in material från ett urval, sedan analyserar man detta material 
induktivt, därefter görs ett nytt urval som deduktivt baseras på analysen. Ifrån detta urval 
samlas det in mer material, görs ytterligare analyser och ett nytt urval tills teorin skapats.30 

                                                 
25 Hartman, J, 2001, Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund, s. 9-11 
26 Hartman, J, 2001, Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund, s. 38 
27 Hartman, J, 2001, Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund, s. 38-39 
28 Hartman, J, 2001, Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund, s. 39 - 40 
29 Jacobsen, D, 2002, Vad, hur och varför?,s.35 
30 Hartman, J, 2001, Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund, s. 35 
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Vad innebär induktiv och deduktiv? Induktiv innebär ”från empiri till teori” att vi har 
samlat in information genom intervjuer och därefter systematiserat dessa data. Med 
utgångspunkten i en sådan ansats formuleras sedan teorierna. Deduktiv är motsatsen till 
induktiv ”från teori till empiri”. Det innebär att först skaffa sig vissa förväntningar om hur 
världen ser ut och därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer 
överens med verkligheten.31   

2.2.3 Kvalitativ metod 
 
GT kan användas vid både kvantitativ- och kvalitativ metod. Den är dock vanligast vid 
kvalitativ metod.32I vår studie använder vi oss av en kvalitativ undersökning som innebär 
att vi försöker förstå de bakomliggande motiven av företagens beslut. Eftersom vårt syfte 
med denna uppsats är att beskriva vad certifiering har inneburit för företagens framgång 
inom hållbar utveckling har vi använt oss av den kvalitativa metoden. Denna metod 
används när man är intresserad av att till exempel försöka förstå individers livsvärden.  Den 
kvalitativa metoden behandlar oftast de mjuka värdena.33 Vi vill med andra ord få fram de 
bakomliggande motiven och resonemangen som styr hur företagen förhåller sig till 
certifiering. Eftersom vi vill få veta hur de tänker och resonerar använder vi oss av 
intervjuer där förhoppningsvis dessa bakomliggande faktorer fångas. Detta tar lång tid, 
varvid endast ett fåtal intervjuer kommer att hinnas med i denna studie. Vi har därför även 
valt att skicka ut samma frågor som vi använder vid intervjuerna till ytterligare företag via 
mail. Vi går dock miste om interaktionen när vi inte träffar personerna på dessa företag. 
 
Kvantitativ metod är ett bra sätt att mäta det verkliga utfallet eftersom man då kan få fram 
ett stort statistiskt material. Emellertid skulle man då inte få fram de bakomliggande 
motiven och resonemangen som styr hur företag förhåller sig till certifiering vilket är vår 
avsikt med denna uppsats.34 Den kvantitativa metoden är därför inte aktuell i vårt fall. 
 

2.2.4 Vår tillämpning av GT 
 
Efter att intervjuerna renskrivits, plockades nyckelmeningar ut ur varje intervju. Först var 
tanken att plocka ut enstaka nyckelord men det fungerade inte, vi förstod då inte vad det 
handlade om. Därefter klippte vi ut varje nyckelmening och sorterade dessa i 
huvudkategorier efter hur vi ansåg att de hörde ihop. Sedan sorterade vi underkategorier till 
varje huvudkategori. 
 
Efter att ovanstående kategorisering gjorts fick studien vila ett tag för att distans skulle 
skapas och en ny syn på studien skulle åstadkommas. När arbetet återupptogs kunde vi se 
att certifiering var ett helt centralt tema för företagen när hållbarhetsfrågor diskuterades. 
Detta innebar att vi återigen upprepade samma procedur som ovan med att kategorisera 
nyckelmeningar utifrån certifiering i huvudkategorier och underkategorier. Därefter 
analyserade vi nyckelmeningarna i underkategorierna genom att dela in dessa i liknande 
teman. Från varje tema skapade vi påståenden som vi tyckte var det centrala inom 
respektive tema. Efter att alla påståenden skapats knöt vi det till andra studier som har 
behandlat liknande frågeställningar. 
                                                 
31 Jacobsen, D, 2002, Vad, hur och varför?, s. 34 - 35 
32 Hartman, J, 2001, Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund, s. 27 
33 Trost, J., 2001, Enkätboken, s. 22 
34 Trost, J., 2001, Enkätboken, s. 22 
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I från början var vår avsikt att inte analysera allt, eftersom vi ansåg att det inte var relevant 
för vår studie. Efter sammanställningen av materialet kunde vi dock se att vi saknade delar 
som var relevant för vår studie. Det resulterade i att vi gick tillbaka och analyserade det 
material som lagts åt sidan.  Det fick till följd att huvudkategorin ”Lagar” kom till och 
”Miljöaspekter” tillkom under underkategorin ”Vad det har lett till”. 
 
Vi kommer inte att kunna skriva om allt utan väljer att fokusera på vissa delar. Det innebär 
att vissa kategorier inte kommer att behandlas i denna uppsats. Vi har valt att inte följa GT 
in i detalj utan bara inspirerats av det. Efter dessa kategoriseringar har vi därför valt att inte 
använda oss av GT i den resterande delen av studien. Anledningen till varför vi inte valde 
att följa GT beror på att det material vi fått fram räckte för vår fortsatta studie. 

2.3 Källkritik 
 
Vi kan inte ge någon representativ bild av vad certifieringen har inneburit för företagens 
framgång inom hållbar utveckling, eftersom vi begränsar oss till några företag i vårt 
närområde. Därmed får vi bara fram exempel på faktorer och tendenser.  
 
Eftersom valet av företag grundar sig på rekommendationer från personer som är olika 
insatta i hållbar utveckling finns det risk att de valda företagen egentligen inte är de 
lämpligaste representanterna för vår studie. Vi är även medvetna om att de val vi gjort 
utifrån de tips vi fått inte heller kanske är de mest trovärdiga, eftersom flera tips på företag 
gavs ifrån certifieringsorgan. Vi var här inte medvetna om detta eftersom vi i början 
saknade tillräckliga kunskaper om certifiering. Detta har därför inneburit att resultatet i vår 
studie är vinklat eftersom endast ett företag inte är certifierat. Resultatet hade kanske blivit 
något annat om det hade varit jämn fördelning mellan certifierade och inte certifierade 
företag. 
 
Vid intervjutillfällena kan det vara svårt att veta om respondenterna är helt ärliga. Det finns 
också en risk att människor förskönar svaren på våra frågor för att inte verka ”dumma”.  
 
I vår studie har vi valt att inspireras av Grundad teori, vi använder den inte fullt ut. Det 
tycker Jan Hartman i boken Grundad teori är beklagligt, eftersom man använder 
vetenskapliga metoder för att komma fram till teorier som redogör för verkligheten så 
utförligt och riktigt som det är möjligt. Om man inte använder teorin helt finns det risk för 
att metoden inte blir fullständigt förstådd, vilket i sin tur kan leda till att undersökningen 
ger en felaktig bild av verkligheten.35 Vi är därför medvetna att om vi hade följt GT fullt ut 
eller om vi funnit en annan metod hade möjligen inte stora delar av intervjumaterialet 
förlorats. Genom att vi valde ut nyckelmeningar ur intervjumaterialet så valdes övrig text 
bort som egentligen hade kunnat vara relevant för studien. Vi är också medvetna om att 
sorteringen av nyckelmeningarna till de olika grupperna inte är helt förutsättningslöst 
gjorda eftersom vi förmodligen omedvetet sorterat in nyckelmeningarna efter hur 
frågeställningarna var ställda till respondenterna. 

                                                 
35 Hartman, J, 2001, Grundad teori Teorigenerering på empirisk grund, s. 10  
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3 Presentation av empiri och teori 
 
Certifiering är ett helt centralt tema för företagen när hållbarhetsfrågor diskuteras. Vi 
kategoriserade därför intervjumaterialet för att få fram teman som kretsade kring 
hållbarhet och certifiering. Dessa teman blev de anställdas situation, lagar och vad som 
karaktäriserar genomförandet av hållbarhetsarbeten. I följande avsnitt analyseras dessa 
teman. Vi gör det genom att redovisa påståenden som utformats ur varje tema och genom 
att anknyta till andra studier som behandlar liknande frågeställningar. 
  

3.1 Kategorisering av intervjumaterial 
 
Vid den första genomgången av materialet fick vi fram huvudkategorin ”Lagar” med 
underkategorierna ”ÅRL”, ”Antal lagar”, ”Lever upp till”, ”Uppdatering”, ”Övriga 
tidskrifter” och ”Handböcker”. Denna huvudkategori kännetecknades av hur lagarna 
påverkar företagen i deras miljöarbete. 
 
Den andra huvudkategorin vi fick fram var ”Anställda” med underkategorierna 
”Engagemang” och ”Reaktion på att certifiera”. Den här kategorin kännetecknas av hur 
personalen känslomässigt reagerar på en certifiering.  
 
Tredje huvudkategorin var certifiering med underkategorierna ”Varför”, ”Vad har det blivit 
av det/ lett till”, ”Uppfatta revision”, ”Andra krav”, ”Identifiering av miljöaspekter”, 
”Miljöpolicy-Handlingsplan” och ”Investering”. Den här kategorin kännetecknas av olika 
delar som direkt kan hänföras till certifiering.  
 
Slutligen den fjärde huvudkategorin var ”Kommunikation” med underkategorierna 
”Information”, ”Utbildning” och ”Ansvariga”. Den sista kategorin kännetecknas av 
ledningens dialog med de anställda vid certifieringen, hur de hanterar problem och 
möjligheter. Här nedan presenteras dessa kategorier i en figur: 
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Figur 2: Första kategoriseringen 
Källa: Egen 
 
 
Efter att vi skapat ovanstående figur insåg vi att den inte stämde riktigt eftersom 
huvudkategorin certifiering egentligen är en central huvudkategori för alla grupper. Flera av 
underkategorierna flöt också ihop med varandra, varpå vi förde samman vissa 
underkategorier med varandra. Ytterligare vissa underkategorier är inte intressanta för vår 
studie så dessa uteslöts. Den nya indelningen blir därför ”Certifiering för hållbar 
utveckling” som huvudkategori eftersom certifiering är ett helt centralt tema för företagen 
när hållbarhetsfrågor diskuteras. 
 
Den första underkategorin är ”Genomförande” med subkategorierna ”Anledning”, ”Vad har 
det lett till” och ”Investering/ekonomi”. Denna kategori kännetecknas av vad det inneburit 
rent praktiskt för företagen i genomförandet av certifieringen och varför certifieringen 
gjorts. 
 
Andra underkategorin är ”Lagar” den kännetecknas av hur lagarna påverkar företagen i 
deras miljöarbete. 
 
Tredje och sista underkategorin är ”Anställda” med subkategorierna ”Reaktioner”, 
”Engagemang” och ”Information”. Denna kategori är en kombination av huvudkategorierna 
”Anställda” och ”Kommunikation” i figuren ovan. Den kännetecknas av hur personalen 
känslomässigt reagerar på en certifiering, ledningens dialog med de anställda och hur 
ledningen hanterar problem och möjligheter vid en certifiering. 
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Denna figur kommer vi fortsättningsvis att följa när vi presenterar vårt resultat. Därefter 
redovisas vad som framkommit i studien inom varje kategori. Detta resultat presenteras 
med egna påståenden som knyts till befintlig teori. Här nedan presenteras dessa kategorier i 
en figur: 
 
 

Certifiering för hållbar 
utveckling

Vad har det lett till 

Anledning 

Investering/ekonomi 

Reaktioner 

Engagemang 

Genomförande Lagar Anställda 

huvudkategori

underkategori

subkategori

 
Figur 3: Andra kategoriseringen 
Källa: Egen  
 

3.2 Certifiering för hållbar utveckling 
 
”Certifiering för hållbar utveckling” är vår huvudkategori eftersom certifiering är ett helt 
centralt tema för företagen i studien när hållbarhetsfrågor diskuteras. Eftersom certifiering 
är ett helt centralt tema kommer vi att presentera hur företagen ser på begreppet ”Hållbar 
utveckling”. Därefter diskuterar vi certifieringsfrågor och ISO 14000 eftersom det är den 
standarden företagen i studien använder.  
  
Hållbar utveckling 
 
Hållbar utveckling förknippas med långsiktighet och ansvar för miljön 
 
Enligt Michanek och Björkman existerar det idag en storskalig miljöpåverkan som kommit 
med befolkningsökning och ekonomisk tillväxt. Hela vårt ekosystem påverkas vilket leder 
till att den resursbas som den mänskliga utvecklingen är beroende av hotas. Därför räcker 
det inte med att idag hantera konflikter mellan intressen som rör oss nu levande, kommande 
generationers behov måste även tillgodoses. Detta förhållningssätt är kärnan i det 
miljöpolitiska målet hållbar utveckling. Den utvecklades under senare hälften av 1980-talet 
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och finns idag i många nationella och internationella rättsliga dokument. Målet regleras 
bland annat i 1 kap. 1§ miljöbalken (1998:808) där det står följande36:  
”Bestämmelsen i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar för att förvalta naturens väl.  
Miljöbalken skall tillämpas så att 

• människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,  

• värdefull natur – och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
• den biologiska mångfalden bevaras, 
• mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 

kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
• återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror 

och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”37 
 
Vissa företag i studien är väl medvetna om vad hållbar utveckling definieras som. De 
nämnde Bruntland kommissionen som definieras enligt följande: 
 

”skyddet av miljön utgör grunden för en varaktig uthållig utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att inskränka kommande generationers möjlighet att tillgodose sina 

behov.”38

 
Andra företag nämnde inte Bruntland kommissionen men nämnde ändå definitionen 
hushållande av naturresurser för kommande generationer. 
 
En del företag ansåg att hållbar utveckling innebar överlevnad på lång sikt, ständiga 
förbättringar och att producera varor och tjänster som omgivningen och miljön kan 
acceptera.  
 

”Hushållande av naturresurser, belastning av miljön så att kommande generationer kan 
leva vidare på jorden och vad den kan producera.” (ett företag) 

 
Ett företag i studien hade aldrig hört uttrycket hållbar utveckling men kunde ändå ge en bra 
definition av det. Genom att vara företagare tror vi att man ständigt blir påmind om 
miljöarbetet och borde därför bara utifrån orden hållbar utveckling något så när kunna 
definiera vad det innebär.  
 
”Egentligen inget (har aldrig hört uttrycket) men det låter som om det skulle handla om en 

(samhälls?) utveckling som inte har någon långsiktig menlig inverkan på miljön.” (ett 
företag) 

 
 
 
 

                                                 
36 Michanek, G, Björkman, U, 2003, Miljörätten i förändring – en antologi, s. 11 
37 2004, Miljöbalken, s. 17 
38 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 14 
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Hållbar utveckling förknippas med att företaget får fortsätta att verka och producera 
i framtiden  
 
En del företag i studien förknippar däremot inte hållbar utveckling med ansvar för miljön. 
De har en snävare syn och ser bara till vad som försiggår inom det egna företaget. Om 
företagen inte förknippar hållbar utveckling med miljö trots att de är certifierade så tyder 
det på att de har fokuserat på att bli mer konkurrenskraftiga än på att värna om miljön.  
 
”Vi lever ju i en konkurrensutsatt värld så det man måste jobba med är ju produktivitet och 

då är det här systemet bra att jobba efter som gör att vi blir mer attraktiva, effektiva och 
kan hålla en bra prisnivå så att vi bli mer konkurrenskraftiga.” (ett företag) 

 
Vissa företag anser att hållbar utveckling i företaget innebär att arbeta med ständiga 
förbättringar i alla processer vilket bland annat betyder ökad säkerhet för personalen vid 
produktion, bra prisnivåer, ökad effektivitet och långsiktiga kundrelationer. 
 

”Hållbar utveckling innebär att företaget håller både som företag och mot kunder.” (ett 
företag) 

 
Certifiering 
 
Samtliga utom ett företag är certifierade, därför är certifiering ett helt centralt tema i 
studien. Med tanke på att företag idag känner ett allt större ansvar i att värna om miljön 
med en långsiktig hållbar utveckling innebär det därför att företagen engagerar sig på eget 
initiativ i miljöarbetet anser Erhardsson och Björnsjö. Kunder blir allt mer miljömedvetna 
och efterfrågar allt oftare miljövänliga varor och tjänster. Ett miljöledningssystem kan 
därmed ses som ett konkurrensmedel utöver pris, service och kvalitet. De anställda i 
företagen blir mer och mer medvetna om hur företagen påverkar och agerar i miljöarbetet 
vilket leder till ett engagemang i det egna företaget. Genom ett införande av 
miljöledningssystem visar företagen för allmänheten och myndigheter att de behandlar 
miljöfrågorna på ett långsiktigt och seriöst sätt. Det finns ett antal standarder och 
förordningar som är till hjälp vid införande av ett miljöledningssystem. Dessa är tänkta att 
vara ett verktyg vid styrning och uppföljning av företagets miljöarbete, ett externt verktyg 
för intern och extern revision och ett hjälpmedel vid kontakter med kunder, leverantörer 
och övriga intressenter.39  
 
Certifieringarna utförs av ett oberoende organ som kontrollerar att företagen lever upp till 
miljöledningsstandardens krav. De certifieringsorgan som finns i Sverige är SEMKO-
DEKRA Certifiering AB, BVQI Sverige AB och Det norske Veritas Certification AB.40 
För att skapa trovärdighet finns ett system som är till för att granska certifieringsorganen. 
Det svenska systemet i Sverige heter SWEDAC och är en statlig myndighet. De är 
certifieringsorganens ackrediterare.41 Den standard vi kommer att behandla är ISO 14000 
eftersom den standarden används av alla certifierade företag i vår studie. 
 
 
 
 
                                                 
39 Erhardsson R, Björnsjö U, 1997, Miljöförbättringsboken, s. 18-19 
40 T. Brorson. R. Almgren, ISO 14001  för små och medelstora företag. 2006,  s. 196 
41 H.Lindrgren, B. Sandell, ISO 9000 – den offensiva vägen, 1993,  s. 14 
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ISO 14000 
 
I grunden finns det fyra syften med standarderna ISO 14000- serien enligt 
Miljöledningsguiden. Det första syftet är att säkerställa att miljöarbetet genomförs på ett 
systematiskt och effektivt sätt inom företaget. Standarderna skall utgöra verktyg för detta. 
Det andra syftet är att genom ständiga förbättringar minska företagets totala 
miljöbelastning. Det tredje syftet är att ledningen ska ha god kontroll över resultat och 
kostnader vad gäller miljöarbetet. Slutligen, det fjärde syftet är att på ett konkret och 
verifierbart sätt påvisa miljöarbetet både internt och externt.42  
 
Enligt Brorson och Almgren bygger ISO 14000 på en engelsk metodik som heter PDCA 
(Plan-Do-Check-Act). Det kan översättas med Planera, Genomföra, Följa upp och 
Förbättra.  

• Planera: det innebär att identifiera företagets viktigaste miljöfrågor och ställa upp 
mål och handlingsplaner som är nödvändiga för att kunna förverkliga företagets 
miljöpolicy. 

• Genomföra: Här fördelas ansvaret för olika uppgifter, utbildning av personal sker 
och instruktioner och annan dokumentation tas fram. Med andra ord så översätts 
miljöpolicyn till praktiska handlingar. 

• Följa upp: Här sker övervakning, mätning och redovisning av miljöarbetets resultat.    
Externa miljörevisioner är en viktig del vid uppföljning.  

• Förbättra: Här är avsikten att uppnå ständiga förbättringar både vad det gäller 
systemet och miljöprestanda i företaget.43 

 

3.2.1 Genomförande 
 
 

 

Certifiering för hållbar 
utveckling 

Vad har det lett till 

Anledning 

Investering/ekonomi 

Reaktioner 

Engagemang 

Genomförande Lagar Anställda 

huvudkategori 

underkategori 

subkategori 

Figur 4: Genomförande 
Källa: Egen 
 
 
 
  
 

                                                 
42 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 35 
43 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 7 
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Här presenterar vi varför certifieringen gjorts och vad den inneburit praktiskt för företagen i 
”Genomförandet” av certifieringen. Underkategorin ”Genomförandet” har sedan delats in i 
tre subkategorier:  

• Anledning  
• Vad det har lett till  
• Investering/ekonomi  

Utifrån det mönster vi sett i materialet från de olika subkategorierna har egna påståenden 
utvecklats som blivit basen för den grundade teorin. Dessa påståenden har därefter knutits 
till befintlig teori i ämnet. 
 
Anledning 
 
Anledningen till varför företagen certifierar sig är till största delen krav från kunder 
och leverantörer 
 
Enligt boken ISO 14000 finns det två skäl till varför företag utvecklar ett 
miljöledningssystem. Ett av skälen är att marknaden mer och mer kräver att företagen ska 
producera varor och tjänster på ett ur miljösynpunkt tillfredsställande sätt. Men det är inte 
bara miljöpåverkan kunden ser till, det ska även vara producerat på ett så skonsamt sätt som 
möjligt. Idag är kunderna oftast mycket miljömedvetna och har eller tar reda på de 
kunskaper de behöver för de varor och tjänster de är intresserade av. Ett 
miljöledningssystem visar att leverantören behandlar miljöfrågor på ett seriöst sätt både 
inför myndigheter och marknaden. En leverantör som kan visa för kunden att hon eller han 
både har ett kvalitets- och miljösystem har stora chanser att skapa ett förtroende hos 
kunden. Om kunden blir nöjd kommer hon eller han troligtvis tillbaka.44 Enligt Erhardsson 
Björnsjö är det oftast marknaden som styr när ett företag drar igång sitt miljöarbete. Det 
kan vara kunder som kräver det eller konkurrenter som har infört ett miljösystem.45

 
Ifrån början var certifieringen möjligtvis en konkurrensfördel för att vara mer attraktiva än 
sina konkurrenter men har nu mer övergått till att bottna i rena kundkrav.46 I en 
undersökning som gjorts på Chalmers, där 69 certifierade företag har intervjuats, svarade en 
tredjedel av företagen att anledningen till certifieringen var marknadsföringsskäl och att 
certifiering är en konkurrensfaktor. En femtedel av företagen angav koncernbeslut uppifrån 
som anledning till certifiering. Dock var den största anledningen till certifiering kravet från 
kunder.47  
 
Det vi noterade var att företagen i studien inte anser sig ha överlevt om de inte varit 
certifierade, det är ett ”måste”. Certifiering borde därför innebära att kunderna vet att det 
finns en viss nivå på företaget och det blir legitimt att handla av någon som är certifierad, 
”kunderna vet vad de får”. 
 
”Det var vid ett specifikt tillfälle. Vi fick ett brev från en stor kund om miljö- och kvalité, vi 

kunde bara svara nej på deras frågor. Vi förlorade den kunden. Det var då vi började 
jobba med certifiering.” (ett företag) 

 

                                                 
44 Svenska standarder för miljöledning, 2001, ISO 14000, s. 6-7 
45 Erhardsson R, Björnsjö U, 1997, Miljöförbättringsboken, s. 39 
46 Sjölund, J-O, Hedman, L, Rosenthal, P, 1996, Sju steg på vägen till totalkvalitet, s. 14 
47 Lindgren, H, Sandell, B. ISO 9000 – den offensiva vägen, 1993, s. 26-27 
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Bejroth och Hasselblad anser att ett annat fenomen som kan tänkas styra att företag väljer 
att certifiera sig är att det ligger i modet för stunden. Företagen omges av en omvärld med 
aktörer som bidrar till att skapa lagar, standarder, direktiv och normer som bestämmer vad 
de får, kan och måste göra.  De metoder som blir populärast för att kunna leva upp till dessa 
regler blir då etablerade som ett mode. En anledning till att det fokuseras på miljön i 
företagen kan vara för att det är på modet.48 Många företag ägnar sig enbart åt sådant som 
är på modet för stunden anser Lennart Sandholm, ajd professor i kvalitet vid KTH.49 Detta 
är inget vi noterat i vår studie. 
 
Certifiering i sig är dock inte det viktigaste, i slutändan handlar det om ”kronor och ören” 
anser vissa företag i studien. Med det menar vi att certifiering kan ha blivit som ett naturligt 
tillstånd för företagen för att överhuvudtaget få verka på marknaden. Det kunderna istället 
analyserar är priset på den tjänst/vara de efterfrågar istället för hur företagen arbetar med 
miljö.  
 

”Kunderna bryr sig mer om priset, de utgår ifrån att man är certifierad.” (ett företag) 
 
Precis som Erhardsson och Björnsjö (1997) påstår har det visat sig att miljöaspekten inte är 
det viktigaste vid en upphandling det är priset som styr. De tror dock att miljöaspekten 
kommer att väga tyngre i framtiden.50 Idag kan vi se att de delvis har fått rätt, 
miljöaspekten är idag nästan ett självklart krav vid en affär men priset är ändå det som styr i 
slutändan. Miljöåtagandet i sig har blivit ett konkurrensmedel utöver service, pris och 
kvalitet51. Att miljöåtagandet har blivit en konkurrensfördel anser även Christer Persson 
som är chef för Canons miljöfrågor. De företag som inte arbetar med miljön kommer att ha 
en sämre chans att konkurrera i framtiden. Han anser att vinsterna med ISO 14001 
certifiering innebär både en konkurrensfördel och ett skydd för miljön.52    
 
I en annan undersökning av 131 länder runt om i världen visar det sig att majoriteten av 
företagen blev certifierade utifrån en önskan att bli en ”god granne” och att de ville etablera 
sig som miljöledande inom deras verksamhetsområde. Ekonomiska och 
marknadsföringsmässiga incitament var fortfarande viktiga men inte så viktiga.53 Det är 
inget vi har noterat i vår studie. 
 
Vad det har lett till 
 
Certifiering skapar ordning och reda på företaget 
 
Miljöledningssystemet skapar ordning och reda54 när verksamheten effektiviseras leder det 
till bättre målstyrning, mindre slöseri med resurser, mindre mängd avfall och färre 
incidenter och olyckor anser Brorson och Almgren.55

 

                                                 
48 Bejroth, Hasselblad. Kvalitet utan gränser. 2002. s. 22 
49 Westerlund L, 1995, Kvalitet som konkurrensmedel, s. 29-30 
50 Erhardsson R, Björnsjö U, 1997, Miljöförbättringsboken, s. 165 
51 Erhardsson R, Björnsjö U, 1997, Miljöförbättringsboken, s. 18 
52 Smitt J, 2007, ”En klar affärsfördel jobba med miljöfrågor”, Dagens Nyheter 
53 Summers Raines S, 2002, Implementing ISO 14001-An international survey assessing the benefits of 
certification. 
54 Svenska standarder för miljöledning, 2001, ISO 14000, s. 7  
55 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 15  
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”Framför allt” skapar certifiering ordning och reda anser de flesta företag i studien. 
Företagen anser sig ha fått mera kontroll på fel, bättre planering av underhåll, större 
engagemang, bättre dokumentation, effektivare resurshållning, ökad miljömedvetenhet 
samt ökad trovärdighet inför kunder och andra intressenter. Ingen av företagen har ångrat 
att de certifierade sig även om det varit en lång och kostsam process. 
 

”Nu finns hela företaget på en hylla i pärmar och inte i huvudet” (ett företag) 
 
Frågan vi ställer oss är om ett företag kan skapa ordning och reda utan certifiering? 
Förmodligen går det alldeles utmärkt anser vi men då finns inget bevis mot kund och 
leverantör att företaget har den ordning och reda inom miljö- och kvalité som krävs. I vår 
undersökning var inte ordning och reda den huvudsakliga anledningen till certifiering. 
Ordning och reda blev istället som en följd utav certifieringen.  
 

”Rutiner kan man skapa utan ISO” (ett företag) 
 
Marknadsvärdet har ökat av certifiering 
 
Enligt Brorson och Almgren leder en certifiering till tydligare profilering, stärkt varumärke, 
ökad lönsamhet och större marknadsandelar.56 Lindgren och Sandell i sin tur påstår att det 
ofta är svårt för företagen att bevisa att en certifiering har medfört större marknadsandelar. 
57  Däremot hävdar de flesta företagen i studien att det är en förutsättning för att få vara 
med och konkurrera.  
 
Det råder även osäkerhet bland företagen i studien om marknadsvärdet har ökat eller inte på 
grund av certifieringen. En tredjedel ansåg att marknadsvärdet inte hade ökat, en tredjedel 
ansåg att det är svårt att säga om marknadsvärdet har påverkats och en tredjedel ansåg att 
marknadsvärdet hade ökat. Naturligtvis kan det vara svårt att säga något om 
marknadsvärdet har ökat eller inte, men som vi tidigare konstaterat anser de flesta företag 
att de inte skulle ha överlevt om de inte certifierat sig. Logiskt borde då marknadsvärdet ha 
ökat jämfört med om företaget inte är certifierade.  
 

”Vi kan inte ta betalt för certifieringen, för kunderna är det pengarna som avgör, 
marknadsvärdet har därför inte ökat.” 

 
Även om företagen i studien inte kan ta betalt för certifieringen anser de att de ändå 
överlevt på grund av certifieringen. Företagen har trots allt tjänat på att certifiera sig 
eftersom det innebär att de får fortsätta att verka på marknaden anser vi. Om de inte 
certifierat sig hade de förmodligen inte längre existerat på marknaden anser företagen vilket 
visar att marknadsvärdet trots allt ändå har påverkats.  
 
Certifieringen har lett till enklare affärsrelationer 
 
Enligt boken ISO 14000 är det en affärsstrategisk investering att utveckla ett 
miljöledningssystem, för att kunna säkerställa en långsiktig affärsutveckling med 
konkurrenskraft och lönsamhet. Vidare för att överhuvudtaget få vara kvar på en alltmer 
miljömedveten marknad är det för vissa branscher nödvändigt med ett miljöledningssystem. 
Det skapar förtroende hos kunderna och leverantörerna. Stabiliteten i företaget säkras vilket 
                                                 
56 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 15 
57 Lindgren, H, Sandell, B. ISO 9000 – den offensiva vägen, 1993, s. 40 
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också kan skapa utrymme för expansion på nya marknader när man tar ett seriöst ansvar för 
miljön.58   
 
Företagen i vår studie anser att de gamla kunderna och leverantörerna har stannat eftersom 
de nu vet att företaget följer de riktlinjer inom miljöarbete som idag efterfrågas allt mer. 
Vidare har affärsrelationerna med nya kunder och leverantörer förenklats eftersom det bara 
är att visa upp certifieringsintyget.  
 

”Samarbetet med kunder underlättas, de behöver inte granska vår verksamhet” (ett 
företag) 

 
En annan aspekt enligt oss är att företagen tjänar på certifieringen eftersom de får behålla 
sina kunder och har lättare att förhandla med nya kunder. Vilket i sin tur leder till ett ökat 
marknadsvärde, åter igen. Dock är inte alla kunder medvetna om vad ISO 14000 står för. 
En av respondenterna hade en kund som inte visste vad ISO 14000 innebar. Kunden 
beställde en bok tryckt på svanenmärkt papper. Vilket innebar att företaget fick svårt att 
övertyga kunden om att certifiering var ett bättre alternativ än svanenmärkt papper. 
Svanenmärkt papper är ett miljövänligt papper, certifiering ser till hela processen (hela 
företaget). Även om det uppstår problem som exempelvis det ovan nämnda hävdar ändå 
alla företag i undersökningen att en certifiering leder till enklare affärsrelationer.   
 

”Tror att vi tjänat på det, har behållit kunderna.” (ett företag) 
 
När certifieringen är aktuell för ett företag är ett av kraven att de i så stor utsträckning som 
möjligt bara ska använda certifierade leverantörer säger företagen i vår studie. Även när 
företagen i sin tur är kunder är det uppenbart att kravet på att vara certifierade är stort. Detta 
kan belysas med att ett av de företag vi intervjuade miste en stor kund på grund av att de 
inte var certifierade, vilket var startskottet för deras certifiering. Det blir som katten på 
råttan, råttan på repet. Återigen anser vi att det kan påvisas att certifiering leder till att 
kunderna återvänder.  
 
Certifiering är en färskvara som ständigt ska underhållas 
 
Nordkvist anser att det krävs en kontinuerlig uppföljning av systemet eftersom 
förutsättningarna på företaget blir annorlunda och förändringar måste till. Det går inte för 
ett företag att luta sig tillbaka och klappa sig på axeln och tycka att nu är vi certifierade. 
Certifieringen visar bara att man är på rätt väg. Det är det ständiga förbättringsarbetet med 
olika verktyg som gör att man uppnår det man vill. Certifieringen är en av dessa viktiga 
verktyg som ger synbara resultat. De årliga revisionerna är ett sätt att hjälpa till att 
underhålla och förbättra systemet och att företaget inte ska kunna fara med falsk 
markandsföring om sitt system.59 Enligt oss kan därför underhållsarbetet anses som ett 
ständigt levande arbete som tar en stor plats i verksamheten. Dessutom enligt företagen i 
studien kommer det ideligen ut nya rekommendationer och lagändringar som måste 
uppdateras på företaget. 
 

”Certifieringen stödjer ett kontinuerligt förbättringsarbete.” (ett företag) 
 

                                                 
58 Svenska standarder för miljöledning, 2001, ISO 14000, s. 7 
59 Nordkvist, H, 1994, Kvalitetssystemet ISO 9000, s. 33 
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Enligt företagen i studien leder miljörevisionerna till en positiv extern input. Det anses som 
bra att en revisor utifrån, som dessutom byts ut vart tredje år, ser på företaget med nya 
ögon. Eftersom företagen ständigt arbetar med certifieringssystemet så blir det färre och 
färre punkter som tas upp vid revisionerna. Dessutom leder revisionerna till att det blir 
lättare att hitta förbättringsområden.  
 
”Miljörevisionerna gör att hela verksamheten genomlyses och hela verksamheten stramas 

upp och kontrollen behålls.” (ett företag) 
 
Ibland kan revisioner uppfattas som att deras syfte är att avslöja brister och svagheter anser 
Lindgren och Sandell. Sådana revisioner blir då mer kontrollerande och bidrar knappast 
med några större förbättringar. Det är därmed bättre att ha en revision som är mer inriktad 
på förbättring och som då skapar en drivfjäder.60  Enligt Brorson och Almgren kan 
begreppet ständiga förbättringar ställa till problem för företagen. Det är en viktig princip i 
miljöledningssystemet och det kan vara svårt att påvisa i efterhand att förbättringar 
verkligen har blivit gjorda.61 Ständiga förbättringar, vad är det egentligen? Hur mycket 
skall göras för att det ska räknas? Det kan röra sig om olika saker som till exempel 
effektivare administrativ handläggning, utbildningsinsatser och konkreta miljöåtgärder 
menar Brorson och Almgren vidare.62

 
Miljörevisionerna har lett till att intresset hos personalen har ökat för företagen i studien. 
Det fanns tidigare en oro för revisionerna men nu ses de som positiva. Dock finns det även 
negativa aspekter på revisionerna. Allt är påpassat i alla led, certifierarna ska revidera 
processen och inte peka på detaljer, det blir med andra ord byråkratiskt. 
 

”De ser allt och vi förstår inte hur.” (ett företag) 
 
Enligt boken ISO 14001 är ett av syftena med miljörevisionerna att leverera 
beslutsunderlag till företagsledningen. Några av frågeställningarna som riktas till ledningen 
är ”fungerar miljöledningssystemet som det är tänkt?”, ”följer vi lagstiftningen?”, ”hur gick 
det vid den senaste underhållsrevisionen?” och ”behöver vi avsätta mer resurser till 
miljöarbetet?”63 Syftet enligt Miljöledningsguiden är inte att få fram vem eller vilka som 
har gjort fel utan det är att få fram hur systemet fungerar. De rapporter som blir en följd av 
revisionerna ska inte handla om konsekvenser utan om avvikelser och problem. När man 
hittar ett fel ska man inte analysera detaljer kring felet utan istället försöka finna orsaker till 
hur det har uppstått.64  
 
När miljörevisionerna närmar sig för vissa företag i studien så börjar de svettas och mycket 
tid och resurser måste avsättas för att klara kontrollerna. Det upplevs hos vissa som negativt 
att någon annan talar om vad som ska göras, man vill bestämma själv vad som ska göras. 
Revisionerna är omständliga, som en nagel i ögat. Frågan vi kan ställa oss är om den 
städning som eventuellt görs på ett företag innan revisionen bara sker när man väntar besök 
ifrån revisorn?  
 

”Revisorerna är som militärer som pekar med hela handen (mästrar).” (ett företag) 

                                                 
60 Lindgren, H, Sandell, B. 1993, ISO 9000 – den offensiva vägen, s. 86 
61 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 23  
62 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 185 
63 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 181 
64 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 123-124 
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Många företag i studien anser att det är bra med någon som kommer utifrån och utövar 
kontroll. De menar att det blir en sporre till att ha ordning och reda. Frågan vi ställer oss då 
är om företagen kan ha den ordningen och redan utan certifieringssystemet? Det är 
förmodligen möjligt men om inte företaget har några krav att leva upp till kommer de inte 
att prioritera ordning och reda, annat kommer att bli viktigare.  
 
En annan fördel, enligt Lindgren och Sandell kan vara att utforma förbättringsrevisionerna 
som ett utvecklingssamtal mellan revisorn och medarbetaren eftersom de kan upplevas som 
en mer konkret och jordnära metod.65

 
Företagen måste identifiera sina miljöaspekter i och med en certifiering 
 
Miljöaspekter är enligt Miljöledningsguiden allt som härstammar från aktiviteter, processer, 
varor eller tjänster som har eller kan komma att ha påverkan på den yttre miljön i ett 
företag. Det är därför viktigt att identifiera ett företags miljöaspekter för att kunna 
uppmärksamma olika faktorer som kan ha betydelse för miljön och i vilken utsträckning 
man kan påverka detta.66 Enligt ISO 14001 skall företagen kartlägga de miljöaspekter som 
kan härröras till tidigare, nuvarande och planerade verksamheter, produkter och tjänster. 
Sedan gäller det att bestämma vilka miljöfrågor som är viktigast utifrån denna förteckning 
av miljöaspekter.67

 
Enligt ett antal intervjuade företag i en annan studie säger Nordkvist att det är viktigt vid 
införandet att det görs en kartläggning av företagets nuvarande standard så att det därmed 
ges möjlighet till att bestämma var de största resurserna ska sättas in och för att kunna se 
var det mesta arbetet ligger.68  
 
Företagen som är certifierade i studien gör varje år en miljöutredning som registreras och 
dokumenteras i en handlingsplan som sedan ingår i verksamhetsplanen. De kartlägger de 
miljöfarligaste miljöaspekterna och värderar dessa efter en skala. Detta system uppdateras 
årligen i form av miljöinventeringar där företagen beskriver om de uppnått målen. När 
företagen genomför en certifiering måste de anta en miljöpolicy som ska efterlevas. Den 
ska innehålla företagens egna målsättningar.  
  

”Det finns rutiner och checklistor, allt dokumenteras.” (ett företag) 
 

Vissa av företagen i vår studie nämnde att de får datasäkerhetsblad med de varor de 
beställer från leverantörerna. Dessa säkerhetsblad beskriver hur man hanterar de beställda 
varorna på ett miljöriktigt sätt. Till kunderna skickar företagen med en slutdokumentation 
som innehåller drift och skötsel information. Detta anser vi, kan ses som naturligt eftersom 
alla företag i studien är certifierade förutom ett. 
 
 
 
 
 
                                                 
65 Lindgren, H, Sandell, B. ISO 9000 – den offensiva vägen, 1993, s. 86 
66 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 59 
67 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 21 
68 Nordkvist, H, 1994, Kvalitetssystemet ISO 9000, s. 28-29 

 26



Investering/ekonomi 
 
Certifiering leder till kostnadseffektivitet på lång sikt 
 
Enligt Brorson och Almgren har det visat sig i olika undersökningar att man kan 
åstadkomma effektivitetshöjningar och besparingar genom att införa ett 
miljöledningssystem. Vid införandet och vid underhåll av systemet kostar det naturligtvis 
en hel del pengar men i det långa loppet betalar det sig oftast.69 Ett konkret exempel på 
detta är KPA Pension som blev ISO 14001 certifierade 1998, de har sänkt sitt 
koldioxidutsläpp med 51 % under åren 1998-2006, de anställda ökade samtidigt med 38 %, 
med andra ord spar de miljontals kronor på sitt miljöarbete. Bland annat spar de pengar på 
effektivare upphandling, kostnaderna har minskat med 5 % per år i genomsnitt, det vill säga 
2 miljoner säger vd Bertil Repfennig.70

 
De flesta av företagen i studien har varit tvungna att göra investeringar på grund av arbets- 
och miljökrav. Men det finns även de som inte gjort några direkta investeringar till följd av 
certifieringen. De investeringar som har gjorts har i de flesta fall resulterat i bättre flöde och 
energibesparingar som i sin tur lett till kostnadseffektivitet.  Därför anser företagen att de 
har tjänat in kostnaden för certifieringen.  
 
”Vi har nått våra mål och försökt att förbättra oss, så det är klart att vi har tjänat pengar 

på detta.” (ett företag) 
 
Många av företagen menar att certifieringen på kort sikt är en kostnad men på lång sikt 
tjänar de in den kostnaden.  
 
”Klart att det kostar men vi spar på lång sikt. Exempelvis arbetsrotation, de anställda kan 

förmodligen jobba längre.” (ett företag) 
 
Certifiering innebär att söka upp de faktorer i företaget som leder till miljö- och 
arbetsmiljöpåverkan. Dessa faktorer i sig är oftast kostsamma. Efter identifieringen av 
faktorerna kan dessa oftast minskas, vilket leder till kostnadseffektivitet.71 Frågan är hur 
kostnadseffektivt det blir? Vissa företag kan tjäna mycket medan andra företag inte tjänar 
så mycket på det. Det finns ju företag som redan innan certifieringen är kostnadseffektiva 
vilket innebär att certifieringen blir en kostnad enbart för att höja marknadsvärdet. Är denna 
kostnad rätt pris för att höja marknadsvärdet?  
 
Kostnadseffektivitet handlar inte bara om vad företagen spar i pengar utan även vad de spar 
ur miljösynpunkt. I Korea har man gjort en undersökning av företag som både är 
certifierade och inte är det, där man mäter om företagen har minskat sin miljöpåverkan eller 
inte (följer miljö bestämmelserna). Det visar sig att certifierade företag har minskat sin 
miljöpåverkan från 3,5 % 1997 till 1,0 % 1998, icke certifierade företag har minskat sin 
miljöpåverkan med motsvarande 11,6 % 1997 till 8,5 % 1998. det visar att certifierade 
företag har gjort större förbättringar än icke certifierade företag.72 Enligt våra respondenter 
så anser de att de till huvudsak har resulterat i bättre flöde och energibesparingar.    
                                                 
69 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 125 
70 Nyberg M, 2007, KPA Pension minskar utsläpp och sparar miljontals kronor, säkerhetscentret.se 
71 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 37 
72 Kwon D-M, Seo M-S, Seo Y-C, 2002, A study of compliance with environmental regulations of ISO 14001 
certified companies in Korea. 
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3.2.2 Lagar 
 

 

Certifiering för hållbar 
utveckling 

Vad har det lett till 

Anledning 

Investering/ekonomi 

Reaktioner 

Engagemang 

Genomförande Lagar Anställda 

huvudkategori 

underkategori 

subkategori 

Figur 5: Lagar 
Källa: Egen  
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera hur lagarna påverkar företagen i deras 
miljöarbete. Utifrån det mönster vi ser i materialet utformas påståenden som blir basen för 
den grundade teorin. Dessa påståenden knyts även till befintlig teori. 
 
Företagen har många miljölagar att leva upp till  
 
1 kap. 1§ miljöbalken (1998:808) har en central roll enligt Eriksson för hur företag ska 
arbeta med sin hållbara utveckling. Lagstiftningen i sig kan vara ett hinder åtminstone 
temporärt för företagens verksamhet beroende på hur höga miljökrav som ställs på 
företaget. Men på det hela taget så har den inställningen ändrats och opinionen har svängt. 
Allt fler i näringslivet ser ekologisk hållbarhet som en marknadsfråga och affärsidé, något 
som skapar framgång och stärker ekonomin. Kurserna för företag med gröna profiler växer 
enligt börsanalytikerna.73 Med andra ord kan lagstiftningen både vara negativ och positiv 
för företaget. Negativt är det oftast till en början, i inledning av arbetet med hållbar 
utveckling. Positivt blir det oftast när företaget har arbetat ett tag med hållbar utveckling, 
exempelvis resurssparande och ökat marknadsvärde menar företagen i studien. 
 
Alla företag i studien har många lagar att leva upp till. Företagen vet inte vilka lagar de 
berörs av vid en förfrågan men de finns dokumenterade och de följer dem till största delen 
och håller sig dessutom uppdaterade om vilka lagar som gäller.  Det är inte konstigt att 
företagen inte vet vilka lagar de berörs av eftersom det är så många till antalet. Att de följer 
lagarna är en självklarhet annars skulle deras verksamhet till stor del klassas som olaglig 
verksamhet och det skulle i förlängningen innebära att företaget inte skulle kunna fortleva 
anser vi. 

 
”Lagarna finns för att skydda vår miljö och måste därför ses som ett minimikrav för att få 

en hållbar utveckling.” (ett företag) 
 
 
 

                                                 
73 Eriksson, O, 2000, Omvända världen gör problemen till möjligheter, s. 103 
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Att arbeta efter miljölagar är kortsiktigt en kostnad men långsiktigt har företagen 
igen det 
 
Arbeta efter miljölagar är kostsamt men nödvändigt och kan ses som en möjlighet anser 
många företag i studien. Att företagen ser det som en möjlighet beror på att de lever upp till 
kundernas krav. Ekonomiskt är det lönsamt på lång sikt eftersom de får fortsätta att 
leverera. 
 

”Att inte följa lagen är inget alternativ.” (ett företag) 

3.2.3 Anställda 
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Figur 6: Anställda 
Källa: Egen  
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera hur cheferna i företagen uppfattar de 
anställdas reaktioner på certifieringen. Underkategorin ”Anställda” har sedan delats in i två 
subkategorier:  

• Reaktioner  
• Engagemang 

Utifrån det mönster vi sett i materialet från de olika subkategorierna har egna påståenden 
utvecklats som blivit basen för den grundade teorin. Dessa påståenden har därefter knutits 
till befintlig teori i ämnet. 
 
Reaktioner 
 
Det är inte problemfritt att certifiera sig 
 
Enligt Edvardsson och Thomasson innebär ett utvecklingsarbete förändringar av olika slag 
bland annat omorganisation, nya arbetsrutiner och förändrade arbetsgrupper. Det är därför 
viktigt att ledningen bör utarbeta en strategi och kartlägga de hinder för förändring som 
finns i organisationen. Dels kan det handla om osäkerhet om konsekvenser för förändringar, 
om ovillighet att avstå från egna privilegier och om medvetenheten om svagheter i de 
väntande förändringarna. Dessa hinder måste avlägsnas om förändringarna ska kunna 
genomföras framgångsrikt oavsett om motstånden är befogade eller inte. När det handlar 
om den egna arbetssituationen så kan den enskilde personen känna sig hotad även om 
förändringen är positiv. Förändringarna kan innebära nya och större krav på den anställde 
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utan att belöningarna ökar i samma mån. De problem som uppstår kan lösas med bättre 
information och möjligheter till att få frågorna besvarade eftersom det ofta handlar om 
feltolkningar och oförstånd av vad som skall förändras. 74  
 
I de flesta företag i studien har införandet av certifieringen upplevts som jobbig och 
begränsande hos de anställda, det har inte gått smärtfritt.  Första reaktion hos många var ”oj 
vad jobbigt”. Det var endast ett företag som ansåg att certifieringen hade gått jättebra, hela 
personalen fick de med. Enligt Edvardsson och Thomasson gäller det att skapa trygghet för 
de anställda. Denna trygghet skapas om anställda vågar tala om att något inte fungerar som 
det bör och att de får veta att förändringar inte är farliga utan det farliga är att inga 
förändringar sker.75 Dock finns det fortfarande på vissa av företagen i studien en bild av att 
det är krångligt men i de flesta företag har certifieringen blivit en självklarhet.  
 

”Under några år har det varit ett jädra tjattrande, nu accepterat.” (ett företag) 
 
I utvecklingen av certifieringen krävs det i ett tidigt stadium att få samtliga att förstå den 
framtida betydelsen av en miljösatsning enligt Edvardsson och Thomasson. Det är viktigt i 
starten att få ut sitt budskap att detta är nödvändigt. Med andra ord så gäller det att sälja 
budskapet internt för att få medarbetarna i sin tur att sälja den till kunden.76I vår 
undersökning krävdes inte detta för dem som hade anställda som insåg behovet av en 
certifiering för att klara kommande kundkrav. Andra ansåg att konsultens roll var av stor 
betydelse för engagemanget hos de anställda. Till skillnad mot vad många undersökningar 
säger som istället anser att ledningen själva ska hålla i utbildningen. Lindgren och Sandell 
menar att det är en fördel om ledningen själva håller i utbildningen, det skapar trovärdighet 
hos ledningen, chefen tränas på att kommunicera och kunskapen förankras. Det kan vara en 
fördel att ta in en utomstående men risken är då att den kommer att ta fram och förmedla 
policy och mål. För att de ska ge effekt på lång sikt är det ett måste att ledningen själv 
utformar dessa.77

  
Ett viktigt bidrag till processen är att ta tillvara de anställdas idéer och förslag till 
förbättringar, vilket hanteras dåligt på många företag anser Edvardsson och Thomasson. 
Om dessutom dessa förslag införlivas så ger det en positiv effekt, de anställda känner att de 
bidrar till företagets utveckling.78

 
”Svårt att svara på vad de anställda tycker, jag känner inget motstånd, tror det är 

positivt.” (ett företag) 
 
I dag är certifieringen accepterad och en självklarhet i de flesta företagen i studien, det är 
inte ett måste. Det kan dock finnas de som fortfarande knorrar. De flesta förstår ändå varför 
företaget arbetar med miljön och är därför positiva. Dessutom har många av de anställda ett 
eget engagemang i miljöfrågor och kommer med olika förslag på miljöalternativ.  
 

”Anställda är positiva, miljön kan man inte bara rycka på axeln åt.” (ett företag) 
 

                                                 
74 Edvardsson, B, Thomasson, B, 1991, Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv, s. 135 
75 Edvardsson, B, Thomasson, B, 1991, Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv, s. 132 
76 Edvardsson, B, Thomasson, B, 1991, Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv, s. 135 
77 Lindgren, H, Sandell, B. ISO 9000 – den offensiva vägen, 1993, s. 81 
78 Edvardsson, B, Thomasson, B, 1991, Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv, s. 140-141 
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Enligt Nordkvist är det viktigt vid en certifiering att det påbörjas en omfattande utbildning 
för företagets alla anställda för att skapa en förståelse för systemet och det arbete som ska 
bedrivas. Därmed skapas en stabil grund att stå på i det fortsatta arbetet.79 Vidare anser 
Lindgren och Sandell om ett företag bara förmedlar att de ska införa ett nytt system för att 
marknaden kräver det kommer personalen att uppleva som att de underhåller en 
papperstiger åt certifieringsorganet än att de skapar nytta för företaget.80

 
”En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har 

information kan inte undgå att ta ansvar”81

 
Det gäller att ta tillvara de redan bra rutiner som finns på företaget anser Nordkvist.82 Det 
finns dock en risk enligt Lindgren och Sandell när det gäller införandet av nya rutiner i ett 
företag. Detta uppstår när ett företag jagar en certifiering allt för snabbt och därför inte bryr 
sig att ändra olämpliga rutiner och på grund av detta drar på sig ännu mer arbete i framtiden 
när dessa olämpliga rutiner måste ändras.83  
 
Ett annat problem som kan uppstå är när ett företag inte gör certifieringen till en naturlig 
del av verksamheten. Risken är att certifieringen inte upplevs internt som positiv och risken 
kan bli att certifieringen istället blir som en belastning i företaget. 
 
Engagemang 
 
Helt avgörande är att anställda är involverade i miljöledningssystemet 
 
Företagen i studien anser att det är mycket viktig att de anställda är involverade, annars 
faller ju hela filosofin med systemet. Har företagen inte de anställda med sig vid en 
certifiering går det inte att genomföra en certifiering. Brorson och Almgren skriver att det 
låter som en klyscha men det är helt avgörande om personalen är med på en certifiering. 
Annars går det inte att genomföra. Att ledningen engagerar sig är ett måste enligt Brorson 
och Almgren men de kan inte engagera sig i alla frågor, det är viktigt att en eller flera utses 
som ansvariga för systemet. Hur många ansvariga det ska vara beror på hur stort företaget 
är.84  
 
På KPA Pension anser man att de inte skulle ha uppnått ett så bra resultat om inte de 
anställda hade varit delaktiga. Nyligen har de anställda besvarat en enkät där nio av tio 
svarar att de lever som de lär i bolaget vilket miljöchefen Rolf Wikander är mycket nöjd 
med.85  
 

”A & O att anställda är med på det.  Annars kan man skrota det här. (SKRATT)” (ett 
företag) 

 
Enligt Bergman och Klefsjö för att man ska få de anställda med sig är det dels en 
förutsättning att chefen är engagerad i personalen och duktig på att skapa motivation. Dels 

                                                 
79 Nordkvist, H, 1994, Kvalitetssystemet ISO 9000, s. 28-29 
80 Lindgren, H, Sandell, B. ISO 9000 – den offensiva vägen, 1993, s. 53 
81 Edvardsson, B, Thomasson, B, 1991, Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv, s. 177 
82 Nordkvist, H, 1994, Kvalitetssystemet ISO 9000, s. 28-29 
83 Lindgren, H, Sandell, B. ISO 9000 – den offensiva vägen, 1993, s. 50 
84 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 127  
85 Nyberg M, 2007, KPA Pension minskar utsläpp och sparar miljontals kronor, säkerhetscentret.se 
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är det viktigt med en kunnig och professionell konsult från certifieringsorganet eftersom 
företaget är så upptaget med den dagliga verksamheten. De anser vidare att ett annat sätt att 
skapa motivation och engagemang är att ha kontinuerliga utbildningar för de anställda som 
sedan följs upp. Även nyanställda bör genomgå en introduktion i systemet. För att en 
certifiering ska lyckas är det viktigt att de anställda engageras så mycket som möjligt. En 
väsentlig hörnsten är att på olika sätt underlätta för alla medarbetare att vara delaktiga och 
få möjlighet att påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Delaktighet, engagemang och 
ansvar leder till ett arbete som utförs bra.86  Befogenheter att ta självständiga beslut leder 
till att de anställda har möjlighet att agera på ett bra sätt anser Edvardsson och 
Thomasson.87

 
Enligt Brorson och Almgren har ledningen ett stort ansvar för att personal som berörs av 
miljösystemet får utbildning och att kommunikationsinsatserna i företaget fungerar på ett 
tillfredsställande sätt, med det menas att personer med ledande befattning hela tiden 
kommunicerar företagets värderingar och ambitioner. Ledningen bör även utse 
ambassadörer på företaget som kan skapa engagemang och se till att miljöarbetet hela tiden 
följs upp. Kommunikation är viktig för uppföljning av olika aktiviteter, för att lösa problem 
och för att koordinera olika aktiviteter. Kommunikationen kan ske med formella och 
informella möten men även genom skriftlig information.88  
 

”Det är helt avgörande att de anställda är involverade, annars är det helt värdelöst att 
bara ha två pärmar som står och dammar.” (ett företag) 

 
Möten är en viktig del enligt Bergman och Klefsjö för att uppdatera och hålla miljöarbetet 
levande på företaget. Det är även viktigt att ha anställda som ansvarar för olika delar i 
miljöarbetet. Exempelvis har många företag utbildade internrevisorer och utbildade miljö- 
och kvalitetsansvariga, andra har avdelningschefer och projektledare som ansvarar för 
miljöfrågorna. Som nämnts tidigare är det också viktigt att utnyttja den befintliga erfarenhet 
och kunskap som finns på företaget genom att ta tillvara de förslag som kan ges ifrån de 
anställda. Enligt Bergman och Klefsjö så finns det ett starkt samband mellan god 
förslagsverksamhet och en hög tillfredställelse bland personalen.89

 
”Delar på ansvaret, byter hatt ibland (tvåmansföretag).” (ett företag) 

 
Det får aldrig råda tvivel enligt Miljöledningsguiden om vem som har ansvaret för 
miljösystemets olika funktioner om det händer något. De ansvariga i sin tur måste ha den 
utbildning, resurser och befogenheter som krävs för att kunna åtgärda de krav som ställs i 
miljöledningssystemet.90  

                                                 
86 Bergman, B, Klefsjö, B, Kvalitet i alla led, 2002, s. 43-44  
87 Edvardsson, B, Thomasson, B, 1991, Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv, s. 177 
88 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 135-136 
89 Bergman, B, Klefsjö, B, Kvalitet i alla led, 2002, s. 43-44 
90 SIS MiljöForum, 1997, MiljöledningsGuiden, s. 82 
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4 Analys och slutdiskussion 
 
Vårt syfte är att undersöka om certifiering är det rätta verktyget för att företag ska bidra 
till en hållbar utveckling eller anses certifiering som en nödvändighet för att överleva på 
marknaden. Vi kommer därför att i detta kapitel analysera och diskutera över vad studien 
gav för resultat utifrån vårt syfte och med utgångspunkt från analysen redogöra för de 
viktigaste påståendena kring detta.   

4.1 Analys 
 
Certifiering för hållbar utveckling 
 
De flesta av företagen i vår studie har en tydlig bild av vad hållbar utveckling är, endast ett 
fåtal företag ser bara till vad som försiggår inom det egna företaget. De företag som hade 
god insikt i vad hållbar utveckling är knöt det till Bruntland kommissionen, som kan ses 
som den mest kända definitionen. 1§ miljöbalken tar i och för sig i stort sett upp samma 
saker som Brundtland kommissionen men det var kommissionen respondenterna hänvisade 
till. Vi anser att som företagare är man miljömedveten och har miljötänket i ryggen 
eftersom omgivningen påverkar företagandet starkt genom lagar och miljöpolitiska mål. 
Vilket innebär att företagen är medvetna om att de måste värna om miljön. 
 
Genom certifiering visar företagen i studien för allmänheten och myndigheter att de 
behandlar miljöfrågor på ett långsiktigt sätt . Är det för att företagen ska bli miljövänligare 
eller görs det för att få konkurrensfördelar?  En certifiering kan ju ses som ett 
konkurrensmedel utöver pris, service och kvalitet.91 Det är inte helt osannolikt att 
certifiering har blivit mer som en konkurrensfördel än ett skydd för miljön.  
 
De oberoende organen som kontrollerar att företagen lever upp till 
miljöledningsstandardens krav är endast tre i Sverige.92 Det innebär att priset för en 
certifiering plus årliga revisioner blir väldigt dyr. De tre certifieringsorganen kan knappast 
uppleva någon konkurrens dem emellan. Eller kan det vara så att priserna (avgifterna) 
beslutas av den statliga myndigheten som är certifieringsorganens ackrediterare? 
 
Genomförande  
  
Anledningen till varför företag i vår studie certifierar sig är krav från kunder och 
leverantörer. Den åsikten kan vi styrka genom både Erhardsson och Björnsjö som säger att 
det oftast är marknaden som styr när ett företag drar igång sitt miljöarbete. Även i en 
undersökning från Chalmers bekräftas den teorin. Den största anledningen i den studien var 
krav från kunder sedan kom marknadsföringsskäl och att certifiering är en 
konkurrensfaktor, sist kom koncernbeslut uppifrån. Företagen i vår studie anser sig inte ha 
överlevt om de inte varit certifierade eftersom kunderna kräver det. Att inte vara certifierad 
skulle innebära att kunderna vänder sig till en annan leverantör, företagen förlorar därmed 
kunder. 
 

                                                 
91 Erhardsson R, Björnsjö U, 1997, Miljöförbättringsboken, s. 18-19 
92 T. Brorson. R. Almgren, ISO 14001  för små och medelstora företag. 2006,  s. 196 
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Lennart Sandholm på KTH tror att certifiering är något som kan vara på modet. Den 
uppfattningen delar vi delvis med honom. Delvis kan det vara märket ISO 14000 som 
företagen vill visa upp. Delvis kan det vara att företagen vet att de måste arbeta för miljön 
för att naturens resurser inte är oändliga. Certifiering tror vi, trots Lennart Sandholms 
påstående, har kommit för att stanna på ett eller annat sätt, eftersom påverkan att värna om 
miljön ökar för både företag och privatpersoner.    
 
Vi fann i vår studie att certifiering idag är ett krav från kunder men att det i slutändan ändå 
är priset som styr. Den uppfattningen delar våra företag med Erhardsson och Björnsjö där 
de påstår att miljöaspekten inte är det viktigaste utan priset är det som styr. Dock hävdar de 
att miljöaspekten i framtiden kommer att bli något naturligt. Företagen kommer att vara 
mera upplysta och känna sig tvingade att ta ett större ansvar för miljön anser vi. 
 
Syftet med certifiering var inte att skapa ordning och reda, det blev däremot en följd av 
certifieringen, vilket upplevdes som positivt av respondenterna. Kan ordning och reda 
skapas utan att man genomför en certifiering undrar vi? Förmodligen går det alldeles 
utmärkt. Om man däremot väljer att ta in en konsult ”bara” för att skapa ordning och reda i 
företaget är det frågan om inte den kostnaden blir lika stor som en certifiering. 
Certifieringen i sin tur skapar även andra fördelar vilket inte ”bara” ordning och reda gör, 
man får dessutom ett bevis mot kund och leverantör att företaget har den ordning och reda 
inom miljö som krävs anser vi. 
 
Brorson och Almgren påstår att marknadsvärdet ökar när ett företag certifierar sig. Vad de 
har fått den uppgiften ifrån framgår inte i boken, är det verkligen så? Företagen vi har 
intervjuat är av delade meningar om den saken. En tredjedel tror att det har ökat, en 
tredjedel vet ej och den sista tredjedelen tror inte det. Hur förhåller det sig då egentligen? 
Eftersom de flesta företag anser att de inte skulle ha överlevt om de inte certifierade sig 
borde marknadsvärdet ha ökat. Eftersom vi i vår studie bara har med ett företag som inte är 
certifierat så är vår bild av verkligheten något skev, trots detta tror vi att marknadsvärdet 
har ökat på grund av certifieringen. 
 
Företagen i studien hävdar att certifiering har varit en förutsättning för att få behålla sina 
kunder. Vilket rimligtvis innebär att marknadsvärdet har ökat. Även om certifiering är ett 
krav från kunderna är det i slutändan priset på varorna bland de certifierade företagen som 
styr. Certifieringen blir en självklarhet som kunderna kallt räknar med att företagen har och 
som de inte kan ta betalt för. Om alla företag i en tänkt framtid är certifierade blir 
miljötänket något naturligt, och priset är då det helt avgörande som får styra vid en 
upphandling. 
 
Hur många kunder är medvetna om vad ISO 14000 står för? En av respondenterna hade en 
kund som inte visste vad ISO 14000 innebar. Även om det uppstår problem hävdar ändå 
alla företag i undersökningen att en certifiering leder till enklare affärsrelationer, eftersom 
det för certifierade företag innebär att de bara behöver visa upp ett papper på att de är 
certifierade för sina kunder. Utan en certifiering men med ett miljöarbete på företaget blir 
det svårt och krångligt att förmedla det till kunderna, de tror mer på en certifiering. 
 
Enligt litteraturen hävdas det att en certifiering skapar utrymme för expansion på nya 
marknader när företagen tar ett seriöst ansvar för miljön. Ingen av respondenterna nämner 
att företaget har expanderat som en följd av certifieringen. Överhuvudtaget nämns inget om 
expansion, bara att de fått behålla sina kunder. Har litteraturen fel eller beror det på att vi i 
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inte direkt ställde den frågan till respondenterna. Även om frågan inte ställdes anser vi att 
det ändå borde ha framkommit om expansion gjorts till följd av certifieringen. 
  
Vi anser att en anledning till att företagen upplever att det blir ordning och reda vid en 
certifiering beror förmodligen på att det krävs kontinuerliga uppföljningar av systemet. De 
årliga revisionerna är ett sätt att underhålla och att förbättra systemet. De flesta företagen 
tycker att revisionerna leder till positiv extern input i företaget. Det blir som en sporre för 
de anställda att leva upp till de mål som sätts. Något företag ansåg att det upplevs som 
negativt att någon utifrån kommer och talar om för dem hur de ska göra. Vi tror framförallt 
att dessa personer själva är vana vid att bestämma och kan därför ha svårt att rätta sig efter 
vad andra tycker. Ytterligare någon annan upplevde det som att revisorn kommer in och 
petar i detaljer, revisorn blir som en polis. Det kan jämföras med vad Lindgren och Sandell 
har kommit fram till. De anser inte att revisorn ska komma och avslöja brister och 
svagheter, det leder inte till några större framsteg utan istället ska de vara inriktade på 
förbättringar vilket kan sporra företagen istället. Det vi kan se här är att vår studie till 
största delen följer vad som framkommit i teorin. 
 
Risken med revisionerna kan också vara att företagen endast städar när revisorn ska 
komma. Om det är så faller hela poängen med en certifiering. Går det överhuvudtaget att 
underhålla systemet om man bara städar vid en revision? Vi tror inte det eftersom företagen 
i studien ständigt måste arbeta med förbättringsåtgärder och olika typer av 
avvikelserapporter vid produktionen. 
 
Företagens årliga arbete med att kartlägga miljöaspekter som sedan ska dokumenteras i en 
handlingsplan och som slutligen ska ingå i en verksamhetsplan är ett arbete som borde ta 
mycket tid i anspråk, har de igen den förlorade tiden i form av ökad försäljning, det är 
frågan vi ställer oss? Eller är det bara ordning och reda och en bättre miljö den skapar? 
Företagen i vår studie har trots allt ansett att de fått fortsätta verka på marknaden på grund 
av certifieringen, så försäljningen borde ha påverkats.  
 
I en studie i Korea har de flesta företag gjort investeringar som i de flesta fall har resulterat 
i bättre flöde, energibesparingar och mindre miljöpåverkan93. Det tyder på att certifiering 
på kort sikt är kostsamt men lönsamt på lång sikt. Det stämmer bra överens med vad som 
har framkommit i olika undersökningar som har gjorts i ämnet, där de flesta företag anser 
att de har sparat mycket pengar94. Frågan är bara om det lönar sig för alla företag. 
Naturligtvis är det lättare för ett företag som inte har varit kostnadseffektivt innan 
certifieringen att spara på kostnaderna jämfört med ett företag som redan innan 
certifieringen är kostnadseffektivt.  
 
Att vara certifierad innebär med automatik att miljön sparas, men huvudsyftet med 
certifiering anser vi istället kan vara att spara pengar och få en konkurrensfördel framför att 
spara på miljön.  
 
Lagar    
 
Lagstiftningen inom miljö är mycket omfattande så det är förståeligt om företagen i studien 
inte vet vilka lagar de berörs av. Det borde vara mycket lätt att bryta mot lagen om man inte 
                                                 
93 Kwon D-M, Seo M-S, Seo Y-C, 2002, A study of compliance with environmental regulations of ISO 14001 
certified companies in Korea. 
94 Brorson T, Almgren R, 2006, ISO 14001 för små och medelstora företag, s. 5 
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har ett övervakningssystem som bevakar alla nya rekommendationer och ny lagstiftning 
som ständigt dyker upp. Alla företag i vår studie har en form av övervakningssystem. Att 
inte följa lagen kan inte vara ett alternativ eftersom det skulle klassas som olaglig 
verksamhet anser vi. I förlängningen skulle det innebära att företagen inte skulle kunna 
fortleva. 
 
Det kan inte finnas något negativt med att följa miljölagar ur samhällets och miljöns 
perspektiv anser vi.  Vidare anser vi inte att lagarna tillverkas för att vara en affärsidé, men 
de leder till en affärsidé, en fördelaktig konkurrens i förhållande till andra företag. Återigen 
att arbeta efter miljölagar leder till en möjlighet att leva upp till kundernas krav och därmed 
fortsätta verka på marknaden. 
 
Anställda  
 
Eftersom de flesta anställda i studien upplevde certifieringen som begränsande och jobbig 
så kan man fråga sig om ledningen verkligen har utarbetat en strategi och kartlagt de hinder 
som är i vägen för en certifiering.95 Att de anställda upplever certifieringen som ett hinder i 
början är förståeligt eftersom en certifiering automatiskt innebär mera arbete. Ledningens 
uppgift blir att få personalen att se till det som är bra och inte bara titta på det som är 
begränsande. Certifiering blir mer accepterat desto längre tid den har funnits i företaget i 
vår studie, det borde bero på att personalen har fått en förståelse för vad miljösystemet 
innebär. 
 
En risk med att införa en certifiering kan vara att den blir som en belastning för företaget 
om den inte blir en naturlig del av verksamheten. För att certifieringen ska bli en naturlig 
del av verksamheten måste den implementeras i det dagliga arbetet, det vill säga andra 
saker i företaget får inte konkurrera ut certifieringsarbetet. Om certifieringsarbetet inte blir 
en naturlig del av arbetet på företaget kan den upplevas som negativ. Ett annat problem som 
kan uppstå vid införandet av en certifiering är att företaget går för fort fram och därför inte 
hinner med andra rutiner på företaget som behöver åtgärdas. Och på grund av detta drar de 
på sig ännu mera arbete i framtiden som måste åtgärdas.   
 
Lindgren och Sandell anser att det är viktigt att ledningen själv håller i utbildningen av 
personalen. Vi kan hålla med om att det är det bästa för personalen men finns det verkligen 
utrymme för det? Lindgren och Sandell skriver vidare att risken annars är att konsulten 
kommer att ta fram och förmedla policy och mål. Det tror däremot inte vi att det behöver 
finnas någon risk för. Om ledningen och konsulten har ett bra samarbete kan de utveckla 
det tillsammans och ledningen kan göra klart för konsulten vad de vill förmedla. Vi anser 
att konsulten är den bästa för att utbilda och informera personalen eftersom han/hon är väl 
insatt i certifiering och mycket kunnig vad gäller utbildning. Eftersom certifiering innebär 
extra utbildning för personalen kan det anses som något ”roligt” utöver de vardagliga 
rutinerna, det kan därmed skapa delaktighet för de anställda. 
 
Det är helt avgörande att de anställda är involverade i certifieringen för att den ska gå att 
fullfölja anser respondenterna. Därför är det viktigt att ledningen ser till att de anställda 
känner delaktighet och får ta ansvar i miljöarbetet. De anställda borde därmed bli mera 
motiverade och agera på ett bra sätt. Det i sin tur skulle kunna leda till att det blir lättare att 
införa certifieringen. Dessutom är det viktigt att ta tillvara personalens idéer och kunskaper. 
                                                 
95 Edvardsson, B, Thomasson, B, 1991, Kvalitetsutveckling – ett managementperspektiv, s. 135 
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Det medverkar till ökad tillfredsställelse hos de anställda, eftersom de får sina förslag och 
åsikter tagna på allvar.  

4.2 Slutdiskussion 
 
Är certifiering det rätta verktyget för att företagen ska bidra till en hållbar utveckling eller 
anses certifieringen som en nödvändighet för att överleva på marknaden? Syftet med 
studien var att undersöka detta, har vi fått några indikationer på vad företagen anser om den 
saken? Det vi kan se är en kombination av att vilja värna om miljön samtidigt som 
företagen anser att de inte hade överlevt på marknaden om inte certifieringen gjorts. Det vi 
också har kunnat urskilja i studien är följande: 
 

• Hållbar utveckling förknippas med långsiktighet och ansvar för miljön. Som 
företagare är man miljömedveten och har miljötänket i ryggen eftersom 
omgivningen påverkar företagandet starkt genom lagar och miljöpolitiska mål. Det 
innebär att företagen är medvetna om att de måste värna om miljön. Förmodligen 
kommer det i framtiden att bli ännu viktigare eftersom larmen om miljöhoten blir 
allt starkare. För att företagen då ska kunna överleva på marknaden anser vi att de i 
större utsträckning måste fokusera på att värna om miljön för att överleva. 

• Anledningen till varför företagen certifierar sig är till största delen krav från 
kunder och leverantörer. Företagen anser sig inte överleva om de inte är 
certifierade eftersom kunderna kräver det. Att inte vara certifierad skulle innebära 
att kunderna vänder sig till en annan leverantör, företagen förlorar därmed kunder.  

• En certifiering kan ses som ett konkurrensmedel utöver pris, service och kvalitet. 
Genom certifiering visar företagen för allmänheten och myndigheter att de 
behandlar miljöfrågor på ett långsiktigt sätt. Är det för att företagen ska bli 
miljövänligare eller görs det för att få konkurrensfördelar? Vi tror att många 
företag använder certifiering som en konkurrensfördel mer än de fokuserar på att 
värna om miljön. Det är därför inte helt osannolikt att certifiering har blivit mer 
som en konkurrensfördel än ett skydd för miljön. 

• Marknadsvärdet har ökat av certifiering. Eftersom de flesta företag anser att de 
inte skulle ha överlevt om de inte certifierade sig så borde marknadsvärdet logiskt 
sett ha ökat jämfört med om företaget inte vore certifierat. 

• Certifieringen har lett till enklare affärsrelationer. Företagen behöver bara visa 
upp ett papper på att de är certifierade för sina kunder vilket underlättar 
affärsrelationerna. Kunderna och leverantörerna får därmed ett bevis på ett enkelt 
sätt att företaget uppfyller deras krav.  

• Kunder och leverantörer är inte beredda att betala för certifieringen. Även om 
certifiering är ett krav från kunderna så är det i slutändan priset på varorna bland 
de certifierade företagen som styr. Certifieringen blir en självklarhet som kunderna 
kallt räknar med att företagen har och som de inte kan ta betalt för.  

• Certifiering leder till kostnadseffektivitet på lång sikt. De investeringar som har 
gjorts i företagen har i de flesta fall resulterat i bättre flöde och energibesparingar. 
Certifiering innebär därmed en stor kostnad i början men leder längre fram till 
kostnadseffektivitet för företagen. 

• Helt avgörande är att anställda är involverade i miljöledningssystemet. Hela 
filosofin med systemet faller annars. Har företagen inte de anställda med sig vid en 
certifiering går den inte att genomföra. 
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Idag är certifiering fortfarande en stor konkurrensfördel för företagen även om miljön får en 
allt större roll. Certifiering är bra för miljön, men har också blivit en stor affärsverksamhet 
för certifieringsorganen. Har dessa lyckats påverka företagen att certifiering är en 
nödvändighet för att överleva, eller är det kunderna som påverkar eller en kombination av 
båda? Katten på råttan, råttan på repet.  Oavsett vilken eller vilka som påverkar företagen 
till att certifiera sig så borde affärerna för certifieringsorganen gå bra samtidigt som 
certifieringen åtminstone inledningsvis blir en stor kostnad för företagen. 

4.3 Förslag på fortsatta studier 
 
Eftersom vår studie till största delen bygger på certifierade företag vore det intressant att 
undersöka hur icke certifierade företag lever upp till hållbar utveckling och hur de lyckas 
behålla sina kunder. Dessutom skulle det vara intressant att jämföra kostnadseffektiviteten 
mellan certifierade och icke certifierade företag om certifieringen leder till 
kostnadsbesparingar.  
 
Det vore intressant att göra en studie hur de anställda upplever en certifiering eftersom vår 
studie bygger på chefernas perspektiv. Ur en annan synvinkel vore det intressant att jämföra 
hur chefer och anställda upplever en certifiering. Om deras erfarenheter är likvärdiga eller 
om de skiljer sig åt.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Presentation av företagen 
 
Fraktcentralen Gestrikland AB 
Fraktcentralen är ett transportföretag med 18 anställda och cirka 260 enheter i daglig trafik. 
De erbjuder näringsliv och offentlig verksamhet transport- och maskintjänster i 
Gästrikland. Företaget ägs av åkare som är egna företagare.96

 
Gävle Offset AB 
Gävle Offset är ett tryckeri med 23 anställda som producerar och distribuerar 
informationstjänster för publicering på papper, skärm och andra elektroniska media. 
Kunder är industrier, grossister, reklambyråer och förvaltningar som finns i hela Sverige, 
med en koncentration till Stockholm, Gävleborg och Dalarna.97

 
Midroc Electro AB 
Midroc Electro är ett eltekninkföretag med konsult, entreprenad- och serviceverksamhet 
inom områdena elinstallation, industriell automation och IT, kraft, kyla, kommunikation 
och säkerhet. Tillsammans med dotterbolaget SEL Installation, har de 1 100 medarbetare 
och finns på 34 platser i Sverige.98 Vi intervjuade VD:n på huvudkontoret i Sandviken där 
de är cirka 80 anställda. 
 
Recykling i Gävle AB 
Recykling är ett litet företag som består av två delägare. Företaget tillverkar miljöanpassade 
produkter för rengöring och underhåll av bland annat kyl- och värmesystem. De har även 
utveckling, tillverkning och försäljning av industrikemikalier för avfettning, sanering och 
rengöring.99

 
Sandvikens Tryckeri  
Sandvikens Tryckeri med 35 anställda är en fullserviceleverantör av grafiska tjänster och 
produkter. De producerar bland annat brevpapper, kuvert, visitkort, blanketter, foldrar, 
broschyrer, kataloger och böcker.100

 
Sandvik Coromant 
Sandvik Coromant ingår i Sandvik koncernen. De tillverkar verktyg i hårdmetall, keramik, 
kubisk bornitrid och diamant för skärande bearbetning.101 De finns i 60 länder och 
huvudkontoret ligger i Sandviken.102 Stora kunder är bland annat världens bil- och 
flygindustrier.103

 
 
 
 

                                                 
96 http://www.fraktcentralen.se/ 
97 http://www.gavleoffset.se/ 
98 http://www.midroc.se/templates/12.asp?page_id=233&menu_id=524 
99 http://www.recykling.se/ 
100 http://www.sandvikenstryckeri.se/ 
101 http://www.sandvik.se/ 
102 http://www.coromant.sandvik.com/ 
103 http://www.sandvik.se/ 
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Stora Enso i Fors 
Stora Enso i Fors är ett av två kontor som sköter försäljningen av förpackningskartong för 
Stora Enso i Skandinavien.104 Vid Fors Bruk tillverkas CTMP-massa och kartong som 
används till förpackningar. Kunder är andra företag som gör avancerade tryck på kartongen 
och konverterar den till förpackningar eller trycksaker. Där arbetar omkring 700 
personer.105

 
Lantmäteriet i Gävle 
Lantmäteriet har tre divisioner som ansvarar för olika verksamhetsområden. 
Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, Informationsförsörjning bygger 
upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation, Metria bedriver 
uppdragsverksamhet.106 Deras uppdragsgivare finns i såväl stat och kommun som i det 
privata näringslivet och bland enskilda medborgare. De har sammanlagt cirka 2000 
medarbetare fördelade på omkring 100 orter, där huvudkontoret ligger i Gävle.107

 
Söderhamn Eriksson 
Söderhamn Eriksson med 240 anställda utvecklar, marknadsför och tillverkar maskiner och 
system för sönderdelning och förädling inom sågverksindustrin. Verksamheten bedrivs 
huvudsakligen i Mariannelund och Söderhamn samt i ett antal dotterbolag i utlandet. 
Företaget ingår i den familjeägda Cellwoodgruppen.108  
 
Vensotec Systemkemi AB 
Vensotec Systemkemi AB är ett företag som tillverkar och säljer rengöringskemikalier till i 
första hand pappers- och cellulosaindustrin. Företaget har sin bas i Sandviken med kontor 
och fabrik där tillverkningen och utveckling av företagets produkter sker.109

                                                 
104 http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_SV-5129-15367-,00.html 
105 Stora Enso Emas Miljöredovisning 2005 Fors Bruk, s. 4 
106 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=276 
107 http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Entrance.aspx?id=25 
108 http://www.se-saws.com/upload/job/Annons_konstruktör_2007-02_2.pdf 
109 http://www.vensotec.com/home/index.php 
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Bilaga 2 Presentation vid telefonsamtal 
 

• Hej mitt namn är…… och jag söker chefen eller någon med ledande befattning. 
 

• Blir kopplad……. 
 

• Hej mitt namn är …….  och jag ingår i ett forskningsprojekt på högskolan i Gävle 
som heter Sustainable Business Relations (hållbara affärsrelationer), ett 
internationellt forskningsprojekt där Australien, Kina och Spanien även ingår. Jag 
ska nu tillsammans med en kurskamrat skriva en D-uppsats som handlar om mindre 
eller medelstora företag som har lyckats med sin hållbara utveckling. Genom tips 
från olika personer som är insatta i hållbar utveckling har bland annat ert företag 
omnämnts som ett sådant lyckat företag. 

 
• Min fråga är nu om det finns möjlighet för dig att medverka i vår uppsats genom att 

jag får göra en telefonintervju på ca 20 minuter? 
 

• Om svaret blir ja. Går det bra att göra intervjun nu direkt eller vill du att vi skickar 
frågorna och bokar en senare tid? 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
 

1. Vad innebär begreppet hållbar utveckling för dig? 
 

2. Är ni certifierade, i så fall inom vad? Om svar nej, gå till fråga 10. 
 

3. Varför certifierade ni er? 
 

4. Hur har certifieringen påverkat företaget när det gäller olika krav från myndigheter 
och kunder? 

 
5. Hur påverkas företaget av de återkommande miljörevisionerna från 

certifieringsorganet? 
 

6. Vad bidrar miljöledningssystemet till i företaget, exempelvis ordning och reda, 
resurssparande så som papper, värme etc.? 

 
7. Hur har marknadsvärdet förändrats efter att ni blivit certifierade? 

 
8. Hur har investeringarna i miljöledningssystemet påverkat företaget rent 

ekonomiskt? 
 
9. Omställningen från att inte ha varit certifierade till att bli certifierade hur upplevdes 

den? Var det många motståndare eller har det gått smärtfritt?  
 
10. Hur viktigt är det för företaget att de anställda är involverade i att 

miljöledningssystemet efterlevs? 
 

11. Vilka miljölagar berörs ert företag av? 
 
12. Finns det någon rutin för hur ni håller er uppdaterade med vilka miljölagar som är 

aktuella? I så fall hur ser dessa rutiner ut? 
 

13. Hur lever ni upp till dessa miljölagar? 
 

14. Använder sig företaget av allmänna råd och handböcker från myndigheter som 
innehåller tips om hur miljöarbetet kan bedrivas så att lagarna efterlevs? I så fall, 
vilka allmänna råd och handböcker? Om inte, varför? 

 
15. Vilka ”andra krav” har företaget utöver miljölagstiftningen att leva upp till? 

Exempelvis miljöpolicy, överenskommelser med andra myndigheter, grannar, 
miljögrupper, koncernkrav, krav från kunder och leverantörer. 

 
16. Omfattas företaget av den nya lagen i ÅRL som innebär krav att informera miljö- 

och hållbarhetsfrågor i årsredovisningens förvaltningsberättelse? I så fall hur 
upplevs det? 

 
17. Hur gör ni för att identifiera olika miljöaspekter? I så fall, dokumenterar ni dessa? 
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18. Hur påverkas företaget av att arbeta efter miljölagar? Exempelvis är det en 
möjlighet, ett hinder i ert arbete, kostsamt eller lönsamt? 

 
19. Vad har företaget blivit tvungen att investera i på grund av miljökrav, exempelvis 

anläggningar för lagring och behandling av miljöfarligt avfall? 
 

20. Hur ser handlingsplanen för era miljömål ut? Följer ni upp dessa och mäter ni dem? 
 
21. Hur upplever de anställda att de påverkas av de miljökrav som ställs på företaget? 

Är de positiva eller negativa? Har de blivit mer eller mindre engagerade? 
 
22. Hur hålls chefer och anställda informerade om de olika miljökraven och hur viktigt 

är det med information? Exempelvis informationsmöten, utbildning etc. 
 

23. Vem/vilka på företaget ansvarar för miljöfrågor? Hur är de utbildade inom 
miljöfrågor? 
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